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املقدمة
من أجل الوصول إىل مقاصدها يف البحار، ينبغي لعدد كبري من السفن التجارية وحامالت 
النفط العمالقة أن متّر كل يوم من بي املضايق البحرية؛ ويف هذا السياق حتوز املضايق -اليت تربط 
البحر شبه املغلق إىل حبر مفتوح آخر- أمهية قصوى. وميكن مالحظة أمهية املضايق مثل مضيق 
هرمز الذي يـَُعدُّ ممراً ألكرب شحنات النفط يف العامل جلياً. ومبا أنه ميكن إغالق املضايق البحرية 
ندرك  أن  فيمكننا  فيها،  املالحية  احلركة  يف  واإلخالل  القليلي  وعرضها  عمقها  بسبب  بسهولة 
سبب أمهية هذه املسألة. ويف هذا السياق -ويف السنوات القليلة املاضية والسيما يف هذه األايم 
بعد خروج الوالايت املتحدة من االتفاق النووي وسراين العقوابت اجلديدة األمريكية ضد الشعب 
قبل أشخاص ووسائل اإلعالم هتدد إبغالق مضيق  بتنا نسمع تصرحيات متعددة من  اإليراين- 
هرمز؛ وقد أعلنت عدد من وكاالت األنباء نقاًل عن بعض املسؤولي العسكريي واألمنيي اإليرانيي 
أن السفن اليت تعرب مضيق هرمز لو ابتت هتدد األمن اإليراين، فإن طهران سوف تغلق هذا املضيق. 
ونظراً ألمهية املوضوع وأن اختاذ القرار عن النظام احلقوقي للمضايق الدولية هو من املباحث الفنية 
املستندة إىل القواني، ومبا أن املسؤولي اإليرانيي يطرحون أفكارهم بشأن اإلغالق الكامل ملضيق 
هرمز، فمن املمكن أن تكون هذه التصرحيات أطلقت من دون أن يعرف قائلوها املباحث اخلاصة 
ابلقانون الدويل، وستكون هلا تبعات سلبية وابلضّد من املصاحل الوطنية للبالد؛ لذلك ضمن ذكره 
لسمات املضايق الدولية ومكانة مضيق هرمز يف القانون الدويل للبحار، حياول هذا املقال أن يشرح 
النظام احلقوقي حلركة املالحة يف هذا املضيق، ودراسة موضوع إغالقه، ومنع احلركة املالحية فيه من 
منظور القانون الدويل. ويف النهاية جييب عن هذا السؤال املهم: هل للجمهورية اإلسالمية يف إيران 

إمكانية إغالق مضيق هرمز بنحو كامل أم ال؟

دراسة الوضع القانوني إلغالق مضيق هرمز من قبل إيران 
بموجب القانون الدولي

جاويد منتظران *

*  كاتب وابحث يف الشؤون السياسية، ماجستري يف العالقات الدولية والدبلوماسية.
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مضيق هرمز
عن  أرضي  يفصل  وهو  طبيعياً،  تشّكل  البحر  من  املضيق جزءاً  يكون  اجلغرافية  الناحية  من 
بعضهما بعضاً، وال يهم إن كانت األرضان تعودان لبلد واحد أو لبلدين، وأي أرض أكرب مساحة 
أو حميطي، أو حىت  املضيق جزأين من حبرين مفتوحي،  يربط  من األخرى. ويف بعض األحيان 
جزأين من حميط واحد. وليس هناك أي معيار بشأن كم جيب أن يكون احلجم األدىن للبحار اليت 
تربطها املضايق ببعضها بعضاً. وعلى وفق الفقرة 4 من املادة 16 التفاقية جنيف عام 1958 
بشأن اتفاقية البحر اإلقليمي واملنطقة املتامخة، فإن املضايق اليت تربط جزءاً من البحر اإلقليمي إىل 
جزء آخر من حبر إقليمي أو الدول احملاذية وتستخدم من قبل املالحة البحرية للدولة تعرف ابسم 
»املضايق الدولية«. ومبا أن مضيق هرمز يربط حبرين إقليميي ببعضهما بعضاً، وميّكن النقل البحري 
الدويل واملالحة البحرية يف هذه املنطقة؛ لذلك فإنه يُعد من ضمن املضايق الدويل، ومن الناحية 
القانونية أيضاً فإن املضايق اليت تستخدم يف املالحة الدولية تعد مضايق دولية. بعبارة أخرى: إن 
املمرات املائية الدولية تشمل املضايق اليت تستخدم للمالحة التجارية أو للنقل العسكري من قبل 
دول أخرى غري الدول احملاذية هلذه املضايق. ومضيق هرمز هو جزء من حبر العرب وميتد بطول 
104 أميال، وتقع إيران يف اجلهة الشمالية والشمال غريب منه، يف حي أن سلطنة عمان تقع يف 
اجلهة اجلنوبية هلذا البحر، ويبلغ عرض هذا املضيق 28 كيلومرتاً بي أقرب نقطتي، و90 كيلومرتاً 

بي أبعد ضفتي.
املوقع اجليو اقتصادي، واالسرتاتيجي، واجليوبوليتيكي ملضيق هرمز

املهمة  األمور  من  ابتت  فقد  اآلن-  القدم -وحىت  منذ  ودورها  البحرية  املضايق  ألمهية  نظراً 
اإلقليمية والدولية اليت تثار بشأهنا الكثري من املناقشات. ومبا أن 20 ألف سفينة متّر سنوايً يف هذا 
املضيق، فقد ابت مضيق هرمز من أهم املضايق الدولية وحيوز أمهية قصوى على مستوى العامل من 
حيث حركة املالحة البحرية؛ ألن اخلليج العريب هو حبر شبه مغلق وله مكانة خاّصة جداً على 
مسرح الطاقة الدولية، ويعدُّ هذا املضيق مبنزلة مفتاح لدخول هذا البحر. ومضيق  هرمز الذي يربط 
مياه اخلليج العريب ببحر العرب، هو املمر الوحيد الذي ميتد حىت احمليط اهلندي؛ وميّكن املالحة 

البحرية والنقل البحري يف هذه البقعة من العامل ويف احمليطات والبحار وعلى املستوى الدويل.
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ويفصل هذا املضيق فالة إيران الشاسعة عن شبه  اجلزيرة العربية، ويربط مياه اخلليج العريب ببحر 
البضاعة وكذلك حامالت  تنقل  اليت  السفن  الكبري من  العدد  إىل  اهلندي؛ ونظراً  العرب واحمليط 
النفط، فال ميكننا أن ننكر األمهية االسرتاتيجية هلذا املضيق والسيما أنه ال يوجد بديل آخر عنه 
لنقل الطاقة. وما جيعل السيطرة على هذه املنطقة أمراً مهماً هو العرض القليل للمناطق املالحية هلذا 
املضيق اليت هي حبدود 3 كيلومرتات يف مسري الذهاب واإلايب الواقع بي اجلزر اإليرانية. وبنحٍو 
عام ميكننا القول إن %90 من الصادرات النفطية لدول املنتجة للنفط يف اخلليج العريب تنقل من 

طريق حامالت النفط يف هذا املسار فقط.
هذه  الكبرية يف  والنفطية  الغازية  الذخائر  إىل وجود  الغربية  للدول  العريب  اخلليج  أمهية  وتعود 
املنطقة؛ وقد أُثبت وجود أكثر من %60 من الذخائر النفطية يف منطقة اخلليج حيث تسيطر 
على %30 من التجارة العاملية. وإن جمموع صادرات دول اخلليج هي يف حدود 18.2 مليون 
النفط إىل  أغلب  تنتقل من طريق مضيق هرمز. ويرسل  منها  برميل  مليون   17 اليوم،  برميل يف 
األسواق اآلسيوية والسيما الياابن، والصي، واهلند؛ وكذلك إىل الغرب )من طريق األانبيب وقناة 
السويس(. وفضاًل عن النفط حتتوي دول اخلليج على ذخائر عظمية من الغاز الطبيعي حيث إهنا 
تعادل %45 من الغاز العاملي املكتشف حىت اآلن، ويؤدي اخلط الساحلي اإليراين دوراً رئيساً يف 
تصدير هاتي الطاقتي؛ ألن انقالت النفط واحلاوايت تعرب من طرق قريبة جداً لألراضي اإليرانية، 

وجزرها، وقواعدها البحرية يف اخلليج العريب.
ويستخدم مضيق هرمز غالباً ممراً حبرايً من قبل املالحة الدولية، وهو يـَُعدُّ من القنوات التجارية 
املهمة يف العامل حبيث ميّر %20 من النفط العاملي من طريقه؛ وتدخل يومياً أكثر من 80 ابخرة 
وأغلبها انقالت نفط إىل مضيق هرمز؛ وهلذا السبب تعتمد دول اخلليج على مضيق هرمز بنحو كبري 
جداً، من أجل تصدير البضاعة واستريادها؛ ألنه يربط االقتصاد اإلقليمي ملنطقة اخلليج ابالقتصاد 
العاملي. ويف ظل هذا االرتباط، تشرتك دول اخلليج يف احتياجها إىل هذا املضيق. ومبا أن تكلفة 
النقل اجلوي، والربي وخط األانبيب؛  ابملقارنة مع الطرق األخرى مثل  قليلة جداً  البحري  النقل 
إىل مضيق هرمز،  العاملي مرتكزاً  االقتصاد  للمنطقة مع  اإلقليمي  االقتصاد  ارتباط  لذلك سيبقى 
إال يف حال تقدمت أحداث أمنية-عسكرية وأزمات إقليمية على التكلفة الرخيصة للنقل البحري 

ومنعت نقل البضاعة والنفط واملواد املعدنية عرب هذا املضيق. 
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هرمز  مضيق  األول:  أساسيي:  قسمي  يف  هرمز  ملضيق  االقتصادية  األمهية  دراسة  ميكننا 
من  املعىن  هذا  أساس  وينبع  العاملي؛  واالقتصاد  هرمز  واآلخر مضيق  املنطقة.  دول  واقتصادايت 
حاجة االقتصادين لبعضهما بعضاً. وفيما خيص االقتصاد اإلقليمي جيب أن نقول إن دول املنطقة 
ال تعتمد على هذا املضيق من أجل تصدير البضاعة والنفط فقط، بل من أجل استرياد البضائع 
االقتصاد  العسكرية. ويف  واملعدات  األسلحة  والصحية وحىت  والصناعية  والرفاهية  الغذائية  واملواد 
العاملي حتتاج الدول الصناعية الغربية -اليت تسيطر على %53 من التجارة العاملية- إىل مضيق 
أسواق  إىل  بضائعها  تصدير  أجل  من  اخلليج وكذلك  منطقة  من  النفط  استرياد  أجل  من  هرمز 
املنطقة. وفضاًل عن ذلك، فإن الظاهرة االقتصادية اجلديدة يف منطقة اخلليج -أي املناطق التجارية 
صادراهتا  يف  هرمز  مضيق  على  تعتمد  وقشم-  وكيش،  علي،  وجبل  ديب،  مثل  احلرة  والصناعية 
واستريادها للبضائع. واألهم من ذلك، هو أن 6 جزر اسرتاتيجية إيرانية )هرمز ، والرك ، وقشم، 
وهنكام، والطنب  الكربى، وأبو موسى( تقع على خط منحين دفاعي افرتاضي يف مدخل اخلليج 
العريب؛ وهذا من األسباب املهمة اليت حتول إيران إىل العب رئيس يف اخلليج العريب، وربط أمن 

مضيق هرمز وثباته أبمن إيران وثباهتا.
النظام احلقوقي للعبور من مضيق هرمز ووضع اجلمهورية اإلسالمية يف إيران

إبرام االتفاقيات يف أي مدة حىت اآلن هو  أما ما خيصُّ املالحة يف مضيق هرمز، فإن عدم 
املسيطر؛ ألن هذه املنطقة كانت منذ أوقات طويلة حتت قبضة االستعمار كبقية أجزاء هذه البالد. 
فالربتغاليون، والربيطانيون، ومن مث األمريكيون مل يروا ضرورة لتحديد النظام القانوين يف أثناء مدة 
وجودهم يف املنطقة لئال يورطوا أنفسهم يف مشكالت قواني الدول احملاذية للخليج. ويستند حتديد 
النظام القانوين للمضايق أساساً إىل قواعد عرفية؛ وذلك ألمهيتها االسرتاتيجية. ويف اتفاقية األمم 
املتحدة لقانون البحار والقواني اخلاصة ابملضايق واتفاقية جنيف عام 1958 ذُكر البحر اإلقليمي 
واملنطقة املتامخة له، و»العبور اآلمن«، ومت التأكيد عليهما أيضاً. ويف اتفاقية 1982 املربمة يف 
مونيت جويب حيال القواني البحرية، كان هناك عبور خاص لكل مضيق؛ وبسبب ظروفه اخلاصة 
أدرجوا بند »الرتانزيت« ملضيق هرمز. بعبارة أخرى: على وفق اتفاقية 1982 لقانون البحار، فإن 

العبور من املضايق الدولية -مثل مضيق هرمز- يدرج حتت بند الرتانزيت.
املياه  أو  لبلد ما  املتاخم  البحر  العبور من  السفن ميكنها  والقصد من »املرور اآلمن« هو أن 
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اإلقليمية. وجيب أن يكون هذا العبور سريعاً وبال توقف )الفقرة 2 املادة 18 اتفاقية 1982(. 
وابلتأكيد إن للسفن احلق يف أن ترسو حي الضرورة، وإن القصد من اآلمن هو اإلشارة إىل كيفية 
العبور؛ واستناداً إىل قانون البحار املتامخة لعام 1958 فإنه يشرتط ابلعبور اآلمن أال يضّر بنظام 
أن خترج  الغواصات  14(. وعلى  املادة   4 )الفقرة  وأمنه  واستقراره  للبحر وسالمته  املتاخم  البلد 
من املاء وترفع علمها؛ وإن إطالق العتاد من البوارج ممنوع، ويف حال مل يكن العبور آمناً فللدول 
املتامخة للبحر احلق يف منع هكذا عبور. أو إن كانت الباخرة اليت ختالف القانون عسكرية ومل ترضخ 
لتحذيرات الدول احملاذية للبحر ابحرتام القواني البحرية، فيمكن للدول املتامخة أن تطالبها برتك 
املياه اإلقليمية فوراً. ونظراً لألسباب األمنية فلدى الدول احملاذية للبحر كامل احلق يف إغالق جزء 
من مياهها اإلقليمية أمام املالحة البحرية مؤقتاً حصراً، شريطًة أن يشمل هذا اإلغالق اجلميع وأالّ 

يكون عنصرايً جتاه بلد ما.
وكذلك، ينطبق نظام )املرور العابر( أو »الرتانزيت« -على وفق املادة 37 من اتفاقية 1982- 
على املضايق اليت تستخدم جزءاً من البحر املفتوحن أو املنطقة االقتصادية اخلالصة، ومنطقة أخرى 
من البحر املفتوح، أو منطقة اقتصادية حمدودة؛ من أجل اإلحبار الدويل. وخيتلف املرور العابر عن 
العابر )الرتانزيت( يشمل الطائرات أيضاً.  املرور اآلمن يف نقطتي مهمتي: األوىل هي أن املرور 
والثانية هي أنه ال يتعّي على الغواصات يف أثناء مرورها من املضيق أن تظهر على سطح املاء وأاّل 
ُتظهر علمها. وأما املرور اآلمن فال ينصُّ على أي شيء بشأن الطائرات ويُلزم الغواصات ابلظهور 
على سطح املاء. وفضاًل عن ذلك فإن املرور العابر غري قابل لإليقاف. وقد يُعرَّف املرور العابر 
فقط  والتحليق  املالحة  اآليت: »حرية  النحو  على   1982 اتفاقية  من   37 مادة  )الرتانزيت( يف 
لغرض املرور غري املتباطئ واملتواصل ملضيق من البحر املفتوح، أو املنطقة االقتصادية اخلالصة«. وال 
مينع شرط املرور املتواصل غري املتباطئ املرور عرب مضيق بغرض دخول أو العودة إىل دولة حماذية 

للمضيق. 
عليها  تصادق  مل  ولكنها   ،1982 اتفاقية  على  إيران  يف  اإلسالمية  اجلمهورية  وقعت  لقد 
بعد؛ وطاملا مل تصادق عليها السلطة التشريعية يف البالد فإن مستندات االنضمام لن تسلم رمسياً 
لسكراترية االتفاقية وال لألمم املتحدة. ومبا أن اتفاقية 1982 مل يصادق عليها يف إيران فلذلك 
ال ترتتب على البالد أي مساءلة قانونية وحقوقية، وإن إيران ليست ملزمة بتنفيذ بنودها؛ بيد أهنا 

ملتزمة بتنفيذ قواني اتفاقية 1958 لقانون البحار وبنودها بشأن املضايق الدولية.
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املالحة والنقل يف مضيق هـرمز  مبوجب القوانني البحرية اإليرانية
»العبور  مها:  هرمز،  املالحة يف مضيق  قانون  فيما خيص  بشأهنا  النقاش  حالتان جيري  هناك 
اآلمن«، و»املرور العابر« )الرتانزيت(، ومبا أن إيران مل تنضم إىل اتفاقية 1982 الذي يعد -حبسب 
بعض احلقوقيي- دستور البحار، واكتفت ابلتوقيع عليها فقط، واستناداً إىل اتفاقية 1958 للبحار 
اليت وافقت إيران عليها، فإن القانون الساري على مضيق هرمز ابلنسبة هلا هو حق »العبور اآلمن« 
الذي أقرته االتفاقية. واستناداً إىل بنود هذه االتفاقية ميكن إليران أن تفرض شروطها وقوانينها اليت 
أقرهتا يف عام 1935 على السفن اخلارجية اليت تدخل مياهها اإلقليمية وأن تطبق قانون املالحة 
اآلمنة عليها. وعلى هذا األساس -وبناًء على املواد 4، و5، و6 للقانون الذي ذكرانه- فإن دخول 
البوارج احلربية التابعة للدول األخرى ضمن املالحة اآلمنة أو توقفها جيب أن حيوزا املوافقة املسبقة 
من قبل إيران. وبناء على املادة 2 من القانون املذكور، يف مدة السالم على البوارج احلربية فإن تطلع 
املسؤولي اإليرانيي يكون قبل 8 أايم على األقل قبل دخوهلا املياه اإلقليمية؛ وكما تنص املادة 4 
من القانون املذكور: إن البوارج احلربية اخلارجية ميكنها املالحة يف املياه اإلقليمية اإليرانية على وفق 
العبور اآلمن وعلى الغواصات أن تبحر فوق سطح املاء فقط، إال إن كانت هذه القطعات احلربية 
القواني  القواني واإلجراءات اخلاصة ابلبالد وكذلك  اتبعة لدولة عدوة. ويف هذه احلالة ستطبق 

الدولية اخلاصة أبايم احلرب والدول احملايدة.
وتنصُّ املادة السادسة من بروتوكول إصالح قانون تعيي حدود املياه الساحلية واملنطقة املتامخة 
عام   نيسان   12 بتأريخ  احلكومة  عليه  وافقت  الذي  الداخلية  واملياه  املبدأ  خبط  اخلاص  إليران، 

1959، كما أييت:
إن املياه الواقعة بي الساحل وخط املبدأ وكذلك املياه بي اجلزر اإليرانية اليت ال تبعد 12 مياًل 
حبرايً عن بعضها بعضاً، هي مياه إقليمية إيرانية. وعلى هذا األساس -وحي اإلحساس ابخلطر الذي 
يهّدد مصاحلها وأمنها- فإن إليران كامل احلق يف أن تتخذ قراراهتا املستقلة جتاه مياهها اإلقليمية 
من ضمنها مضيق هرمز، بناء على مصاحلها الوطنية واألمنية وابالستناد على أصل استقالل البالد، 
واإلرادة الوطنية والقواني الدولية اخلاصة ابلبحار يف أن تقوم مبا يناسبها من »تعليق« حركة املالحة 

البحرية يف جزء من مضيق هرمز الذي يقع ضمن نطاق املياه اإلقليمية.
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االستنتاج
تُعد مسألة إغالق مضيق هرمز من القضااي احلقوقية والدولية اليت هتتم هبا احملافل العلمية على 
املستوى العاملي، فغلق املضايق الدولية ملدة طويلة أو بنحو دائم يف مناطق بعيدة عن الدول تعارض 
القانونية  األعراف  أو   1958 لعام  جنيف  اتفاقية  وحىت  البحار،  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية 
املوجودة. ولكن األمر خيتلف بشأن إغالق مضيق هرمز وتعطيل حركة املالحة والنقل فيه، فمن 
إيران  انضمام  ولعدم  أخرى  ومن جهة  اإليراين؛  القاري  اجلرف  املضيق يف  يقع  اجلغرافية  الناحية 
قانون  وفق  إن -على  القول  1982(، ميكن  مونته  جويب  البحرية )جامايكا-  القواني  التفاقية 
املياه  يف  املالحة  نفسها  هي  هرمز  مضيق  يف  املالحة  للبحار-  الدولية  والقواني  القاري  اجلرف 
اإليرانية ويطبق عليها نظام »العبور اآلمن«، وحيق للدول األخرى استخدام أجزاء من املضيق الواقعة 
ضمن املياه اإليرانية شريطة أاّل يشكل عبورها هتديداً إليران، وال يتسبب ابألضرار هلا، وأن تكون 
هذه الدول قد نسقت مع إيران ابلفعل. وعلى وفق املادة 9 للمناطق البحرية التابعة للجمهورية 
والغواصات،  احلربية،  القطعات  عبور  اآليت:  تشمل  اآلمنة«  »املالحة  فإن  اإليرانية،  اإلسالمية 
والسفن اليت تعمل ابلطاقة النووية، والبوارج اليت حتمل املواد ذات اإلشعاعات النووية أو اخلطرية، 
وكل هذه السفن حتتاج إىل موافقة مسبقة من قبل مسؤويل اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، وعلى 
الغواصات أن تطفو على سطح املاء وترفع علم دوهلا؛ وهذه القواني سارية على مجيع املياه اإلقليمية 

اإليرانية من ضمنها مياه مضيق هرمز.
لذلك على وفق النظام القانوين »املالحة اآلمنة« فإن إيران تنفذ صالحياهتا القانونية-دائمًا-، 
للباخرة  الشرعي  الدخول غري  مع  تعاملها  رأينا ذلك يف  استخدام سلطتها وقد  احلق يف  ولديها 
التجارية األمريكية يف عام 2016، وكذلك التعامل مع اعتداء القوات املارينز األمريكيي يف العام 
نفسه، حيث انتهى إبلقاء القبض عليهم، وأيضاً إلقاء القبض على 5 جنود من البحارة اإلجنليز يف 
عام 2009، إذ دخلوا املياه اإليرانية بنحو غري شرعي؛ وكل هذا يدل على تطبيق النظام القانوين 
على املضيق. ومن جهة أخرى علينا أن نتنّبه إىل موضوع مهم وهو أن إغالق جزء من مضيق 
اتفاقية  يعارضان  اإليراين هناك  القانون  اإليرانية وفرض  اإلقليمية  املياه  يقع ضمن نطاق  هرمز ال 
1958، وأنه غري مقبول مبوجب القانون الدويل. وحيق إليران فقط السماح ابملالحة اآلمنة، ويف 
بعض احلاالت »الطارئة« والتهديد األمين والعسكري ضّد البالد أن تغلق أجزاء من املضيق اليت 
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تقع ضمن نطاق املياه اإليرانية فقط.
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