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 اإليراني  -األبعاد اجليوبولوتيكية للنزاع اإلماراتي 
 حول اجلزر العربية الثالث 

 )أبى مىسً، طنب انكربي، طنب انصغري(

 وادعاءات كم من انطرفني حىل مهكيتها

 احمد جاجان عباب .د
 كركوك -معهد إعداد المعلمات

 املقدمة

 أهميت البحج ومربراته:
ف خالؿ ما تتمتع به مف موقع حػاكـ يػ  تكتسب بعض الجزر أهمية كبيرة م 

المواصػػالت البحريػػة أو مػػا يوجػػد يمػػو أرااػػيحا ويػػ  قػػاع بحارهػػا مػػف مػػوارد طبيعيػػة 
ويميػػػػه يػػػػاف ملػػػػؿ هػػػػذز الجػػػػزر تمػػػػكؿ حػػػػايزا لمػػػػدوؿ الطامعػػػػة لمسػػػػيطرة يميحػػػػا والتمتػػػػع 

التػػػػ  يم ححػػػػا الموقػػػػع ياػػػػال يػػػػف  اإلسػػػػتراتيجيةبػػػػالويورات الجييولتيكيػػػػة وا متيػػػػازات 
 غالؿ الموارد الطبيعية المتويرة.است

ي  هذا السياؽ يػتت  احػتالؿ ايػراف لمجػزر العربيػة الػلالث وأبػو موسػو  ط ػب 
قميمية خاصة  1791الكبرى  ط ب الصغرى( ي  ياـ  وذلؾ ي  ظؿ ظروؼ دولية وا 

 بعد إيالف بريطا يا ا  سحاب مف م طقة الخميج العرب .
لح الدوؿ العظمو ي  هذز الم طقة وما سيحدله ذلؾ مف يراغ ام   يحدد مصا

 البالغة الحيوية والمديدة الحساسية بال سبة لحذز القوى.
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إيرا ػػ  يمػػػو ايتبػػػار اف  –هكػػذا تبػػػدو يمميػػة ا حػػػتالؿ با حػػػا ات ػػاؽ بريطػػػا   
ايػػراف هػػ  القػػوة اإلقميميػػةاةكلر قػػدرة يمػػو تػػتميف ا سػػيابية حركػػة السػػ ف يػػ  ماػػيؽ 

يػػؼ اةقػػوى يػػ  م طقػػة الخمػػيج العربػػ . وقػػد ات قػػت هرمػػز و ف  ظػػاـ المػػاز كػػاف الحم
بريطا يػا وايػػراف سػػرًا يمػػو ايػػالف مػػاز ايػراف يػػف تخميػػه يػػف المطالبػػة بػػالبحريف مقابػػؿ 
السػػماح لػػه بالسػػيطرة يمػػو الجػػزر الػػلالث وبال عػػؿ ايمػػف المػػاز ذلػػؾ واصػػدر مجمػػس 

وقػد  1791اـ ا مف الدول  قرارا يعترؼ بموجبه باستقالؿ وسيادة البحريف ي  ايار ي
وايؽ حاكـ المارقة  حقا يمو اقتساـ السيطرة يمو جزيرة ابو موسو واقتساـ يائدات 

مع ايراف  ات اؽ يقد أي ال  ط مع ايراف ي  حيف ريض امير راس الخيمة مف ايالف 
قامػػت  ا يػػالفالصػػغرى والكبػػرى ا  ا ػػه يمػػو الػػر ـ مػػف ذلػػؾ  الط ػػببمػػاف جزيرتػػ  

وذلؾ قبؿ يـو واحد مف   01/11/1791الؿ الجزر اللالث ي  البحرية ا يرا ية باحت
يمو جزيرة ابػو ا دارة ت ا  سحاب البريطا   مف ا مارات وايالف استقاللحا وقد بقي

قامػػػت القػػػوات ا يرا يػػػة  فحػػػي 1771بػػػيف المػػػارقة وايػػػراف حتػػػو يػػػاـ ممػػػتركة موسػػػو 
 باحتاللحا وطرد سكا حا ا صميف مف الجزيرة . 

 هدف البحج:
يحػػدؼ البحػػث لمتعريػػؼ بتهميػػة الجػػزر الػػلالث مػػف حيػػث موقعحػػا ا سػػتراتيج  
المتميز الػذي يػوير لمقػوى التػ  تسػيطر يميحػا يػرص إياقػة المالحػة البحريػة ويعػرض 
مصالح دوؿ الخميج العربػ  لمخطػر ويحرمحػا مػف التمتػع بػالموقع البحػري الػذي تتمتػع 

عػرض البعػد التػاريخ  لمسػيادة العربيػة به ويجعمحا دوً مق مةأراا  كما يحػدؼ البحػث ل
 يمو هذز الجزر والدوايع واةسباب وراء ا حتالؿ اإليرا   لحذز الجزر.

 مشكلت البحج:
ت طمػػػؽ ممػػػكمة البحػػػث مػػػف أسػػػاس اف ا حػػػتالؿ اإليرا ػػػ  لمجػػػزر الػػػلالث قػػػد 
م ححا قوة جييولتيكية مؤلرة يمكػف اف تعػرض مػف خاللحػا امػف الخمػيج العربػ  واةمػف 
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ربػػػػ  يمومػػػػا لمخطػػػػر بحيػػػػث تاػػػػعؼ مػػػػف قػػػػدرات دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػ  الع
والعراؽ أياا ويحدد المصالح العربية الحيوية ويحرمحا مف التمتػع بويػورات وامتيػازات 

 الموقع البحري.
 فرضيت البحج:

 اف ا حتالؿ اإليرا   لمجزر العربية اللالث جاء بسبب موقعحا ا ستراتيج . -1
راف لمجزر العربية اللالث اكسب ايراف قوة جييولتيكية كبيرة تستطيع اف احتالؿ اي -1

 مف خاللحا الم اورة بحا يالميا.
 هيكليت البحج:

يتكػػػػوف البحػػػػث مػػػػف أربعػػػػة مباحػػػػث ياػػػػال يػػػػف المقدمػػػػة وا سػػػػت تاجات جػػػػاء 
المبحػػث اةوؿ بع ػػواف مقومػػات الموقػػع الجغرايػػ  لمجػػزر العربيػػة الػػلالث أمػػا المبحػػث 

ختص بالخصائص الموريولوجية لمساحؿ والتاػاريس ييمػا  ػاقش المبحػث اللا   يقد ا
اللالث ا دياءات والحجج التػ  سػاقحا واسػت د يميحػا كػؿ طػرؼ يػ  اديػاءات السػيادة 
والممكيػػػة يمػػػو الجػػػزر الػػػلالث  واختػػػتـ المبحػػػث الرابػػػع يػػػ  إبرازاةهميػػػة ا سػػػتراتيجية 

 وا قتصادية لمجزر اللالث.
لمتبػع يقػد اختيػر المػ حج التحميمػ  يحػو خيػر وسػيمة يػ  أما مػف حيػث المػ حج ا

الوصػػػوؿ لمغايػػػات المرجػػػوة مػػػف البحػػػث. يػػػ  محاولػػػة جػػػادة لمكمػػػؼ يػػػف الحقػػػائؽ او  
 وتمخيص الممكالت وتوصيؼ المعالجات لغرض الوصوؿ الو الحموؿ الالزمة لحا. 
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 أوال: مقوماث املوقع اجلغرايف للجزر العربيت الخالث
ايػػ  احػػد العوامػػؿ المحمػػة التػػ  تػػؤلر يػػ  الجغراييػػة السياسػػية يعػػد الموقػػع الجغر 

لمدولة لتتليرها يمو اتجاهات سكا حا ويمو سموؾ الحكومات السياس  ويمو يالقاتحا 
 .(1وبغيرها 

يمو الػر ـ مػف وجػود يػدد مػف المػوا ي الكبيػرة والمػدف التجاريػة يمػو مػواطي 
قبالػػػػة مدخمػػػػه تتمتػػػػع بميػػػػزات  الخمػػػػيج العربػػػػ   إ  اف الجػػػػزر الم تمػػػػرة ييػػػػه وخاصػػػػة

اسػػتراتيجية محمػػة ممػػا جعػػؿ التركيػػز واحتاللحػػا والسػػيطرة يميحػػا هػػديا تسػػعو اليػػه قػػوى 
 يديدة مف الدوؿ ا ستعمارية ومف لـ ايراف.

تبرز أهمية موقع الجزر اللالث وأبو موسو وط ػب الكبػرى وط ػب الصػغرى( 
مػػرايحا يميػػه  وهػػ  بحػػذا مػػف وقويحػػا ي ػػد بدايػػة الخمػػيج العربػػ  قػػرب ماػػيؽ هرمػػز و  ا 

تعد بملابة البوابة لمخميج العرب  والسيطرة يمو المرياف المائ  والمالح  بػيف الخمػيج 
العرب  وبحر يماف وبحر العػرب والمحػيط الح ػدي مػف جحػة المػرؽ والج ػوب والبحػر 

 اةحمر مف جحة الغرب و حظ الخريطة(.
جعمحػػا تػػتحكـ يػػ  سػػير اف موقػػع الجػػزر الػػلالث ي ػػد مػػدخؿ الخمػػيج العربػػ  ي

حركة المالحػػػة البحريػػػة والػػػتحكـ يػػػ  ماػػػيؽ هرمػػػز وبالتػػػال  إمكا يػػػة يرقمػػػة ا سػػػيابية
الس ف ما بيف الخميج العرب  والعالـ حيث مصدر الطاقة اةهـ وبتكاليؼ ا تاجيػة اقػؿ 
بالعػػػالـ  اف الػػػدوؿ  الصػػػ ايية والقػػػوى العظمػػػو   تسػػػمح ببػػػروز أي قػػػوة تحػػػدد امػػػف 

 وصوؿ اإلمدادات ال  طية لألسواؽ العالمية.الخميج ويرقمة 
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تعػػد ظػػاهرة الجػػزر مػػف الظػػواهر الطبيعيػػة المػػائعة والم تمػػرة يػػ  دوؿ مجمػػس 
( جزيػرة  وتتبػايف هػذز الجػزر مػف حيػث المسػاحة 310التعاوف ويقدر يددها بحوال  و

الجحػػػة الج وبيػػػة واةهميػػػة ا قتصػػػادية وا سػػػتراتيجية وتظحػػػر أهميتحػػػا حيػػػث ت تمػػػر ب
  تقع جزيرة أبو موسو ي  مدخؿ الخميج العربػ  يمػو (1ولمخميج العرب  الغ ية بال  ط 

( كػػػـ و حػػػو 91( كػػػـ مػػػف ماػػػيؽ هرمػػػز وتبعػػػد يػػػف إمػػػارة المػػػارقة  حػػػو و161بعػػػد و
اقرب لمسواحؿ اإلماراتيػة  وقػد كا ػت الجزيػرة  ( كـ يف الساحؿ اإليرا    أي ا حا01و

( مػػػف مواط يحػػػا 1111 ػػػ  تابعػػػة إلمػػػارة المػػػارقة ويسػػػك حا  حػػػو وقبػػػؿ ا حػػػتالؿ اإليرا
 .(0و1( كـ01وتبمغ مساحة الجزيرة  حو و

 ب الكبرى  ب الصغرى وط خريطة الجزر اللالث ابو موسو وط

مف يمؿ الباحث ايتمادا يمو د. قاسـ الدويكات ممكالت الحدود السياسية 
 171  ص 1110اربد  –  ا ردف  1ي  الوطف العرب  ط

 111كـ 
1 
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ا تقػع مػماؿ مػرق  جزيػرة أبػو موسػو وتبعػد ي حػا حػأما جزيرة ط ب الكبػرى يا 
(كػػـ وتقػػع إلػػو 71(كػػـ وتقابػػؿ إمػػارة راس الخيمػػة التػػ  تبعػػد ي حػػا حػػوال  و01مسػػاية و

( كػػػػـ  يػػػػ  حػػػػيف تقػػػػع جزيػػػػرة ط ػػػػب 70قمػػػػـ بحػػػػوال  والج ػػػػوب الغربػػػػ  مػػػػف جزيػػػػرة 
( 11يف جزيرة ط ب الكبرى بمساية و دإلو المماؿ مف جزيرة أبو موسو وتبعالصغرى

( كـ والت  تعود اليحػا مػف ال احيػة 71كـ يقط ييما تبعد يف إمارة راس الخيمة ب حو و
 .(3واإلدارية قبؿ ا حتالؿ 

مػف السػواحؿ اإليرا يػة لحػذا يحػ  و ظرا لقرب جزيرت  ط ب الكبػرى والصػغرى 
تحتؿ أهمية كبيرة يػ  ا سػتراتيجية اإليرا يػة بايتبارهمػا جػزء مػف خػط الػدياع اإليرا ػ  

 .(0وي د مدخؿ مايؽ هرمز 
اف وجػػػود الجػػػزر يزيػػػد مػػػف درجػػػة ارتبػػػاط سػػػكا حا بػػػالبحر يكممػػػا ابتعػػػدت هػػػذز 

مالح  خاصة ي  الجزر يف الساحؿ ومياهه الاحمة كا ت اكلر قربا مف المجرى ال
الخمػػيج العربػػ  ويػػ  الوقػػت   سػػه زادت مػػف أهميتحػػا بسػػبب تمتعحػػا بموقػػع حػػاكـ يمػػو 
طريؽ المجرى المالح  ويميه يػاف الجػزر العربيػة الػلالث تتمتػع بتهميػة متميػزة حيػث 
يوير لحا موقعحا إمكا ية ايتراض المواصالت البحرية ي  الخميج العرب   ويميػه يػاف 

لجػػزر يسػػتطيع اف يسػػيطر يمػػو ماػػيؽ هرمػػز ومػػف يسػػيطر مػػف يسػػيطر يمػػو هػػذز ا
يمػػػو ماػػػيؽ هرمػػػز يسػػػتطيع اف يق ػػػؿ معظػػػـ دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػ  أراػػػا 
وبالتػػػال  ياػػػعؼ مػػػف ي اصػػػر القػػػوة لحػػػذا اإلقمػػػيـ خاصػػػة واف هػػػذز الجػػػزر صػػػالحة 

 . (6وإلقامةم مآت وقوايد يسكرية 
العربػػ  والخارجػػة م ػػه اف الطريػػؽ الػػذي تسػػتخدمه السػػ ف المتجحػػة إلػػو الخمػػيج 

 .(9وتستخدـ الطريؽ الذي يربط بيف جزيرة ط ب الكبرى وجزيرة مزور 
خالصػػػة القػػػوؿ اف هػػػذز الجػػػزر تػػػتحكـ بالبوابػػػة الغربيػػػة لماػػػيؽ هرمػػػز ومػػػف 
يسػػػيطر يميحػػػػا يسػػػتطيع الػػػػتحكـ بالماػػػيؽ ولحػػػػذز السػػػبب احتمػػػػت ايػػػراف هػػػػذز الجػػػػزر 
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رمػػػػػز ممػػػػػا اكسػػػػػبحا امتيػػػػػازات ةهميتحػػػػػا الكبيػػػػػرة ولموقعحػػػػػا الممػػػػػرؼ يمػػػػػو ماػػػػػيؽ ه
 جييولتيكية محمة.

 حانيا: مورفولوجيت الساحل والتضاريس
اف الجػػزر الم تمػػرة بػػالخميج العربػػ  وباػػم حا الجػػزر الػػلالث هػػ  يبػػارة يػػف 
رواسػػب تمتػػد طوليػػا بمػػوازاة السػػاحؿ وتحصػػر بي حػػا وبػػيف السػػاحؿ يػػدد مػػف البحيػػرات 

 .يزيد يف باعة مئات مف اةمتار( كـ ويراحا   11-1الساحمية يتراوح طولحا و
تتمتػػع السػػواحؿ القريبػػة مػػف الجػػػزر بسػػواحؿ يميقػػة وصػػالحة إلقامػػة المػػػوا ي 
والم مػػػات البحريػػػة  وتعػػػد جزيػػػرة أبػػػو موسػػػو اكبػػػر الجػػػزر الػػػلالث وهػػػ  يمػػػو مػػػكؿ 

( كػػػـ  ترت ػػػع الجزيػػػرة يػػػ  وسػػػطحا إلػػػو 3,0( كػػػـ ويراػػػحا و9مسػػػتطيؿ يبمػػػغ طولحػػػا و
( قػػدـ ممػػا 70اػػيحا بركا يػػة ويمػػؽ الميػػاز السػػاحمية  حػػو و( ـ ا مػػب أرا111ارت ػػاع و

  وتتمتػػع جزيػػرة أبػػو  (0ويمػػكؿ مواقػػع صػػالحة إليػػواء السػػ ف وحمايتحػػا مػػف العواصػػؼ
موسػػو بسػػواحؿ يميقػػة وصػػالحة إلقامػػة المػػوا ي والممػػرات البحريػػة والتػػ  تسػػاهـ يػػ  

رمػػػاد وتوجيػػػه حركػػػة ال قػػػؿ والتجػػػارة الدوليػػػة إاػػػايةإلو محطػػػات الوقػػػود وم ػػػارات اإل
 .(7والس ف

( 7أما جزيرة ط ب الكبرى يت حػا تتخػذ المػكؿ الػدائري وتبمػغ مسػاحتحا حػول  و
ـ  (001  وتتميػز بارت ػاع سػطححا خاصػة يػ  طريحػا المػمال  حيػث ترت ػع إلػػو و1كػـ

 .(11ويف مستوى سطح البحر 
لقػػػػػد سػػػػػايدت الطبيعػػػػػة يمػػػػػو جعػػػػػؿ الخمػػػػػيج بحيػػػػػرة صػػػػػالحة إليواءاةسػػػػػاطيؿ 

(ـ  بػػؿ اف ييػػه م ػػاطؽ واسػػعة   111الخمػػيج   يتجػػاوز و ف أيمػػؽ أجػػزاءواالمحاربػػة 
(ـ  وتمتد هػذز الم ػاطؽ المحػدودة العمػؽ يػ  كليػر مػف أجزائحػإلو 31يتجاوز يمقحا و

ما يتجاوز المائة كيمومتر مف الساحؿ العرب  ي  حيف اف اةيماؽ الكبيرة ي  الخميج 
ماػيؽ هرمػز مػف جا ػب  خػر  بص ة يامػة تحػيط بسػاحؿ هاػبة ايػراف مػف جا ػب و 
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هػػػذز الخصػػػائص تجعػػػؿ مػػػف الصػػػعوبة اف لػػػـ يكػػػف مػػػف المسػػػتحيؿ يمػػػو السػػػ ف ذات 
الحمولػػة الاػػػخمة ا قتػػػراب مػػف السػػػاحؿ العربػػػ   ولكػػف مػػػف جا ػػػب  خػػر تجعػػػؿ مػػػف 
الخميج بتجمعه بحيرة يستطيع مف يتحكـ ي  مداخمحا اف يخمؽ م طقػة صػالحة إليػواء 

 . (11وو صداـ بحري وحماية اةساطيؿ مف أي هجـو أ
 حالخا: التاريخ السياسي للجزر من حيج السيادة واإلدارة

اف التاريخ السياس  يع   ال زاع حوؿ الممكية والسيادة و ستعرض ه ا بإيجػاز 
 ادياءات الطرييف وأسا يدهـ التاريخية والولائقية.

 ادعاءات دولة اإلمارات العربية المتحدة. -1
يػػة يػػ  مطالبتحػػا بممكيػػة الجػػزر الػػلالث يمػػو أسػػاس تسػػت د ا ديػػاءات اإلمارات

يائديػػة هػػذز الجػػزر اإلداريػػة لقبيمػػة القواسػػـ وهػػ  مػػف اهػػـ القبائػػؿ العربيػػة التػػ  تسػػكف 
إمارة راس الخيمة والمارقة   بؿ هذز القبيمة ه  اةكبػر وا هػـ مػف بػيف القبائػؿ التػ  

 تقيـ يمو الساحؿ الغرب  لمخميج العرب .
بيػػة يمػػو الجػػزر الػػلالث قديمػػة يقبيمػػة القواسػػـ العربيػػة حكمػػت اف السػػيادة العر 

يمػو امػت لمقبائؿ العربية الت  ي يرع هــ  واف سكاف الجزر 1901الجزر م ذ س ة 
بػػػر العربػػػ  يػػػ  امػػػارت  المػػػارقة وراس الخيمػػػة كمػػػا اف مممكػػػة هرمػػػز العربيػػػة كا ػػػت لا

 تاـ هذز الجزر.
مقيمحا السياس  ي  الخميج العرب  تمير الوقائع اف الحكومة البريطا ية ويبر 

ـ مػػيوخ المػػارقة باقامػػت ي ػػار يػػ  جزيػػرة ط ػػب الكبػػرى  واف 1711طالبػػت يػػ  يػػاـ 
 . (11وـ 1791أيالـ القواسـ كا ت مريوية دائما يوؽ الجزر حتو ياـ 

هذا وتؤكد الولائؽ الرسمية والسػجالت التاريخيػة لمجػزر مػف خػالؿ المعػامالت 
لمقػػيـ البريطػػا   وحكػػاـ الجػػزر يروبػػة الجػػزر الػػلالث تتحػػدث التجاريػػة المتبادلػػة بػػيف ا

يػػػاـ  وتتملػػػؿ هػػػذز  101وقػػػائع الممارسػػػات العربيػػػة إلدارة مػػػؤوف الجػػػزر ةكلػػػر مػػػف 
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ـ يمػو الريػ  واسػتخراج المؤلػؤ واسػػتخراج 1060الممارسػات ب ػرض الرسػـو م ػذ يػػاـ 
قامػة ي ػار يػ  أوكسيد الحديد  وم ح حكاـ راس الخيمػة الحكومػة البريطا يػة رخصػة إل

 .(10وـ 1071ط ب الكبرى ي  ياـ 
 ادعاءات ايران -2

 اةتية: تقـو ا دياءات اإليرا ية ي  احتاللحا لمجزر اللالث يمو اةسس
اف أسماء الجزر اللالث يارسية المصدر والجػذور يحػ  تسػمو أبػو موسػو أو وبػو  -أ

وتتػب كوجػؾ( موسو( أو ويوـ موسو( وط ب الكبرى وتتب بمرزؾ( وط ب الصػغرى 
 .(13وواحيا ا وتتب مار(

 سند تاريخي -ب
وذلػػؾ با ديػػاءات يمػػو أسػػاس اف الجػػزر الػػلالث تاريخيػػا تابعػػة ل مبراطوريػػة 
ال ارسية وتتكيدا لذلؾ يقد قاؿ ماز ايراف ي دما احتمػت القػوات اإليرا يػة الجػزر الػلالث 

ديػاءات اماسػبؽ مػف حجػج و  اإليرا يػوف إلػوباف هذز الجزر يارسية التبعية  وياػيؼ 
هـ مواط وف إيرا يوف وواعت  1009ة الذيف حكموا هذز الجزر ياـ جوواف قواسـ ل 

 .(10ول جة وتوابعحا لالختصاص اإليرا  ((
اف الحقيقػػة التػػ    يمكػػف إخ ائحػػا اف المصػػالح اإليرا يػػة ا سػػتراتيجية تسػػتمـز 

ؿ الموقػػع المػػتحكـ بمػػدخؿ تبعيػػة الجػػزر إليػػراف لتحقيػػؽ مطالػػب جييولتيكيػػة مػػف خػػال
الخمػػػيج العربػػػ  وذلػػػؾ بخػػػالؼ مرايػػػاة قوايػػػد حسػػػف الجػػػوار وقوايػػػد القػػػا وف الػػػدول  

 يالمصالح القومية اإليرا ية ه  يوؽ كؿ ايتبار.
بعػػد  1009ديػػاءات اإليرا يػػة بممكيػػة الجػػزر الػػلالث إلػػو يػػاـ ا تعػػود أولػػو 

ـ لػػػـ مػػػدت   وذهػػػا لجزيرتػػػ  احػػػتالؿ ايػػػراف إلمػػػارة ل جػػػة العربيػػػة التػػػ  حكمحػػػا القواسػػػ
وسػػيري( و وه جػػاـ( وهػػ  جػػزر يربيػػة تابعػػة لمقواسػػـ تقػػع إلػػو الغػػرب مػػف جزيػػرة أبػػو 
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موسو. وقد ردت بريطا يا يبر وزيرها الم ػوض يػ  ايػراف بػاف الجػزر يربيػة يحكمحػا 
 . (16وميوخ يرب لحـ معاهدات مع بريطا يا وهـ تحت حمايتحا 

ـ اإليرا   يوؽ جزيرة أبو موسػو وط ػب بريع العم 1713قامت ايراف ي  ياـ 
الكبرى إ  اف بريطا يا طالبت بت زاؿ العمـ يػورا  وقػد تبػيف ييمػا بعػد وبػايتراؼ رسػم  
مػػف حػػاكـ المػػارقة اف الطػػرييف قػػد توصػػال  ت اقيػػة ممػػتركة بوسػػاطة بريطا يػػة وتحػػت 

زر مػػف الاػػغط والتحديػػد واإلكػػراز توصػػموا إلػػو ا ت ػػاؽ الػػذي سػػحؿ يمميػػة احػػتالؿ الجػػ
  ويبػػدو اف بريطا يػػا قػػد ات قػػت مػػع المػػاز   ػػذاؾ وذلػػؾ قبػػؿ رحيػػؿ (19والجا ػػب اإليرا ػػ 

ال ػراغ اةم ػ   مػوءوذلػؾ لم 1791القوات البريطا يػة مػف م طقػة الخمػيج العربػ  يػاـ 
الذي روجت له بريطا يا وقامت بذلؾ يمو ايتبار اف المػاز هػو حميػؼ الػدوؿ الغربيػة 

 ة وتاميف المصالح الغربية ي  الخميج العرب .وهو اةكلر قدرة يمو حماي
رابعػػا: اةهميػػة ا سػػتراتيجية لمجػػزر الػػلالث تحتػػؿ الجػػزر الػػلالث موقعػػا جيوسػػتراتيجيا 
لكو حا تقع ي ػد مػدخؿ الخمػيج العربػ  وتػتحكـ يػ  سػير المالحػة ييػه. اف هػذا الموقػع 

مكا يػػػة ي ػػػه يػػػ   طػػػاؽ توظ يملػػػؿ احػػػد الع اصػػػر الرئيسػػػة يػػػ  التػػػوازف ا سػػػتراتيج  وا 
 : (10وا ستراتيجية الدولية وت درج أهمية موقع الجزر تحت م حوميف أساسييف

اةوؿ يدور حوؿ أهميػة موقعػه كتحػد ي اصػر القمػب يػ  التػوازف ا سػتراتيج  
 الدول  خالؿ اللالليف ياما المااية.

 اخر. واللا   ي بع مف أهميته ال  طية الت  ت وؽ اي اقميـ
وؿ يػػػاف ماػػػيؽ هرمػػػز يعػػػد اهػػػـ ممػػػر مػػػائ  يػػػالم  وبخصػػػوص الم حػػػـو اة

( 10حيث يعبر مف خالله يوميا اكلر مف مائة س ي ة  أي بمعػدؿ سػ ي ة واحػدة كػؿ و
 .(17ودقيقة 

قػػػػد  0/11/1791اف احػػػتالؿ ايػػػػراف لحػػػػذز الجػػػػزر واػػػمحا ةرااػػػػيحا بتػػػػاريخ 
 :(11وحققت ايراف مكاسب جيوستراتيجية م حا 
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هػػذز الجػػػزر مػػف اطػػراؼ الخمػػػيج العربػػ  الج وبيػػػة  اف ا حػػتالؿ وا سػػتيالء يمػػػو -1
 إليراف يرصة التحكـ بالمالحة ي  مايؽ هرمز. المرقية قد أيطو

ة( اذ تتحػػوؿ سػػمػػع احػػتالؿ ايػػراف لحػػذز الجػػزر تظحػػر ظػػاهرة الػػدوؿ القاريػػة والحبي -1
دوؿ مجمػػس التعػػاوف إلػػو دوؿ مػػبه مق مػػة أراػػا وتحػػـر مػػف يػػرص التمتػػع بموقعحػػا 

ها ا قتصػادية  وممػا زاد مػف خطػورة الموقػؼ اإليرا ػ  بعػد احتاللحػا البحري وموارد
قا و ػػا يػػ ص يمػػو  11/3/1770لمجػػزر هػػو إصػػدار مجمػػس المػػورى اإليرا ػػ  يػػ  

ميػؿ بحػري  وهػذا يػؤدي إلػو اػـ مجمويػة 11إلػو مسػاية  مد ميػاز ايػراف اإلقميميػة
ا حػػتالؿ مػػف الجػػزر القريبػػة مػػف السػػاحؿ العمػػا   تحػػت سػػيطرتحا ومػػف خػػالؿ هػػذا 

تحا يمػو الجػزر الػلالث وهػذا ماييتـ يرض اةمر الواقع يمو دوؿ الم طقة لتتكيد ح
سػػيؤدي إلػػػو يمػػؿ كػػػؿ المحػػاو ت التػػػ  تبػػػذلحا دولػػة اإلمػػػارات لحػػؿ قاػػػية الجػػػزر 

 .(11واللالث 
أما بخصوص أهميته ال  طية العالميػة يك ػ  اف تمػير ا ػه يصػدر يػف طريػؽ 

( دقػػائؽ  اقمػػة 0الػ  ط العالميػػة حيػػث تمػػر يػ  كػػؿ ومػػف إمػػدادات  1/0الخمػيج العربػػ  
% مف استيراداتحا ال  طية 01  ط مف والو الخميج العرب   وتستورد الو يات المتحدة 

أ مػػطة  %  واف أيػػة91% واوربػػا الغربيػػة  حػػو 01مػػف الخمػػيج العربػػ  واليابػػاف  حػػو 
وهػػو مصػػدر يدائيػػة يػػ  م طقػػة الخمػػيج العربػػ  مػػف مػػا حا اف تعطػػؿ صػػادرات الػػ  ط 

 .  (11واهتماـ حساس بال سبة لمو يات المتحدة 
اف مما كسب   ط الخميج العرب  أهميته المتزايدة هو ازديػاد حجػـ ا حتيػاط  

مميار برميؿ س ويا  والم طقة ليس اةهـ ي  ا حتياط  يقط بؿ ي  إ تاج  11بمعدؿ 
اكلػػػر مػػف ربػػػع الػػ  ط أياػػػا حيػػث يبمػػػغ مجمػػوع إ تػػػاج دوؿ مجمػػس التعػػػاوف الخميجػػ  

 .(10واإل تاج العالم  لم  ط 
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أمػػاـ هػػذز المؤمػػرات تجػػد الو يػػات المتحػػدة   سػػحا ماػػطرة لتػػاميف احتياجاتحػػا 
ال  طية لحا ولحم ائحا لك  تامف السيطرة والحيم ة العالمية  ولحذا ياف الػ  ط بال سػبة 

 لمو يات المتحدة هو مادة استراتيجية.
ا ومسػػػػتقبال سػػػػتظؿ بيػػػػد دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف اف زمػػػػاـ المبػػػػادرة ال  طيػػػػة حاليػػػػ

 .  (13والخميج  
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 االستنتاجاث
 ا تحو البحث لمتوصؿ إلو يدد مف ا ست تاجات أهمحا:

اف الجػػزر العربيػػة الػػلالث تتمتػػع بموقػػع حػػاكـ ي ػػد مػػدخؿ الخمػػيج العربػػ  بػػالقرب  -1
 مف مايؽ هرمز.

يرقمػػة سػػير المالحػػة إمكا يػػة  اف هػػذا الموقػػع المتميػػز قػػد مػػ ح مػػف يسػػيطر يميػػه -1
البحريػػػة بػػػيف م طقػػػة الخمػػػيج العربػػػ  والعػػػالـ ويرقمػػػة وصػػػوؿ اإلمػػػدادات ال  طيػػػة 

 لمعالـ.
 اف احتالؿ الجزر ترتب يميه تحديد خطير ةمف الدوؿ الخميجية والعراؽ. -0
 تؤكد الولائؽ الرسمية والسجالت التاريخية لمجزر يروبة الجزر اللاللة. -3
يرا يػػػة باحتاللحػػػا لمجػػػزر الػػػلالث يمػػػو أسػػػاس اف أسػػػماء هػػػذز تقػػـو ا ديػػػاءات اإل -0

 الجزر يارسية اةصؿ ويائدتحا ل مبراطورية ال ارسية.
اف المصػػػػالح ا سػػػػتراتيجية اإليرا يػػػػة هػػػػ  الػػػػدايع الرئيسػػػػ  ةلحػػػػاؽ هػػػػذز الجػػػػزر  -6

بالسيطرة اإليرا ية مف اجؿ الحيم ة يمو مايؽ هرمز والتحكـ ي  سير المالحة 
 البحرية.

ة( سػػاف احػػتالؿ هػػذز الجػػزر مػػف قبػػؿ ايػػراف قػػد ابػػرز ظػػاهرة الػػدوؿ القاريػػة والحبي -9
 وتحوؿ دوؿ مجمس التعاوف إلو دوؿ مبه مق مة أراا.

مػػف إمػػدادات الػػ  ط  1/0يصػػدر يػػف طريػػؽ الخمػػيج العربػػ  ويبػػر ماػػيؽ هرمػػز  -0
 .العالمية إلو الدوؿ الص ايية ي  أمريكا الممالية والياباف واوربا الغربية
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 اهلوامش:
                                                      

(د. محمد محمود إبراهيـ الديب  الجغراييػة السياسػية بم ظػور معاصػر  مكتبػة 1و
 .106  ص1111مصرية  القاهرة   -اة جمو

( د. محمود طه أبو العال  جغراييػة مػبه جزيػرة العػرب  الجػزء اللػا    الطبعػة 1و
 .11  ص1791عرب  القاهرة  اللا ية مؤسسة سجؿ ال

( د. قاسػػـ الػػدويكات  ممػػكالت الحػػدود السياسػػية يػػ  الػػوطف العربػػ   الطبعػػة 0و
 .171  ص1110اربد   -اةولو  اةردف

دراسػة يػ  الجغراييػة السياسػية دار  -(د. صبري يارس الحيتػ   الخمػيج العربػ 3و
 .310  ص1701الرميد لمطباية  بغداد  

 .11ال  مصدر سابؽ  ص(د. محمود طه أبو الع0و
( د. محمػػود توييػػؽ  المػػدخؿ الج ػػوب  لمبحػػر اةحمػػر  دار المػػريخ  الريػػاض  6و

 .00  ص1700
( د. خميؿ إسماييؿ الحديل    حو موقؼ يرب  موحد مػف ماػيؽ هرمػز يػ  9و

  مجمػػػة المسػػػتقبؿ 1701اػػػوء ات اقيػػػة اةمػػػـ المتحػػػدة لقػػػا وف البحػػػار لعػػػاـ 
  مركػز دراسػات الوحػدة العربيػة  1706اسػعة    السػ ة الت07العرب   العدد 
 .66بيروت  ص

 .11( د. محمود طه أبو العال  مصدر سابؽ  ص0و
اإليرا   حوؿ الجزر العربية  -( د. يبد الرزاؽ خمؼ الطائ   ال زاع اإلمارات 7و

  1111 -1791الػػػػلالث وط ػػػػب الكبػػػػرى  ط ػػػػب الصػػػػغرى  أبػػػػو موسػػػػو( 
 .10الموصؿ  صرسالة ماجستير  ير م مورة  جامعة 

 .19( المصدر   سه  ص11و
( د. حامػػد ربيػػع    ظريػػة اةمػػف القػػوم  العربػػ  والتطػػور المعاصػػر لمتعامػػؿ 11و

  1703معػػػه يػػػ  م طقػػػة المػػػرؽ اةوسػػػط  دار الموقػػػؼ العربػػػ   القػػػػاهرة  
 .001ص
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اإليرا ػػػ  حػػػوؿ الجػػػزر العربيػػػة  -(د. ظػػػاير  ػػػاظـ سػػػمماف  ال ػػػزاع اإلمػػػارات 11و
  1111  19لتطػػػػورات  مجمػػػػة دراسػػػػات دوليػػػػة  العػػػػدد الػػػػلالث  المسػػػػار وا

 .03بغداد  ص
 .311( د. صبري يارس الحيت   مصدر سابؽ  ص10و
 .00( د. ظاير  اظـ سمماف  مصدر سابؽ  ص13و
 .01  ص01(د. يبد الرزاؽ خمؼ الطائ   مصدر سابؽ  ص10و
 .30( د. ظاير  اظـ سمماف  مصدر سابؽ  ص16و
الجغراييػػػػػة السياسػػػػػية مػػػػػع التركيػػػػػز يمػػػػػو  ( د. يبػػػػػد الػػػػػرزاؽ يبػػػػػاس حسػػػػػيف 19و

 .113  ص1793الم اهيـ الجييولتيكية  مطبعة اسعد   بغداد  
(د. محمػػد يبػػد الغ ػػ  سػػعودي  الخمػػيج بػػيف مقومػػات الوحػػدة وصػػراع القػػوى 10و

  1797  11اةيظػػػػػػـ  مجمػػػػػػة دراسػػػػػػا الخمػػػػػػيج والجزيػػػػػػرة العربيػػػػػػة  العػػػػػػدد  
 .11الرياض  ص

الػػ  ط وال ظػػاـ اإلقميمػػ  الخميجػػ   مجمػػة المسػػتقبؿ (د. يبػػد الخػػالؽ يبػػد ا   17و
 .11  ص11  بيروت  ص1773  101العرب   العدد 

(د. محمػػد ازهػػر السػػماؾ  الجغراييػػة السياسػػية الحديلػػة  دار الكتػػب لمطبايػػة 11و
 .01  ص1770وال مر  جامعة الموصؿ  

ة ( سػػػيرواف يػػػارب صػػػادؽ  ا  عكاسػػػات الجغراييػػػة السياسػػػية لممػػػكمة التبعيػػػ11و
ا قتصادية يمو اةمف اإلقميم  لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخمػيج العربػ   

 .30  ص1119رسالة ماجستير  ير م مورة  جامعة الموصؿ  
(اةما ة العامة لدوؿ مجمس التعاوف الخميج   قسـ المطبويات  موقػع يمػو 11و

 ا  تر ت:
www. GCC, F6. Org. 

 .11  ص11ص (د. يبد الخالؽ يبد ا   مصدر سابؽ 10و
(د. يػػػػاطؼ سػػػػميماف  اللػػػػروة ال  طيػػػػة  الػػػػدور السياسػػػػ  وا قتصػػػػادي لمػػػػ  ط 13و

 .63  ص60  ص1117العرب   مركز دراسات الوحدة العربية  بيروت  
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 املصادر
 أوال: الرسائل الجامعية

اإليرا   حوؿ الجزر العربيػة الػلالث  -يبد الرزاؽ خمؼ الطائ   ال زاع اإلمارات  -1
  رسػػالة ماجسػػتير 1111-1791ى  ط ػػب الصػػغرى  أبػػو موسػػو( وط ػػب الكبػػر 

 .1110 ير م مورة  جامعة الموصؿ  
سػػػػػػيرواف يػػػػػػارب صػػػػػػادؽ  ا  عكاسػػػػػػات الجغراييػػػػػػة السياسػػػػػػية لممػػػػػػكمة التبعيػػػػػػة  -1

لػػػدوؿ مجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخمػػػيج العربيػػػة   اةمػػػف اإلقميمػػػ ا قتصػػػادية يمػػػو 
 .1119 رسالة ماجستير  ير م مورة  جامعة الموصؿ 

 ثانيا: البحوث في المجالت العممية
د. خميػػؿ إسػػماييؿ الحػػديل    حػػو موقػػؼ يربػػ  موحػػد مػػف ماػػيؽ هرمػػز  يػػ   -1

  مجمػػة المسػػتقبؿ العربػػ   1701اػػوء ات اقيػػة اةمػػـ المتحػػدة لقػػا وف البحػػار لعػػاـ 
   مركز دراسات الوحدة العربية  بيروت.1706  الس ة التاسعة  07العدد 

اإليرا   حوؿ الجزر الػلالث  المسػارات  -ظـ سمماف  ال زاع اإلمارات د. ظاير  ا -1
   بغداد.1111  19والتطورات  مجمة دراسات دولية  العدد 

د. يبػػػػد الخػػػػالؽ يبػػػػد ا   الػػػػ  ط وال ظػػػػاـ اإلقميمػػػػ  الخميجػػػػ   مجمػػػػة المسػػػػتقبؿ  -0
   بيروت.1773  101العرب   العدد 

بػػػػيف مقومػػػػات الوحػػػػدة وصػػػػراع القػػػػوى  د. محمػػػػد يبػػػػد الغ ػػػػ  سػػػػعودي  الخمػػػػيج -3
   الرياض.1797  11اةيظـ  مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية  العدد 

 ثالثا: الكتب
   ظرية اةمف القػوم  العربيػة والتطػور المعاصػر لمتعامػؿ معػه يػ  ربيع  د.حامد -1

 .1703م طقة المرؽ اةوسط  دار الموقؼ العرب   القاهرة  
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س الحيتػػػ   الخمػػػيج العربػػػ   دراسػػػة يػػػ  الجغراييػػػة السياسػػػية  دار د. صػػػبري يػػػار  -1
 .1701الرميد لمطباية  بغداد  

د. يػػاطؼ سػػميماف  اللػػروة ال  طيػػة  الػػدور السياسػػ  وا قتصػػادي لمػػ  ط العربيػػة   -0
 .1117مركز دراسات الوحدة العربية  بيروت  

ركيػػػز يمػػػو الم ػػػاهيـ د. يبػػػد الػػػرزاؽ يبػػػاس حسػػػيف  الجغراييػػػة السياسػػػية مػػػع الت -3
 .1793الجييولتيكية  مطبعة اسعد  بغداد  

د. قاسـ دويكات  ممكالت الحدود السياسية ي  الوطف العربػ   الطبعػة اةولػو   -0
 .1110اةردف   -اربد

د. محمػػػد محمػػػود إبػػػراهيـ الػػػديب  الجغراييػػػة السياسػػػية بم ظػػػور معاصػػػر  مكتبػػػة  -6
 .1111مصرية  القاهرة   -اة جمو

. محمػػػػػود توييػػػػػؽ  المػػػػػدخؿ الج ػػػػػوب  لمبحػػػػػر اةحمػػػػػر  دار المػػػػػريخ  الريػػػػػاض  د-9
1700. 

د. محمػػود طػػه أبػػػو العػػال  جغراييػػة مػػػبه الجزيػػرة العػػرب  الجػػػزء اللػػا    الطبعػػػة  -0
 .1791اللا ية  مؤسسة سجؿ العرب  القاهرة  
 رابعا: شبكة المعمومات الدولية )االنترنت(
وف الخميجػػ   قسػػـ المطبويػػات  موقػػع يمػػو اةما ػػة العامػػة لػػدوؿ مجمػػس التعػػا

 ا  تر ت:
www, GCC, F6. Org. 


