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ترتك قضية منع إيران من تصدير نفطها ردود فعل متعددة من بعض الدول املعادية لطهران 
أو اليت هلا عالقات معها؛ وهذا األمر يرتك آاثراً خطرة على التجارة يف الشرق األوسط وحىت على 

أورواب وأمريكا.
وكرد فعل إيراين هبذا الصدد صرِح رئيس اجلمهورية اإلسالمية حسن روحاين يف مؤمتر صحفي 
عقده يف جنيف-سويسرا، قائاًل: »ال يوجد مربر لعدم تصدير النفط اإليراين بينما جيري تصدير نفط 
املنطقة«1. وقد أعلن فالحت پيشه - رئيس جلنة األمن القومي يف جملس األمن القومي اإليراين- أن 

الوالايت املتحدة تفرض سياسة مغايرة، وأن عملها انتهاك صارخ للقواني والقواعد الدولية.
وعلى الرغم من امتناع روحاين عن توضيح تصرحياته من حيث تضمنها هتديدات أو ال، 
إال أنه بعد يوم من تصرحياته ارتفع اخلام األمريكي مبقدار 1.17 دوالر واصاًل إىل 75.11 دوالر 
الثاين لعام 2014، فيما ارتفع خام  للربميل الواحد، ويعد هذا االرتفاع هو األعلى منذ تشرين 

القياس العاملي مزيج برنت 1.03 دوالر ليصل إىل 78.33 دوالر للربميل الواحد.
واحللفاء  األمريكية  البحرية  القوات  األمريكية أبن  املركزية  اإلدارة  النظر عن تصريح  وبغض 
اإلقليميي جاهزون لضمان حرية املالحة والتدفق احلر يف مضيق هرمز غري أن خلق أزمة جديدة يف 
املنطقة لن تكون لصاحل املستهلكي يف العامل، والسيما إذا أخذان ابحلسبان أن حنو 4٦٪ من النفط 

العاملي ميُّر عرب هذا املضيق الذي تسيطر عليه إيران.
تقديرات الوكالة الدولية للطاقة 

تقول تقارير الوكالة الدولية للطاقة IEA إن قارة آسيا من أكرب الوجهات اليت تقصدها شحنات 
اخلام يف العامل، فهي من بعد أن تعرب مضيق هرمز تدخل الصي، والياابن، واهلند، وكوراي اجلنوبية، وسنغافورة، 
أما الشحنات األخرى فتذهب إىل أورواب، وأمريكا. وقد ارتفع الطلب العاملي على الطاقة بنسبة 2.1 يف عام 

2017، أي أكثر من ضعف معدل العام السابق، مدعوماً ابلنمو االقتصادي العاملي2 .
1- خربگزاری مهر: رئيس مجهور -ايران می تواند تنگه هرمز و ابب املندب را بر نفتکش ها ببندد.

2 - Global energy demand grew by 2.1% in 2017.

حقيقة النوايا اإليرانية من إغالق مضيق هرمز الدولي
حيدر الخفاجي *

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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وتشري تقديرات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2013 إىل منو الطلب األساسي على الطاقة يف 
جنوب شرق آسيا أبكثر من ضعفي املعدل العاملي يف التوقعات حىت عام 2035؛ مما يعزز النمو 
االقتصادي القوي والسريع. حيث تشري التوقعات إىل ارتفاع الطلب على الطاقة يف املنطقة بنسبة 
83٪ بي عامي 2011 و2035، وهو ما ميثل أكثر من 10٪ من النمو يف استخدام الطاقة 

بكل أحناء العامل3.
وتقدر إدارة معلومات الطاقة األمريكية (EIA) رقماً قياسياً بلغ 18.5 مليون برميل يومياً 
من النفط املنقول عن طريق البحر لعام 201٦، بزايدة قدرها 9٪ على التدفقات يف عام 2015 
اليت شكلت 30٪ من كل النفط اخلام املتداول يف البحر عرب مضيق هرمز خالل العام كما هو 

موضح يف الرسم البياين رقم )1(.

الرسم البياين رقم )1( يوضح حجم مرور شحنات النفط لعام 2016 عرب املمرات املائية الرئيسة

وتشري تقديرات شركة فورتيكسا “Vortexa” للتحليالت النفطية إىل أن تدفقات النفط 
اخلام واملتكثف عرب مضيق هرمز تقدر بنحو 17.2 مليون برميل يف اليوم لعام 2017، وحوايل 17.4 
مليون برميل يف اليوم ابلنصف األول من العام4. 2018 إذ تتجه حنو 15.2 مليون برميل يومياً من 
هذه الكمية -من خالل احمليط اهلندي ومضيق ملقا قرب سنغافورة- إىل شرق آسيا، أما االجتاه الثاين 

3-  IEA :Southeast Asia Energy Outlook - WEO Special Report..
4-  FACTBOX-Strait of Hormuz: the world›s most important oil artery.
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فهو حنو مضيق ابب املندب جنوب البحر األمحر، ومن مث إىل أورواب والوالايت املتحدة5.
وتصدر دول اخلليج نفطها عن طريق انقالت نفط متّر عرب مضيق هرمز، فيما أتيت مستورداهتا 
من خالل سفن شحن متّر عرب املضيق نفسه، والسيما تلك القادمة من الصي، والياابن، وكوراي 

اجلنوبية، وسنغافورة، واتيوان.
أمهية مضيق هرمز االقتصادية

يقع مضيق هرمز عند مدخل اخلليج العريب بي ُعمان وإيران، ويربط اخلليج العريب مع خليج 
ُعمان وحبر العرب، ويعدُّ يف نظر القانون الدويل جزءاً من أعايل البحار، ولكل السفن احلقُّ واحلريُة 
يف املرور فيه ما دام مرورها ال يضرُّ بسالمة الدول الساحلية أو ميس نظامها أو أمنها، وختضع 
املالحة فيه -ابلتايل- لنظام الرتانزيت الذي ال يفرض شروطاً على السفن طاملا أن مرورها يكون 

سريعاً وال يشكل هتديداً للدول الواقعة عليه.
ويعدُّ مضيق هرمز أيضاً أهم ممر عاملي للنفط، حيث يعرب من خالل املضيق يومياً حنو ثالثي 
انقلة نفط، وهو ما يشكل 4٦٪ من جتارة النفط العاملية، ومعظم النفط اخلام الذي يصدر من إيران 
والسعودية واإلمارات العربية املتحدة، والكويت، والعراق مير عربه. وقد سعت اإلمارات والسعودية 
إلجياد بدائل لتجاوز املضيق، لكن اإلحصائيات تشري إىل أن دول اخلليج تصدر حنو 90٪ من 

نفطها عن طريق مضيق هرمز.
وميثل املضيق أيضاً ممراً ابلغ األمهية للغاز الطبيعي املسال، وهبذا الصدد تقول شركة النفط 
الربيطانية )BP( إن أكرب مصدري الغاز الطبيعي املسال هي دولة قطر، إذ شحنت 30٪ من 
إمدادات الغاز العاملية عام 201٦ عرب مضيق هرمز؛ وهبذا تكون ثلث إمدادات العامل من النفط 

والغاز املسال متّر من هنا.
قلق أسواق النفط من التهديد إبغالق مضيق هرمز

يف ضوء احلرب الكالمية بي إيران والـواليـات املتحدة فـي األيــام املاضية، والتصعيد الذي 
بدأ منذ أن أبطل ترامب العمل ابالتفاق النووي مع إيران، حيث عدَّ ترامب أن االتفاق النووي مع 

إيران يتضمن عيوابً هائلة٦.
5- Strait Talk – The Strait of Malacca.
6- The economic: Out of the deal.
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ال شك أن الوالايت املتحدة تستهدف احلياة االقتصادية إليران، أي عائدات بيع النفط؛ 
وعلى الرغم من أن مبيعات النفط سوف تنخفض جداً، لكّنها ستكون قادرة على تقاسم حصتها 
يف سوق النفط العاملية مبوجب املعاهدات الثنائية أو متعددة األطراف، والسؤال هنا كم ستكون هذه 
احلصة، وإىل أي مدى ميكن أن تؤثر عقوابت الوالايت املتحدة على الساحة العاملية وتفاعالت 

الشركات والبنوك مع إيران؟
ما تداعيات إغالق املضيق؟

أّدت التهديدات بغلق املضيق -كالعادة- إىل رفع أسعار النفط، فإن حتققت هذه التهديدات 
على أرض الواقع فاألرجح أن ذلك سيؤدي إىل ارتفاع كبري يف أسعار النفط، ومبجرد أن شعر العامل 
أن هتديد إيران بغلق مضيق هرمز من املمكن أن يصبح واقعاً، قفزت أسعار النفط ليصل الربميل 

الواحد إىل 70 دوالراً للربميل الواحد7. 
وتعدُّ خطوط األانبيب اإلماراتية البالغ طوهلا 240 ميالً (400 كيلومرت( منذ ثالث سنوات، 
حيث استطاع أن يصل بي أكرب احلقول اإلماراتية حبر ُعمان، وقد خفف من خماوف غلق املضيق، 

إال أن املضيق على الرغم من ذلك يظل وسيلة أساسية ملرور شحنات النفط إىل العامل8.
ومبا أن مضيق هرمز هو الشراين احليوي الذي ميدُّ العامل ابلطاقة لكل الدول املطلة عليه، 
املتأثرة إبغالق مضيق هرمز  الدول  أكثر  أما  اجلميع،  نتائجه بال شك ستكون كارثية على  فإن 
عاملياً فهي: الصي، والياابن، وكوراي اجلنوبية، وسنغافورة. وتعَّد هذه الدول الشريك التجاري األول 

واألكرب مع دول منطقة اخلليج على مستوى العامل.
وهناك نوع من تقسيم العمل بي دول جنوب شرق آسيا، حيث تنشط الشركات الكورية 
بنحو ابرز يف مشاريع البنية التحتية )التكرير، والطاقة وحتلية املياه، والطرق السريعة، واملطارات، 
املقاولي  احتاد  بياانت  تشري  وهنا،  والسعودية(؛  اإلمارات  يف  النووية  الطاقة  وحمطات  واجلسور، 
أهم  تعدُّ من  السعودية-  اخلليج -والسيما  أن منطقة  اجلنويب )ICAK( إىل  الكوري  الدوليي 
7- AA Energy: Rouhani slams US calls to halt Iranian oil exports.
8- The telegraph: In the shadow of Iran a new UAE oil port is transforming energy 
sector.
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التعاون  جملس  دول  شكَّلت  حيث  اجملال،  هذا  يف  الكورية  الشركات  لنشاطات  العاملية  املناطق 
اخلليجي جمتمعًة أكثر من ثلث عقود من البنية التحتية املوقَّعة مع الشركات الكورية منذ منتصف 
اليت بلغ إمجاهلا 725 مليار دوالر يف الشرق األوسط يف بداية عام  الراهن  الستينيات إىل وقتنا 

201٦، منها السعودية 140 مليار دوالر، واإلمارات 77 ملياراً، والكويت 49 مليارًا9. 
وتشري دراسة حديثة أجراها مركز أحباث الشرق األوسط -شركاء )MRP(- إىل أن إمجايل 
قيمة املشاريع اجلاري تنفيذها يف دول اخلليج بلغت حوايل 2.٦ تريليون دوالر أي ما يتجاوز ٪1٦0 
من إمجايل الناتج الكلي لدول جملس التعاون اخلليجي جمتمعة10. وتشكل اإلمارات والسعودية معاً 
حنو 70٪ من قيمة املشاريع اجلاري تنفيذها يف الوقت الراهن. وما تزال منطقة اخلليج، على الرغم 
من تراجع أسعار النفط العاملية واإلنفاق احلكومي، تعج ابلفرص االستثمارية والسيما بعد حزمة 
املشاريع الكربى اليت طرحتها )رؤيـة اململكـة العربية السـعوديّة للعــام )2030(، فضاًل عن )إكسبو 

ديب 2021( يف اإلمارات11.
.أما يف إيران فقد بلغ حجم التبادل التجاري مع الصي 80 مليار دوالر بدءاً من آذار 
1720، حىت شباط 2018 12. وتعدُّ إيران، اثلث أكرب منتج للنفط يف منظمة »أوبك« بنسبة 
20٪ من نفط منطقة اخلليج، حيث سجلت صادرات اخلام اإليراين إىل دول آسيا وأورواب يف شهر 
آذار املاضي 2018 متوسط 2.45 مليون برميل يومياً، ومكثفات الغاز300 ألف برميل ابليوم13.

وتعد إسبانيا وإيطاليا واليوانن من أكثر الدول األوروبية املتضّررة من إغالق مضيق هرمز؛ 
ألهنا تستورد النفط اإليراين ابالئتمان، ويذهب ثلث صادرات النفط اإليراين أي أكثر من 800 

ألف برميل يومّياً إىل الشركات األوروبية14.

9- International Contractors Association of Korea.
10- Study: GCC construction market records 30% growth in 2017.
11-Ibid.

12- حجم التبادل التجاري إليران بلغ 80 مليار دوالر خالل 10 أشهر.
13- إيران: الصادرات الشهرية للنفط واملكثفات ختطت 2.75 مليون برميل يومياً.

14- املصدر نفسه.
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هل يوجد بديل آخر لنقل النفط خارج املنطقة؟
ال توجد يف املنطقة سوى دولتي قادرتي على ضخ إنتاجها من النفط اخلام والغاز الطبيعي 
عرب األانبيب خارج املنطقة، مها السعودية واإلمارات، بيد أن شبكة أانبيبهما تستطيع ضخ جزء 

يسري مقارنة ابلكميات الضخمة اليت تعرب مضيق هرمز.
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة أبن السعودية كان لديها يف هناية عام 201٦ القدرة على ضخ 
مقدار ٦.٦ مليون برميل يومياً عرب ميناء امللك فهد )بينبع( على البحر األمحر، اليت تصدر منه 
املتبقي من النفط يف الشبكة، إال أهنا مل تضخ سوى 2.8 مليون برميل من تلك الطاقة االستيعابية 

يف ذلك الوقت.
مدى احتمال أن تقدم إيران فعاًل على غلق املضيق

إن هذا األمر صعب التكهن به؛ إذ مل يسبق قط أن أغلقت اجلمهورية اإلسالمية يف إيران 
املمر كاماًل، فمع هناية احلرب العراقية اإليرانية اليت دامت 8 سنوات كانت هناك بعض االضطراابت 
بي الطرف اإليراين واألمريكي يف مضيق هرمز، وآخر هتديد إليران بغلق املضيق كان يف عامي 
على  عاملية  عقوابت  لفرض  محلة  أوابما  ابراك  األمريكي  الرئيس  تزّعم  حينما  و2012   2011
إيران ألحباثها يف جمال تطوير الطاقة النووية، بيد أن إغالق املضيق مل يتم؛ ألن إدارة أوابما قررت 

املفاوضات اليت أمثرت عن اتفاق 5+1 النووي عام 2015.
ومتثل صادرات النفط اإليرانية أيضاً شراين االقتصاد هلذا البلد، إال أن النفط الذي قدمته 
إيران هو فقط مخس إمكاانهتا احلقيقية إلنتاجه، وال جيب املبالغة يف تقدير قوة احلكومة األمريكية، 
ابلضغط على إيران من خالل العقوابت، ألهنا استخدمت أكثر من 3٦ نوعاً من العقوابت ضد 

طهران. 
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احملصلة
إن الواقع األمين املضطرب يف منطقة اخلليج ينبه الدول اآلسيوية املستهِلكة للطاقة ودول 
اخلليج بنوع من عدم االستقرار يف املنطقة؛ األمر الذي قد جيعل اسرتاتيجية تنويع واردات الطاقة 
حتتل الصدارة يف العامل. أو بعبارة أخرى: إن األزمة اخلليجية قد تسرِّع من توقيع الشركات اآلسيوية 
على صفقات يف الطاقة مع شركات أمريكية، وروسية، وحىت مع الدول األفريقية، لتجنب احلرب 

يف منطقة اخلليج.
وقد امتازت السياسة اخلارجية اإليرانية ببعد نظر وقراءة واضحة للوضع اإلقليمي، وأيضاً 
استشراف جيد لألحداث السياسية يف العديد من قضااي املنطقة، ومتتلك املقومات األساسية للقيام 
أبداء دور أمين فيهما، وتسعى إىل تكون قوة دولية مؤثرة يف جممل القضااي العاملية، وال ميكن إليران 
أن تستعي ابلقوة املفرطة يف املنطقة، وال ميكن حّل األزمة من خالل احلرب، وهذا ما تعيه الرائسة 

اإليرانية جيداً.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

املصادر:
1- خربگزاری مهر: ايران می تواند تنگه هرمز وابب املندب را بر نفتکش ها ببندد

 https://www.mehrnews.com/news/4339364 
2- قناة العامل: تصريح إسحاق جهانغريي النائب األول للرئيس اإليراين حول النفط اإليراين - 

http://www.alalam.ir/news/3659076/ 
3- Global energy demand grew by 2.1% in 2017, and carbon 
emissions rose for the first time since 2014. https://www.iea.
org/newsroom/news/2018/march/global-energy-demand-
grew-by-21-in-2017-and-carbon-emissions-rose-for-the-
firs.html 
4-IEA: Southeast Asia Energy Outlook - WEO 
Special Report- https://www.iea.org/publications/
freepublications/publication/SoutheastAsiaEnergyOutlook_
WEO2013SpecialReport.pdf 
5- Reuters - FACTBOX-Strait of Hormuz: the world’s most 
important oil artery- https://af.reuters.com/article/africaTech/
idAFL8N1U13OA
6- Strait Talk – The Strait of Malacca - http://texasurj.com/
wp/strait-talk-the-strait-of-malacca /
7- The economic: Out of the deal - https://www.economist.
com/democracy-in-america/2018/05/08/donald-trumps-
huge-iran-gamble 
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8- AA Energy: Rouhani slams US calls to halt Iranian oil 
exports- 
https://www.aa.com.tr/en/energy/oil/rouhani-slams-us-calls-
to-halt-iranian-oil-exports/20730 
9- The telegraph: In the shadow of Iran a new UAE oil port 
is transforming energy sector- https://www.telegraph.co.uk/
finance/newsbysector/energy/oilandgas/11127089/In-the-
shadow-of-Iran-a-new-UAE-oil-port-is-transforming-
energy-sector.html 
10- International Contractors Association of Korea- http://
eng.icak.or.kr/kcw/kcw_01.php
11- Study: GCC construction market records 30% growth 
in 2017- http://www.constructionweekonline.com/article-
47262-study-gcc-construction-market-records-30-growth-
in-2017   

12- حجم التبادل التجاري إليران بلغ 80 مليار دوالر خالل 10 أشهر
 http://ar.farsnews.com/iran/news/13961204001268 

13- إيران: الصادرات الشهرية للنفط واملكثفات ختطت 2.75 مليون برميل يوميًا
 http://ar.farsnews.com/iran/news/13970301000933 
14- EIA: Country Analysis Brief: Saudi Arabia- http://www.
marcon.com/library/country_briefs/SaudiArabia/saudi_
arabia.pdf .


