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 ؟ھل ال یزال مضیق ھرمز معبراً عالمیاً حیویاً للطاقة
 الطموحو البدائل بین الواقع

 ∗∗یارا نّصار ,∗محجوب الزویري
 

 المقدمة

�تُ  أّن إی�ران ۲۰۲۰حزیران  ۲٥في  حسن روحانيصّرح الرئیس اإلیراني  تدش�ین مش�روع ط لخّطِ

خط�وة  وھ�ي، ادراتھا من ال�نفط الخ�املنقل صُمطل على ساحل خلیج ُعمان ق بدیل یطر یھدف إلى استخدام

بط�ول  ةخط أنابیب نفط جدی�د مدّ على المشروع  ھذا ینطويھرمز.  قمضیالتصدیر عبر تجاوز  إلىھدف ت

 ،)إیران لى منطقة "جاسك" (جنوب شرقإ) إیران " في بوشھر (جنوبهمن منطقة "غور اكیلومترً  1000

�صلقد . صادراتھا من النفط الخاموذلك لتحویل مسار   املی�ار دوالرً  1.8 تبل�غمیزانی�ة  لھ�ذا المش�روع ُخّصِ

ل ھ�ذا التح�وُّ یُع�دُّ  ،روح�اني ق�ول وبحس�ب. 2021نھای�ة م�ارس  م�عخ�ط الجزء من ل شغّ یُ  على أن، اأمریكیً 

ألح�ِد جدی�د  ت�ذكیر بمثاب�ةِ و "،م�ن ال�نفطص�ادراتنا  من ش�أنھا ت�أمین یرانإل ھامةً  وخطوةً  ااستراتیجیً  اقرارً "

رة للنفط الّتي تُعتبرالتھدیدات   .ُمعّرضة لھا دول الخلیج الُمصدِّ

إل�ى موقع�ھ االس�تراتیجي ذل�ك رج�ع ویرات اإلقلیمی�ة، لت�وتُّ لا بات مض�یق ھرم�ز س�ببً لسنواٍت عدّة، 

م�ن  ى الع�الم حی�ث یم�رُّ فھ�و واح�د م�ن أھ�م المض�ایق عل�ى مس�تو الھن�دي،وحی�د إل�ى المح�یط  بح�رّيٍ  كمنفذٍ 

ملی�ون  18.5م�ا یق�رب م�ن وح�ده  2017ف�ي ع�ام وھ�و م�ا ع�ادل  ،لع�الم م�ن ال�نفطمس إنتاج اخُ نحو خاللھ 

إل�ى األس�واق ف�ي آس�یا وأوروب�ا وأمریك�ا  ،ف�ي منطق�ة الش�رق األوس�ط ھنتجی�م�ن مُ  ،ابرمیل م�ن ال�نفط یومیً�

آس�یویة مث�ل  إل�ى أس�واقٍ ذھب ی�المض�یق  عب�ر م�رّ یالّ�ذي % م�ن ال�نفط الخ�ام 80والي فح، الشمالیة وغیرھا

م�ن الوالی�ات المتح�دة  بلغت واردات ،2018. وفي عام وسنغافورة وكوریا الجنوبیة والھند والیابان نالصی

ھ�ا % م�ن إجم�الي واردات18نح�و  یُش�ّكل وا عب�ر المض�یق، وھ�ملی�ون برمی�ل یومیً� 1.4حوالي دول الخلیج 

 % من إجمالي استھالك السوائل البترولیة في الوالیات المتحدة.7والنفطیة، 

                                                            
 رجامعة قطفي أستاذ تاریخ إیران والشرق األوسط المعاصر مدیر مركز دراسات الخلیج و ∗ 
 باحث مساعد في مركز دراسات الخلیج بجامعة قطر∗∗ 
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، 2018رات بین الوالیات المتحدة وإیران منذ مایو ة التوتُّ د حدّ عُ امع تصمحّط اھتمام لمضیق ا عاد

م�ن خط�ة العم�ل حادي الجانب األعلى االنسحاب إدارة دونالد ترامب  تحتالوالیات المتحدة  أقدمتْ  بعد أن

ت��ي تض��م الّ  )1+5ب��ین إی��ران ودول المجموع��ة ( 2015) المبرم��ة ف��ي ع��ام JCPOAالش��املة المش��تركة (

الوالی��ات المتح��دة والمملك��ة المتح��دة وفرنس��ا والص��ین وروس��یا وألمانی��ا. أدى ھ��ذا االنس��حاب إل��ى ف��رض 

َرتْ وف�ي ح�ین . بشكٍل كبیر صادراتھا النفطیة وتقلیصالعقوبات على طھران من جدید  ص�ادرات إی�ران  قُ�دِّ

 573,261 ارتھا ق�د تقّلص�ت إل�ى نح�وفإّن ص�ا من النفط الخام، ملیون برمیل یومیً  1.8حوالي ب 2018عام 

 .2019عام خالل برمیل فقط 

رت ص�ادراتھا م�ن ال�نفط ت�أثّ  ف�ي ح�الِ ب�إغالق مض�یق ھرم�ز  سابقٍ  في وقتٍ قد ھدّدْت إیران كانت 

 –نف�ط  إی�ران ن�اقلتيّ  ازاحتج� وأث�ار. 2019ف�ي ع�ام  أكثرھ�ا لفتً�ا لالنتب�اهلعقوبات األمریكی�ة، وك�ان ا نتیجةَ 

لَْت إحدا المخ�اوف ، 2019ف�ي مض�یق ھرم�ز ف�ي یولی�و  -في المملكة المتحدة واألخرى في لیبیری�ا  ھماُسّجِ

جھ�ت دول وبالفع�ل اتّ ، الخل�یج عل�ى تعطی�ل تج�ارة ال�نفط العالمی�ةمنطقة بشأن مدى إمكانیة تأثیر النزاع في 

ب�دائل لمض�یق  إّال أّن ُمح�والت إیج�ادلمض�یق، للتص�دیر عوًض�ا ع�ن االمنطقة نحو البحث عن بدائل أخرى 

 ھرمز كانت مطروحة كذلك قبل ھذه الحادثة.

ر جغرافی��ة المنطق��ة، یث��ور ی��تغیم��ن ش��أنھا ت��ي الّ  ھ��ذه وب��النظر إل��ى مش��اریع البنی��ة التحتی��ة العمالق��ة

م��ن وراء  ادول المنطق��ة؟ م��ا ال��دافع لھ�� تض��عھالم��اذا  المش��اریع؟ھ��ذه  تحقی��قج��دوى م��دى الس��ؤال ح��ول 

م�ا ھ�ي اآلث�ار المترتب�ة و ؟ھا بش�كٍل ُمنف�ردیمكن أن تض�طلع ك�ل دول�ة بتنفی�ذ؟ وھل اوما مدى واقعیتھ ذلك؟

  على ذلك؟

 

 الطموحالواقع ومضیق ھرمز: البدائل بین  تجاھل

رف��ع طاق��ة خ��ط أنابی��ب ال��نفط الخ��ام  عزمھ��اأعلن��ت المملك��ة العربی��ة الس��عودیة  ،2019ف��ي یولی��و 

، عامین% خالل 40بنسبة  كیلومتر، 1200لغ طولھ الباو ،ھاغربإلى المملكة شرق بتروالین" الُممتد من "



Gulf Insights Nº 34 – July 2020 

4 

 

لزی�ادة المملك�ة ك�ذلك ع بھدف تحویل مسار صادراتھا النفطیة بعیداً عن المضیق. لیس ھذا فحسب، بل تتطلّ 

ا م�ن ال�نفط الخ�ام. مالیین برمیل یومیً� 7إلى  5ا على تصدیر ما بین خط األنابیب لیكون قادرً  سعة استیعاب

بحل�ول  رفع السعة االس�تیعابیةلالنتھاء من أعمال  موعدًالكة العربیة السعودیة وضعت المم وبالرغم من أنّ 

ج��داً. تمتل��ك المملك��ة العربی��ة الس��عودیة المزی��د م��ن خط��وط  ض��ئیلحت��ى اآلن  أُح��ِرزم��ا  ، ف��إنّ 2018نھای��ة 

اتھا النفطی�ة ف�ي نقل المزی�د م�ن ص�ادرل ُمھیئة أن ھذه الخطوط غیر ، إّال "بتروالین"خط ل الُمحاذیةاألنابیب 

ى بع�د الغ�زو العراق�ي للكوی�ت، س�مّ غی�ر مُ  ھذه الخطوط إلى أجلٍ  إحدى تقغلِ المضیق. وبالفعل أُ  قَ غلِ أُ حال 

بس��بب أض��رار الح��رب أو اإلھم��ال أو الخالف��ات إّم��ا  ،ب��اقي الخط��وط خ��ارج الخدم��ة لس��نوات تبینم��ا ظلّ��

 السیاسیة.

دب�ي إمارة من  تمتدُّ وتتجاوز مضیق ھرمز، إنشاء قناة  طخطَّ ت فقداإلمارات العربیة المتحدة في  أّما

ف�ي  لم یتجاوز المراح�ل األول�ى من�ھ قب�ل أن یُعطَّ�ل ھلكن 2008الشرقي. ظھر المشروع عام  الساحل وحتّى

أنابی�ب  أب�و ظب�ي خ�طّ إم�ارة  باإلض�افة إل�ى ذل�ك، تمل�كغیر ض�روري. ُمكِلفًا و أن اعتُبِرنھایة المطاف بعد 

تعم�ل أب�و ظب�ي ك�ذلك عل�ى ومض�یق ھرم�ز.  بعی�دًا ع�نة ضخمة من صادراتھا نقل حصّ رئیسي قادر على 

 دول�ة تعتم�دُ  . في جمیع األح�وال،ة حدید صناعي الستخدامھ في نقل النفط في حاالت الطوارئسكّ  خطّ  بناءِ 

 2008ام تح ع�ذي افتُ�الّ  عبر میناء الفجیرة ، وذلكصادراتھا خارج المضیق أنابیب لنقلِ  على خطِّ  اإلمارات

الھج�وم عل�ى س�فن ب�القرب م�ن الفجی�رة  ا من ال�نفط الخ�ام. لك�نّ ملیون برمیل یومیً  1.5تصل إلى  نقلٍ  بطاقةِ 

 .غیر منیعل بدی ھذا الأثبت أنّ 

 إم�داداتھملنقل  منافذإیجاد  فیبدو أنّ  ،والعراق تخرى مثل البحرین وقطر والكویأُ  دولِ لا بالنسبة أمّ 

العراق عل�ى س�بیل ف�ق�ع داخ�ل الخل�یج. تاحلھا وس� ف�ي غای�ة الص�عوبة، ألنّ  أم�رٌ ا ع�ن المض�یق النفطیة بعی�دً 

یمت�دُّ أنابی�ب  م�ن نفط�ھ عب�ر خ�طّ  ُمتواض�عةر كمی�ات ص�دِّ یُ  كماالمثال یعتمد على میناء البصرة في الخلیج، 

خط�وط أنابی�ب  ا لبن�اءِ ط أیًض�خطَّ�یُ و ،یل�ومترك 970یبل�غ طول�ھ  ،التركی�ة "جیھ�ان"ة إلى محّط�من كركوك 

الع��راق  وض��ع، 2004إل��ى م��وانئ ف��ي س��وریا ولبن��ان والمملك��ة العربی��ة الس��عودیة. وف��ي ع��ام  جدی��دة تمت��دُّ 
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ق�د  ھبی�د أنّ� ،ال�نفط العراق�ي عب�ر األراض�ي الس�وریة إل�ى البح�ر األب�یض المتوس�طلم�دِّ مشروع خط أنابی�ب 

 م�نك إلى بناء خط أنابیب لتصدیر ال�نفط سعى العراق كذلوبسبب عدم استقرار األوضاع في البلدین.  تأّجل

میناء العقبة األردني على البح�ر األحم�ر، لك�ن حال�ت األم�ور السیاس�یة واألمنی�ة والمالی�ة دون تنفی�ذه. وف�ي 

س�وف ه ءأعم�ال إنش�ا  أنّ ، أعلن وزیرا النفط األردن�ي والعراق�ي التزامھم�ا بتنفی�ذ المش�روع، إّال 2019عام 

 سنوات. عدّة تستغرق

 یس ل��دیھا مناف��ذل��ففعل��ى عك��س المملك��ة العربی��ة الس��عودیة واإلم��ارات العربی��ة المتح��دة،  ،ط��را قأّم��

ب م�ن الغ�از تریلیون قدم مكعّ� 3.7، صدَّرت قطر نحو 2016تصدیر بدیلة تتجاوز مضیق ھرمز. في عام 

الطبیع�ي  لغ�ازم�ن ا% من حج�م التج�ارة العالمی�ة 30ل أكثر من مثّ یُ ما  والطبیعي المسال عبر المضیق، وھ

انقط��اع ف�ي المج��رى الم��ائي س��یحول دون وص��ول م�ا یق��رب م��ن رب��ع اإلم��دادات  أيّ  المس�ال. وبالت��الي ف��إنّ 

جھ�ت اتّ  ،2019وفي ع�ام  .على المضیق كاملٍ  عتمد بشكلٍ فتالكویت  أّماالعالمیة من الغاز الطبیعي المسال. 

 بدیل لنقل النفط. كمسارٍ ة بھا خطوط األنابیب الخاصّ  قطر والكویت إلى العراق الستخدامِ 

 ا ال ت��زال ف��ي المراح��ل األولی��ة أو لیس��ت س��وى حب��ر عل��ى ورق دون أيّ ك��ل ھ��ذه الب��دائل إّم��إّن 

المملك�ة العربی�ة : فمح�دودة للغای�ة تجاوز مضیق ھرمزخیارات  إنّ ا في تنفیذھا. مً دُ قُ  ة للمضّيِ كات جادّ تحرُّ 

ر ش�حن ال�نفط وتج�اوز مض�یق ھرم�ز مق�دورھماھم�ا فق�ط م�ن بالسعودیة واإلمارات العربیة المتح�دة  ، وقُ�دِّ

ا ف��ي ع��ام لی��ون برمی��ل یومیً��م 7بح��والي  ةً جتمع��تاح��ة لك��ال البل��دین مُ أنابی��ب ال��نفط المُ  وطإجم��الي طاق��ة خط��

ع�ادل الطاق�ة االس�تیعابیة البل�دین مجتمعت�ین ال تُ االستیعابیة لخطوط ھ�ذین طاقة ال أنّ وباإلضافِة إلى . 2018

 2.7 لَ ِق�، نُ ك�ذلك 2018ف�ي ع�ام وا منھما جاد في نوایاه في اس�تخدام ط�رق بدیل�ة. أی�  ھر أنّ ال یظفللمضیق، 

طاقةً استیعابیةً تبلغ ف ذي خلَّ ، األمر الّ اة بھما فقط من النفط عبر خطوط األنابیب الخاصّ ملیون برمیل یومیً 

یت واإلمارات العربیة المتح�دة الكوكل من  ستخدمة. أضف إلى ذلك أنّ ا غیر مُ ملیون برمیل یومیً  3.8نحو 

 ح�دٍّ كا ملیون برمیل یومیً  7.5مجتمعةً ات تبلغ والمملكة العربیة السعودیة والعراق لدیھم طاقة بدیلة للصادر

 ا.ملیون برمیل یومیً  15.6ا مجموعھ مّ مأقصى، 
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بع�ض  ى إنّ حتّ� البدیل�ة،ع یرالتنفیذ المش� ةدحدّ مُ ال ةزمنیالول اجدالالدول بتلتزم  من ناحیة أُخرى، لم

 یتم اإلعالن عنھ�ا أو التركی�ز علیھ�ا إّال  لم یكن، وبالتالي إّال  یسلدوافع سیاسیة  كھاحرّ تُ كانت  شاریعھذه الم

ة ج�دوى فعلی�ة م�ن تنفی�ذ ھ�ذه خ�رى، ل�یس ثّم�أُ  المواجھة بین الوالیات المتحدة وإی�ران. م�ن جھ�ةٍ  في أوقاتِ 

التع�اون ف�ي مواجھ�ة  وأف احتم�االت للتح�الُ  اآلمال أمام أيّ دید تبفي  یةزمة الخلیجاألع. لقد أسھمت یراالمش

ح أن تس��تمر عل��ى ھ��ذا وم��ن الم��رجّ  ،عل��ى الحل��ول الفردی��ة مس��اعي ھ��ذه ال��دولتنص��بُّ . اتمث��ل ھ��ذه األزم��

مثل قطر والكویت والبح�رین بس�بب ع�دم  ك الفردي غیر قابل للتطبیق مع دولٍ التحرُّ  كما أنّ  ،اأیضً  المنوال

 لھا خارج الخلیج. وجود سواحل

 

 خاتمــةال

ى ھ من غی�ر الم�رجح أن یفق�د مض�یق ھرم�ز دوره المرك�زي والحی�وي حتّ�ا أنّ بات من الواضح جدً 

األكب��ر م��ن الص��ادرات النفطی��ة ف��ي  الج��زءا عل��ى ھیمنً��المض��یق مُ  ب��ل س��یظلّ  ،ة ھ��ذه الب��دائلكافّ�� تفعی��لم��ع 

، ُمھ�دّدةال األزم�ةلیس إیجاد بدیل شامل لتل�ك و فحسبوضع "خطة بدیلة"  إلىالمنطقة المنطقة. تسعى دول 

 .ت قطذفّ نُ  یحصل أند مشاریع لم ھا كانت مجرّ ألنّ 

الجغرافی�ة  سیاس�تھاف إی�ران توّظ� م في المنطق�ة، یظھ�ر أنّ وبالنظر إلى المناخ السیاسي شدید التأزُّ 

موق�ف المجتم�ع ال�دولي  ا ف�ي، وتُح�ِدث انقس�امً لفائھ�ا ب�العجز االقتص�اديالوالی�ات المتح�دة وحُ  رش�عِ تُ بذكاء ل

ج�زء ھ�و اعتراض ش�حنات ال�نفط ف�ي مض�یق ھرم�ز  . وترى كذلك أنّ األمریكیة على إیران العقوبات تجاه

ش�دید المنطق�ة م�ن ذي یتغلغ�ل ف�ي ج�زء ش�ریان ال�نفط األھ�م الّ� باتمضیق ھرمز ف السیاسة،حیوي من ھذه 

 االضطراب.

، لك��ن ذل��كق��دم إی��ران عل��ى ع أن تُ توقّ��ذل��ك ال یُ ق المض��یق، وم��ع غالإقب��ل ذل��ك ب��إی��ران  لّوح��ت لق��د

ن�اك حل�ول أو تس�ویات لتخفی�ف العقوب�ات ل�یس ھُ أنّ�ھ طالم�ا  التص�دیرح أن تستمر في تعطیل عملیات المرجّ 

ھ�ذه  باش�رة ب�ین الوالی�ات المتح�دة وإی�ران ألنّ ا أن تحدث مواجھ�ات عس�كریة مُ دً ستبعَ ما زال مُ واألمریكیة. 
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ق ض�یّ  ت�ي ق�د تق�ع عل�ى نط�اقٍ المناوش�ات الّ بعض من الجانبین، باستثناء  صالح أيّ في  المواجھات ال تصبُّ 

 رات في منطقة الخلیج.ة التوتُّ د حدّ مع تزایُ 

ف�ي ب�ارزین جیوسیاس�ین  ف�اعلینھ�ة إل�ى موجّ  حاس�مةھ�ا رس�الة عل�ى أنّ  التلویح�اتسیُنَظر إلى ھ�ذه 

ت��ي ال ت��زال تجن��ي مص��لحة بل��دان المنطق��ة الّ  ف��ي ھ��ذا یص��بُّ  رات، ألنّ تص��عید الت��وتُّ  الش��رق األوس��ط بع��دمِ 

ت�ي تب�دو غی�ر ، والّ ی�ةدول الخلیجال�ا ب�ین ا ح�اد� المنطقة تشھد انقس�امً  وأنّ  نفطھا، خاصةً  تصدیرالعائدات من 

 ك اإلیراني.التعاون لمواجھة ھذا التحرُّ  وأراغبة في االنضمام 

لھا مس�تقبل عدین: أوّ سوف تخضع لبُ  لكن كل ھذه الجھود ،ثمة تحدیات ضخمة إذن أمام ھذه البدائل

م�دى ترغ�ب دول المنطق�ة ف�ي التع�اون  المواجھة بین الوالیات المتحدة وإیران، والثاني واألھم، ھو إلى أيّ 

االس��تقرار عل��ى  ا ب��أنّ علًم�� ؟والتك��الیف الباھظ��ة ل��ذلك، وھب��وط أس��عار ال��نفط ی��ةزم��ة الخلیجاأل ف��ي ض��وءِ 

 .بالتنمیة االقتصادیة في ھذه البلدانین اإلقلیمي والداخلي مرھون یالمستو
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