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 المقدمة

مضٌق هرمز أحد أهم الممرات المائٌة فً العالم وأكثرها حركًة للسفن،  ٌعد      

وقد شّكل منذ القدم ممراً تجارٌاً استراتٌجٌاً هاماً أسهم فً تطوٌر التجارة الدولٌة مما 

الدول األجنبٌة ومحوراً للصراع والتنافس بٌن دوله من جهة،  جعله عرضًة ألطماع

وما زاد  .وبٌن الدول االستعمارٌة ذات المصالح الحٌوٌة فً المنطقة من جهة أخرى

من أهمٌة المضٌق فً العصر الحدٌث اكتشاف النفط فً الدول المحٌطة به حٌث 

،كما ٌمر  برمٌلملٌار  0ٖٓتسٌطر هذه الدول على احتٌاطً نفطً كبٌر ٌقدر ب 

%  2ٓ% من شحنات النفط العالمٌة المنقولة بحراً وهو ما ٌشكل نحو ٓٗعبره نحو

ملٌون برمٌل  ٕمن النفط الخام الذي تصدره دول الشرق األوسط فضالً عن نحو 

كما ٌكتسب مضٌق هرمز أهمٌته من  .من المنتجات المصفاة تمر عبر هذا المضٌق

ً مدخل الخلٌج العربً الواصل بٌن مٌاه الخلٌج كونه ٌعد بمنزلة عنق الزجاجة ف

العربً شبه المغلقة والبحار الكبرى على المحٌط الهندي، وهو المنفذ الوحٌد للدول 

السعودٌة واإلمارات العربٌة العربٌة المطلة على الخلٌج العربً عدا المملكة العربٌة 

لٌة التً تخضع لنظام من الناحٌة القانونٌة من المضاٌق الدو  وٌعد ة عمان،نوسلط

 .المرور العابر الذي ال تحتاج فٌه السفن )بما فٌها الحربٌة( إلى إذن مسبق لعبوره

ومع ازدٌاد سخونة الملف النووي اإلٌرانً خصوصاً بعد فرض مجلس األمن 

الدولً أربع حزم من العقوبات السٌاسٌة واالقتصادٌة على إٌران بموجب القرارات 

( تزداد قضٌة مضٌق هرمز أهمٌة مع تزاٌد 0ٖ0ٔ، 0ٗ0ٔ، 1ٔٓٔ، 2ٕ2ٔ)

التهدٌدات التً ٌطلقها المسإولون اإلٌرانٌون بٌن الحٌن واآلخر بإغالق المضٌق فً 

وجه المالحة البحرٌة فً حال تعرض المنشآت النووٌة اإلٌرانٌة ألٌة ضربات 

إلى إغالق مضٌق هرمز وتعطٌل نقل النفط من خالله قد ٌإدي   لذلك فإن .عسكرٌة

زعزعة السوق البترولٌة العالمٌة مما ٌدفع إلى حدوث أزمة عالمٌة فً الطاقة، 

تكون تداعٌاتها خطٌرة على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء، 

وسٌسبب ارتفاعاً حاداً فً سعر النفط؛ مما ٌرتب ضغوطاً هائلة على االقتصادٌات 

فضالً عن دول المنطقة نفسها خسائر باهظة العالمٌة وسٌوقع بكثٌر من دول العالم، 

 .الكلفة

 اىمية البحث : 

 تأتي اىمية البحث في ان مضيق ىرمز سيؤدي اغالقو الى ازمة تجارية كبيرة 
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 ىيكمية البحث : 

تضمن ىذا البحث  ثالثة مباحث , المبحث االول التعريف بالمضيق الدولي وتقسم 
الى مطمبين , المطمب االول تعريف الفقو بالمضيق الدولي , والمطمب الثاني 
التعريف القانوني لممضيق الدولي , اما المبحث الثاني فقد تناول الوضع القانوني 

الول طبيعة المياه والسيادة عمييا , لمضيق ىرمز وتقسم الى مطمبين , المطمب ا
والمطمب الثاني المركز القانوني لمضيق ىرمز , اما المبحث الثالث فقد تناول احكام 
المرور العابر في مضيق ىرمز وتقسم الى ثالثة مطالب , المطمب االول التعريف 
بنظام المرور العابر والمطمب الثاني وجبات وحقوق ومسؤولية الدول الشاطئة 

مضيق ىرمز وانيينا ىذا البحث بالخاتمة  بأغالق, المطمب الثالث التيديد ممضيق ل
. 
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 المبحث االول 

 التعريف بالمضيق الدولية

المضايق الدولية في الوقت الحاضر حيث تستخدم كطرق مواصالت  ألىميةنظرا 
 وكذلك طرق تجارية فان المضيق الدولي يشكل اىمية. 

التعريف بالمضيق الدولي وسوف نقسم ىذا المبحث الى مطمبين ومن ىنا سوف نبين 
ص المطمب الثاني الى صنخصص االول الى تعريف الفقو لممضيق الدولي ونخ

 لممضيق الدولي ي ومحكمة العدل الدوليةالتعريف القانون

 المطمب االول
 تعريف الفقو لممضيق الدولي

الدولية بين  يستخدم لممالحة ي منيا ىو ممر ضيقىناك عده تعاريف لممضيق الدول
ر المائي ن من المجاالت البحرية ويكفي وفقا لوجيو النظر ان يكون المميجزئي

الدولية عاده لكي يكون المضيق دولي وذلك بعض النظر  الطبيعي مستخدما لممالحة
عن طبيعة االرض التي يقع فييا المضيق وميما كانت البحار التي تصل بينيا 

. وتم تعريفو ايضا انو عبارة عن ممرات مائية (1)الذي يطمق عميو وميما كان االسم
 حار وال يتجاوز اتساعيا ضعف عرضطبيعية ضيقو تصل بين رقعتين من اعالي الب

 . (2)البحر االقميمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -النظام القانوني لممالحة في المضايق وتطبيقاتو عمى مضيق ىرمز -د. فخري رشيد المينا (1)

 . 27ص -1981 –بغداد – 1ط
االسكندرية  -دار الفكر الجامعي – 1ط -القانون الدولي العام –د. جمال عبد الناصر مانع  (2)

 . 586ص– 2111-
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وقد اتجو الفقو الدولي في تعريفو لممضيق الدولي في اتجاىين رئيسين ىما التعريف 
الجغرافي والتعريف الفقيي الوظيفي فالمضيق من الناحية الجغرافية عبارة عن ممر 

لوصف  باإلنصافمائي يفصل بين اقميمين ويصل بين بحرين لذلك فانو يشترط 
ىميا ان تكون مياه المضيق جزء من المضيق من الناحية الجغرافية عدة شروط ا

بحر وفقا لمفيوم القانون الدولي وان يتم تكوينيا بطريقة طبيعية او ان تكون فتحو 
بحيث لو لم يوجد البحر  المضيق بين منطقتين من االرض ويصل منطقتين من

الفرنسي المضيق النفصمت المنطقتان البحريتان واتصمت االرض وقد اضاف الفقيو 
م خاص بمحكمة واصفا عدم خضوع المضيق لنظا هاا شرطا اخر مؤدشارل روسو 

نظر الجغرافية بانيا كل ممرات قنوات مجار مائي ويرى الفقيو  المضيق من جية
الفرنسي جيمير  جيديل ان المضيق من الناحية الجغرافية ىو ممر بحري محصور 

عة ىذا ىذه االرض وميما كانت سميما كانت طبيعة و ن من االرض يبين جزئي
الممر المائي موضحا ان المضيق من الناحية القانونية ىو كل ممر طبيعي بين 
ساحمين ال يتجاوز عرضا معينا ويسمح باالتصال بين جزأين من المجاالت البحري 
ومن غير الميم ان تعود ىذه المجاالت الى بحر واحد او بحرين وال ييم ايضا اذا 

 .(1)م او بين جزيرتين او بين مجموعة من الجزركان الممر قائما بين جزيرة او اقمي
 . (2)وتم تعريفو ايضا انو عبارة عن فتحات طبيعية تصل بين بحرين

 وسار في االتجاه نفسو االستاذ عمي صادق ابو ىيف مؤكدا ان الممرات البحرية ىي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمة جامعة دمشق لمعموم  -د. وسام الدين العكمة _النظام القانوني لممضيق الدولي (1)
 بعدىا.  وما 311ص – 2111 –العدد الرابع  -27المجمد  -االقتصادية والقانونية

 -محاضرات عن النظام القانوني لمبحار _ جامعة الدول العربية -د. محمد حافظ غانم (2)
 . 63ص -1961 -القاىرة
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تمك الفتحات التي توصل بحرين وىي اما طبيعية وتشمل المضايق واما اصطناعية 
 .(1)وتشمل القنوات

 وىناك تعريف اخر وىو )مياه تفصل اقميمين وتصل بحرين( وان الممر المائي ال
يكون مضيقا في القانون الدولي اذا توافرت لو االوصاف الجغرافية لممضيق فحسب 
بل يجب الى جانب ذلك ان يكون ممرا لممواصالت الدولية غير المتجو الى موانئ 

. ويستبعد من مفيوم المضايق تمك التي تؤدي الى بحر (2)عمى شواطئ ذلك المضيق
ين واالستعمال يصل بين بحرين عامداخمي مغمق فالنقطة الجوىرية ىي صفة الو 

 . (3)الدولية لممالحة

وتنقسم المضايق من وجيو النظر الجغرافية الى نوعين: االول يصل الى رقعتين من 
اعالي البحار مثل مضيق جبل طارق الذي يصل بين المحيط األطمنطي والبحر 

مثل مضيق االبيض المتوسط والثاني يصل بين رقعو من اعالي البحار وبحر داخمي 
 كرتشي الذي يصل بين البحر االسود وبحر ازوف.

وتختمف فتحو اتساع المضيق فبعضيا يتجاوز اتساعو اتساع البحر االقميمي 
 وبعضيا اقل من اتساع البحر االقميمي وال يوجد لممضيق حكم واحد في القانون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشأه المعارف  -الطبعة الثانية عشر -القانون الدولي العام -د. عمي صادق ابو ىيف (1)
 . 455ص -1975-االسكندرية

منشأه المعارف -قانون السمم –من قانون االمم  العامةاالحكام -د. محمد طمعت الغنمي (2)
 . 1171ص – 1971 -االسكندرية

منشأه المعارف -البحري في المضايق المالحةعبدالمنعم محمد داود_ مشكالت  د. (3)
 . 111ص-1999االسكندرية_
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ا كان بأكممو يقع في الدولي حيث ان الوضع القانوني لممضايق يختمف بحسب ما اذ
ل عميو اكثر من دولو وبحسب ما اذا اكان المضيق من اقميم دولة واحده او تط

االتساع بحيث يضم في وسطو مساحو من اعالي البحار ام ال فاذا كان المضيق 
يصل  ي ىذه الدولة والضمن ارا اجزاء في اقميم دولة واحده بحيث يكون حافتاه واقعا

ين من اعالي البحار فان مياه ىذا المضيق تعتبر داخمية ولمدولة مطمع يبين جزئ
السيادة عمى المضيق كجزء من اقميميا تباشر عميو اختصاصاتيا وليا ان تنظم 

في  المالحةىا متفقو مع مصالحيا وقد تقرر حرية ابطريقة التي تر  حو فيوماللا
لسفن ل وقدر تقصرىا عمى االمضيق او تقيدىا بشروط او عمى اساس المعاممة بالمث

ل عميو اكثر من دولة فان لكل دولة ان تباشر سيادتيا الوطنية واذا كان المضيق اتط
عمى جزء من مياه المضيق في حدود المدى المحدد لممياه االقميمية وعند وقوع 
تداخل او اختالط االبعاد يرسم خط فاصل بينيا وتعين الحدود باتفاق بين الدول التي 

في المضيق ولكل منيا ان تمارس اختصاصيا االقميمي عمى الجزء التابع ليا تشترك 
 (. 1)منو وتنظم المالحة فيو بما يحقق مصالحيا

 المطمب الثاني

 التعريف القانوني لممضيق الدولي 

من الناحية القانونية يجب ان يكون المضيق الدولي محدود االتساع اي ال يزيد  
  المطمة عميواتساعو عمى ضعف عرض مساحة البحر االقميمي لمدولة او الدول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدىا.  586ص  –د. جمال عبد الناصر مانع_ مصدر سابق  (1)
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عن ذلك ويتوافر فيو شروط من البحر العالي عمى فالمضيق الذي يزيد اتساعو 
امتداده ال يعد من المضايق وال ينطبق عميو نظاميا وانما ينطبق عميو نظام البحر 

االمنية بكاممو  العالي شريطو ان يكون ذلك الشريط صالحا لممالحة االعتيادية
وطبقًا لمعرف القانوني الدولي فان  .(1)وبالخصائص المالحية والييدروغرافيو نفسيا
ن من اعالي البحار وتستخدم لممالحة يالمضيق عبارة عن ممر مائي يصل بين جزئي
 .(2)ءالدولية وتمارس عميو السفن حق المرور البري

الممر المائي الذي يخدم المالحة قيس ابراىيم المضيق بانو ) وقد عرف الدكتور 
 (.3)الدولية ويصل جزءًا من البحر العالي بجزء اخر لمبحر االقميمي لدولو اجنبية

وقد اىتمت محكمة العدل الدولية بوضع معيار لممضيق الدولي في قرارىا المعروف 
في قضية مضيق كورفو  وكان حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو 

يمكن ان ينطوي عمى بعض الفائدة في ىذه المسألة . في ىذه القضية 1949لعام 
 22دفعت الباينا اقام محكمة العدل الدولية بان مرور السفن الحربية البريطانية يوم 

 في مضيق كورفو الذي يقع جزئيا في مياىيا االقميمية بدون الحصول 1946اكتوبر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وارد في المواصالت في  -النظام القانوني لممالحة في مضيق ىرمز -د. محمد الحاج حمود (1)

مركز دراسات الوحدة العربية بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظميا  -الوطن العربي
مركز  -2ط -باالشتراك مع نقابو الميندسين العراقيين ونقابو المعممين في الجميورية العراقية

 . 265ص-1985 -دراسات الوحدة العربية االسكندرية
 -جامعو الكويت -االحكام العامة في القانون الدولي لمبحار -(  د. بدريو عبداهلل العوضي2)

 .81ص -1988
 -2111 -بغداد -دار الكتب -ارالفنار لمقانون الدولي لمبح -( د. قيس ابراىيم البدري3)

 81ص
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سيادتيا والرد عمى ىذا  الضررعمى ترخيص مسبق من الحكومة االلبانية قد الحق 
الدفع اوضحت المحكمة انو من المعترف بو عموما ويتفق مع العرف الدولي ان 

 ين من اعالي البحار بدونيجزئالدولية لوصول  ةحالدول تتمتع في زمن السمم المال
الساحمية بشرط ان يكون المرور بريئا الحصول عمى ترخيص مسبق من الدولة 

والدولة الساحمية ليس ليا الحق في منع ىذا المرور خالل المضايق في زمن السمم 
 مالم تنص اي اتفاقية دولية خالف ذلك واضافو المحكمة ان )مضيق شمال كورفو
يدخل في طائفة الطرق البحرية التي ال يمكن لمدولة الساحمية ان تمنع المرور عبرىا 
في زمن السمم( لذلك ال يمكن ان تقبل المحكمة حجو البانيا التي تدفع بان )الحكومة 

تمر السفن الحربية بالمضيق دون الحصول  ماالبريطانية تضر بسيادتيا االلبانية عند
 .(1)ومة االلبانيةعمى ترخيص مسبق من الحك

الحة البحرية يقضي بحرية الم واظيرت محكمة العدل الدولية وجود عرف دولي
لجميع السفن في المضايق المستخدمة في المالحة الدولية. وذلك بصدد حكميا في 

ىذه القضية باعتبارىا  ألىميةالنزاع الذي ثار بين البانيا والمممكة المتحدة . ونظرا 
 9االولى من نوعيا ولما اشتمل عمييا الحكم من حجج قانونية ففي السابقة القضائية 

الى الحكومة  المالحظاتسممت الحكومة البريطانية بعض  1946كانون االول 
االلبانية عن طريق مندوب البانيا بمفارد حول الحوادث التي وقعت في مضيق 
كورفو. وقد ذىبت محكمة العدل الدولية في تعريف المضيق الدولي تحديد صفة 

 ن من البحريالمضيق بكونيا مستخدما عادة لممالحة الدولية وان يصل بين جزئي
ة مضيق كورفو فقد كان عمى المحكمة ان العالي وذلك بمناسبو حكميا بشأن قضي
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سفن حربية في  بأرسالتقرر في ادعاء البانيا بان المممكة المتحدة قد خرقت سيادتيا 
من  وراي المحكمة انالمضيق بدون اذن سابق من سمطات البانيا حيث قررت رد في 

المقرر بصورة عامة ووفقا لمعرف الدولية ان لمدول في زمن السمم الحق في ارسال 
ين من البحر يسفنيا الحربية في المضايق المستعممة في المالحة الدولية بين جزئ

العالي بدون اذن من سمطات الدول الساحمية اذا كان المرور بريئا وليس لمدول 
ة دولية ان تمنع المرور في زمن السمم اما بالنسبة الساحمية في حالة عدم وجود اتفاقي

لممعيار الذي اعتمدتو المحكمة في تقرير كون المضيق دوليا فقد كان موقعو 
 .(1)الدولية لممالحةين من البحار العالية وحقيقة كونو مستخدم يكموصل بين جزئ

وقد اكدت محكمة العدل الدولية عمى مبدا حرية المالحة في المضايق الدولية , 
حيث قضت انو من المقرر عموما ان من حق الدولة في زمن السمم ان تمر سفنيا 
عبر المضايق التي تربط بين جزئين من اعالي البحار والتي تستخدم المالحة الدولية 

طئية خاصة اذا كان المرور بريئا. وذلك دون حاجة الذن مسبق من الدول الشا
وليس لمدول المضائقية ان تمنع ىذا المرور في المضيق وقت السمم مالم يوجد اتفاق 
مخالف . وقد قضت المحكمة بان مضيق كورفو في البانيا يعتبر في اعداد 
المضايق التي تفتح باستمرار لممالحة الدولية . وذكرت المحكمة ان المرجع االساسي 

يد المضيق الدولي ىو الذي يفتح باستمرار لممالحة الدولية, ىو الوضع في تحد
ين من اعالي البحار ويستعمل يالجغرافي لممضيق وىو كون المضيق يصل بين جزئ

لممالحة الدولية بغض النظر عن مدى اىمية المالحة الدولية او درجة كثافة المرور 
 استخدام طريق اخر بدال منو فيو او كونو طريق ضروري لممرور ام اختياري يمكن
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ءات وىذا ال  يمنع الدولة التي يخترق المضيق اقميميا من ان تتخذ ما تراه من االجرا
الدفاعية لمحفاظ عمى سالمتيا وامنيا كان تحدد عدد السفن الحربية التي يسمح ليا 
باجتياز المضيق وشروط مرور ىذه السفن في المضيق او توقفيا فيو , وليا ان 
تصدر لوائح مالحية تنظم حركة المرور في المضيق خصوصا وان المالحة في 

 . (1)طارالمضايق تكون في بعض االحيان محفوفة باألخ

يالحظ ان المحكمة اعتبرت المضيق ميمًا لممالحة الدولية عمى اساس موقعو وحجم 
السير العابر فيو. حيث قدم ممثل المحكمة المتحدة لممحكمة المعمومات التالية 

االعداد  1937كانون االول  31لغاية  1936بخصوص الفترة من اول نيسان 
الكمية لمبواخر الراسية في ميناء كورفو بعد اول قبل المرور في القناة خالل سنة 

/ واعالميا اليوناني وااليطالي. الروماني 2884وتسعو اشير العدد الكمي لمسفن كان 
اليوغسالفي. االلباني. والبريطاني .... واعممت المحكمة بان التجربة البريطانية 

تسع سنوات او اكثر وكذلك استعممت من قبل بحرية  استخدمت القناة بانتظام لمدة
من دول اخرى .... وبناء عمى ىذا الظروف توصمت المحكمة الى ان القناه الشمالية 
لكورفو يجب اعتبارىا من صنف الممرات المائية الدولية ليذا االسباب لم تقبل ادعاء 

سفن حربية في  سالبأر البانيا حكومة المممكة المتحدة قد انتيكت سيادة البانيا 
المضيق دون اذن مسبق من السمطات االلبانية... ومن الجدير بالذكر ان البانيا لم 
تنازع في كون قناه كورفو الشمالية مضيق بالمعنى الجغرافي اال انيا رفضت عد تمك 

 يتقرر فييا حق المرور عمى اساس انيا ذات القناه من صنف الطرق الدولية والتي 
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اىمية ثانوية وليست ممرا ثانويا في البحر العالي وىي تستعمل لممالحة المحمية فقط 
موانئ كورفو وسارند وعمى ىذا نجد ان المحكمة عدت الممر المائي مضيقا من والى 

 . (1)ين من البحر العالييدوليا اذا كان مستخدما لممالحة الدولية عادة بين جزئ

ويتضح مما تقدم ان مضيق ىرمز ىو مضيق دولي وفق التعاريف السابقة الذكر 
ايران وعمان ويستخدم حيث ان مضيق ىرمز ىو مضيق دولي ويربط بين دولتين 

في النقل والمواصالت وكذلك في التجارة الدولية ولو اىمية خاصة في المجال 
 الدولي.
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 المبحث الثاني 

  الوضع القانوني لمضيق ىرمز

أيران وعمان وىنا تنور مشكمة  مضيق ىرمز يربط بين دولتين ىما ألىميةنظرا 
طبيعة المياه وسيادة الدولة عميو وكيفية الوضع القانوني لمضيق ىرمز حيث اىمية 
مضيق ىرمز يتطمب منا تقسيم ىذا المبحث الى مطمبين االول الى طبيعة المياه 

 والسيادة عمييا ونخصص المطمب الثاني الى المركز القانوني لمضيق ىرمز.

 المطمب االول

 طبيعة المياه والسيادة عمييا

من دراسة الوضع الجغرافي لمضيق ىرمز تبين لنا انو ممر مائي طبيعي ضيق يقع 
. وانو يصل المياه البحر العالي لمخميج العربي بمياه البحر العالي دولتين اقميم بين

 لخميج عمان. وان طبيعة المياه القانونية لممضيق تتحدد تبعا لموقعو واتساعو. فاذا
كان واقعا في اقميم دولو واحدة وال يزيد اتساعو عن ضعف البحر االقميمي وكان 
واصاًل بحريين عاليين فان مياىو تكون مياىا اقميمية وتخضع تمك المياه لسيادة 
الدولة الساحمية واختصاصاتيا. اما اذا زاد عن ضعف البحر االقميمي فان الزيادة 

كان المضيق واقعًا بين اقميم دولتين واكثر فان  تعتبر جزء من البحر العالي اما اذا
مياىو تعتبر اقميمية ايضًا لمدول الساحمية اذا لم يتجاوز اتساعو ضعف البحر 

وتمتد بحارىا االقميمي لتمك الحدود. يعتبر الباقي جزء من البحر العالي.  االقميمي.
االحوال ال  اذا زاد اتساعيا عن ضعف البحر االقميمي يالحظ بانو وفي حال من

ين من البحر العالي او البحر االقميمي ييمكن اعتبار مياه المضيق الذي يصل جزئ
  (.1)لدولو من الدول مياىا الداخمية

 .215ص -مصدر سابق -( د. فخري رشيد المينا1)
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وان طبيعة المياه لمضيق ىرمز يطبق عمييا ما يطبق عادة عمى البحار من  
تقسيمات فيناك جزء منيا تعتبر مياىًا داخمية واخر بحر اقميميًا وما يفوق  البحر 
االقميمي يعتبر جزءًا من البحار العالية وبناء عميو تمارس ايران وسمطنو عمان 

ميمي وفق قواعد القانون الدولي وتنص الفقرة سيادتيا عمى المياه الداخمية والبحر االق
االولى وفق المادة الرابعة عشر حول النظام القانوني لممياه التي تشكل مضايق 
مستخدمو لممالحة الدولية المقرر في ىذا الجزء من نواح اخرى لمنظام القانوني لممياه 

او لسيادتيا التي تشكل منيا ىذه المضايق وال ممارسو الدول المشاطئو لممضايق 
واليتيا عمى ىذه المياه وحيزىا الجوي وقاعيا وباطن ارضيا حسب ىذه المادة فان 
نظام المالحة المعتمدة في مضيق ىرمز وىو نظام المرور العابر ال يعتبر من 

 ق يستنتج من ذلك ان تنظيم المالحةالصيغة القانونية لممياه التي يتألف منيا المضي
 (.1)ايران وسمطنو عمان في المضيق يقع عمى عاتق

مضيق ىرمز نجد انو من المضايق التي تقع بين اقميم دولتين حيث  المالحظةومن 
ن من البحر العالي وىما مياه البحر يانو يقع بين عمان وايران وانو يصل بين جزئي

 31العالي لمخميج العربي ومياه البحر العالي لخميج عمان وان اتساعو يتراوح بين 
 (.2)ميالً  3 4/ 3مياًل و

 المطمب الثاني
 المركز القانوني لمضيق ىرمز

القانونية لو من حيث مدى اعتباره  بمركز القانوني لمضيق ىرمز الصفة يقصد
 مضيقا دوليًا او ال وطبيعة النظام القانوني الذي يخضع لو ومن خالل الدراسة لو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بٌروت  -دار الفارابً -( د. علً ناصر ناصر. مضٌق هرمز والصراع االمرٌكً االٌرانًٔ) 

 .ٔٙص -ٖٕٔٓ

 ٕٙٓص -مصدر سابق –( د. فخري رشٌد المهنا ٕ)
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ن من البحر العالي ين جزئيوجد انو اواًل ممر مائي طبيعي ضيق وثانيًا انو يصل بي 
انو ذو اىمية  الدولية رابعاً  لممالحةوثالثًا يستخدم منذ القدم وما زال مستخدما 

اقتصادية كبيرة لدول العالم. صغيرة يمر معظم نفط الخميج العربي والذي يشكل 
اضخم احتياطي في العالم وخامسًا انو ممر وحيد لبحر سبو مغمق تقع عميو دولو 
عديده ويكون المضيق محل اتصاليا بالعالم الخارجي وىذا الوضع يعطيو اىميو 

ولي وقد ظيرت ىذه الفكرة في المؤتمر الثالث خاصو من وجيو نظر القانون الد
( بقوليا 129المنقع في المادة) لقانون البحار حيث عالجيا النص الموحد. والنص

ىذا الفصل يعني)) البحر المغمق او شبو مغمق (( خميجا او بحرًا تحيط بو  ألغراض
ا او اساسًا بواسطو منفذ ضيق او يتألف كمي المفتوحةدولتان او اكثر ويتصل بالبحار 

لدولتين ساحميتين او  الخالصةمن البحار االقميمية او المناطق من االقتصادية 
( من النص الموحد وقد اشارت مناقشات كثيرة 133اكثر(( وقد كان قسم ىذه المادة )

المؤتمر الثالث لقانون البحار بين الوفود وقدمت عدة مقترحات بشأنيا فقد  في دورات
ىذا القسم البحر المغمق او شبو  ألغراضفيا عدة تعديالت اقترح مندوب يوغسال

 المغمق يعني الخميج الحوض او البحر المحاط لدولتين او اكثر يرتبط بالبحار بفتحو 

او يشكل جزئيا او كميا من البحار االقميمية والمناطق االقتصادية الخالصة لدولتين 
 .(1) يا وسنغافورة وايران((وايده مندوب الجزائر ويوغسالف ))ساحميتين او اكثر

الدولية ويعد من اىم طرق المواصالت وىو طريق ميم  لممالحةويستخدم المضيق 
وطبقا  األوربيةعمى الخميج العربي الى الموانئ  الواقعةلنقل النفط التي تنتجو الدول 

 لقواعد القانون الدولي فان المرور في المضيق مسموح بو لكل السفن بصرف النظر
 عن جنسيتيا. 
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( من اتفاقيو 16وقد طبق النظام القانوني الذي جاءت بو الفقرة الرابعة المادة ) 
والتي اشارت الى عدم جواز  1958ة المجاورة لعام جنيف لمبحر االقميمي والمنطق

الدولية  المالحةفي  المستخدمةفي المضايق  ريء لمسفن االجنبيةايقاف المرور الب
وحددت تمك المضايق التي تصل بين جزء من اعالي البحار بجزء اخر من اعالي 

ريء يطبق يعني ان نظام المرور الب وىذاالبحار او البحر االقميمي لدولة اجنبية 
قررتيا محكمو عمى مثل ىذه المضايق في وقت السمم كمضيق ىرمز وىذه القواعد 

العدل الدولية عند نظرىا النزاع الذي قام بين بريطانية والبانيا بشأن المرور في 
ومن الشروط االساسية العتبار المضيق كذلك ان يكون  1941مضيق كورفو لعام 

د قررت محكمة العدل الدولية في قرارىا بشأن ممرًا طبيعيًا وليس اصطناعيًا فق
( ال يعتبر (indereleaان مضيق  1951المصايد النرويجية البريطانية لعام 

الدولية وىو نظام جديد  المالحةمضيق دوليًا وال يعد وان يكون طريقا من طرق 
يختمف كما اوردتو في اتفاقية جنيف حيث سمحت االتفاقية الجديدة بعبور السفن 

االتحاد  باألخصالحربية في تمك المضايق دون عائق وقد سعت الدول الكبرى 
         السوفيتي والواليات المتحدة االمريكية خالل مراحل االولى لعقد المؤتمر االمم 

لضمان حرٌة المرور  المختلفةثالث لقانون البحار وخالل مراحل دوراته المتحدة ال

فً المضاٌق الدولٌة وحرٌة الطٌران فٌها وكان االتحاد السوفٌتً والوالٌات المتحدة 

االمريكية الى تحديد البحر االقميمي بأثني عشر مياًل بحريًا عمى ان يقترن ذلك 

يرتبط مضيق  (.1)لممالحة الدولية تخدمةالمسوالطيران في المضايق  المالحةبحريو 

 ىرمز بين خميج عمان والخميج العربي اي انو بين البحر العالي لخميج عمان والبحر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_ 1989_ جامعة بغداد_ سنو 1( د. جابر ابراىيم الراوي_ القانون الدولي لمبحار_ ط1)

 وما بعدىا.  113ص
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العالي لمخميج العربي وىذا يعني انو يربط بين قطاعين من اعالي البحار بما ان  
ا وذلك يغطي البحر بين مياًل بحر  24عرض المضيق في بعض المناطق ال يتجاوز 

االقميمين لمدولتين المتقابمتين )ايران وعمان( وبالتالي ال تتوافر فيو اجزاء من البحار 
العالية قد تشكل ممرًا بحريا واذا اخذنا بفكرة المنطقة االقتصادية الخالصة فان 

 لخميج عمان والمنطقة االقتصادية الخالصةالمضيق سيربط بين المنطقة االقتصادية 
 لخميج العربي.

ن من اعالي البحار يعميو القول ان مضيق ىرمز ىو مضيق دولي يربط بين جزئي
الدولية وال يوجد ممر بحري اخر يمكن ان يحل محمو لكون الممر  لممالحةويستخدم 

( من قانون البحار 37البحري الوحيد لمنطقة الخميج العربي ولذلك ينطبق عميو م )
تخضع لنظام  فأنيامنظمو بموجب اتفاقيو دولية خاصو  فيو غير المالحةوبما ان 

من اتفاقية قانون البحار لعام  39و38المرور العابر المنصوص عمبيا في المواد 
 (.1)حروال والذي يختمف عن نظام المرور البريء 1982

وقد وضح مندوب العراق اقتراحو بتعديل عنوان الجزء وجعل قاصرا عمى البحار شبو 
فقط ذلك الن البحر المغمق ىو مفيوم جغرافي يعني ان البحر الذي ال منفذ  المغمقة

لو عمى بحر اخر سوى كان بحر عاليا او بحر مغمق او شبو مغمق ىذا والبحر 
المغمق يعتبر مياىيا داخمية خاضعة لمسمطات الكاممة لمدولة المشاطئ من جميع 

وقد اخذ النص المركب بتعريف  الوجو ولتمك الدول ان تتفق فيما بينيا عمى تنظيمو
من النص  129الييا المادة  ما ذىببنفس  122البحر شبو المغمق في المادة 

 المشاريعالمقنع نفسو ومن غير تعديل يذكر وميما تكن تعريفات التي جاءت في 
 جميعا تنطبق فأنياالمقدمة من الدول التي اوردىا النص الموحد المقنع والمركب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وما بعدىا. 56( د. عمي ناصر _ مصدر سابق_ ص1)
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عمى حال الخميج العربي وعميو فان الخميج العربي يعتبر بحرا شبو مغمق منفذ  
المضيق اىميو خاصو لممالحة. الوحيد عن طريق ىرمز. وىذا الوضع يعطي 

الى الشروط االخرى التي استقر  باإلضافةويجعمو من صنف المضايق الدولية ىذا 
الدولية والمؤتمرات. وىنا تمكن عمو اخضاع مثل  واالتفاقياتعمييا الفقو والقضاء 

ىذه الممرات لنظام خاص ولو ايضا يعود امر تحدد سمطة الدولة عمى بحرىا اقميمي 
الدولية  لممالحةولذلك وجدنا الفقو والقضاء والمؤتمرات تستخدم المضايق المستخدمة 

كن القول بان بدال من استخداميا المصطمح المضايق الدولية وعمى ىذا االساس يم
مضيق ىرمز مضيق دولي لتحقيق الشروط التي يتطمبيا القانون الدولي فيو وعميو 

 يخضع لقواعد القانون الدولي العام.

اال انو يالحظ ان قواعد القانون الدولي التي تخضع ليا المضايق تكون امام اتفاقية 
ماجالن  كما ىو الحال المضايق التركي والدنماركية وميض جبل طارق ومضيق

 . (1)والقواعد العامة التي تستقر في ىذا القانون

شيدت منطقة الخميج العربي بخاصة منطقة مضيق ىرمز التي تعود في جزئيا 
الشرقي الى سمطنة عمان صراعا متواصال بين القبائل العربية اىالي المنطقة 

)كالبرتقال والفرس وبريطانيا وىولندا  آنذاكوبين الدول االستعمارية البحرية  المذكورة
 ألىميةوفرنسا ( وذلك منذ مطمع القرن الثامن عشر حق الوقت الحاضر وذلك 

واالقتصادية لمخميج العربي ومضيق ىرمز الذي يصل بين مياه الخميج  االستراتيجية
العربي والعالم الخارجي. وبعد مضيق ىرمز ممرا طبيعيا حيث يقع بين سمطنة عمان 

تحده من الجنوب وايران التي تحده من الشمال والشمال الغربي تقريبا وتتكون تي ال
 شواطئ المضيق الجنوبية من الجزء الغربي الشمالي وبنا ليا ) جزر سالمو والقوين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ىا .وما بعد 216ص -مصدر سابق-د. فخري رشيد المينا (1)
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الكبرى والصغرى اما الشاطئ الشمالي فيتكون من الجزء الشرقي من جزيرة قثم  
مياًل 26من ) المختمفةوجزر الراك وىنجام . ويبمغ اتساع المضيق في مناطقو 

بحريًا( في االتجاه الشمالي اما في االتجاه الجنوبي حيث يأخذ اتساعو في التناقص 
المحصورة  المنطقةمياًل بحريًا( ثم تسيع مره اخرى في  21حتى يصل الى اتساع)

 28بين جزية قثم وشبو جزيرة مسندب عمى الشاطئ االيراني حيث يصل اتساع الى 
مر الرئيسي يوجد ممر اخر يدعي مضيق كالرانس وطوليا ميال بحريا الى جانب الم

ميال وىذا المضيق يقع في  21متساو واقصى عرض لو ىو ميال وعرضيا  28
الجانب االيرانية وتقع عمى مقربو من المضيق جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى 

يرانية وابو موسى التي استولت عميو القوات المسمحة االيرانية وضمتيا الى السيادة اال
بالقوة خالفا لقواعد القانون الدولي تعود جزيرتي طنب الكبرى والصغرى الى امارة 

 . (1)رأس الخيمة وتعود جزيرة ابو موسى لمشارقة

اولت منظمة االمم المتحدة عنايتيا لوضع البحار وتنظيم شؤون المالحة البحرية 
وبعد انشأه االمم  1947وذلك عن طريق لجان القانون الدولي التي أنشأتيا عام 

المتحدة ظيرت منظمات دولية عديدة تعني بالشؤون البحرية مثل منظمة االمم 
( ذات االختصاص في موضوع الصيد Faoالمتحدة لمتغذية والزراعة )الفاو 

( ذات االختصاص في موضوع المالحة والنقل OMIوالمنظمة البحرية الدولية )
تماما في ىذا المجال كاالتحاد االوربي حيث البحري وقد ابدت المنظمات االقميمية اى

م الى شؤون الصيد وحماية البيئة ومكافحة وتقديلعب دورا ميما في توجيو العناية 
ت حركة التدوين الشامل لقانون البحار ومن القروض لتحسين صناعة السفن وبدأ

 اء ضمنو المضايق الدولية في عيد عصبو االمم وحتى قبل ذلك من خالل اراء الفقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  112ص -مصدر سابق -د. جابر ابراىيم الراوي (1)
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قبل عصبو االمم  نشأتالدوليين او من خالل معاىد وجمعيات القانون الدولية التي 
حول المالحة في المضايق  اآلراءفي قرن التاسع عشر حيث كان ليا العديد من 

الدولية واسيم فيما القضاء الدولية خصوصا مع قضية مضيق كورفو التي وقعت بين 
في وضع قواعد المالحة في المضايق الدولية ونشير  1946البانيا وبريطانيا عام 

ىنا الى ان ىناك اتفاقيات دولية خاصة تيتم بالمالحة في بعض المضايق الخاصة 
والدنماركية ومضيق ماجالن ومضيق جبل طارق ما ييمنا ىنا  كمضايق التركية

الوضع القانوني لمضيق ىرمز واالحكام والقواعد القانونية المطبقة عمى ىذا الممر 
 . (1)االستراتيجيالمائي 

يالحظ ان المحكمة اعتبرت المضيق ميما لممالحة الدولية عمى اساس موقعو وحجم 
المممكة المتحدة لممحكمة المعمومات التالية السير العابر فيو حيث قدم ممثل 

)االعداد الكمية  1937كانون اول  3لغاية 1936بخصوص الفترة من اول نسيان 
لمبواخر الرأسية في ميناء كورفو بعد اول قبل المرور في القناة خالل سنة وتسعو 

ي. واعالميا اليونانية .وااليطالي .الرومان 2884اشير العدد الكمي لمسفن كان 
اليوغسالفي. االلباني والبريطاني... واعممت المحكمة بان البحرية البريطانية 

سنوات او اكثر وكذلك استعممت من قبل بحرية  9استخدمت القناة بان انتظام لمد 
من دول اخرى... وبناء عمى ىذا الظروف توصمت المحكمة الى ان القناة الشمالية 

المائية الدولية ليذه االسباب لم تقبل ادعاء  لكورفو يجب اعتبارىا من صنف الممرات
البانيا حكومة المممكة المتحدة قد انتيكت سيادة البانيا سفن حربية في المضيق دون 
اذن سابق من السمطات االلبانية.. ومن الجدير بالذكر ان البانيا لم تنازع في كون 

 د تمك القناة منقناة كورفو الشمالية مضيق بالمعنى الجغرافي اال انيا رفضت ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدىا. 78ص -مصدر سابق –د. عمي ناصر ناصر  (1)
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صنف الطرق الدولية والتي تقرر فييا حق المرور عمى اساس انيا ذات اىمية  
ثانوية والى موانئ كورفو وساندا وعمى ىذا نجد ان المحكمة عدت ذات الممر المائي 

. (1)ن من البحر العالييمضيقا دوليا اذا كان مستخدم لممالحة الدولية عادة بين جزئي
ضيق ىرمز ان طبيعة المياه والسيادة عمييا لموضع القانوني لم ويتضح مما تقدم

تتحدد لموقعو واتساعو وتخضع تمك المياه الى سيادة واختصاص الدولة الساحمية وان 
المركز القانوني لمضيق ىرمز بانو يستخدم منذ القدم لممالحة الدولية ويعد من اىم 

 طرق المواصالت الدولية وىو طريق نقل ميم لنقل النفط.
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 المبحث الثالث

 احكام المرور العابر في مضيق ىرمز 

 ألىميةان مضيق ىرمز يمثل طريق مواصالت وتجارة بين ايران وعمان ونظرا 
المضيق من الناحية الدولية الضروري التعرف عمى احكام المرور في المضيق 

 من الدول ليذا المضيق تأتيوكذلك التيديدات التي 

ومن ىنا سوف نقسم ىذا المبحث الى مطمبين نخصص االول الى التعريف بنظام 
 مضيق ىرمز. بأغالقالعابر والمطمب الثاني الى التيديد  المرور

 المطمب االول

  التعريف بنظام المرور العابر

االمم المتحدة لقانون  اتفاقيةيعد نظام المرور العابر من االنظمة التي استحدثتيا 
ولم يكن من االنظمة المالحية المعروفة من قبل وقد استخدمت  1982البحار لعام 

المشروعات التي نوقشت في المؤتمر الثالث لقانون البحار يعتبر قانون البحار 
كمحاولة لتوفيق بين االتجاىات المتعارضة التي تميزت بيا مناقشات موضوع 

مستخدمة لممالحة الدولية وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة المرور عبر المضايق ال
المرور العابر بانو)ممارسة حرية  1982من االتفاقية الثالثة لقانون البحار لعام  38

المالحة والتحميق لغرض وحيد ىو العبور المتواصل السريع في المضيق وبموجب 
سواء كانت تجارية ام غير ىذا النظام تتمتع السفن والطائرات جميعيا دون تميز 

بحق المرور العابر الذي ال يجوز ان يعمق وتفسير المرور العابر  ما حريةتجارية 
ىو ان تمارس السفن حرية المالحة والتحميق لغرض وحيد ىو العبور المتواصل 

 . (1)السريع في المضيق

 . 323ص -مصدر سابق -د. وسام الدين العكمو (1)
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المضايق المستخدمة لممالحة الدولية في حالة وجود  العابر عمىالمرور ال ينطبق 
طريق بحار عالية او طريق بحر منطقة اقتصادية خالصة يكون مالئما بقدر ممثل 
لمصالحية المضيق لممالحة من حيث الخصائص المالحية والييدروغرافية ويمكن 

قة تطبيق المرور العابر ضمن طرق المياه العالية او الطريق الذي يمر بالمنط
يمس  من االتفاقية الجديدة وال 26االقتصادية الخالصة وىو ما نصت عميو المادة 

 لممياهنظام المرور العابر في المضايق المستخدمة لممالحة الدولية لنظام القانوني 
لممضايق لسيادتيا  المحاذيةالتي تشكل منيا ىذه المضايق وال ممارسة الدولة 

لمياه والمجال الجوي وقاعيا وباطن ذلك القاع واختصاصيا القائي عمى مثل ىذه ا
عمى حق الدولة في فرض سيادتيا  ال يؤثروىذا يعني ان نظام المرور العابر 

 ألغراضالستغالل او استكشاف قاع المضيق وما تحت القاع واستخدام المضيق 
 الى باإلضافةالمالحية وغيرىا كاستغالل المياه في توليد الطاقة الكيربائية مثال 

نصت عميو الفقرة االولى من المادة  خضوعيا الى الوالية القضائية لمدولة . وىو ما
الرابعة والثالثين عمى ان تمارس الدولة الشاطئ لممضيق سيارتيا وواليتيا القضائية 

ىذه االتفاقية اي ان تكون سيادتيا عمى مياه المضيق وقاعو وماتحت  ألحكاموفقا 
القاع مقيدة بالنصوص الواردة في ىذه االتفاقية في مواقع متعددة ويطبق المرور 
العابر عمى كافة السفن التي تستخدم تمك المضايق كما يطبق عمى الطائرات التي 

ة الثامنة والثالثون من االتفاقية تطير فوقيا سوى كانت تجارية او حربية وفقا لمماد
واشارت المادة الثامنة والثالثون الى ان اي نشاط في المضايق ال يدخل تحت نظام 

ىذه االتفاقية ويقصد بو المرور في المضايق االخرى  ألحكامالمرور العابر يخضع 
 . (1)التي يطبق عمييا حق المرور البري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المرور العابر ىو العبور المتواصل السريع اي مرور جميع الطائرات والسفن بكافة 
المضيق فقط انواعيا ودون تميز بين الدول مرورا متواصال سريعا لفرض عبور 

التوقف الذي تفرضو حاالت  باستثناءسبب كان  أليبمعنى انو ال يجوز التوقف 
الشدة او القوة القاىرة والمرور العابر حق وليس رخصة لذا ال تتوقف ممارستو عمى 
ارادة الدولة الساحمية بل بالعكس عمى تمك الدولة ان تمتنع عن عرقمتو وان تقوم 

من االتفاقية  39المالحة والطيران وقد الزمت المادة عن اي خطر ييدد  باإلعالن
جميع السفن والطائرات اثناء ممارستيا حق المرور العابر . ان تمتنع اي تيديد بالقوة 
او اي استعمال ليا ضد سيادة الدولة المشاطئ لممضيق او سالمتيا االقميمية او 

ارسات الدولية المقبولة استغالليا السياسي . ان تتمثل االنظمة واالجراءات والمم
عموما لمسالمة في البحر بما في ذلك االنظمة الدولية لمنع المصادمات في البحر 

واالجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما لمنع التموث  لألنظمةوان تتمثل ايضا 
من السفن وخفضو والسيطرة عميو. وعمى الطائرات ان تراعي قواعد الجو الموضوعية 

السفن االجنبية بما في ذلك سفن  41ل الطيران المدني. الدولية ومنعت المادة من قب
البحث العممي البحري المسح الييدروغرافي ان تقوم اثناء مرورىا العابر باي انشطة 

 43بحث او مسح دون اذن سابق من الدول المشاطئ لممضيق كما الزمت المادة 
و ان تتعاون فيما بينيا من اجل اقامة الدول المستخدمة لممضيق والدول المشاطئ ل

وصيانو مما يمزم من وسائل تيسير المالحة وضمان السالمة وغير ذلك من 
التحسينات لمعونة المالحة الدولية والتعاون لمنع التموث من السفن وخفضو والسيطرة 

 . (1)عميو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالمرور العابر التوفيق بين االتجاىات المتعارضة لقد حاول وضع النص الخاص 
ولذلك كان نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثالثين موفقا فعرفت المرور العابر 
بانو ممارسة حرية المالحة والتحميق فقط فوق ىذا الجزء لغرض المرور السريع 

قتصادية خالصة من البحار العالية او منطقة ا جزئيينالمتواصل في مضيق بين 
وجزء اخر من البحار العالية او منطقة اقتصادية خالصة وجزء اخر من البحار 
العالية او منطقة اقتصادية خالصة غير ان تطمب كون المرور متواصال وسريعا ال 
يمنع من المرور عبر المضيق لغرض الدخول الى دولة شاطئية لممضيق او الخروج 

اه شروط الدخول الى تمك الدولة وىذا النص يشير الى منيا او العودة الييا مع مراع
ان المرور العابر ىو المرور المتواصل الذي ال يمكن اعاقتو في المضايق التي 
تستخدم لممالحة الدولية بين جزء من اعالي البحار او منطقة اقتصادية خالصة وبين 

عمى  جزء اخر من البحار ومنطقة اقتصادية خالصة وقد وضعت بعض القيود
المرور العابر فالشرط االخر من الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثالثين ينص عمى 
المرور العابر المتواصل السريع ال يمنع من المرور عبر المضايق لمدخول الى دولة 
شاطئية لممضيق او الخروج منيا والعودة الييا مع مراعاه الشروط التي وضعتيا 

نصت عمى انو ال  3كما ان الفقرة االولى من المادة  اليياالدول الشاطئية لمدخول 
ينطبق المرور العابر في المضيق اذا كان ىذا المضيق مشكل بجزيرة لمدولة 
الشاطئية ومحدد لممضيق وارض الدولة وكان موجود في اتجاه البحر من الجزيرة 

ن حيث طريق في البحار العالية او في المنطقة االقتصادية الخالصة مالئم م
الخصائص المالحية فاذا وجد مثل ىذا الطريق فال يجوز لمسفن االجنبية ان تمر 
مرورا عابرا في المضيق المشكل بالجزيرة ذلك الن الطريق ىو الذي باتجاه البحر 

تتمتع جميع السفن االجنبية  .(1)يعني الغرض المطموب وىو تسييل المالحة الدولية
ور العابر في المضائق الدولية وال يجوز لمدولة او وطائراتيا في المضائق بحق المر 

 ويتميز المرور العابر بان  الدول الواقع فييا المضيق ان تعيق حق المرور العابر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايضا حق العبور في الجو الذي يعمو المضيق ذلك الن المضيق الذي لمطائرات 
بين منطقة اقتصادية خالصة او اعالي البحار وبين منطقة اقتصادية خالصة  يربط

من  41 لممادةاو اعالي البحار يعد المنفذ الوحيد لمرور السفن والطائرات وطبقا 
اتفاقية قانون البحار تمتزم الدول المشاطئو لممضيق ان تقوم بتعين ممرات بحرية في 
المضيق ووضع نظام المرور بموجب تعميمات تصدرىا الدول المشاطئو حسب موقع 

من اتفاقية قانون البحار  39المرور الذي يقع في اقميميا البحري وقد حددت المادة 
 ناء ممارستيا حق المرور العابر بما يمي :التزام السفن والطائرات اث

 السفن والطائرات: يشمل المرور العابر السفن والطائرات. -أ 
 العبور بسرعة: ان تعتبر السفينة والطائرات بالسرعة المعتدلة دون التوقف. -ب 
عدم ارتكاب فعل من افعال العدوان وقد حدد قرار الجمعية العامة المرقم  -ج 

 االعمال التي تعد عدوانا  1974كانون الثاني  14والمؤرخ في  3314
 . (1)االمتناع عن ارتكاب اي فعل غير معتاد واالمتثال لنظام المرور -د 

تتمتع جميع السفن االجنبية وطائراتيا في المضائق بحق المرور العابر في المضائق 
الدولية وال يجوز لمدولة او الدول الواقع فييا المضيق ان تعيق حق المرور العابر 
ويتميز المرور العابر بان لمطائرات ايضا حق العبور في الجو الذي يعمو المضيق 

منطقة اقتصادية خالصة او اعالي البحار وبين ذلك الن المضيق الذي يربط بين 
منطقة اقتصادية خالصة او اعالي البحار يعد المنفذ الوحيد لمرور السفن والطائرات 
وتمتزم السفن والطائرات بالمرور في السرعة المعتدلة وعدم ارتكاب اي فعل من افعال 

 م المرور لمدول العدوان واالمتناع عن ارتكاب اي فعل غير معتاد واالمتثال لنظا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-دار الثقافة لمنشر والتوزيع -1ط -موجز القانون الدولي العام -د. سييل حسين الفتالوي (1)
 وما بعدىا . 262ص -بيروت
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اثناء العبور وان  المطمة عمى المضيق وتطبيق االنظمة العالمية وعدم اجراء بحوث
 . (1)تعبر القواصات وىي طافيو

 المطمب الثاني 

 واجبات وحقوق ومسؤولية الدول المشاطئو لممضيق 

لمدولة الساحمية المطمة عمى المضيق ان تعين لممالحة في المضيق ممرات بحرية 
تتطابق مع االنظمة الدولية المقبولة عموما. ويجوز ليا ان تعتمد قوانين وانظمة 
بشأن المرور العابر تتناول سالمة المالحة وتنظيم حركة المرور البحري وال تميز 

جنبية وال يجوز ان يكون االثر العممي لتطبيق ىذه القوانين واالنظمة بين السفن اال
ىذه القوانين واالنظمة انكارا لحق المرور العابر لمسفن وعند قيام اي سفينة او طائرة 
تتمتع بالحصانة السيادية بتصرف يخالف ىذه القوانين واالنظمة تتحمل الدولة عمم 

لة الساحمية لممضيق السفينة او دولة تسجيل الطائرة اي خسارة او ضرر يمحق بالدو 
 باإلعالننتيجة لذلك. كما يجب عمى الدولة الساحمية المطمة عمى المضيق ان تقوم 

المناسب عن اي خطر يكون ليا عمما بو ييدد المالحة او التعميق داخل المضيق او 
 فوقو وال يحق ليا ايقاف المرور العابر. 

ابريل  31حار التي اعتمدت في يتبين ان اتفاقية االمم المتحدة الجديدة لقانون الب
راعت بممارسة حرية المالحة لمسفن في الممرات المائية المستخدمة لممالحة  1982

 الدولية وحقوق الدولة الساحمية المطمة عمى الخميج او المضيق وان الدولة التي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الثقافة لمنشر  -1ط -موسوعة القانون الدولي لمبحار -د. سييل حسين الفتالوي (1)
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تخالف ىذه االحكام تتعرض لممسؤولية الدولية وقد يؤدي ذلك الى تدخل مجمس  
 . (1)االمن الدولي المنوط بو الحفاظ عمى االمن الجماعي الدولي

قانون البحار تمتزم الدول او الدولة المشاطئو لممضيق  من اتفاقية  41وطبقا لممادة 
 بما يأتي :

تعين ممرات بحرية في المضيق وىي خطوط مالحية تتبعيا لمسفن الداخمية  -أ 
والخارجية من المضيق وان تحدد الخطوط الصالحة لممالحة والمناطق 

 الخطرة التي يتطمب من السفن االبتعاد عنيا.
وضع نظام المرور بموجب تعميمات تصدرىا الدول المشاطئو بحسب موقع   -ب 

المرور الذي يقع في اقميميا البحري وان تحدد المناطق المسموح بالمرور 
امنية او بسبب خطورتيا عمى  ألسبابوالمناطق التي تمنع المرور بيا 

 المالحة .
 ة المقبولة عموما.الدولي لألنظمةان تكون الممرات والنظم المرورية مطابقة  -ج 
عندما ترى الدول المشاطئو لممضيق تعديل الممرات البحرية وانظمة المرور  -د 

 او استبداليا عمييا ان تشعر المنظمة الدولية المختصة بغيت اعتمادىا.
تتعاون الدول المشاطئو لممضيق فيما بينيا مع المنظمة الدولية المختصة  -ه 

 لممضيق. لتحديد ممرات المرور ونظم تقسيم المرور
تضع الدول المشاطئو لممضائق الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور  -و 

 التي تحددىا بموجب خرائط يعمن عنو بشكل واضح.
من اتفاقية قانون البحار عمى الدول المشاطئو عدم اعاقة  44اوجبت المادة  -ز 

السفن عن اي خطر ييدد المالحة او  بأشعارالمرور العابر بالمضيق وتقوم 
 لتحميق داخل المضيق او فوقو. وان الدول المشاطئو عمى المضيق تستطيعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التخمص من التزاماتيا اتجاه المضيق التي تقع عميو بان تقمل من طول   -ح 
 (1)بحرىا االقميمي

 المطمب الثالث

 التيديد بأغالق مضيق ىرمز 

حدد المسؤولون وااليرانيون بأغالق مضيق ىرمز في وجو المالحة الدولية في العديد 
العراقية في الثمانينات وكانت التيديدات  –من المناسبات خاصة ان الحرب االيرانية 

ذا المرفأ البحري شديدين بيعنيفة عبرت عن القمق واالىتمام الااليرانية ردود فعل 
ي الخميج العربي واليوم وفي ظل االزمات المحتمة في لممالحة ف الذي ال غنى عنو

المنطقة وخصوا االزمة النووية بين ايران والغرب تبرز قضية ىرمز كورقة ميمة في 
لعبة المناورات السياسية والنفطية واالستراتيجية تسيم في خمق التباسات كبرى لمقوى 

ميج يمكن ان تتصاعد الفاعمة في منطقة الخميج العربي جميعيا فالحوادث في الخ
بسرعة وتخرج عن نطاق السيطرة بشكل دراماتيكي جدا وفي قمب حممتو في ىذه 
المنطقة اي مواجية استراتيجية من العالم لذلك يثير الوضع الذي سيؤول اليو مضيق 
ىرمز تساؤالت حاسمة بشأن تدفق النفط الى االسواق العالمية ففي حال اغالق 

تممك مخزونا  نفطيا وال سيما الدول التي ال مخنوقا المضيق سيجد العالم نفسو
استراتيجيا كافيا لمناسبو كالصين واليند واليابان وكوريا وغيرىا . بعكس الواليات 
المتحدة ودول االتحاد االوربي التي يكفي مخزونيا النفطية مدة تصل الى اربعة 
اشير ناىيك عن ان اغالق ىذا المضيق الحيوي سيؤدي الى رفع اسعار النفط بشكل 

 ائمة ال تطاق عمى االقتصاديات العالمية ومع ازدياد جنوني مما يضع ضغوطا ى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدىا.  155د. سييل حسين الفتالوي_ مصدر سابق_ ص (1)
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الممف النووي االيراني خصوصا بعد فرض مجمس االمن الدولي اربع حزم  سخونة
  . (1)من العقوبات السياسية واالقتصادية عمى ايران

وقد قامت ايران بتيديدىا في اغالق مضيق ىرمز عندما تصاعدت حدت الحرب 
الكالمية بين ايران والواليات المتحدة في االسابيع االخيرة كان رد ايران بتشريع 

مضيق ىرمز الذي يمثل  بأغالقامريكي بمعاقبة من يشتري النفط االيراني ىو تيديد 
اىمية بالغة لصادرات النفط الخميجية في جميع االحتماالت يعد ىذا الموقف من 
ايران بمثابة تيديدا جوف وقد عرف المجتمع الدولي ان تيديد ايران بغمق مضيق 
ىرمز ذي االىمية االستراتيجية ىو مجرد خدعة ويعرف ايضا كما تعرف الحكومة 

ت ايران ستغمق فستحرم نفسيا من القدرة عمى تصدير النفط ومن االيرانية انو اذا كان
تمويال وقد ينيار اقتصادىا في ايجاز  دون مبيعات النفط لن تستطيع ايران ان تجد

بصورة اكبر من اي عقوبات يمكن ان تحمم ادارة  بإيرانسوف يضر غمق المضيق 
ىرمز بعيد االحتمال  اوباما بفرضيا عمييا وقد يبدو ان تيديد ايران بأغالق مضيق

حيث سيؤثر عمى نحو بالغ الخطورة عمى قدرة ايران عمى تصدير النفط وسيضر 
 .(2)باقتصادىا الضعيف بالفعل والمتعثر في ظل نظام من العقوبات الصارمة

يتضح مما تقدم بعد البحث في احكام المرور العابر في مضيق ىرمز ان المرور 
والتحميق لغرض وحيد ىو العبور المتواصل السريع العابر ىو ممارسة حرية المالحة 

في المضيق اي مرور جميع السفن والطائرات بكافة انواعيا وان واجبات وحقوق 
ومسؤولية الدول المشاطئو لممضيق بشأن المرور العابر يتناول سالمة المالحة 

 جنبية.وتنظيم حركة المرور البحري وال تميز بين القوانين واالنظمة بين السفن اال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .326ص -مصدر سابق -د. وسام الدين العكمو (1)
  . 1ص -2112لسنة  1596العدد  -مجمة العرب الدولية -د. محمد عمي حافظ (2)
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 الخاتمة

المنتجة للنفط  -إغالق مضٌق هرمز سٌجعل دول العالم جمٌعاً  ال شك أن

والمستهلكة له على حد سواء مخنوقة اقتصادٌاً، إْذ سٌكون من الصعب على الدول 

ملٌون  1ٔالمنتجة للنفط تعوٌض ما ٌنقل عبر مضٌق هرمز من نفط ٌصل إلى 

برمٌل ٌومٌاً وبالسرعة المطلوبة إلى الدول التً ال تملك مخزوناً استراتٌجٌاً من 

إغالق المضٌق مدة   لدٌها، وإذا ما تمالنفط وتعتمد علٌه فً تسٌٌر عجلة الصناعة 

إغالق المضٌق مدة طوٌلة   قصٌرة ربما ستكون النتائج السلبٌة محدودة، ولكن إذا تم

اآلثار السلبٌة لذلك ستكون كبٌرة فً االقتصاد العالمً وخاصًة  نسبٌاً فإن

 .االقتصادٌات التً ال تزال تعانً من األزمة العالمٌة

  النتائج :

دوالر، وحتى فً  ٓٓٔ-٘ٔٔأن ٌرتفع سعر برمٌل النفط إلى من المتوقع  -1

عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبٌعً   فإن المضٌق  فتح   حال أُعٌد

 ستتطلب مدة طوٌلة 
ها تعانى بالفعل   إن -2 إٌران ستتؤثر هً األخرى جراء إغالق مضٌق هرمز ألنَّ

ً ال تجد من مشكالت نفطٌة إلى جانب سوء حالة منشآتها النفطٌة الت

استثمارات كافٌة لصٌانتها وتحدٌثها بسبب العقوبات الدولٌة المفروضة 

 علٌها، 
إقدام إٌران على إغالق مضٌق هرمز سٌزٌد من حدة رد الفعل   أن  -3

األمرٌكً، وقد تلجؤ الطائرات األمرٌكٌة إلى قصف حقول النفط فً إٌران 

تدمٌر االقتصاد ومنشآته وموانئ تصدٌره وخطوط نقله إلى الخارج بهدف 

االٌرانً وضرب عصب الحٌاة فٌه حٌث سٌترتب على ذلك مضاعفة حجم 

  .الكارثة االقتصادٌة واالجتماعٌة إلٌران
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 التوصيات : 

 

إغالق مضٌق هرمز   إنَّه من األفضل لألطراف المعنٌة كلّها أن تدرك بؤن -1

ستكون له تداعٌات سٌاسٌة واقتصادٌة وأمنٌة وعسكرٌة كبٌرة تشمل أغلب 

الدول بما فٌها إٌران، وهو ما ٌتطلب إخراجه من أوراق اللعبة السٌاسٌة بٌن 

 إٌران والغرب بقٌادة الوالٌات المتحدة، 
ً ضرورة اتخاذ دول الخلٌج موقفاً واضحاً تجاه البرنامج النووي اإلٌران -2

والتهدٌدات األمرٌكٌة بتوجٌه ضربة عسكرٌة ضد المنشآت النووٌة 

اإلٌرانٌة، فضالً عن التفاوض والشراكة بٌن دول المنطقة المطلة على 

مضٌق هرمز لوضع ترتٌبات أو اتفاقات سٌاسٌة واقتصادٌة وأمنٌة بٌن تلك 

اد الدول تنظم حركة المالحة فٌه وانسٌابها بما ٌخدم اقتصاداتها واالقتص

 .العالمً ككل
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