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 االول الفصل 

 اإلطار النظري للدراسة

 املقدمة

من أكثر العالقات أهمية في املنظومة الدولية، حيث ان ، تعد العالقات القائمة بين الدول املتجاورة

 تالدول امل
 
، أي أن التقارب في حالة توترأو  ،التعاون نحو  متجهة العالقات بينها إما قد تكون  ،جاورة جغرافيا

ات التغير في البيئة الدولية وهذا يعود ملتطلب ،عة من عوامل التباعد والتقاربالجغرافي يولد عادة، مجمو 

الدول اهتمام العديد من ستراتيجي بما في ذلك _ ا لتمدد الجيولاألقرب  ،قليمية واملحلية، فتعتبر دول الجوارواإل

لحلها  اد حلول مناسبةيجإلى إسعى املجتمع الدولي  ،بسياسة الضم واالحتواء وحتى االحتالل. ونتيجة لذلك

، من خالل وضع ضوابط تسي  
 
من اجل  ،ر العالقات بين الدول وتذلل املصاعبوتفادي حدوثها او تكرارها مستقبال

 للجوء الى القوة،  ،حل املنازعات بشتى الطرق 
 
والعمل  ،تقديم مفاهيم تحث على مبدأ املساواة بين الدول و تفاديا

األزمات املجتمعات اإلنسانية، وأدت إلى سقوط  دمرتالسلمية، بعد أن لنزاعات الدولية بالطرق على فض ا

الضحايا في مرحلة الحربين العامليتين األولى والثانية. كما سعت الدول  إلى إقامة نظام أمن جماعي دولي وهيئات 

 دعت إلى ضرورة املحافظة على األمن والسلم الدوليين. ،دولية

لحيددداة والتطدددور، وازديددداد حددددة املنازعدددات، إضدددافة إلدددى التطدددور التق ددد  فدددي التسددداري فدددي ديناميكيدددة ا وقدددد دفدددع

يعيددوا  إلدى أن، املعدات الحربية والقوة الناجمة عن هذا التطور الهائل في املجدال العسدكري، أفدراد املجتمدع الددولي

 ما بينهم، إذ ظهرت وسائل سلمية لتسوية تلك ال النظر في وسائل حل املنازعات في

لقوة، ومن استعمالهم اقبل  ،أول ملجأ لهم لحل منازعاتهم، مع اقتناعهم بأن تلك الوسائل ،منازعات

وسائل ، باإلضافة إلى الاعي الحميدة واملفاوضات والوساطةالدبلوماسية الت  تشتمل على املس، تلك الوسائل

مم املتحدة وهيئة األمم الت  تبلورت في جهود املنظمات الدولية في حل النزاي، من خالل عصبة األ سياسية، ال

كالجامعة العربية واالتحاد االوروبي ومجلس  ،املتحدة، واملنظمات الدولية األخرى الت  تتسم بالطابع اإلقليم 

 الت  ،الوسائل القضائيةو . أما النوي الثاني من وسائل تسوية النزاعات الدولية، فهاالتعاون الخليجي وغيره
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ن الوسائل القديمة لفض موالتسوية القضائية وليين، إذ يعد التحكيم الدوالقضاء التحكيم  في تجسدت

 )1 (.تالنزاعا

لدراسة تسعى لتتبع مجرى العالقات السياسية بين جمهورية ايران واالمارات فإن انطلق هذا امل ومن

لتحقيق  ،استخدام القوة ازفي ضوء احتالل ايراني للجزر العربية الثالث، ومعرفة مدى جو  ،العربية املتحدة

 القوة. تلكأو مدى مشروعية استخدام  ،اقليمية بمكاس

جاءت بحجج تؤكد شرعية الجزر العربية من خالل  هاان الا ،جزر العربيةالعلى الرغم من احتالل ايران 

أمن الخليج أن االستناد للخرائط البريطانية للمنطقة وادعاء وجودها قبل الوجود البريطاني، واعتبرت ايران 

أكد احقية ايران حيث  ،باالضافة الى قرب شواطئها من الجزر  ،اال بضرورة الحاق الجزر بها ،ي ال يتحققالعرب

  )2(.بامتالك الجزر 

حيث ، في ظل اجواء الحرب الباردة ،جاء نتيجة انعكاس ازمة يعيشها القانون الدولي ،فاالحتالل االيراني

الذي اصاب جوهر القانون  ،الجماعي والتضامن الدولياالمن : كانت العالقات الدولية تعاني من معضلتين

  )3(.املتمثل في تحريم استخدام القوة وعدم االعتراف بأي تغير اقليم  ينشأ عنها ،الدولي

قوامها التوازن  ،تعتمد في عالقاتها الدولية على اتباي سياسة حكيمة، والن دولة االمارات العربية املتحدة

 ،وعلى رأسها الواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا وفرنسا ،يح من كثير من الدول حصلت على دعم صر ، والحياد

من أجل  ،على الجزر العربية الثالث النزاياستخدام الوسائل السلمية في الى  الهادئ والراميوقفها وذلك يعود مل

 )4(.نمع ايرا تهسويت

ائل السلمية لتسوية  النزاعات من أجل تسليط الضوء على الوس ،لذلك فقد جاءت هذه الدراسة 

 الذي ما زال قائم ،ودراسة النزاي على الجزر العربية، الدولية في الشرق األوسط
 
 بين ايران ودولة االمارات. ا

 

                                                 

النزاع الدولي، أطروحة دكتواره غير منشورة، جمهورية (. الوسائل السلمية لتسوية 2016) محمد، عبد الحميد (1)

 . 27السودان، ص 

، المكتب 1( الجزر الثالث بين السيادة العربية واالحتالل االيراني، ط1997القاسمي، خالد بن محمد، ) (2)

 .56الجامعي الحديث، االسكندرية ص 

بية الثالث في الخليج العربي ومدى مشروعية التغيرات االقليمية الناتجة عن عبدول، عبد الوهاب، الجزر العر (3)

 .9استخدام القوة، مركز الدراسات والوثائق، سلسة كتاب االبحاث 

 . 34القاسمي،الجزر الثالث بين السيادة العربية واالحتالل االيراني ، المرجع السابق، ص  (4)
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 مشكلة الدراسة:

ة ومتنوعة بين ما زالت قائم هابين الدول، اال أنعلى الرغم من تعدد الوسائل السلمية لحل املنازعات 

حيث تتأثر هذه  ،وجغرافية وغيرهااقتصادية، و لوجية، يو يدعلى أسباب أ ، وقامتوسطاأل  الدول في الشرق 

عنوان العالقات الدولية منذ القدم،  وبالرغم من وما زالت كانت  د القوة  ها دكون الوقت الراهن بالقوةفي الوسائل 

 الا ،1971منذ عام  ،جزر العربية الثالثدولة االمارات العربية املتحدة وجمهورية ايران على ال حل النزاي بينعدم 

 ما زال مستمر  ،ما بين الدولتينهذا التوتر أن 
 
" الت  تمحورت حول ، ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة ، الى يومنا هذا ا

 حل مشكلة فيها ما دور و  ،بشكل عامالشرق األوسط في الدولية النزاعات  في تسويةدور الوسائل السلمية  ما

 ."صبشكل خا الثالث الجزر العربية

 

 أهمية الدراسة:

 وكاآلتي:لمية نظرية وع: في ناحيتينتكمن أهمية الدراسة 

: األهمية النظرية:
ً
 أوال

للجزر العربية الثالث )طنب من أهمية املوقع االستراتيجي  ،تبرز أهمية الدراسة من الناحية النظرية 

يرتبط  حيث أهمية يالذي يتمتع بموقع جغرافي ذ ،العربيفي الخليج كونها تقع  الكبرى، طنب الصغرى وابو موس ى(

يمنحها أهمية استراتيجية وهذا  ،والبحر االحمر من جهة الغرب ،ببحر العرب واملحيط الهندي من جهة الشرق 

الت  تستخدم لفض   ،الوسائل السلمية في ،. كما تكمن األهمية النظريةمهاعلى الرغم من صغر حج ،وأقتصادية

وتبقي العالقات السلمية  تحد من الخسائر البشرية واملادية، كونها ،وما لها من أثر إيجابي ،ين الدول النزاعات ب

  بين هذه الدول 

 .قائمة

: األهمية ال
ً
 :عمليةثانيا

 خالل استفادة الفئات اآلتية منها: من ،لميةتبرز أهمية الدراسة الع

 .بين الدول تسوية النزاعات ي دور الوسائل السلمية فعلى  ،وجهة النظر العلميةوم تق .1
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مفهوم النظام الدولي ودور الوسائل السلمية في تسوية النزاعات وتأثيرها على التركيز على  .2

 العالقات الدولية.

 

 أهداف الدراسة:

األوسط  ،سوية النزاعات في الشرق في تدور الوسائل السلمية راسة من أجل التعرف على جاءت هذه الد

 .الى يومنا هذاااليراني د لنزاي االماراتي ومعرفة ما وصل اليه ا

 كما جاءت الدراسة لتحقيق اآلتي:

 .تحديد أهم املراحل الت  مرت بها ازمة الجزر الثالث .1

، الت  تؤكد احقية االمارات بالجزر العربية الثالث ،التاريخية والقانونيةسانيد على اال  التعرف .2

 .املحتلة من قبل ايران

 بين االمارات وايران.في حل وتسوية النزاي  ،واالقليمية لدوليةاملنظمات ا موقفتوضيح  .3

 أسئلة الدراسة:

 تتمثل أسئلة الدراسة باآلتي:

 ما املراحل الت  مرت بها أزمة الجزر العربية؟ .1

املحتلة من  ،الت  تؤكد احقية االمارات بالجزر العربية الثالث ،التاريخية والقانونيةسانيد اال ما  .2

 ؟قبل ايران

 املنظمات الدولية واالقليمية في حل النزاي بين االمارات وايران؟ قفمو ما  .3

 فرضية الدراسة:

 مفادها ،رئيسية ق الدراسة من فرضيةتنطل

وبين سعي ايران المتالك قوة تمكنها من  ،جزر العربية الثالثلاحتالل ايران ل ثمة عالقة ارتباطية بين  

  السيطرة والتحكم في أمن الخليج العربي.
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 لدراسات السابقة:ا

: الدراسات العربية:
ً
 أوال

تطرق الباحث ملجموعة من الدراسدات يس ،التعمق في موضوي الدراسةو من اجل االستفادة في التحليل 

 :وكاآلتي، من األحدث لألقدم ،وحسب تسلسلها الزم   ،السابقة

 ابا نموذجا(  عنوان: التسوية السلمية للمنازعات الدولية: قضية ط2017دراسة املصري ) -

التدددد  نصددددت علددددى  ،هدددددفت الدراسددددة إلددددى التعددددرف علددددى مفهددددوم التسددددوية السددددلمية واملعاهدددددات واالتفاقيددددات

من أجل تحليدل  ،استخدمت الدراسة منهج االقتراب القانوني مها.اومتى يمكن استخد ،السلمية هاالتسوية وأنواع

لبيددان مددددى قانونيددة اللجدددوء  ،هدددذا االقتددرابنصددوص ومواثيددق واتفاقيدددات متعلقددة بددالتحكيم الددددولي، كمددا اسددتخدم 

يدق ثحسدب موا ،النزاعاتلتسوية السلمية في حل ادور اف كتشإلى االدراسة  هذه للتحكيم في قضية طابا. توصلت

 تحكيم  في قضية طابا.من خالل التركيز على ال ،دولية

 نزاع وديا(  عنوان: الطرق الدبلوماسية أو السياسية    تسوية ال2017دراسة الشريا ) -

وقدد  .عدات بشدكل ودي وسدلم اتعرف علدى ماهيدة الطدرق الدبلوماسدية فدي تسدوية النز هدفت الدراسة الى ال

استعرضددت كيفيددة حددل النزاعددات بددالطرق الدبلوماسددية بشددكل مفصددل، إذ أشددارت  إلددى أن املشدداكل التدد  تحدددث بددين 

 ،حلهدا بدالطرق الدبلوماسدية بشدكل ودي يدتم ،منظمدات دوليدة وسدواء علدى مسدتوى دول أ ،أشخاص القدانون الددولي

لدول العربية، من أجل إنهاء هدذا من قبل جامعة ا ،عن طريق منظمات إقليمية، حميدة ووساطة من خالل مساي  

قبل اللجوء إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية  ،النزاي، وعودة الوضع إلى طبيعته بين املتنازعين بشكل ودي

 أوالقضاء الدولي .

 –موقلللا بريطانيلللا ملللن الجلللزر العربيلللة اللللثالث )طنلللب الل لللر   عنلللوان: ( 2016الطفيلللل  واملعملللوري )دراسلللة  -

 )دراسة تاريخية( ابو موس ى ( –طنب الصغر  

والتددد   ،االسدددتراتيجيهدددا تعدددرف علدددى منطقدددة الخلددديج العربدددي واالهميدددة الكبيدددرة ملوقعلل ،جددداء محدددور الدراسدددة

قاعدددة  االتخاذهدد ا،التدد   رغبددت بالسدديطرة عل هدد ،وفددي طليعاهدا ايددران ،بيددةقددوى االجنللمركددز اسددتقطاب  اجعلدت منهدد
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حدددتالل الجدددزر االتوسدددعية فدددي الخلددديج العربدددي، ودراسدددة موقدددف بريطانيدددا مدددن املحددداوالت االيرانيدددة  اانطدددالق لحركاهددد

 صادية. العربية الثالث، باالضافة الى معرفة االهمية االستراتيجية للجزر من ناحية عسكرية وجغرافية واقت
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 (  عنوان: الوسائل السلمية لتسوية النزاع الدول 2016دراسة محمد ) -

 .مدددن خددالل ثالثددة فصدددول  ،تندداول موضددوي الوسدددائل السددلمية فددي تسدددوية النددزاي الدددوليهدددفت الدراسددة إلدددى  

 الدوليدة. لمية في تسوية املنازعداتاملسألة الس ووه ،كونه يتطرق ملوضوي هام ،استخدمت الدراسة املنهج املعاصر

لوسائل السلمية في تسوية املنازعدات الدوليدة ونشدر ثقافدة السدالم، ونبدذ مسدلك اوقد أظهرت الدراسة مدى أهمية 

وأوصددت الدراسدة بضددرورة معرفددة ودراسدة األسددباب التدد  تدؤدي للمنازعددات ووضددع حلدول مناسددبة لهددا  .القدوة والعنددف

 قبل أن تتعقد. ،ومعالجاها بطرق سلمية

 (  عنوان: مد  كفاية الوسائل السياسية لتسوية املنازعات الدولية2016)اسة القضاة در  -

جدددداءت الدراسددددة للتعددددرف علددددى مفهددددوم املنازعددددات الدوليددددة وأشددددكالها، والتعددددرف علددددى الوسددددائل السياسددددية  

تهددددا فددددي حددددل ومعرفددددة مدددددى كفاء ،لتسددددوية املنازعددددات الدوليددددة، وبيددددان مزايددددا وسددددلبيات كددددل وسدددديلة مددددن هددددذه الوسددددائل

 زعات.املنا

 (  عنوان: األدوات املقررة    ميثاق األمم املتحدة لحل النزاعات بالطرق السلمية2014دراسة بولحبال ) -

مددن أجددل حددل النزاعددات بددالطرق ، هدددفت الدراسددة إلددى التعددرف علددى األدوات التدد  قررهددا ميثدداق األمددم املتحدددة

مددددن أجدددل حقدددن الددددماء بددددين  ،ائل السدددلميةالسدددلمية، حيدددث أشدددارت الدراسددددة إلدددى التأكيدددد علدددى حددددل النزاعدددات بالوسددد

 ،تطورت منذ العصدور القديمدة إلدى العصدور الحديثدة ها قبائل األمم، كما أشارت الدراسة إلى أن فكرة حلو شعوب  

وتحولدددت الفكددددرة مدددن القبيلددددة  إلدددى الدولددددة ككيدددان، وتجسددددد مدددن خاللدددده ، وأدى ذلدددك إلدددى أسدددداس العالقدددات الخارجيددددة

لددددي حدددددث للبشددددرية، وهددددو ميثدددداق األمددددم املتحدددددة، وتوصددددلت الدراسددددة إلددددى أن أدوات حددددل التقنددددين فددددي أعظددددم اتفدددداق دو 

( 33املددددادة )، ميثدددداق األمددددم املتحدددددة فددددي بدايددددة الفصددددل السددددادس بطددددرق سددددلمية متعددددددة، إذ حددددددالنزاعددددات الدوليددددة 

 التفاوض والتحقيق والوساطة والتحكيم والتوفيق والتسوية القضائية.األدوات السلمية وهي: 

االيرانلللي حلللول الجلللزر العربيللللة  –اال علللاد الجيوبولوتيليلللة للنلللزاع االملللاراتي : (  عنلللوان2012اسلللة عبلللاب )در  -

 الثالث 



 

 

برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية   

الثالث العربية الجزر حول اإلماراتي اإليراني والخالف السلمية الوسائل 8  

مددن حيددث  ،السياسدد   تاريخهدداجدداءت الدراسددة للحددديث عددن املوقددع الجغرافددي للجددزر العربيددة الددثالث، وبيددان 

 هدداامتالكفددي باالحقيددة كددال الدددولتين ل اريخيددةواالسددانيد الت دعدداءاتاال حيددث جدداءت الدراسددة ببيددان  ،السدديادة واالدارة

 الجزر. 
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 (  عنوان: العرب    دائرة النزاعات الدولية2004دراسة حسين ) -

مددن خدددالل  ،قائمددة علددى التددأثر والتددأثير  ،هدددفت الدراسددة الددى الكشددف عددن أن العالقددة التبادليددة بدددين الدددول العربيددة

وضدددداي مددددن سياسددددة لددددت إليدددده األ آت فددددي النزاعددددات الدوليددددة، ومددددا تسددددليط الضددددوء علددددى موقددددع املتلقددددي السددددل   للتفدددداعال 

اسدددددتقطاب وتهديدددددد وضدددددغوط ومحددددداوالت احتدددددواء، وان النزاعدددددات الدوليدددددة متشدددددابكة ومتعدددددددة املصدددددادر واملظدددددداهر، 

_ إقليميدة او عربيدة_  عربيدة او عربيدة_ انها قد تكون  أهلية او عربيدة ،وطن العربيعن انواي النزاعات في ال توتحدث

 نماط العالقات العربية الدولية.يحمل السمة الغالبة على أ  ،سفوهنا يبدو ان التفاعل السل   لأل  ية،دول

(  عنلللوان: العواملللل امللللدثرة عللللى دور مجللللا التعلللاون للللدول الخلللليج العربيلللة  للل  تسلللوية 1999دراسلللة قلللازان ) -

 املنازعات

مدن  ،الخلديج العربيدة فدي تسدوية املنازعدات تناولت الدراسة العوامدل املدؤثرة علدى دور مجلدس التعداون لددول   

 مه. خالل االطالي على العوامل الداخلية والخارجية املؤثرة على سلوك املجلس، ومن ثم تقوي

: الدراسات األجنبية:
ً
 ثانيا

 (A.Mobley 2003) دراسة -

The Tunbs and Abu Musa Islands: Britain's Perspective 

 ة نظر بريطانيا()جزر تونبا وجزر أبو موس ى: وجه

،لبريطددانيون خددالل أربعددة عشددر شدهر اه بد مددا قددام توضدديحالدراسددة بقامدت 
 
مددن دبلوماسددية املكددوك املعقدددة  ا

وقدددموا العديدددد مددن الصددديمل لتلبيدددة املطالددب املتضددداربة إليددران ورأس الخيمدددة والشددارقة. ون حدددت لنددددن  ،لحددل الندددزاي

أبو موس ى. وفشلت عندما فشدلت  جزيرة ل السيادة علىبتعليق الجدل حو  ،عندما أقنعت الشارقة وطهران ،فقط

 .رأس الخيمة وطهران في الوصول إلى فهم مشابه

  عنوان: (Talmadge 2008)دراسة  -

Closing time: Assessing the Iranian threat to the Strait of Hormuz 

 )وقت اإلغالق: تقييم الاهديد اإليراني ملضيق هرمز(
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إن . يمكدن أن تندتقم إيدران فدي أعقداب ضدربة إسدرائيلية أو أمريكيدة محددودة كيدفلتوضح جاءت  الدراسة 

 أفعددددال أكثددددر 
 
ددددا لترتيددددب معطيددددات مفتوحددددة، و  ،ردود إيددددران املحتملددددة مدددددمرة اقتصدددداديا هددددي إغددددالق مضدددديق هرمددددز. ووفق 

إيددران تمتلددك باإلضددافة إلددى التمدداثالت ذات الصددلة مددن التددارير العسددكري وخددرائط نظددم املعلومددات الجغرافيددة، فددإن 

والددفاي الجدوي البدري. إذا كاندت إيدران ،  قدرات حربية ساحقة كبيرة، بمدا فدي ذلدك األلغدام، وصدوارير كدروز املضدادة

ملدددة  ،قددادرة علددى ربددط هددذه القدددرات بشددكل يددحيح، فإنهددا يمكددن أن توقددف أو تعرقددل حركددة املددرور فددي مضدديق هرمددز

تددؤدي إلددى التصددعيد السددر ع مددن املحتمددل أن  ،دة فددتح املجددرى املددا يعدداإشددهر أو أكثددر. إن محدداوالت الواليددات املتحدددة 

يمكددن إليددران خاللهددا فددرض تكدداليف اقتصددادية وعسددكرية كبيددرة  ،جويددة وبحريددة واسددعة النطدداق ومسددتمرةلعمليددات 

لددى حتددى لددو لددم تددن ح العمليددات اإليرانيددة فددي إغددالق املمددر. سددتكون آثددار الضددربات املحدددودة ع ،علددى الواليددات املتحدددة

 إيران معقدة ومكلفة، مما يشير إلى التغييرات الالزمة في وضع القوة األمريكية وسياسة الطاقة.

  عنوان  (Huth, Croco,& Appel, 2011)دراسة  -

Does international law promote the peaceful settlement of international disputes? Evidence 

from the study of territorial conflicts since 1945 

)هل يعزز القانون الدولي التسوية السدلمية للمنازعدات الدوليدة؟ أدلدة مدن دراسدة الصدراعات اإلقليميدة مندذ 

 (1945عام 

مدن عددام  ،عدن دور القدانون الددولي فدي حدل النزاعدات اإلقليميدة ون الدراسدة تحددث البداحث هفدي هدذ

  وركزت. 2000إلى  1945
 
من  ،: متى تختار الدول إعادة النظر في الوضع اإلقليم على ثالث نتائج مهمة أوال

ا ،خالل املفاوضات  من القوة؟ ثاني 
 
دا: متدى  :بدال

 
متى تكون الدول قادرة على الوصول إلى تسوية نهائية؟ ثالث

م( للمفاوضدددددات الثنائيدددددة؟ حيدددددث قامدددددت الحتكددددداتفضدددددل الددددددول حدددددل النزاعدددددات القانونيدددددة )أي التحكددددديم أو ا

الت، وأنددددده عنددددددما تكدددددون املبدددددادئ القانونيدددددة ذات الصدددددلة بدددددالنزاي غيدددددر ؤ هدددددذه التسدددددأ نعددددد ةابدددددالدراسدددددة  باالج

 واضدددحة املعدددالم وتفضدددل بشدددكل واضدددح جانبددد
 
 واحدددد ا

 
، سدددتظهر نقطدددة اتصدددال قائمدددة علدددى القدددانون. وتقدددوم ا

التغلدب علدى مشداكل  فديمدن خدالل مسداعدة القدادة  ،بتسهيل عمليدة التسدوية ،نقطة التنسيق هذه بدورها

 .يقوم على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية ،توز ع، وهي عقبة مركزية في التوصل إلى اتفاق نها يال

 :عن الدراسات السابقة الدراسةهذه ما يميز 
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يمكددن تحديددد جوانددب إخددتالف الدراسددة الحاليددة عددن الدراسددات السددابقة حيددث أن هددذه  الدراسددة تتبعددت 

خالل البحدث فدي االزمدات التد  قامدت ولدم تنتده بدين دولدة إيدران واإلمدارات من  2019مسار العملية السلمية حتى عام 

العربيددة املتحددددة، باالضدددافة للتعريدددف بالوسدددائل السدددلمية لتسددوية املنازعدددات الدوليدددة وربطهدددا بقضدددية الجدددزر الدددثالث 

واالملددام  ، والعمددل علددى جمددع تفاصدديل القضددية مددن أجددل تمكددين القددارئ وبيددان الوسددائل التدد  اسددتخدمت لحددل النددزاي

 باملتغيرات والتطورات الت  شهدتها املنطقة.

 منهجية الدراسة:

 :في إطار تحقيق أهدافها ومنهاعدة استخدمت الدراسة مناهج 

 املنهج التاريخ : -1

 بالتارير 
 
وكون التدارير يوصدف بأنده علدم السياسدة ، من اي علم آخر ،من منطلق ان السياسة أكثر ارتباطا

الن التددارير وجددد  ،يقددوم علددى التحليددل ،وفددق إطددار نظددري  ،ث الددى اسددتخدام املددنهج التدداري يطرق الباحدديتسدد  ،املاضدد  

 لدول موضوي الدراسة.موضوي الدراسة مستمر باستمرار ا، و للبحث في تطور املجتمعات البشرية

 املنهج الوصفي التحليل : -2

بهددددف تقدددديم صدددورة  ،اتيقدددوم علدددى مالحظدددة الواقدددع السياسددد   وتيدددجيل وتبويدددب البيانددد ،مدددنهج اسدددتقرا ي  

مددن خددالل عددرض البيانددات التدد  توصددلت  ،وقامددت الدراسددة باسددتخدام هددذا املددنهج ،وصددفية صددرف لهددذا الواقددع

االمداراتي _  معرفة الوسائل السلمية لتسوية املنازعات الدولية وتحليدل الندزاي االيرانديبال ها الدراسة واملتعلقة 

 هذه الجزر على امن الخليج العربي   أثر ولتين وتحليلها ومعرفةوبيان الحجج لكال الد ،على الجزر العربية

 :انونيالق نهجامل -3

مدددن خدددالل دراسدددة قواعدددد القدددانون الددددولي   ،علدددى دراسدددة العالقدددات الدوليدددة مدددن زاويدددة قانونيدددة قدددوميمدددنهج  

زامهدددا تومددددى الالرتبددداط هدددذا املدددنهج بمددددى مشدددروعية األفعدددال الخارجيدددة للددددول  ،واالتفاقيدددات واملعاهددددات الدوليدددة

 بالقوانين، سواء الدولية أو الخاصة.
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وال يسترسدل فدي تحليلده ، القانوني بوضوحه ودقته، كونده ال يلجدأ إلدى أحكدام قيميدة مجدردة املنهجكما تميز  

ة ومدددددددا يصدددددداحتها مددددددن متغيددددددرات معقدددددددة، ويتمسددددددك بدددددددالقوانين السياسدددددد  ، وال يسددددددتطرد بتفسددددددير الظدددددداهرة السياسددددددي

 . دات وتحليل بنودها وما تحويه من التزامات، وتحليل نصوص املواثيق واالتفاقياتواالتفاقيات واملعاه
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 حدود الدراسة:

يتعلددددق بددددالنزاي علددددى الجددددزر فددددي مددددا  ودولددددة ايددددرانأقتصددددرت الدراسددددة علددددى االمددددارات العربيددددة املتحدددددة  الحللللدود املكانيللللة

 العربية الثالث.

 (.2019 و 1971) متدة ما بينالفترة امل: ستتم هذه الدراسة في الحدود الزمانية

وضدوي الوسدائل السدلمية لتسدوية النزاعدات الدوليدة فدي م: تتحدد الحدود املوضوعية فدي تناولهدا الحدود املوضوعية

 .الشرق األوسط

 أدوات جما البيانات وتحليلها:

االوليدة مدن خدالل اسدتخدام املصدادر  ،ع البياندات وتحليلهداكل الوسائل املتاحة لجمدالدراسة ستخدم ست 

 دوات:ومن هذه األ  في عملية البحث، الثانويةو 

 الكتب واملراجع والوثائق والدوريات واملجالت. -

 الدراسات السابقة. -

 .بحاث املنشورة على املواقع االلكترونية )االنترنت(األ   -

 مفاهيم الدراسة:

تدددد  تحدددددثت عددددن الوسددددائل ال ، الباحددددث مجموعددددة مددددن اإلطددددالالت علددددى مقاربددددة املفدددداهيم والنظريدددداتواجدددده  

الجزر العربية الثالث ولتمكين الباحث من االملام وربط موضوي الدراسدة  علىاالمارتي _ السلمية والخالف االيراني 

 توجه الى دراسة بعض املفاهيم والنظريات في العالقات الدولية.

 سعهاء العنف، إنمحاولة لتنظيم الصراي والعمل على منع أو  هي دارة الصراع:إ
 
لجلب حلول بناءة من  يا

تع ددد  االجدددراءات التدددد  ، دارة الصدددرايإوالتددد  يمكدددن االسدددتفادة منهددددا، بينمدددا يدددرى نددديكالس أن  ، جميدددع أطدددراف الصدددراي
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ولكدن بهددف تفسدير وضدع التفداعالت  ،بددون حدل الصدراي ،مع الخالفدات واملواقدف تجداه القضدايا للتعاملتستخدم 

 )1(الى السلوك االيجابي أو البناء. ،رالصراعية من السلوك السياس   أو املدم

 االدعدددددداءات املتناقضدددددة بددددددين شخصدددددين دوليددددددين أو أكثددددددر ويتطلدددددب حلهددددددا املنازعلللللات الدوليللللللة: 
 
لقواعددددددد تسددددددوية  وفقدددددا

 .(1)املنازعات الدولية الواردة في القانون الدولي

 لدراسدددة أي نددوي مدددن أندددواي العالقددات الدوليدددة، الن: الصللراع
 
 مهمدددا

 
تنشددأ نتيجدددة تعدددارض  تدددهظاهر  يعدددد الصدددراي جددزءا

 ال وأن هددذه ا ،االطددراف حددول القدديم واملصددالح
 
ختالفددات قددد تددؤدي الددى التصددادم بددين أطددراف النددزاي، ونظددرا

في  اتهاوتكون الدولة هي املتحكمة بسلوك  ،لعدم وجود سلطة عليا تحكم الوحدات السياسية املتنافسة

  ،ة السياسدددية علدددى الطدددرف االخدددر مدددن الصدددرايوفدددرض اإلراد ،عالقاتهدددا مدددع الوحددددات السياسدددية االخدددرى 

وعندد وجدود فدردين  ،انده عندد وجدود فدرد يسدود السدالم"لذلك وجددت مقولده مفادهدا  ،والتأثير في سلوكه

 . "ينشأ الصراي

يددددز بددددين يلددددذلك وجدددب التم ،لتددددداخل متغيراتهدددا وترابطهددددا وتعددددد أنواعهددددا ،الصدددراي ظدددداهرة شدددديدة التعقيددددد

، ومدددخل ي، ومدددخل املصددالح، واملدددخل االقتصددادي: املدددخل األيددديولو فددي التدد  تتمثددل مددداخل الظدداهرة الصددراعية

، ، واملدددددخل البي دددد ي، واملدددددخل السوسدددديولو ي، واملدددددخل الجيوبددددوليتيك سددددباق التسددددلح، ومدددددخل النظددددام السياسدددد 

ن الصدددراي وأ ،يدددتم تفسدددير السدددلوك الصدددراعي، والتعدددرف علدددى جدددذوره ومسدددبباته ،ومدددن خدددالل تلدددك املدددداخل ،وغيرهدددا

 .(2)حيث أن الحرب املسلحة نقطة النهاية لتطور النزاعات الدولية ،يعتبر مرحلة ما قبل الحرب

  ،لصددراي حسددب لددو سا، فيبعددده االجتمدداع يجدداء بددالتركيز علددى الصددراي فددفأمددا )لددو س كددوزر( 
 
يمثددل نضدداال

  أوضداي معيندة وقدوة، أو حدول مدوارد محددودة أو ندادرة، ويكدون و حول قديم ومطالدب  
 
لديس فقدط ، الهددف هندا متمدثال

  .(3)إلحاق الضرر أو إزالة املنافسين أو التخلص منهم فيكسب القيم املرغوبة، بل  يف

                                                 

قطر:  -، الدوحة1ارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظري، طإد (،2014) خزندار، سامي ابراهيم،  (1)

 .73مركز الجزيرة للدراسات، ص 

االردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -، عمان2(، الوجيز في القانون الدولي العام، ط2011( الفتالوي، سهيل، )(1

 .330ص 

 –، بيروت 1ية، المفاهيم والحقائق االساسية، ط(، االستراتيجية والسياسة الدول1979( مقلد، اسماعيل صبري، )(2

 .104-99لبنان: مؤسسة االبحاث العربية، ص 

 ( مفهوم الصراع: دراسة فى األصول النظرية لألسباب واألنواع، المعركة.2014)( بدوي، منير محمود،(3

alma3raka.net/spip.php?article102&lang=arhttp://www. 

http://www.alma3raka.net/spip.php?article102&lang=ar
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جددداء )تومدداس هدددوبز( بالحددديث عدددن  ،وملدددا يسددلكونه مدددن اجلهددا ،وملددا يسدددعى اليدده النددداس مددن تحقيدددق املصددالح

ويددددددرى )يوهدددددان غددددددالتونمل( أحددددددد العلمدددددداء  السياسددددددة.اعتبرهمددددددا الركيددددددزة االساسددددددية فدددددي  اللدددددذينمدددددذه   األنانيددددددة واللددددددذة 

جتماعيدة يحداول ف هدا أطدراف الندزاي  الحصدول اوصدف الصدراي بأنده حالدة  ،املؤسسين لعلم دراسة الصراي والسالم

الرضاء هذه  ،أو تحقيق مصالح متناقضة وأهداف غير كافية ،على نفس املوارد املعنوية أو املادية في نفس اللحظة

أن الصددددراي هدددددو التضدددددارب والتنددددداقض فددددي املبدددددادئ واالهدددددداف والعواطدددددف واملطالبدددددة  ،كونسددددد   رايدددددت يدددددرى األطددددراف. و 

 .(1)تباالضافة الى تسوية هذه التناقضا ،بالكيانات والهوية

 وهي: ،الصراي لنظرية الخصائص من مجموعة الى ،سبق مما نتوصل 

  .أن الصراي ينشأ بين طرفين أو أكثر 

  الح واملعتقدات والقيم بين اطراف الصراي. التعارض في األهداف واملص 

 الضدددددرر بدددددالطرف االخدددددر، نتيجدددددة الفعدددددل ورد الفعدددددل  ، إلدددددى إلحددددداقيهددددددف كدددددل طدددددرف مدددددن أطدددددراف الصدددددراي

 النظام الدولي. ايتصف به ت والتشابك والتعقيد ال

 اتواالزمات والتوتر  اتكالخالف ،تعدد مفاهيم الصراي. 

حيث أن االستعمار مظهر  ،التوسع االستعماري ، قات الدوليةومن الظواهر السياسية الت  شهدتها العال

لوجيدة وهددذا يو اال ان الهددف منده تحقيددق مندافع اقتصدادية وسياسددية وعسدكرية وايد ،عددواني فدي العالقدات الدوليددة

ت اهمية وما تحتويه من موقع استراتيجي وموارد طبيعية ذا ،الجزر الثالث علىاالماراتي  د ما نراه في الخالف االيراني

 .كبيرة

حيددددث كانددددت متددددوترة ، لددددم تكددددن العالقددددات بددددين دولددددة االمددددارات العربيددددة املتحدددددة وجمهوريددددة إيددددران وديددددة

وفشددل عمليددات التفدداوض والوسدداطة البريطانيددة علددى أحقياهمددا بددالجزر، نتيجددة الصددرار كددال الدددولتين  ،بطبيعاهددا

                                                 

 ( بادغيش، أحمد، األخالق و السياسة عند توماس هوبز، ساقية.(1

http://www.saqya.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D

9%82-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-

%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/ 

http://www.saqya.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
http://www.saqya.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
http://www.saqya.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
http://www.saqya.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
http://www.saqya.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
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 ،زها عدم اللجوء ملحكمدة العددل الدوليدةن ابر اك  ،ضمن مجموعة حجج ،تحكيم الدوليلورفض إيران اللجوء ل

 (1)ا كان أيحاب الخالف مسلمين، إذغير مسلم امام قاض    

  

                                                 

االيرانية عام -احتالل الجزر العربية الثالث وأثره على العالقات االماراتية (،2012اسم، )( محمد، زهير ق(1

 .17، ص29، ع8، م1971
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اقعية السياسية  املبحا االول: الو

مدددا هدددي اال  ،عتبدددار ان العالقدددات الدوليدددةاعلدددى  ،القدددوة واملصدددلحة القوميدددة همدددا ترتكدددز الواقعيدددة علدددى ركيدددزتين

مدن أجدل خدمدة  ةالنسان الواقعي ييخر الحرية والعقل بدرجات متفاوتوأن ا ،تحركها مصلحة قومية ،عالقة قوة

 وصراحة في الواليدات املتحددة األمريكيدةثنا)هانز مورغالقوة، و عتبر 
 
خاصدة ب ،و( من أكثر منظري الواقعية وضوحا

 (1)مصلحة القوميةوانها ال تخضع اال لل، حيث أكد على دور القوة في العالقات الدولية ،بعد الحرب العاملية الثانية

وانطلددددق مدددددن مفهدددددوم  ،( بوضدددددع مجموعدددددة مددددن املبدددددادئ واالسددددس للواقعيدددددة السياسددددديةانثوغددددمور وجدددداء )هدددددانز 

الدددددذي اصدددددطلح بدددددالتعبير عنددددده باملصدددددلحة، والتددددد  حددددددد عناصدددددرها  ،وهدددددو البحدددددث عدددددن السدددددلطان ،العالقدددددات الدوليدددددة

وان القددددددوانين التددددد  تحددددددرك العالقددددددات   ،هدددددداوغير  ،بدددددالثروات الطبيعيددددددة والقددددددرات العسددددددكرية واملعطيددددددات الجغرافيدددددة

لتطابق اخالق الدولة مع االخالق العاملية، حيدث ة وجدت في الطبيعة االنسانية، واكد على رفض الواقعي ،الدولية

مددن أجددل تحقيددق الهيبدددة  ،ظهدددار القددوةأو ال  ،او زيددادة القددوة ،بالحفدداع علدددى الوضددع القددائم إمدداتتميددز سياسددة الدولددة 

هددو الوحيددد الددذي  ،تددوازن القددوة، وبالتددالي، فددإن حدددة تحتكددر القددوةااالضددافة الددى عدددم وجددود قددوة و وفددرض النفددوذ، ب

بفاعليدة القددانون  انثوغدمور وال يعتددرف  ،يحقدق السدالم العداملي بددين الددول ولديس وجددود املنظمدات الدوليدة واالقليميدة

 .(2)كافة في االزمنة ،الن الدول تسعى لصراي من أجل القوة ،الدولي العام

لبسط  ،يجب أن تسعى للحفاع على قوتها أو زيادتها ،ان )نيكوالس سبيكمان( رأى أن العالقات الدولية إال

 في وان للقوة دو  ،النظام الدوليفي نفوذها وهيمناها 
 
 تحقيق أهداف الدول.را

بدين الدددول العالقدة  ،أكدد علدى أن االسداس فدي العالقددات الدوليدةفقددد أمدا الفيلسدوف الفرنسد   )ريمدون آرون( 

حيدددث يقومدددان  ،همدددا الدبلوماسددد   والجنددددي ،عدددن ذلدددك عبدددر شخصددديتينوعبدددر التددد  تقدددوم علدددى التندددافس والتنددداقض، 

والجنددي  ،فدي مجدال اختصاصدهما، فالسدفير  ممثدل دولتده التد  يدتكلم باسدمها، ينتميان ال هدا تين اللتينبتمثيل الدول

أن العالقدددات الدوليدددة فدددي وحددددة السياسدددة إلدددى وصدددل آرون ممثدددل دولتددده التددد  يحدددارب مدددن أجلهدددا فدددي سددداحة املعركدددة، وت

والدبلوماسددددية فددددي حالددددة  ،فاالسددددتراتيجية فددددي حالددددة الحددددرب ،تتمحددددور حددددول االسددددتراتيجية والدبلوماسددددية ،الخارجيددددة

                                                 

، المؤسسة الجامعية 1(، مبادئ في العالقات الدولية من النظريات الى العولمة، ط2002( منذر، محمد، )(1

 .33للدراسات، ص 

ية نظرية العالقات الدولية أشخاص العالقات الدولية نظام أم فوضى في (، العالقات الدول2000( حداد، ريمون، )(2

 .165-160لبنان: دار الحقيقة، ص  -، بيروت1ظل العولمة، ط
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مدددن اجدددل تحقيدددق غايدددات ، السدددلم، وأكدددد علدددى  نتيجدددة مشدددروعية اللجدددوء الدددى اسدددتخدام القدددوة فدددي العالقدددات الدوليدددة

 .(1)الدول 

مدن  ،حيث سعت للهيمنة وبسط النفوذ وتحقيق املصلحة الوطنيدة، ان ارتكزت على اسس هذه النظريةاير 

وان  ،امتلكت القوة الت  أوصلاها لتحقيق املصلحة الوطنية ، فه  خالل السيطرة على موارد وممتلكات هذه الجزر 

 نلددن يتخلددى أي مددن الطددرفي "، بحيددثراتيااليرانددي واالمددا"كددال الجددانبين مددن االصددرار والتمسددك بأحقيددة الجددزر الددثالث 

رغم مددن احدتالل ايددران السياسددية وأقتصدادية وتاريخيدة وقوميددة واسدتراتيجية، وبد تده بهددا، يأتيدان العتبداراتحقيأعدن 

 ،لددم يتبدددل املوقددف االمدداراتي والعربددي تجدداه الجددزر الددثالث حكوماهددا والتأكيددد علددى ذلددك مددن خددالل تصددريحات ،لجددزر ا

 واحقية العرب بها. 

  

                                                 

 .35المرجع السابق، ص ، مبادئ في العالقات الدولية من النظريات الى العولمةمنذر، محمد، ( (1



 

 

برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية   

الثالث العربية الجزر حول اإلماراتي اإليراني والخالف السلمية الوسائل 19  

 نظرية القوة  : الثانيملبحا ا

ملاضدد   وان هدذه القبائددل مدا هددي فدي ايدرى ايدحاب هددذه النظريدة أن القبائددل القويدة سدديطرت علدى الضددعيفة 

القددددوي علددددى الضددددعيف، فددددبعض املفكددددرين أمثددددال ميكددددافللي  ةاال جددددزء مددددن الدولددددة التدددد  قامددددت بوجودهددددا علددددى سدددديطر 

يدددرى بعدددض املفكدددرين ان القدددوة ال تكفدددي  ،املقابدددلفدددي تمسدددك بهدددا، ويجدددب ال ،اعتبدددروا القدددوة فضددديلة ،تشدددةيوهيجدددل ون

مدن أجدل تحقيدق األمدن الدداخلي والحمايدة مدن  ،وان القوة عنصر جدوهري  .(1)وحدها لتحديد االصل التاري ي للدول 

ن ، فدددإتدددؤدي الدددى تحقيدددق تطدددور الدولدددة، وكمدددا يقدددول روسدددو ،ضدددمن مجموعدددة عوامدددلعامدددل مهدددم اي اعتدددداء خدددار ي و 

يمكن أن تكدون فدي أحسدن االحدوال مؤقتدة، لكدن  ،"فالقوة بدون الحق ،ما دامت القوة ،ب   على القوة يدومالحق امل

 .(2)اساس دائم للدولة" ،القوة مع الحق

متالك ابدددال تمتلدددك االحقيدددة التاريخيدددة  هدددالكن، ن ايدددران تمتلدددك القدددوةة، فدددإوباالسدددتناد ملقولدددة روسدددو السدددابق

ان الحددق سددديعود  ، إالم الددى يومنددا هدددذا1971 عدددام غم مدددن احتاللهددا هدددذه الجددزر منددذلددى الددر ، عالدددثالثالعربيددة لجددزر ا

علدى  ،ايدران نتيجدة اعتمادهدا فدي الندزاي مدع ،العامليدة اندةالنهدا تمتلدك الحدق التداري ي واملسد ،لالمارات العربية املتحدة

 حيث ال يعتبر ذلك ضعف ،ولم تستخدم القوة ،الوسائل السلمية
 
أن احترام  ن، إالت في مواجهة ايرادولة االمارافي  ا

 . ر ه في النزاي على الجز اعتمدت علي، هو الذي وارجرابطة الدين وال

أكدددد علدددى أن املصدددلحة  ، فقددددانثو( احدددد أهدددم منظدددري سياسدددة القدددوة فدددي العالقدددات الدوليدددةغدددامدددا )هدددانز مور 

سديكون أقدل حدد  ،ى بتحقيق سديادتهادولة تع  ، وكلبقاء دول العالم مقسمة القومية قرين لقوة الدولة، وأكد على

االسدددتمرار فدددي البقددداء مدددن اجدددل حمايدددة مصدددالحها السياسدددية والثقافيدددة واملاديدددة مدددن أي  ل،للسياسدددة الخارجيدددة للددددو 

شدددددأن العالقدددددات داخدددددل  ،العالقدددددات الدوليدددددة ، وأنانثو علدددددى فكدددددرة القدددددوة فدددددي العالقدددددات الدوليدددددةغدددددأكدددددد مور هجدددددوم، و 

فددددإن القددددوة هدفدددده املباشددددر.  ،ومهمددددا وجددددت أهددددداف فددددي ذلددددك العدددالم، ل القددددوةوهددددو عددددالم الصددددراي مدددن أجدددد ،املجتمدددع

تصدددددورا محدددددددا لألشدددددكال املختلفدددددة  ،فهدددددوم القدددددوة فدددددي العالقدددددات الدوليدددددةملانثو غدددددويتضدددددمن الفكدددددر الدددددذي قدمددددده  مور 

 :(3)لصراعات القوة في املجتمع الدولي، فالدول تتصاري من اجل االهداف التالية

                                                 

 .147االردن: دار الكرمل لنشر، ص-، عمان2ط(،،مبادئ علم السياسة، 1987( بركات،نظام،واخرون،)(1

 .104( في النظريات والنظم السياسية، بيروت: دار النهضة العربية،  ص 1972( نصر، محمد عبد المعز)(2

 (، القوة في العالقات الدولية : هانز مورجانثو، الحوار المتمدن. 2012الهرمزي، سيف نصرت، )( (3

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=303080&r=0 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=303080&r=0
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 لوضع القائم.سياسة الحفاع على ا -1

 سياسة التوسع االستعماري. -2

 . دعم املكانة السياسية في املجتمع الدولي -3

ن القوة هدي  فإفببساطة ، لفصل في الصرايا وحيث يصبح للقوة القول  ،على الرغم من أن املجتمع الدولي فوضوي 

 .التأثير على اآلخرين وإخضاعهم إلدارة القوى الفاعلة في أي موقففي القدرة 

)ماهددان( ليركددو علددى القددوى البحريددة، النهددا اسدداس قددوة الدولددة، اي ان الدولددة التدد  تمتلددك قددوى بحريددة  جدداء

ولها القدرة في السيطرة على البحار، يمكن لها في السيطرة على العالم، فجاء ماهان بالحديث عن مجموعة عوامل 

تالك املدددوارد الطبيعيدددة، وشدددكل السدددواحل لتكدددوين القدددوة البحريدددة، تمثلدددت باطاللدددة الدولدددة علدددى بحدددار مفتوحدددة، وامددد

وطول امتدادها، وطبيعة السكان وعددهم، واكد ماهان على ان القوة البحرية هي الت  تحدد قوة الدولة، ال القوة 

 تتمثل بمساحات شاسعة، كاالمبرااطوريات الروسة والرومانية وغيرها.
 
  )1(البرية الت  كانت سابقا

مدن خدالل  ،تباقية فدي السديطرة علدى جزيرتدي طندب الكبدرى وطندب الصدغرى استخدمت ايران الضربة االسد 

بسدددبب  ،حتلددت بسدددهولةفاامدددا طنددب الصدددغرى  ،اسددتخدام القدددوة الجويددة والبريدددة والبحريددة علدددى جزيددرة طندددب الكبددرى 

 ،جزيددرة طنددب الكبددرى بددالقوة الددى رأس الخيمددة وأعتقددال بعددض مددن أفددراد الشددرطة وتهجيددر سددكان خلوهددا مددن السددكان

فقد تم التفاوض عل ها بين حاكم أمارة الشارقة وايران ضمن التد خل  ،تهديد السالح، اما جزيرة أبو موس ى وتحت

 ،البريطدداني مددن اجددل تقسدديم جزيددرة ابددو موسدد ى بددين امددارة الشددارقة وايددران وهددذا االتفدداق ال يع دد  التنددازل عددن الجزيددرة

 الن هنالدددك اختالفدد ،لتصددبح تحدددت السدديادة االيرانيدددة
 
لجدددزر امتالكهدددا ان ايددران بافددد ،السدديادة واالدارة، وعليددده مدددا بدددين ا

 موارد اقتصادية وموقع هاباالضافة الى امتالك ،حقققت القوة البحرية
 
 استراتيجي ا

 
 .يطل على بوابة الخليج العربي ا

  

                                                 

 .53، المنارة، ص4،ع 19مقاربة نظرية، م، (، الدولة الصغيرة : القدرة والدور2013) الحضرمي، عمر،  (1)
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 الفصل الثاني

 ستراتيجية للجزر ومراحل تطور النزاعل إجيواالهمية ال

 

 تضددم  منطقددة الخلدديج العربددي عدددد
 
 كبيددر  ا

 
فددالبعض منهددا ذو فائدددة وموقددع اسددتراتيجي والددبعض  ،مددن الجددزر  ا

 لدديس لدده اي قيمددة اقتصددادية او اسددتراتيجية، حيددث شددكلت هددذه الجددزر صددراع ر،االخد
 
 ا

 
 ومسددتمر  طددويال

 
بددين االمددارات  ا

 فدي:ر تتمثدل فهدذه الجدز   ،وايدران التد  تقدع علدى سداحله الشدر ي  ،العربية املتحدة الواقعدة علدى سداحل الخلديج الغربدي

بدالقرب مدن  افدي وقوعهد احيدث تكمدن أهمياهد، قشدم، وهنجدام، وصدرى، وطندب الصدغرى، وطندب الكبدرى، وأبدو موسد ى

جددزر هنجددام  احددتاللاسددتطاعت فددي القددرن التاسددع عشددر ايددران ، لكددن اهاعلددى الددرغم مددن ضدد لة مسدداح ،بوابددة الخلدديج

  سددعت ال هددا لددم تحقددق النهددا ارادت الجددزر العربيددة التدد ،ان االطمدداي التوسددعية الاقلدديم عربسددتان ، او وصددري وقشددم 

ان مسداع ها  هدا، إال ، واتبعدت العديدد مدن االسداليب للسديطرة عل"طندب الكبدرى وطندب الصدغرى وابدو موسد ى"الثالث 

 الذي حققت فيه ما سعت اليه.  1971عام أن جاء ت بالفشل الى اءب

س للتجارة بدين حضدارات بدالد مدا بدين النهدرين وأفريقيدا والخليج العربي املمر املا ي الرئي، ومنذ فجر التارير

والشددرق األقىدد ى والهندددي حيددث يكشددف لنددا التددارير القددديم أن  الجددزر العربيددة الددثالث، اكتشددفت ألول مددرة مددن قبددل 

الددذين أبحددروا فددي الخلدديج العربددي، إال أن الحقبددة التاريخيددة بدددأت منددذ الفددتح اإلسددالمي فددي ، صديادي األسددماك واللؤلددؤ

الت  تؤكد عروبة الجزر، وبالد ما بين النهرين، وما وراء بالد فارس، حيث ظل العرب حتى فترة  ،ه الجزيرة العربيةشب

االماراتيدددة  فددي ذلددك الددزمن الجددزر  وعرفددوا االسددتعمار األوروبددي، يقطنددون الجددزر الواقعددة فددي سددواحل الخلدديج العربددي، 

 )1(.قاموا ف ها مصائد للؤلؤ قبالة السواحل، وأ"طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موس ى"الثالث 

، تحددث عدن وجدود قبائدل 1762فعندما زار املؤرخ الددانماركي )كارسدتن نيبدور( منطقدة الخلديج العربدي عدام 

وا قبددددل الفددددتح  عربيددددة تسددددكن السدددداحل الشددددر ي للخلدددديج والجددددزر املنتشددددرة فيدددده، وهددددؤالء العددددرب حسددددب نيبددددور اسددددتقر 

ل ملوك الفرس، اإلسالمي على الساحل الشر ي  بزمن طويل، ويرى نيبور أن هذه الكيانات نشأت في عهد يعاصر أو 

                                                 

ة في القانون عروبة الجزر اإلماراتية، ومفهوم الترسيخ التاريخي لحق الملكي(، 2014الشاكر، محمد خالد، ) (1)

 مركز المزماة للدراسات والبحوث.، -مقاربات في الفقه الدولي –الدولي. 

HTTP://ALMEZMAAH.COM/2014/04/20/عروبة-الجزر-اإلماراتية،-ومفهوم-الترس/ 

http://almezmaah.com/2014/04/20/عروبة-الجزر-الإماراتية،-ومفهوم-الترس/
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، وكدددذلك عددداداتهم وأصدددولهم
 
ددان عربيدددا شدددأن عدددرب الباديدددة، وتدددابع نيبدددور: "هدددذا السددداحل لدددم يكدددن  ،وأن  لسدددان أهلهدددا كد

ام إيران، 
 
 لحك

 
روا في االستقرار على السواحل، ونادر شداه ملدك الفدر و خاضعا

 
دة الفرس لم يفك

 
س، كدان قدد رسدم خط

هددم، لكددن مصددرعه ،فددي أواخددر أيامدده
 
، تقضدد   بنقددل هددؤالء العددرب بددالقوة إلددى سددواحل بحددر قددزوين وإحددالل الفددرس محل

ددة هددؤالء  ددة، كمددا حالددت االضددطرابات املسددتمرة فددي بددالد الفددرس آنددذاك دون اعتدددا هم علددى حري 
 
حددال دون تنفيددذ الخط

 ")1(ب". العر 

ية الجدددزر الدددثالث "بأنهدددا تدددتحكم بمددددخل الخلددديج العربدددي" حيدددث تسددديطر يدددحيفة لوموندددد الفرنسدددت ووصدددف  

  20الذي يبلمل عرضه في اضيق مكان ) ،على مضيق هرمز
 
 العديدد مدن حدامالت الدنفط والبدواخر ميال

 
( وتمر بده يوميدا

 )2(.التجارية

قدددددات السدددددلمية سدددددتراتيجية والتددددد  تع ددددد  دراسدددددة املوقدددددع االسدددددتراتيجي للدولدددددة ومددددددى تدددددأثيره فدددددي العالو_إالجي  

هددددد  معنيدددددة بدراسدددددة البيئدددددة الطبيعيدددددة وفهدددددم املسدددددائل االقتصدددددادية والسياسدددددية ذات االعتبدددددارات فوالحربيدددددة، لدددددذلك 

للعمليددددات العسددددكرية، اي ان االسددددتراتيجية فددددن ادارة تمددددت بصددددلة الددددى جعددددل العوامددددل الجغرافيددددة  ، وتهدددددفالدوليددددة

 )3(.ال نع   بذلك الوصول للحربو للوصول للهدف فة كاالعالقات الدولية الت  تقوم على تيخير االمكانيات 

وعليدددده سدددديقوم الباحددددث فددددي هددددذا الفصددددل بدراسددددة أهميددددة املوقددددع االسددددتراتيجي واالقتصددددادي للجددددزر الددددثالث 

، باالضددددافة يالجغرافددددي واالسددددتراتيجموقعهددددا والتطددددرق للتعريددددف بأهميددددة  قبددددل أن تحتلهددددا إيددددران،التاريخيددددة  وجددددذورها

 صادية.القتأهمياها الدراسة 

 

  

                                                 

 بق.الشاكر، مرجع سا  (1)

 80-79عبد الوهاب، عبد المنعم، مشكلة الجزر في الخليج العربي، وكالة المطبوعات والنشر، الكويت، ص  (2)

 . 74-73(، دراسة في الجغرافيا السياسية، أليكس لتكنولوجيا المعلومات، ص 2004اسماعيل، قدري محمود،)  (3)
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 : املوقا الجغرا   واالستراتيج  للجزر العربية الثالث ل املبحا االو 

علددى و فدي مدددخل الخلديج العربدي،  ،بدين دولدة االمددارات العربيدة املتحددة ودولددة ايدرانتندازي عل هددا تقدع الجدزر امل

 ان لها موقع اها، إالالرغم من صغر مساح
 
 استراتيجي ا

 
املمدر املدا ي الدذي يعتبدر  يكستها أهميدة مدن حيدث وجودهدا فدي ا

 في الخليج العربي، وفي حالة العواصف والرياح 
 
 ستخدمت كمخبأ للسفن عند الضرورة. إاكثر عمقا

 ،والصددديد فددي فصدددل الصددديف ،يعملددون باملنددداجم فدددي فصددل الشدددتاء ،يمتدداز سدددكان الجددزر بنشددداطهم املسدددتمر

 لتسويق بضا عهم في دبي والشارقة. لكونهم يجدون ف ها سهولة ،حيث تعتبر املهنة املفضلة الكثرهم

بسدددبب  ،تحديدددد املمدددرات املالحيدددة فدددي الخلددديج العربددديلاالمكدددو(  )قامدددت املنظمدددة االستشدددارية الحكوميدددة البحريدددة 

 :(1)مناطق وهي ثالث فيطبيعاها الجغرافية 

 .منطقة مضيق هرمز .1

 (.منطقة جزر الطنب )فارور .2

 .منطقة رأس تنورة  .3

منطقددة جددزر طنددب التدد  تقددع ، ونقصددد وهددي موضددوي الدراسددة ،نطقددة الثانيددةلحددديث عندده امللومددا سددنتطرق 

طندددب الكبدددرى  وأهمهدددا، حيدددث تمتددداز بكثدددرة جزرهدددا ،الجندددوب مدددن الخلددديج العربدددي بأتجددداه غدددرب مضددديق هرمدددز إلدددى

يتجده  ،في الشدرق  ، األول وطنب الصغرى، أبو موس ى، وفارور، وصري، فقد رسمت االمكو خطين ملرور السفن

 .(2)يتجه خارج الخليج العربي ،في الغربالثاني و  ،خليج العربيالى داخل ال

 والتددد  اكسدددباها موقعددد ا،ال بدددد مدددن معرفدددة املنطقدددة التددد  تحددديط بهددد ،لكدددن قبدددل التعريدددف بهدددذه الجدددزر 
 
   ا

 
اسدددتراتيجيا

 
 
 وهي: ،باالضافة الهمياها ،مهما

 

  

                                                 

العربي ومدى مشروعية التغيرات االقليمية الناتجة عن ( عبدول، عبد الوهاب، الجزر العربية الثالث في الخليج (1

 .165، مركز الدراسات والوثائق، ص 9استخدام القوة، سلسلة كتاب االبحاث 

 .168-167( عبدول، مرجع سابق، ص(2
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 وأهمية مضيق هرمزالخليج العربي  ملطلب االول:ا

: الخليج العر 
ً
 بي اوال

 ،ومدن الشدمال العددراق ،فمدن الشدرق ايدران ،يقدع الخلديج العربدي فدي موقدع حسداس بدين مجموعدة مدن الددول 

ومن الغرب كل من الكويت، السعودية، البحرين، اإلمارات، قطر وسلطنة ُعمان، و عتبر بحر العرب وخليج ُعمان 

جعلهددا  ،نفط فددي منطقددة الخلدديج العربدديمددن حيددث االهميددة واسددتراتيجية موقعدده، وظهددور الدد ،للخلدديج العربددي ينمكملدد

الن وجدددود الدددنفط يتعلدددق  ،مدددن أكثدددر املنددداطق التددد  تسدددتقطب االطمددداي الدوليدددة والتددددخل االجن ددد  بأشدددكاله املختلفدددة

 بمصير العالم الصناعي.

افريقيددا كمددا اندده يمثددل و  ويقددع الخلدديج عنددد ملتقددا الطددرق التجاريددة التدد  تصددل القددارات الددثالث آسدديا، أوروبددا

وكاندددددت هدددددذه الطدددددرق مركدددددز نقدددددل  ،التقددددداء الطدددددرق التجاريدددددة، حيدددددث هيدددددأ لهدددددم االتصدددددال مدددددع العدددددالم الخدددددار ي منطقدددددة

يددربط الشدددرق بدددالغرب وشددهدت وجدددود حضدددارات عامليددة عديددددة علدددى  ،كونهدددا بدددرزت كمركددز تجددداري فعدددال ،الحضددارات

سددديطرة عل هدددا والدددتحكم بددددأت القدددوى الطامعدددة تتصددداري مدددن أجدددل ال ،وبعدددد ظهدددور االكتشدددافات الجغرافيدددة ،اراضددد ها

من أجل  ،كقوة بحرية،خاصة قبيلة اليعاربة في  ُعمان، ومن ثم القواسم ، بووقف العرب بوجه هذه االطماي، ف ها

ومدن ثدم جداءت املانيدا ، الحفاع على منطقة الخليج العربي من القوى االسدتعمارية البريطانيدة والروسدية والفرنسدية

 .(1)رلعمل على بناء منجم من أجل تصدير االكسيد االحملها في املنطقة وائ قدم لوضع موط

 منطقدة الخلديج العربدي فدي القدرن الرابدع قبدل املديالد، كدان قائمد هااول معالم الصدراي الدذي شدهدت 
 
بدين بدالد  ا

، هميدة الكبيدرة التد  تتمتدع بهدا منطقدة الخلديج العربديلأل  فارس واليونان )الرومان( وعنددما تنبده االسدكندر املقددوني 

 .(2)"قال مقولته الشهيرة "ال استطيع تأمين مقامي في مصر اذا كان الفرس يسيطرون على هذه املنطقة البحرية

: مضيق هرمز 
ً
 ثانيا

                                                 

 61( التدمري، الجزر العربية الثالث ،  المرجع السابق، ص (1

اطوريات التي عرفها العالم  القديم االمبراطورية الرومانية، *االسكندر المقدوني: هو الذي أسس أكبر وأعظم االمبر

تمكن من تحطيم القوة العسكرية الفارسية في معركتي اسس وكوكميال وتمكن من االطاحه بالشاه الفارسي 

 دارويش الثالث وتوفي في مدينة بابل العراق.

ورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات ، أبو ظبي: منش1(، الصراع حول مضيق هرمز، ط1990طوريش، عبيد، )( (2

 . 47ص
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% مدددن االنتددداج العددداملي 40يعبدددر مدددن خاللددده  ،يسدددمى بددداب السدددالم ،هدددو أحدددد أهدددم املضدددائق املائيدددة فدددي العدددالم

ة علدى ضدفاف نهدر مينسداب االيراندي وسداحل مكدران وتقدع داخدل بدذلك نسدبة الدى جزيدرة هرمدز الواقعد، وسم  نفطلل

  73الدى ويتدراوح عمدق مياههدا  ،كيلدومترات 8كيلدومترات وعرضدها  9ويبلدمل طولهدا  ،الخلديج العربدي
 
ويختلدف عددد  ،قددما

 .(1)فهو غير ثابت ،سكانها في الشتاء عن الصيف

هددددذا األمدددر فددددي رفددددع قيمددددة اسددددهم و  ،يأحدددد أهددددم مصددددادرالنفط ملنطقددددة الخلددديج العربدددد ،و عتبدددر مضدددديق هرمددددز

 
 
 وتجاريا

 
  :(2)من خالل ما يلي، وأهمية املضيق اقتصاديا

 ه عمدددل علدددى التخفيدددف مدددن عدددبء األزمدددات املاليدددة والسياسدددية فدددي منطقدددة الخلددديج بعدددد اعتمادهدددا علدددى نفطددد

 للثروة النفطية
 
 احتياطيا

 
 .مصدرا

 مددن اهددم املسددتودعات واألسددواق املعنيددة ب هاعتمدداد 
 
عمليددة اسددتيراد الخدددمات اإللكترونيددة واألسددلحة واحدددا

 .م.حول العال

  ( 30و 20ن )ناقالت نفط يتراوح عددها ما بي بهتمر .
 
 واملتاجرة به عامليا

 
، تقوم بنقل النفط بحرا

 
 يوميا

 الستيراد النفط.ه اليابان من أكبر الدول الت  تتخذ من 
 
 عامليا

 
 بحريا

 
 مصدرا

 22 ه نقلها عبر % من السلع الضرورية يتم .
 
 يوميا

  ه.العديد من الدول العربية الخليجية تقوم  بتصدير إنتاجها النفطي إلى العديد من دول العالم عبر 

 مسدددتمر  هرمدددز سددديبقا االهتمدددام فدددي مضددديق، وعليددده
 
 مدددا دام الطلدددب علدددى الدددنفط مسدددتمر  ا

 
، مدددن دول العدددالم ا

وعلددددى  ،بوابددددة الخلددديج العربدددي هكونددد ،سدددواق العامليدددةوكدددذلك االمدددر بالنسدددبة لالسددددلحة والبضدددا ع التددد  تسدددتورد مددددن اال 

الطريدددق  هفدددالعراق والبحدددرين وقطدددر يعتبدددر ، مدددا بينهدددا بهدددذه االهميدددة الدددرغم مدددن أهميتددده اال أن دول الخلددديج تتفددداوت فدددي

هندداك منفددذ بحددري علددى البحددر ف ،امددا السددعودية ،مددن خددالل الوصددول للبحددار الدوليددة ،الرئيسدد   للتواصددل مددع العددالم

 .(3)أما الشرقية فتطل على مضيق هرمز ،جهة السواحل الغربية االحمر من

                                                 

، البحرين: مركز 38(، مضيق هرمز وأمن الخليج العربي، م الوثيقة، ع 2000القحطاني،عبد القادر محمود، )( (1

 .58الوثائق التاريخية، ص

 (، موسوعة وزي وزي.2019معلومات عن مضيق هرمز، )( (2

https://weziwezi.com/معلومات-عن-مضيق-هرمز/ 

، لندن، 1(، الخليج العربي والصراع الدولي المعاصر، مطبوعات دهام موسى، ط1988( فاضل، يحيى محمد، )(3

 .152ص 

https://weziwezi.com/معلومات-عن-مضيق-هرمز/
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نتيجددة قددرار سياسدد   مددن  ،قددد يعددرض بعددض الدددول للخطددر فددي حددال اغددالق املضدديق ،والتفدداوت فددي االهميددة

 ،لقدرة على زري االلغداماغواصات روسية و  حيث تمتلك ثالث ه،كونها هددت في أكثر من تصريح بأغالق ،قبل ايران

 
 
 جزر ، وتمتلك اسطول من الغواصات الصغيرة ولديها ايضا

 
تالي الصغيرة تمكنها من شن هجمات سر عة ومؤثرة، وب ا

 :(1)هي، غالق املضيقال  تنطلق ايران في تهديداتها من عدة عوامل

  .اشرافها من ناحية الشمال على املضيق (1)

كدم عندد 34كدم، و 60عرضه  يبلمل هالقدرة االيرانية على مضايقة السفن املارة في املضيق بسبب أحداثيات (2)

اغدددراق نددداقلتين مدددن أن وهدددذا يع ددد  ، كدددم 5و 10ويبلدددمل عدددرض ممدددري الددددخول والخدددروج  ،أضددديق نقطدددة ف هدددا

 ه.غالقإالقطع املتوسطه كفيل ب

 باالقتصدددددداد العدددددداملي والدددددددول  ،ان اغدددددالق املضدددددديق إال
 
يعتبددددددر بمثابددددددة كارثددددددة اليددددددران، فتددددددأثيره لدددددديس محصددددددورا

 بسدددبب العقوبدددات االقتصدددادية انالدددذي يعددداني  ،علدددى االقتصددداد االيراندددي نفسددده ؤثرياملسددداهلكة للدددنفط، بدددل سددد
 
كماشدددا

كدون ن، أن ين املتوقع في حال أغالق املضيق مدن قبدل ايدرامعليه، وكون املضيق املنفذ الرئيس   للتصدير للخارج، و 

ث أن الجدددزر حيدد ،(2)ههددذا الخيددار بمثابددة دعددوة حقيقيدددة السددتخدام الغددرب الخيددار العسددكري الحبددداط عمليددة اغالقدد

عل هددا ممددا جعددل السدديطرة  ،الددثالث الصددمام الددذي يشددرف علددى الشددريان املددا ي واملاليددي، واملتمتددع بميددزات اسددتراتيجية

 
 
 ساميا

 
ال بدد مدن التعريدف  ،وقبدل التعمدق بموضدوي الدراسدة. ايرانها وعلى رأس ،سعت اليه العديد من القوى هدفا

 . الجغرافية واالستراتيجيةأهمياها وبيان  " ى، وطنب الصغرى، وابو موس ىطنب الكبر "  بالجزر العربية الثالث

 : جزيرة طنب الل ر  لثانياملطلب ا

 
 
"حبدددل الخبددداء والسدددرادق" أو حبدددل طويدددل يشدددد بددده البيدددت والسدددرادق بدددين االرض  تع ددد  كلمدددة الطندددب عربيدددا

 .(3)والطرائق

ن طندددب تع دد  "حبددل الخبدداء او بيدددت ، فددإاملتحدددةامددا فددي ماجددم االلفددداع العاميددة فددي دولددة االمدددارات العربيددة 

 .(1)"الشعر الذي يشده ويربطه بالوتد الى االرض

                                                 

 (، مركز الجزيرة للدراسات.2012إغالق مضيق هرمز: خيارات دول الخليج، )( (1

 مرجع سابق.( (2

، بيروت: دار الكتب 1(، لسان العرب ، تحقيق حيدر، عامر أحمد، ج2003، جمال الدين ابي الفضل، )منظور( (3

 .653العلمية، ص 
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(، معجم االلفاظ العامية في دولة االمارات العربية المتحدة ، أبو ظبي: وزارة االعالم 1998( حنظل، فالح، )(1

 ,383والثقافة، ص 
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وتتبع المارة رأس الخيمة حيث تقع جنوب غرب جزيرة  قشم  ،تقع الجزيرة على بداية مدخل مضيق هرمز 

 ،ي من جزيرة ابو موس ىوموقعها الى الشمال الشر  ،كم شمال غرب جزيرة الحمراء 78كم وعلى بعد  59 على بعد

 .(1)مك 50وتبعد عنها 

سطح في الطرف الجنوبي الشر ي، لخفاض مستوئ السطح واستوائه مع ارتفاي محدود لانتمتاز الجزيرة ب

 ألهمية موقع الجزيرة على خط سير السفن  165حيث تبلمل أعلى نقطة ارتفاي في جزيرة طنب الكبرى 
 
، ونظرا

 
قدما

وقدمت  ،امة منارة الرشاد السفناقل على تقديم طلب من الحكومة البريطانية من اجل تم العم، الداخلة للخليج

كونه صاحب  ،تمت املوافقة على ذلك من قبله، و الى حاكم رأس الخيمة الشير سالم بن سلطان القاسم 

 .(2)السيادة والسلطة املطلقة على الجزيرة

يعودون في انسابهم الى قبائل تميم _ مواطن  700حوالي  _وسكن الجزيرة عرب من ذوي االنساب العريقة 

حيث تم بناء املدارس االبتدائية  ،على اراض ها املرافق الحكومية التابعة لحكومة رأس الخيمةت نشئأوحريز، و 

للحصول على املياه ، للذكور واالناث وعيادات يحية ومساجد وغيرها، ويوجد في  الجزيرة العديد من االبار

صيد االسماك ن في هم كانوا يعملو انللزراعة واالستخدام املنزلي، اما بما يتعلق بطبيعة عملهم ف الصالحةة العذب

 .لها الجزيرةة والتجارة مع رأس الخيمة التابع

صغر  جزيرة طنب ال الا:املطلب الث   

 )نددددابيو طنددددب
 
هددددي جزيددددرة يددددخرية خاصددددة فددددي  ،مددددارة رأس الخيمددددةاحدددددى الجددددزر التابعددددة ال .(3) (تسددددمى ايضددددا

كم من الساحل الغربي للخليج العربي والى الشمال  90حيث تنتشر التالل الداكنة، تقع على بعد  ،الطرف الشمالي

كدم 2حيدث تبددو علدى شدكل مثلدث طولده  ،كدم مدن جزيدرة طندب الكبدرى 13وتبعد جوالي  ،الغربي من جزيرة أبو موس ى

 .(4)وتغمراملياه اجزاء الجزيرة عند املد ،كم1وعرضه 

  

                                                 

، المكتب 1(، الجزر الثالث بين السيادة العربية واالحتالل االيراني، ط1997( القاسمي، خالد بن محمد، )(1

 .26الجامعي الحديث، االسكندرية، ص 

، الكويت: مشورات ذات السالسل، 2(، االهمية االستراتيجية للخليج العربي، ط1988( الفيل، محمد رشد، )(2

 .204ص

ثالث بين السيادة العربية واالحتالل االيراني، االسكندريه: (، الجزر العربية ال1997( القاسمي، خالد بن محمد، )(3

 .27المكتب الجامعي الحديث، ص

 .165( عبدول، الجزر العربية الثالث في الخليج، المرجع السابق، ص (4
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هددددددا علددددددى الددددددنفط،  بسددددددبب موقعهددددددا بالنسددددددبة ملدددددددخل الخلدددددديج العربددددددي واحتوا ،اهميددددددة اسددددددتراتيجية للجزيددددددرة

 ستغلة بسبب :املى بعض املراعي غير باإلضافة إل

 كثرة االفاعي السامة. 

 صغر مساحاها. 

 قلة املوارد النباتية.  

 ها، وفي مواسم التكداثر فر املياه العذبه فالعدم تو  ،من الجزر غير املأهوله بالسكان طنب الصغرى  تعتبر

 يددددأتي ال هددددا سددددكان مددددن جزيددددرة طنددددب الكبددددرى 
 
 لالسددددتفادة مددددن الطيددددور البريددددة والبحريددددة. ، تددددأوى ال هددددا الطيددددور، واحيانددددا

جزيدددرة طندددب الصدددغرى تحتدددوي علدددى كميدددات كبيدددرة مدددن  ، فدددإنوحسدددب مدددا ورد فدددي تقدددارير بعثدددات التنقيدددب عدددن الدددنفط

 )1(البترول.

التد  جعلاهدا ، ن ما تميزت به طنب الكبرى وطنب الصدغرى مجموعدة مدن املزايداأ إلى تالي توصل الباحثالوب

 بما يلي:  وتمثلت هذه االمتيازات، كإيران والدول الغربية كبريطانيا ما انظار جميع الدول املجاورة له محط

 املوقع االستراتيجي املطل على الخليج العربي.  (1)

 فر البترول.وات  (2)

 فر املعادن كالحديد. اتو   (3)

 التحكم بالتجارة والنقل.من املمرات البحرية الت  تمكن من يمتلكها  ماتمر به  (4)

 .ان كمنشأتين عسكريتينتصلح  (5)

 .ماالرشاد السفن من خالل اقامة الفنارات عل ه انتستخدم  (6)

 وتستعمل للمراقبة العسكرية.  ماتكوين مناطق نفوذ ف ه  (7)

 جزيرة ابو موس ى :را ااملطلب ال

وهي احدى الجزر التابعدة المدارة  موس ى االشعري، يرة نسبة الى العالم الجليل أبجاءت تسمية هذه الجزي

 الشارقة، وتكتسب موقع
 
 جغرافي ا

 
،خاص ا

 
كم مدن مضديق هرمدز،  160حيث تقع في مدخل الخليج العربي على بعد  ا

                                                 

 . 166عبدول، الجزر العربية الثالث في الخليج، المرجع السابق، ص  (1)
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 7يبلمل طولها حوالي  ،حةاوتعتبر جزيرة ابو موس ى من أكبر جزر الخليج مس، كم 75وتبعد عن امارة الشارقة حوالي 

، وف هدا ، حيدث يتكدون سدطح هدذه الجزيدرة مدن سدهول رمليدةمربدع كدم 35كم ومساحاها حوالي  4.5كم وعرضها حوالي 

  260ويبلمل ارتفاعه  "جبل الحديد"تل يطلق عليه 
 
 )1(.قدما

ة لدقلييعملون في املرافق الحكوميدة ال، ذو أصول عربية يسكن الجزيرة ما يقارب االلف وخمسمائة نسمة

يددددخور بركانيددددة يزيددددد  يمددددن مرتفددددع ذ هاو عتمدددددون فددددي معيشدددداهم علددددى الصدددديد والرعددددي، يتكددددون سددددطح ف هددددااملتواجدددددة 

 لدددةقددددم ، وتحتددوي علدددى الددتالل الداكندددة، وف هددا سددهول خاليدددة مددن االشدددجار مددا عددددا مسدداحات قلي 500 لددىارتفاعهددا ع

 قرب املياه العذبة تتواجد ف ها االشجار، مناخها 
 
مدن  ،ويقصدها ابناء الشدارقة فدي الربيدع ، دافئ شتاء،معتدل صيفا

 )2(.كاالرانب والغزالن وغيرها ،أجل الصيد والقنص حيث تكثر ف ها الحيوانات البرية

باالضدددافة الدددى موقعهدددا االسدددتراتيجي القريدددب مدددن مضددديق  ،تعتبدددر أبدددو موسددد ى مدددن أكبدددر الجدددزر وأكثرهدددا أهميدددة

يمكددن ان ندددرك  ،دقيقددة ناقلددة نفددط،  وعليدده ةعشددر  تدد تمددر مندده كددل اثن يذتعتبددر مركددز رقابددة علددى املضدديق الدد ، هرمددز

تشددداف اكاالهميدددة االقتصدددادية واالسدددتراتيجية لهدددذه الجزيدددرة، التددد  ادركاهدددا فدددي مطلدددع القدددرن العشدددرين بريطانيدددا قبدددل 

 )3(.بناء قاعدة عسكرية لها على هذه الجزيرةل، وخططت بريطانيا بناء على ذلك هاالنفط ف 

  

                                                 

 -، بغداد2في جزيرة أبو موسى العربية، سلسلة أعرف وطنك  (، االطماع االجنبية1983بحري، لؤي، )  (1)

 .7العراق، ص 

 . 162عبدول، الجزر العربية الثالث في الخليج العربي، المرجع السابق، ص   (2)

(، الخالف بين ايران واالمارات العربية المتحدة هل االجزر الثالث 2014المفتي، عبد العزيز عبد الرحمن، ) (3)

 .53عمان: دار المعتز للنشر، ص -، االردن1ج إماراتية ام إيرانية، طفي مخل الخلي
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 الثاني : االهمية االقتصادية للجزر العربية الثالث املبحا 

ة االخيرة نتصادية كبيرة تمتلكها في اآلو اقهنالك أهمية  ،باالضافة للموقع الجغرافي للجزر الثالث وأهمياها

نتيجة الثورة النفطية الت  شهدتها منطقة الخليج العربي، الت  ادت الى انعكاس االهمية االقتصادية على 

مما جعل اساطيل الدول تتحرك لبناء قواعد  ،للدول ذات املصالح التجارية والبترولية في املنطقة العسكرية

 )1(.عسكرية ذات صلة بالخليج العربي

قامت املؤسسة االملانية )روبرت فونكهاوس( بالعمل على تأسيس منجم صغير لتصدير أكسيد الحديد   

الت  اعتبرت أن اقامة املنجم  ،ارض مع املصالح البريطانيةأن ذلك يتع ، إالم1906من جزيرة أبو موس ى عام 

، فقامت بريطانيا الجزيرةفي منطقة الخليج العربي واالستيالء على  انيوجود أملعتبر عملية توطيد ف ها، تاالملاني 

ل مدة خالاملؤسسة األملانية ذار النهاء انالذي قام بدوره بتوجيه ، بتنبيه حاكم الشارقة الشير صقر القاسم 

عنصر مسلح وعملوا على  300فقام بالتوجه للجزيرة بمرافقة ما يقارب  ،النذار الشير صقر بولم تستج، قصيرة

 )2(الشركة. ةواالستيالء على معدات واجهز  ،لى ميناء لنجة االيرانياطرد العاملين 

 م عقد 1935  عام ووقع حاكم الشارقة الشير سلطان بن صقر القاسم
 
دي الذه   مع شركة الوا ا

حيث  ،صدير بكميات تجاريةالتم بدأ 1936من أجل استغالل أكسيد الحديد االحمر، وفي عام  ،البريطانية

واستمرت عملية استغالل هذا املعدن لعام ، طن (1000حملت أول شحنة من جزيرة ابو موس ى ما يقارب )

 )3(.م1968

م  توافر 1972ن بن محمد القاسم  عام أعلن حاكم الشارقة الشير سلطا ،الى جانب االكسيد االحمر

 في املياه االقليمية للجزيرة،  20و  13جزيرة ابو موس ى  بكميات كبيرة تتراوح بين في النفط 
 
الف برميل يوميا

باالضافة للدخل الذي يوفره املوقع الجغرافي ، كاملراعي واللؤلؤ  ،حتواء الجزر على الثروات الطبيعيةباالضافه ال 

 )4(.م في مسار خطوط املالحةللجزر املتحك

  

                                                 

 .63التدمري، الجزر العربية الثالث، المرجع السابق، ص  (1)

 .51-49القاسمي، الجزرالثالث بين السيادة العربية واالحتالل االيراني، مرجع سابق، ص  (2)

ي لجزيرة ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، (، االحتالل العسكري االيران1983عبد، طاهر موسى،) (3)

 .27بغداد، ص  -وزارة الثقافة واالعالم العراقية، العراق

 29-28المرجع نفسه، ص  (4)
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عبددر السددير  ، وقدددبدقددة النشدداط االملدداني فددي منطقددة الخلدديج العربددي ووادي الرافدددين اإلنجليددز يراقبددون وكدان 

 السددددديطرة علدددددى الشدددددرق : "بيدددددرس سدددددايكس عدددددن قلقددددده مدددددن ذلدددددك بقولددددده
 
السددددديطرة علدددددى الخلددددديج العربدددددي تعدددددادل تقريبدددددا

 الهمياهدددا االسدددتراتيجي ،ة فدددي الجدددزر الدددثالثبيدددجنعلدددى االطمددداي األ دل علدددى ءددد  ء فإنددده ذا ان دل وهددد .(1)"االوسدددط
 
 ةنظدددرا

 واالقتصادية. 

، بخاصددة باالضددافة و 
 
فهدد  مددن أكثددر  ،البتددرول وأكسدديد الحديددد االحمددرإلددى أهميددة الجددزر الكبيددرة أقتصدداديا

، بنددداء الخلددديج العربددديالجدددزر التددد  تكثدددر ف هدددا مصدددائد االسدددماك واللؤلدددؤ واملراعدددي، حيدددث كدددان يدددذهب الدددى هدددذه املصدددائد أ

فالشدددباك كاندددت تزخدددر بمختلدددف اندددواي االسدددماك التددد  تنتقدددل لدولدددة  ،ابنددداء دولدددة االمدددارات العربيدددة املتحددددةبخاصدددة 

 .(2)التباي في اسواقها والقيام بتصديره ،االمارات

هددددي   ،حددددتالل الجددددزر العربيددددة الددددثالث والتمسددددك بهددددا الددددى اليددددومال وال شددددك أن الددددذي دفددددع الحكومددددة االيرانيددددة 

 :(3)بالحكومة االيرانية الحتاللها وهما ، دفعتاحيث تتمتع بأهميتين، االهمية االقتصادية الت  تتمتع بها

 ها على الثروات املعدنية كألبترول، والكبريت، وأكسيد الحديد االحمر، وكبريتات الحديد.ؤ احتوا  (1)

 اعتبارها طريق  (2)
 
 السواق العربية والعالم.ملرور ناقالت البترول والصناعات االيرانية الى ا ا

  االهميدددددة االقتصددددداديةتتمثدددددل 
 
 فدددددي كدددددون الخلددددديج العربدددددي طريقددددد، ايضدددددا

 
لعبدددددور البتدددددرول االيراندددددي واملنتجدددددات  ا

مددن أجددل حمايددة اسددطولها التجدداري فددي تحركاتدده داخددل  تعتقددد أندده يرانإالزراعيددة والصددناعية الددى الخلدديج والعددالم، فدد

 ر الثالث. ال بد ان تفرض سيطرتها على الجز  ،الخليج

فتضددربها فددي احددد اهددم  هددااالنظمددة  الراديكاليددة املعاديددة ل ييدددأخددوف مددن وقددوي الجددزر تحددت ولدددى إيددران م

 .(4)مصادر دخلها القومي وهو النفط

لجددددزر العربيددددة الددددثالث، فمددددنهم مددددن رأى أنهددددا مددددن احتاللهددددا اايددددران  أهدددددافختلددددف البدددداحثون حددددول طبيعددددة ا  

أنها دوافع استراتيجية وجغرافية، كما تم الحديث عنه في ما سبق، ومدنهم مدن رأى دوافع اقتصادية، ومنهم من رأى 

                                                 

 .12( بحري، االطماع االجنبية في جزيرة أبو موسى العربية، المرجع السابق، ص (1

 .41، دمشق، ص1والقانون الدولي، ط(، مسألة الجزر في الخليج العربي 1972شكري ، محمد عزيز، )( (2

 .169( عبدول، الجزر العربية الثالث في الخليج العربي، المرجع السابق، ص (3

 . 171المرجع نفسه، ص ( (4
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دوافددع نفسددية تكمدن فددي محاولددة الشدداه اظهدار نفسدده امددام الشددعب االيراندي بأندده حددامي حمددى حقددوق  اتنهدا أهددداف ذأ

 .(1)بايران الى هذا التصرف، الذي دفع خاصة بعد الفشل في قضية البحرينب ،ايران ومصالحها

 املبحا الثالا: الجذور التاريخية للنزاع على الجزر العربية الثالث 

الذي يعبر  ،كونها تقع على امتداد الطريق الضيق ،قضية الجزر الثالث الت  تكتس   أهمية استراتيجية 

يران القرن املاض  ، فالنزاي بين إ ياتومنه إلى خليج ُعمان، ال تعود إلى سبعين ،الخليج العربي نحو مضيق هرمز

 ،وتشير وثائق الحكومة البريطانية .تمتد جذوره إلى ما قبل ذلك التارير ،ي الشارقة ورأس الخيمة على الجزر توإمار 

والرسائل الرسمية املتبادلة بين حكام  1962حتى عام  الت  تتناول الحقبة املمتدة من بداية القرن التاسع عشر

الت  يحكم شيوخها  ،لكية الجزر تعود إلى قبيلة القواسم العربيةإلى أن م ،القواسم واملقيم السياس   البريطاني

 إمارتي الشارقة ورأس الخيمة.

 غير منطقة الخليج برماهاام، 1741سقوط دولة اليعاربة في ُعمان عام 
 
 كبيرا

 
 سياسيا

 
  ،عتبر حدثا

 
نظرا

الذين آلت  د، القوى في آل بوسعيوتتمثل هذه  ،نتيجة النهيار دولة اليعاربة ،لظهور قوى إقليمية عربية جديدة

منذ ذلك الوقت وحتى اآلن، وحلف ب   ياس الذي ضم  مع قبائل أخرى أحدى أهم ، إلى سلطاهم أراض   ُعمان

الت   ،آل بوفالح وآل نهيان وآل بوفالسة وآل مكتوم، الذي هيمن على أجزاء واسعة من املناطق البرية ي:القبائل وه

   طاق الجغرافييقع قسم كبير منها ضمن الن
 
وكذلك حلف القواسم الذي  ،لدولة اإلمارات العربية املتحدة حاليا

برز كقوة بحرية كبرى دانت لها أجزاء واسعة من الخليج العربي بضفتيه الشرقية والغربية وبعض املناطق 

 .(2)الواقعة على خليج عمان

( فوجدت 1741 –1926اليعاربة ) الفراغ السياس   الناجم عن انهيار دولة ءوجدت قبائل ملل ، لذلك

وكان لها دور وبصمة كبيرة في  ،حلف ب   ياس، وقوة القواسم كقوة سياسية عربية سيطرت على الخليج :بقوتين

 التارير السياس   للمنطقة. 

تحويلها من قبل بريطانيا الى  ، نتج عن التنافس والصراي في منطقة الخليج العربي بين الدول االستعمارية

دون وصول اي قوى أخرى  ، للحيلولةمن أجل السيطرة على مواردها واذالل شعوبها ،نزاي مستمر منطقة

                                                 

 . 173_172عبدول، الجزر العربية الثالث في الخليج العربي، المرجع السابق، ص ( (1

 قبل قيام اإلمـارات، مرجع سابق. الوضع التاريخي والسياسي للجزر الثالث( الجرجاوي، (2
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لضرب املقاومة الوطنية  ،من خالل استخدام اسلوب القوة ،فعملت على تثبيت وجودها في املنطقة ،ملنافساها

من أجل  ،لالستعمار االجن  بالتصدي  االذين عرفو ، قبائل القواسم العربية اوعلى رأسه ،لقبائل هذه املنطقة

 .الحفاع على كراماهم واستقاللهم وعروباهم

تستخدم من قبل قبائل القواسم واملوالين لهم في  ،وكانت الجزر الثالث منذ بداية القرن الثامن عشر

مواسم الري والغوص وصيد اللؤلؤ، بينما كان يقيم في أبوموس ى وطنب الكبرى ألجيال متعاقبة رعايا حكام 

الذين منحوا امتيازات التنقيب على األوكسيد األحمر في الجزر لشركات أجنبية أو ألحد  ،ارقة ورأس الخيمةالش

 .(1)رعاياهم

أن القوة  ، إالرغم من االصرار على التصدي لالستعمار واملقاومة الباسلة من قبل قبائل القواسمالوب

ليج العربي وبسط سيادتها ف ها، وبما أن النزاي على والسيطرة على منطقة الخ وتهاالبريطانية استطاعت تدمير ق

تعد قضية حاسمة الستقرار منطقة  "،طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وابو موس ى"سيادة الجزر العربية الثالث 

، فمن الضروري أن نتطرق للحديث في 
 
 ومستقبال

 
تبين من عاش ، من نظرة تاريخيةقضياها الخليج العربي حاضرا

 ملنطقة الخليج العربي. ورهم في التارير العاموبيان دف ها، 

 الوجود ال ريطاني :ول املطلب اال 

حيدددث يعتبدددر حلقدددة وصدددل ملواصدددالتها البريدددة والبحريدددة الدددى الهندددد،  ،فدددي سياسدددة بريطانيدددا أهميدددة كبيدددرة للخلددديج العربدددي

 سدددتراتيجي، فددداليومحطدددات للمراقبدددة علدددى الشدددرق االوسدددط ومحطدددات تجدددارة مربحدددة، وباالضدددافة الهميدددة املوقدددع اال مو 

 .(2)هم يز وحلفاجلهو مصدر الن، بترول الخليج الذي ،اساس الصناعات الحديثة وآلة الحرب فإن

 ،بده وبتنفيدذ خطواتده تالتزمد بريطانيا رسدمت سياسداها قبدل السديطرة علدى الخلديج العربدي، فسدارت فدي طريدق واضدح

 :(3)هي يقوم على ثالث دعائم

 في منطقة الخليج العربي.  ها منذ أن وضعت قدم ،وجدته في املنطقة ن تحتفظ بحالة التفكك الذيا  (1)

                                                 

 الجزر المحتلة.. إماراتية بحكم التاريخ، سكاي نيوز عربية,( (1

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/57668 

 .10، القاهرة، ص  1سي، ط( ، االستعمار في الخليج الفار1956العقاد، صالح، )( (2

، الكويت، منشورات ذات السالسل، 2(، االهمية االستراتيجية للخليج العربي، ط1988الفيل، محمد رشيد، )( (3

 .86ص 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/57668
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 االتصال والتواصل مع اي دولة خارجية.في محاصرة دول الخليج ومشايخه   (2)

عونا لها في التصدي للقدوى  اادخال جماعات غريبة عن املنطقة كالهنود والبلشوم وااليرانيين ليكونو   (3)

 : في بريطانيا باستخدام وسائل متعددة تمثلت قامت ،ولتحقيق هذه االهداف. املحلية

 .عقد مجموعة من املعاهدات مع دول الخليج 

  كالددذي حددث فددي  ،مدن خددالل باسدتخدام بريطانيدا قوتهددا البحريدة،العمدل علدى تأديددب بعدض دول الخلدديج

 رأس الخيمة ومسقط وإيران. 

 م. 1947حتى استقاللها عام  ،العمل على ربط إمارات الخليج بحكومة الهند 

ومدن ثدم العمدل علدى  ،بنشداط تجداري  دء اي البد ،كانت استراتيجية بريطانيا في املنطقة ترتكز علدى املرحليدة

، اتفاقيدات ومعاهددات وجددت للحمايدةعقدد ومدن ثدم رتدخت وجودهدا ب ،تأسيس مراكز تجارية لها فدي بعدض املنداطق

.  انها اصبحت في إال
 
 مباشرا

 
 ما بعد استعمارا

ا تدااذ كانت امار ، ب   ياس والقواسمت  الت  كانت موزعة بين قبيل ،الى االمارات املتصالحةوصلت بريطانيا 

علددى  ،علددى الددري والزراعددة املعتمدددةلقبيلددة ب دد  يدداس البعيدددة عددن الخطددوط النسددبية للمالحددة  تين ابددوظ   ودبددي تددابع

 .(1)لى البحرمن أجل السيطرة ع ،القواسم الت  كانت مساهدفة من قبل االنجليز ةعكس امار 

 أن الخددددددوف بقددددددي قائمدددددد ، إالواسددددددتطاعت بريطانيددددددا القيددددددام بددددددذلك 
 
قبيلددددددة لدددددددى االنجليددددددز مددددددن أن تسددددددتعيد  ا

 عملت بريطانيا على:ف القواسم مجدها وقوتها من جديد وبسط نفوذها في املنطقة

: تشجيع شيوخ القبائل 
 
 الستقالل عن القواسم.على ااوال

: منع القواسم من نقل االم
 
 دادات الضرورية للمدن الت  تتعرض للهجوم من قبل القبائل البدوية. ثانيا

: تسهيل الطريق امام ايران ال 
 
 حتالل بعض املدن. ثالثا

 للمنافسددددات الدوليددددةغدددددت 
 
وأصددددبحت بريطانيددددا تشددددعر باهديددددد ملصددددالحها  ،منطقددددة الخلدددديج العربددددي ميدددددانا

لفرنسددددديين والدددددروس رتدددده بريطانيدددددا بمثابددددة توطيدددددد قدددددم لالتددددد  أعتب ،بسددددبب االنشدددددطة الفرنسددددية والروسدددددية واالملانيددددة

تهددددف الدددى التعهدددد مدددن  ،تفاقيدددة مانعدددةافدددي منطقدددة الخلددديج العربدددي، فقامدددت بدددربط مشددداير إمدددارات السددداحل ب واألملدددان

                                                 

، البصرة: مركز دراسات 1(، ايران في سنوات الحرب العالمية الثانية، ط1986( سليمان، عبد الهادي كريم، )(1

 .15الخليج العربي، ص 
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بددداحتالل اي جدددزء مدددن  ايتخلدددوا او يسدددمحو  أالشددديوخ امدددارات السددداحل علدددى أنفسدددهم واوالدهدددم ومدددن يلددد هم بدددالحكم بددد

حيدث  ،الي امتلكت بريطانيا وسيلة شرعية قانونية لبسط نفوذها في املنطقة والقضاء على القواسمتالاراض هم، وب

 :قامت

 .بفرض الجباية على سكان املنطقة 

 الهيمنة العسكرية والسياسية ونهب خيرات املنطقة.ب 
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 : الدور االيراني انياملطلب الث

هددذه كانددت الوصددية "، تحددرر الشدداطئ الغربدديوعليددك أن  ،لقددد حددررت الشدداطئ الشددر ي للخلدديج مددن العددرب"

وهدي السياسدة التوسدعية والسديطرة علدى  ،الت  تبين لنا السياسة الت  اتبعاهدا ايدران ،الت  تركها شاه رضا خان لولده

 .(1)مقدرات الغير وأمالكهم

زر حيدددث كاندددت تطالدددب بالعديدددد مدددن الجددد ،لدددم تتوقدددف ايدددران عدددن العدائيدددة مدددع الجدددوار الجغرافدددي العربدددي لهدددا

علددى  ، وعملددتالنهددا اسددتغلت التفددوق البشددري والعسددكري الددذي تمتلكدده ،دون النظددر باالحقيددة التاريخيددة والدينيددةبدد

 تحويله الى مكتسبات اقتصادية وسياسية. 

لدم تكدن القضدية الوحيددة  ف "،طنب الكبدرى وطندب الصدغرى وابدو موسد ى"أما قضية الجزر العربية الثالث 

منهدا جدزر لنجدة وقشدم وهنجدام  ،حيث استولت ايران على العديد من الجدزر  ،الء عل هاالت  اصرت ايران على االستي

وطالبددددت بددددالبحرين واسدددتولت علددددى جددددزء مددددن  ،يعددددرف بخددددط التدددالوك، اسددددتولت علددددى جدددزء مددددن شددددط العدددرب، وسدددري 

 املناطق الحدودية لالراض   العراقية.

مقابدل  ،ريطانيدا بشدأن هدذه الجدزر فسداومت ب ،سعت ايران لخدمة مصالحها واالستيالء علدى جدزر الخلديج

 ،فحاولت ايران استئجار الجدزر ، لكن بريطانيا رفضت ذلك واكدت على ان الجزر عربيةة، تحقيق مصالح بريطاني

 أهمها:  ،ادت الى فشل املشروي ،معقدة عدة شروط  لكن حاكم رأس الخيمة الشير سلطان بن سالم قام بوضع

 أن يبقا العلم القاسم  مرفوع 
 
 الجزيرة. على ا

 خاضعين للسلطات االيرانية. افي الجزيرة ليسو  ون املواطن 

  جار السنوي في بداية كل عام.دفع اإل 

 ال على الجزيرة. ،يجب ان يرفع على اعلى البنايةف ،في حال قررت الحكومة الفارسية رفع علمها 

 ال عندددد اسدددتيراد املدددواد وكدددذلك الحددد، التددد  يدددتم ادخالهدددا الدددى الجزيدددرة مدددن الرسدددوم كافدددة تعفددا بضدددا ع الشدددير

 الغذائية لالستخدام الشخى  . 

  

                                                 

، الكويت: 1(، التطورات السياسية في دولة االمارات العربية المتحدة، ط1983عيدروس، محمد حسن ،)( ال(1

 .481منشورات ذات السالسل، ص
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دان الددرد  ،بددأي ثمددن هددا لهدداعيمددن شدديوخ رأس الخيمددة والشددارقة ب إيددران طلبددت ،عنددد فشددلها فددي اسددتئجار الجددزر  لكددن كد

 .(1)بالرفض

رة للسدديط ،مددن خددالل سياسددة تجدددها اساسددية ،مددن أجددل التسددليم بددالجزر  ،سددعت ايددران الددى خلخلددة االمددن االمدداراتي 

 :(2)فعملت على ،هي سياسة الهيمنة ،على الخليج

 الى االمارات -أ
 
 .تشجيع الهجرة سرا

  .التغلغل في مراكز الهجرة والجوازات واالمن -ب

 .استثمار حسينيات العبادة  -ت

 .شراء العقارات -ث

  

                                                 

( الفيل، دولة االمارات العربية المتحدة ومأزق االحتالل االيراني لجزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب (1

 .17- 15الصغرى، مرجع سابق، ص

  218-215الف بين إيران واالمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، ص المفتي، الخ( (2
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 لاالفصل الثا

 االحتالل العسلري االيراني للجزر العربية الثالث

 واالسانيد القانونية والتاريخية 

 

 ،الددددى  واعددددادة أمجدددداد االمبراطوريددددة الفارسددددية القديمددددة واسددددع ،منطلددددق النزعددددة التعصددددبية لدددددى الفددددرس مددددن 

تنظددددر الددددى الخلدددديج العربددددي وتطالددددب بأحقياهددددا بددددالجزر، فكانددددت التصددددريحات الدبلوماسددددية واالدعدددداءات إيددددران فبدددددأت 

 أو  ،القانونية والسياسية في أحقية الجزر 
 
 بالقوة. من أجل الحصول عل ها سلما

تمثل حلقدة مدن االعتدداءات والتجداوزات املترابطدة واملسدتمرة بملكيدة االراضد   العربيدة  ،االطماي التوسعية 

بل ادعت ملكياها بالبحرين واناهكت  ،سيطرة عليهلسعت ايران ل ما أول  ة، اي لم تكن الجزر العربي ،من قبل ايران

 للتنددددافس االسددددتعماري سدددديادة شددددط العددددرب بددددالعراق كددددذلك، لددددذلك كانددددت ومددددا زالدددد
 
ت منطقددددة الخلدددديج العربددددي ميدددددانا

 .والسيطرة على مقدراته

 ،وأكد على ذلك الرئيس صدام حسين في كتاب استجواب الرئيس للخبير في شؤون الشرق االوسط جون نيكسون 

 اسم االسالم. و عتقدون أنهم في الوقت املناسدبأن ايران ال تزل تطمح الى التوسع في العالم العربي 
 
ب سديتولون دورا

 في تحرير القدس
 
 .(1)بتأسيس اململكة اإلسالمية ،ليقوموا بعد ذلك ،قياديا

مددددن قبددددل القددددوات  ،بالحددددديث عددددن االحددددتالل العسددددكري املباشددددر ،سدددديقوم الباحددددث مددددن خددددالل هددددذا الفصددددل ،وبددددذلك

بأحقيددددة الجددددزر الددددثالث وقبددددل معرفددددة االدعدددداءات واالسددددانيد التدددد  قدددددمت مددددن كددددال الطددددرفين  .االيرانيددددة للجددددزر الددددثالث

 والعمدددل علددددى دراسدددداه
 
 وقانونيددددا

 
 وسياسدددديا

 
ددان ال بددددد مددددن التعددددريج اوتحليلهدددد اتاريخيدددا للحدددديث عددددن شددددرعية أكتسدددداب  ،كد

 احكام القانون الدولي. ،االقليم حسب ما جاءت به

  

                                                 

بيروت: الدار العربية للعلوم  -، لبنان1(، استجواب الرئيس، ترجمة إياد احمد، ط2017( نكسون، جون، )(1

 .100ناشرون، ص 
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 االول: االحتالل العسلري االيراني للجزر العربية الثالث بحاامل

وحينمددددا كانددددت تصددددعد مواقفهددددا مددددن أجددددل  ،حدوديددددة فددددي منطقددددة سدددداحل الخلدددديج العربدددديبقيددددت ايددددران تثيددددر املشدددداكل ال

اال  ،لددم تكددن اي قددوة تسددتطيع ردعهددا عددن ذلددك "،طنددب الكبددرى وطنددب الصددغرى وابددو موسدد ى"امددتالك الجددزر الددثالث 

ل تحقيدق مدن أجدإيدران، لدذلك كدان  قدرار االنيدحاب البريطداني مدن منطقدة الخلديج العربدي لصدالح  ،القوة البريطانيدة

 أطماعها باملنطقة. 

صدددددار العديددددد مددددن التصددددريحات ومحدددداوالت اقامددددت ايددددران ب ،ومددددع قددددرار االنيددددحاب البريطدددداني مددددن املنطقددددة  

الت  وجدت فدي منطقدة  ،واستغلت ذلك من خالل االنقسامات، من خالل الجزر االماراتية الثالث ،تحقيق اطماعها

فددي مواجهددة دولددة االحددتالل االسددرائيلي وبددذلك قامددت ايددران بتحقيددق  ،الخلدديج العربددي واالنشددغال باملشددكالت العربيددة

 دون عناء. باهدافها 

والددبعض االخددر وهددم دول   ،ظددرت بعددض الدددول العربيددة الددى ايددران أنهددا دولددة ذات نظددام توسددعي فددي املنطقددةن 

أمدر يمكدنهم مدن حدل  لكدن مدع اعتقدادهم أن الحدديث مدع ايدران ، علدى ذلدك املبددأ اساحل الخليج العربي الدذين أكددو 

زاد هدددددذا التدددددوتر ظهدددددور دولدددددة  أن مدددددااال  ة،العربيدددددة بشدددددكل عدددددام متدددددوتر  –مشددددكالتهم. فلقدددددد كاندددددت العالقدددددات االيرانيدددددة

فكان االعتراف  باسرائيل  ،من منطلق سياسة االمر الواقع، م1950االحتالل االسرائيلي واالعتراف االيراني بها عام 

وهدددددذا ادى الدددددى قطدددددع  ،امددددددادات الدددددنفط السدددددرائيل تدددددتم مدددددن قبدددددل دولدددددة ايدددددرانحيدددددث كاندددددت ، والقيدددددام بعالقدددددات معهدددددا

 العالقات معها من قبل الدول العربية.

  
 
مددن حدداكم رأس الخيمددة والشددارقة مددن أجددل حددل  زار السددير وليددام لددوس املعتمددد البريطدداني وجنيفددر ارثددر كددال

 ح سبل للحفاع على أمن واسدتقرار ى أنإلوالوصول  ،الخالف وعدم تصعيد املوقف الى نزاي عسكري بين البلدين

فعمل كل من وليام وجنيفر على  تقديم مقترحدات تتعلدق بتقسديم السديادة وعوائدد الدنفط لجزيرتدي طندب  ،املنطقة

لكددن حدداكم رأس الخيمددة رفددض ذلددك واراد البقدداء تحددت  ،مقابددل منحددة تدددفعها ايددران لهمددا  ،الصددغرى وطنددب الكبددرى 

  ،الحماية البريطانية
 
 .(1)بحماياها له ولجزره معتقدا

  

                                                 

ديث ومشكلة الجزر الثالث، (، االمارات العربية المتحدة بين القديم والح2001( الكفري، محمود عبد الحميد، )(1

 .9، دار قتيبة، ص1ط
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 فقدمت بريطانيا مشروع ،أما جزيرة ابو موس ى
 
 :(1)المارة الشارقة يتضمن خيارين هما ا

 ثددددم يقددددرر  ،همددددا عل هددددا ملدددددة عددددامين دون ادعدددداء السدددديادة لكل، بددددمددددا ان تقتسددددم الجزيددددرة بددددين ايددددران والشددددارقةإ

 مصيرها.

 عامدددد 99تدددأجير الجزيددددرة اليددددران ملددددة  أو 
 
شدددرط أن يبقددددا علددددم  ،دة مقابددددل مبلددددمل مدددالي يتفددددق عليددددهزيدددالقابلددددة ل ا

 الشارقة مرفوع
 
 فر الوحيد في الجزيرة.خعلى امل ا

للحفدداع علدددى مصدددالحها وامتيازاتهددا فدددي املنطقدددة  ،مددا بعدددد النظدددام البريطدداني مدددع النظدددام فددي ايدددران تهدداون فدددي     

تنددازل اللدديج االول، وقامدت ايددران بحيددث عرفددت ايدران بشددرطي الخ ،فدي منطقددة الخلدديج العربدي اوتحقيدق أطماعهدد

حيددث  ،بددالتخلي عددن تشددددهم اتجدداه الجددزر الددثالث ،مقابددل أن تقددوم بريطانيددا والعددرب ،عددن مطالباهددا بددالبحرين

 .(2)حتى يقبلوا الحل االيراني ،اراد الشاه أن تقوم بريطانيا بالضغط على العرب

بتحدددريض مدددن لهددا سدددبق اليدددران احتال فقددد ،تتعدددرض لددده األول الددذياول  1971لددم يكدددن احددتالل الجدددزر عدددام  

بسبب مخاوف الروس من قيام بريطانيا بتعزيز مركزها فدي ذلدك الجدزء مدن العدالم فدي ، املفوضية الروسية في طهران

وال  ،بسددبب الضددغط البريطدداني باالنيددحاب، هددذه الجددزر عربيددة ،منهددا بعددد مدددة ثالثددة أشددهر واخرجددت ،م1904عددام 

 والسددديطرة عل هدددا، ثدددم تغيدددر املوقدددف البريطددداني تغيدددر يحدددق اليدددران التواجدددد ف هدددا 
 
 واضدددح ا

 
 صدددبح يل ا

 
علدددى احدددتالل مشدددجعا

 )3(الجزر من قبل ايران.

 تراحددات واملشددار ع البريطانيددة ترحيبددلقيددت االقو 
 
ولكددن الجمدداهير العربيددة رفضددت التنددازل عددن طنددب  ،مددن قبددل ايددران ا

الراض    للعرب وال يمكن التفريط ف هدا، وان اصدرار وتمسكت بالقول ان هذه ا ،الكبرى وطنب الصغرى وابو موس ى

 ،اهديد والتلويح باستخدام القوة والغزو الفعلي للجزر الثالثلادى الى لجوء ايران ل ،التمسك باالراض  على العرب 

 وال ى ذلك تشجيع
 
 .اليران من قبل بريطانيا والواليات املتحدة االمريكية وكذلك الكيان االسرائيلي ا

                                                 

، وزارة االعالم دائرة 3(، الجزر العربية بين االطماع االجنبية واالستراتيجية، سلسلة أعرف وطنك، ج1983)( (1

 .26شؤون الخليج العربي، ص

 .382دار القلم، ص ، الكويت،1(، دولة االمارات العربية المتحدة وجيرانها، ط1981( عبد هللا، محمد مرسي، )(2

 ، صحيفة االتحاد !هذه وثائق جزر اإلمارات... فأين الوثائق اإليرانية؟ (،2007الحمادي، محمد، ) (3)

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/30021-هذه-وثائق-جزر-اإلمارات--فأين-الوثائق-اإليرانية/ 

 

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/30021/هذه-وثائق-جزر-الإمارات--فأين-الوثائق-الإيرانية-
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دان هنالددك العديددد مددن املطالبددات والتصددريحات التدد  أكدددت علددى تشدددد ايددران  ،حددتالل العسددكري وقبددل اال   كد

تددم توقيددع مددذكرة تفدداهم بددين امددارة الشددارقة وايددران علددى جزيددرة ابددو  ،وبندداء علددى ذلددك ،بددالجزر والسدديادة عل هددا ورغباهددا

ددددان الهددددددف مدددددن املدددددذكرة التددددد  وقعدددددت فدددددي  ،موسددددد ى برعايدددددة بريطانيدددددة الحفددددداع علدددددى مصدددددالح ابنددددداء م 29/11/1971وكد

 ةالشددارقة، وتوطيددد العالقددات االخويددة والحفدداع علددى السددالم واالمددن االقليمدد  فددي املنطقددة، حيددث جدداءت بنددود مددذكر 

فه  ال تعتبر اتفاقية قانونية ذات نصوص  ،الت  وافق عل ها الطرفان ،التفاهم لالتفاق على مجموعة من الترتيبات

 
 
 بين الشارقة وايران على ما يلي: االتفاق  ، وكانملزمة قانونيا

   االتفدددداق لددددن يمددددس سدددديادة الشددددارقة علددددى جزيددددرة ابددددو موسدددد ى، فعلددددم الشددددارقة سدددديبقا مرفوعدددد 
 
علددددى جميددددع  ا

 . هافيقيمون ون املرافق وجميع سكانها يبق

 من   عن طريق شركة )بيوتكس غاز آند أوبل(، اقتسام املصادر الطبيعية املستخرجة من املياه االقليمية

والتدد  حددددت حسددب قددانون  ،ل  الكشددف والتنقيددب عددن الددنفط فددي امليدداه االقليميددة لجزيددرة ابددو موسدد ىخددال

. (12بد )البحار 
 
 بحريا

 
 ميال

  .وصول قوات ايرانية الى املنطقة املتعارف عل ها بين الطرفين 

  مبلغ 
 
 تدفع ايران المارة الشارقة سنويا

 
ملدة تسع  ،رلينيةيقدر بمليون ونصف املليون من الجن هات االست ا

النفاقه على مصالحها العامة، وعندما يبلمل دخدل الشدارقة  ،على ان يدفع املبلمل للشارقة مباشرة ،سنوات

 لها. تتوقف ايران عن الدفع ،من النفط ثالثة ماليين جنيه استرلي  

 قدال فيده م بيا29/11/1971مارة الشارقة في اوأعلن سمو االمير الشير خالد بن محمد القاسم  حاكم  
 
ندا

فدي مواجهدة الاهديدد  ،للتشارك في السيادة علدى جزيدرة أبدو موسد ى ،ه اضطر الى التوصل الى الترتيبات مع ايرانإن

 )1(.في حال عدم قبوله ،الصريح باالستيالء على الجزيرة بالقوة

  ،ساعة 20بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بحوالي  ،ثم جاء الهجوم االيراني على الجزر العربية   
 
وتحديدا

مددددن االنيددددحاب  ةقبددددل سدددداعات قليلدددد ،م1971نددددوفمبر 30فددددي السدددداعة الخامسددددة مددددن فجددددر يددددوم الثالثدددداء املوافددددق 

نزال احيث قامت ايران ب ،م 31/11/1971في تارير  ،عالن استقالل دولة االمارات العربية املتحدةاالبريطاني و 

 فيالشير صقر بن محمد القاسم  باستقبال القوات االيرانية  وقام ،جزيرة ابو موس ى فيقواتها العسكرية البحرية 

                                                 

 .  285، ص1(، الجزر العربية الثالث دراسة وثائقية، ط2000التدمري، أحمد جالل، ) (1)
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الت  نصت على اقتسدام الجزيدرة بدين امدارة  ،وكان ذلك بموجب مذكرة التفاهم المارة الشارقة ودولة ايران ،الجزيرة

 )2(.املعتمد البريطاني (الشارقة وايران بواسطة )وليم لوس

، د يتمحددور حددول التفددريط بددالجزءأيددفكددان الت ،يددد ومعددارضفعددل العددرب علددى هددذا القددرار بددين مؤ  ةرد كانددت 

وكدان الدرفض  ،فدي حدال لدم تخضدع االمدارات للقدرار، الن ايدران كاندت تهددد باسدتخدام القدوة ،افضل من خسارة الكدل

 مهما كلف االمر. ،بأن هذه االراض   عربية وال يمكن ان تصبح فارسية

و عدود السدبب لالتفداق املسدبق علدى جزيدرة ابدو  ،الكبدرى  كثفت ايران جهودها في االحتالل على جزيدرة طندب 

بسددددبب خلوهددددا التددددام مددددن السددددكان، فطنددددب  ،التفدددداهم، وسددددهولة احددددتالل طنددددب الصددددغرى  ةمددددن خددددالل مددددذكر  ،موسدددد ى

 500فتوجهددددت ال هددددا قددددوات بحريددددة وطددددائرات هيلكددددوبتر وجندددددت ايددددران قددددوة قوامهددددا  ،الكبددددرى لددددم يددددتم االتفدددداق بشددددأنها

  ،عرفاهددا ضدد لة القددوة الحاميددة للجزيددرةعلددى الددرغم مددن م، جندددي
 
 وجددوا

 
 ،فكانددت القددوة االيرانيددة تحدديط بددالجزيرة بحددرا

 من أمة  اجاء محتواها "بأن يفخرو  الجزيرة، حيث القت الطائرات االيرانية منشورات فوق 
 
بأنهم سيصبحون جزءا

"
 
 وليس من ثالثين الفا

 
 .(1)من ثالثين مليونا

هم الشددرطة الحاميددة توجدداء ،الددى السدداحل وافددع فددي جزيددرة طنددب ومددن ثددم توجهدداحتددل االيرانيددون الجبددل املرت 

 شرطي يرفع يديه مدعي اللجزيرة وعلى رأسه
 
 أطلق ،وما ان حس االيرانيون باالنتصار ،االستسالم للقوات االيرانية ا

 .(2)وقتل من شرطة رأس الخيمة اربعة اشخاص ،فسقط ضابط وجنديان ، شرطيو رأس الخيمة عل هم النار

 وأصدرت امارة رأس الخيمة بيان 
 
وضحت فيه كيفية احتالل  جزيرة طنب من قبدل الفدرس، وأن االحدتالل  ا

هددددا والتصدددددي  علددددى حمايددددة االمددددن ف اعملددددو ، السددددتة رجددددال فقددددط الددددم يتجدددداوز عدددددده ،الغاشددددم واجهتدددده قددددوات حاميددددة

  اعددددن اراضددد هم وقتلدددو  ا علدددى الددددفايو الجندددود االبطددددال اصدددر  ؤالءأن هددد ، إالالعتددداد والعدددددة يللهجدددوم االيراندددي ذ
 
عددددددا

 واصابوا آخرين.

                                                 

، الكويت: مؤوسسة الوحدة العربية 1(، جغرافية العالقات السياسية، ط1977عبد الوهاب، عبد المنعم، ) (2)

 .309للتوزيع والنشر، ص 

، 1(، الجزر الثالث بين السيادة العربية واالحتالل االيراني، ط1997( القاسمي، خالد بن محمد، )(1

 .117و 114االسكندرية_مصر: المكتب الجامعي الحديث، ص 

 .97، لندن: رياض الريس للكتب والنشر، ص 1(، رحلة عمر، ط1991( هاشم، علي، )(2
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واول مددن استشددهد مددن القددوات الحاميددة لجزيددرة طنددب مسددؤول أمددن املركددز الشددهيد الشددرطي سددالم سددهيل   

خميس، وأصيب بجراح عميقة كل من الشرطي علي محسن محمد، والشرطي محمد علي صالح، والشرطي حسن 

 د، والشرطي الالسلكي حواش عبد هللا محمد.علي محمد، والشرطي عبد هللا عبي

الهيلددددوكبتر الددددى منطقددددة بندددددر  هدددالجدددزر بنقددددل الجنددددود املصددددابين بواسددددطة طائراتا حتاللهددددااقامدددت ايددددران بعددددد  

حكومددددة رأس الخيمددددة بطلددددب رسددددم  مددددن  تقدددددمتعبدددداس، ومددددن ثددددم أعلنددددت خبددددر مددددوت الجنددددود متددددأثرين بجددددراحهم، و 

عتبدددددر هدددددذه امللحمدددددة ت. (1)ارة رأس الخيمدددددة ودفدددددنهم ف هدددداامدددددالشدددددهداء الددددى  مدددددن أجددددل جلدددددب جثدددددث ،الحكومددددة البريطانيدددددة

 اوجدت نوع ، ألنهابطولية
 
 من الالتكافؤ في العدد والعدة بين املعتدية ايران والقوات الحامية للجزيرة. ا

ات ن القو أل ولم تكن الهجرة سلمية  ،المارة رأس الخيمةها أدى احتالل جزيرة طنب الكبرى الى هجرة سكان 

الددذين اسددتباحوا حرمددات املسدداكن  ين،عددانوا مددن معاملددة الجنددود االيددراني سددكانها الددذينااليرانيددة عملددت علددى تهجيددر 

واعتددوا علدى سدكانها وقدداموا بتفتيشدها واخدراج االهدالي منهددا تحدت تهديدد السدالح وتجمدديعهم فدي سداحة البلددة، ووضددع 

ددان ذلدددك وسدددط ، ح لهدددم بأخدددذ ممتلكددداتهم الخاصدددةدون السدددمابددداالهدددالي فدددي سدددفن الصددديد  ون الجندددود االيرانيددد حيدددث كد

 .(2)تصرفات االساهزاء واطالق النار من فوق رؤوسهم ونقلهم الى رأس الخيمة بواسطة زوارق االحتالل االيراني

م  قائمة  بين االمارات العربية املتحدة ودولة ايران الى 31/11/1971التفاهم الت  وقعت في  ةوبقيت مذكر  

حيددث قامددت ايددران بدداحتالل جديددد مددن قبددل قواتهددا البحريددة، فتوسددعت فددي جددزء جديددد مددن جزيددرة ابددو  ،م1992عددام 

حقياهدا التاريخيدة ن أوعملت على ايقاف املواصدالت مدع الشدارقة، فبدررت ذلدك بدأ ،موس ى وطردت سكانها العرب منها

 ،ي االقتصادية الت  تأثرت بها ايرانو عود ذلك لتردي االوضا (3)الى تجاهل مذكرت التفاهمفي الجزر هي الت  دفعاها 

لتذكير بحقوقها التاريخية وابعاده عما يعانيده مدن لأنظار الشعب  تفوجه ،بسبب الحرب مع العراق في تلك الفترة

 مشاكل.

                                                 

، الكويت: ذات السالسل، 1، ط1971_1921قات العربية االيرانية (، العال1985( العيدروس، محمد حسن، )(1

 . ف426ص 

، مركز الخليج 1(، دولة االمارات العربية المتحدة ومأزق االحتالل االيراني، ط1999( الفيل، محمد رشيد،)(2

 .220للكتب، ص 

و موسى وطنب الكبرى وطنب ( االعظمي، وليد حمدي، النزاع بين دولة االمارات العربية وايران حول جزر اب(3

 .5الصغرى في الوثائث البريطانية، ص



 

 

برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية   

الثالث العربية الجزر حول اإلماراتي اإليراني والخالف السلمية الوسائل 45  

 ،لددم يتغيددر املوقددف االيرانددي، م1979عددام رغم مددن تغيددر نظددام الحكددم فددي ايددران واالطاحددة بنظددام الشدداه الوبدد 

،ومعتقداتدده التوسددعية ملددن جدداء بعددده، وبقددي العددداء مددع دول الجددوار قائمدد هراءآه حيددث ورث نظددام الشددا
 
ا مددخاصددة ب ا

 . "طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موس ى"يتعلق بقضية الجزر الثالث 

تجسددددد بمجموعددددة مددددن ، وتويلخددددص الباحددددث االسددددباب التدددد  دفعددددت ايددددران الددددى ارتكدددداب هددددذا االحددددتالل للجددددزر الددددثالث

  في:الى تحقيقها وتتمثل االسباب الت  سعت 

  راض   اليرانأالسيطرة على ثروات الخليج العربي من خالل التوسع وضم.  

 من مضيق هرمز. هاوهذا يعود الى قرب، من أجل حماية طرق املواصالت ،اعتماد الجزر كمركز مراقبة 

 أي بدين  -كماشدة كديفن النهدا توقدع العدرب بدي ،املوقع االستراتيجي للجزر وخطر التفريط بها من قبدل العدرب

 وهما اسرائيل والفرس.  -قوميتين معاديتين للعرب

 1(.من أجل امتصاص الغضب الشع   داخل ايران ،توجيه انظار الشعب االيراني للقضايا الخارجية( 

بدددالجزر وادعددداء  حقيدددة كدددل منهمدددا وتمسدددكهماأقبدددل ان نتحددددث عدددن االدعددداءات لكدددل مدددن االمدددارات وايدددران و  

حسدب مدا ورد  ،فيده ةتساب االقليم ومن صداحب االحقيداكللحديث عن مشروعية  ،بد من التعريجكان ال ملكياها، 

مدددا موقددددف القدددانون الددددولي العدددام مددددن  :وهدددو ،ال بدددد مدددن طددددرح سدددؤال شدددامل ،ذكدددره فدددي القدددانون الددددولي. ولبيددددان ذلدددك

مددددا يتعلددددق ص فدددي ة وبدددداالخكتسدددداب االقلددديم بمددددا يتعلددددق باالعتدددداءات االيرانيددددة املسدددتمرة علددددى الدددددول العربيددداشدددرعية 

 باالضافة المكانياتها العسكرية. ،مستغلة في ذلك الوضع العربي املتدهور ، بقضية احتالل الجزر العربية الثالث

 كتساب االقليم حسب ما جاء به القانون الدول  اشرعية 

م "علددى ان 1945يددران حز  26ورد فددي الفقددرة الرابعددة مددن املددادة الثانيددة مددن ميثدداق االمددم املتحدددة الصددادر فددي   

 فدددي عالقدداتهم الدوليدددة عدددن الاهديددد ب
 
سدددتعمال القدددوة واسددتخدامها ضدددد سدددالمة ايمتنددع أعضددداء الهيئدددة الدوليددة جميعدددا

 )2(.االراض   او االستغالل السياس   الية دولة أو عن أي وجه آخر وال يتفق ومقاصد االمم املتحدة"

                                                 

 .101-100القاسمي، الجزر الثالث بين  السيادة العربية واالحتالل االيراني، مرجع سابق، ص  (1)

 -، بيروت 206(، الخالفات بين االمارات العربية وايران حول الجزر الثالث، ع 1994العيسى، شمالن،) (2)

 .57لمستقبل العربي، ص لبنان: مجلة ا
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ه ايددران ومطالباهددا بددالجزر العربيددة ومددا اخترقتدده مددن مبددادئ وحسددب مددا جدداء بدده القددانون الدددولي العددام وملددا اثارتدد

لجدددزر امدددن خدددالل احتاللهدددا  ،االمدددم املتحددددة والشدددرعية الدوليدددة وكدددذلك االتفاقيدددات التددد  تمدددت بدددين بريطانيدددا والعدددرب

طدددرق اكتسددداب االقلددديم  لدددىم، فكدددان ال بدددد مدددن تسدددليط الضدددوء فدددي هدددذه الدراسدددة ع31/11/1971العربيدددة الدددثالث فدددي 

 سددواء كدان خاضدع ،رعيةبطدرق شد
 
فالتندازل والفددتح والتقدادم يتطلدب الحصددول عل هدا وضدع اليددد  ،أم الادة دولدة يلسدد ا

عل هددددا احكددددام القددددانون  تكمددددا نصدددد  ،مددددن أسدددداليب االكتسدددداب االصددددلية ، فهمدددداملدددددة طويلددددة، امددددا االسددددتيالء واالضددددافة

 ذلك حسب ما ورد ذكره في القانون الدولي العام ،الدولي
 
 :مبينا

بعددددددد ان تحقددددددق االنتصددددددار ، بارادتهددددددا املنفددددددردة  ،هددددددو أن تفددددددرض دولددددددة سدددددديادتها علددددددى اقلدددددديم دولددددددة اخددددددرى  :حالفددددددت .1

 ،الددددذي يقضدددد   علددددى السدددديادة لدولددددة مددددا ،اي هددددو نددددوي مددددن انددددواي الضددددم. العسددددكري الشددددامل ونددددزي السدددديادة منهددددا

يحدق اليدران أن تسدتند علدى لدولدة املهزومدة، وعليده ال فيده لالن االحدتالل تبقدا السديادة  ،ويختلف عن االحدتالل

 النهدددددددا غيدددددددر اليجدددددداد تبريدددددددر قددددددانوني ال  ،هددددددذه الطريقدددددددة
 
حدددددددتالل جزيرتدددددددي طنددددددب الكبدددددددرى وطنددددددب الصدددددددغرى عسددددددكريا

 .(1)مشروعة

 غيددر مملددوك لدولددة مددااأدخددال الدولددة فددي حيازتهددا املاديددة : االسددتيالء .2
 
بقصددد فددرض السدديادة عل هددا، ويكددون  ،قليمددا

االسددددلوب  فددددي السددددابق عمليددددة االسددددتيالء تال يخضددددع اليددددة دولددددة، حيددددث كاندددد االقلدددديم الددددذي وقددددع عليدددده االسددددتيالء

لم يعدد هنالدك مدن االقداليم  ،لكن نتيجة االكتشافات الجغرافية في الوقت الحاضر ،الشا ع الكتساب امللكية

ا ران ال يمكدددن أن تنطبدددق عل هدددا مشدددروعية االسدددتيالء علدددى الجدددزر الدددثالث كمدددايالتددد  ال تخضدددع لواليدددة دولدددة مدددا، فددد

 القواسم حكموها مدة طويلة من الزمن.
 
 ذكرنا سابقا

قليمها االصلي بفعدل اكتساب الدولة السيادة االقليمية على املساحات الجديدة الت  تضاف الى ا ياالضافة: ه .3

 ،دون الحاجددة للقيددام بددأي عمددل أو اجددراء خدداص مددن جانتهددابددويددتم ذلددك  ،أو بفعددل االنسددان، العوامددل الطبيعيددة

 ،ليم الدولددددة االصددددلياقالنهددددا تلحددددق بدددد الضددددافات،االتدددد  تسددددمى  ،ها علددددى هددددذه املسدددداحات الجديدددددةلتقريددددر سدددديادت

 ال يتجز 
 
 منه. أ فتصبح جزءا

بمقتض ى اتفاق بينهما، وقد يكون بمقابل في  ،التنازل: هو تخلي دولة لدولة أخرى عن سيادتها على إقليم معين .4

فدددال التندددازل يطبدددق علدددى القواعدددد الخاصدددة باملعاهددددات، اتفددداق  ،دون مقابدددلبدددصدددورة مبادلدددة أو بيدددع، وقدددد يكدددون 

بريطانيا قامت بعملية التنازل عن الجزر الدثالث لهدا قبدل اناهداء املعاهددة املعقدودة مدع  يجوز إليران أن تدعي أن

                                                 

 .388( التدمري، الجزر العربية الثالث، مرجع سابق، ص (1
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يتم بطرق  نفالتنازل يجب ا ،النها ليست صاحبة السيادة على الجزر  ،االمارات وانيحابها من منطقة الخليج

 .(1)فيجب التنازل عن السيادة ال عن ادارة االقليم ،عملية التنازل باالكراه ال تعتبر قانونيةو  سلمية

دون بدد ،التقدادم: هدو احددتالل دولدة بصددورة مسدتمرة ولفتدرة طويلددة تمدارس حقددوق السديادة عل هدا بصددورة مسدتمرة .5

ك للدولددددة االصددددلية الي تقتضدددد   حقددددوق االمددددتال، وبالتددددأن تواجدددده احتجاجددددات مددددن قبددددل الدولددددة صدددداحبة االقلدددديم

 في تملك االقلي
 
 .(2)موتكتسب الدولة املحتلة حقا

ال يمحدددوه التسدددلط الخدددار ي وال ينفيددده  ،مدددن هندددا نجدددد أن حدددق الشدددعب فدددي العدددودة الدددى االقلددديم لددده قدسددديته

ضددعف السددكان وامكانيدداتهم فددي الدددفاي عددن ارضددهم، لددذلك يحددق الي شددعب العددودة الددى موطندده ويحددق لشددعب جزيددرة 

 .(3)مهما طال الزمن أجداده،ه و ئدة الى موطن اباطنب العو 

هدذا الحدق  مجموعدة مدن ..، الدولة املحتله فيه هنالك خالف في الفقه الدولي في تحديد عدد السنوات الت  تكتسب

 هي: ، الشروط الت  يجب أن تتوافر الكتساب االقليم والتمتع بالسيادة عليه

 سلطاتها فيه، فعند  ةا صاحبة السيادة عليه ومباشر عتبارهاان تضع الدولة يدها على االقليم ب

 ال يمكن اعتباره مكتسب ،استئجار اقليم
 
حتى لو طالت  ،بالتقادم بسبب سيادة دولة اخرى عليه ا

 .(4)فايران لم تحسم موضوي السيادة على جزيرة ابو موس ى ،مدة االستئجار

 وال يثير منازعة او احتجاج ،نيةويجب ان يتم بطريقة عل ،ان يكون وضع اليد غير متنازي عليه 
 
من  ا

 الدولة صاحبة االقليم. 

 وانما  ،اي ال توجد قاعدة زمنية لذلك ،ان تمض   مدة من الزمن عند وضع الدولة يدها على االقليم

 ، يترك االمر لظروف اي نزاي
 
 .(5)وان يستقر الوضع الجديد ويصبح مألوفا

 الن عدم االعتماد على القوة في أكتساب ليس  ،لوضع االيراني باحتالل الجزر الثالثا
 
 قانونيا

 
وضعا

خرق  ،ن استخدام هذه القوة من قبل ايراناوعليه ف، مبدأ من مبادئ القانون الدولي، السيادة على االقليم

                                                 

(، النزاع االماراتي االيراني حول الجزر الثالث طنب الكبرى، طنب 2009( الطائي، عبد الرزاق خلف محمد، )(1

 .135، الموصل: مركز الدراسات االقليمية، ص 1الصغرى، وأبو موسى، ط

 .228يز في القانون الدولي العام ، المرجع السابق ، ص ( الفتالوي، الوج(2

 . 390( التدمري، الجزر العربية الثالث، مرجع سابق، ص(3

 .391( المرجع نفسه، ص (4

 .228( الفتالوي، الوجيز في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص (5
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الذي يقوم على حفظ السلم واالمن الدولي واحترام سيادة  ،لقواعد القانون الدولي واناهاك مليثاق االمم املتحدة

 ول. الد

وان الشرعية الدولية من ، اي ان االحتالل االيراني للجزر بالقوة غير مشروي ،ما ب   على باطل فهو باطل 

ال بد من احترام مبادئ القانون الدولي واللجوء اليه في حال نشب نزاي ما بين دولتين، وهذا يتطلب  ،اجل تحقيقها

االرادة وااللحاح واالصرار واستخدام الدبلوماسية  ،من الدولة من اجل الوصول الى الهدف بطريقة سلمية

 . و تلكبمن يمتلك االحقية بهذه الجزر أ االنشطة واملساندة من قبل الدول املجاورة والصديقة واالعتراف من قبله

 ملمارسة السيادة عل فإن ،تاليالوب
 
 قانونيا

 
به ونستند هنا ملا جاء   ها،االحتالل االيراني للجزر ال يعتبر سندا

على مبدأ تحريم اللجوء للقوة او الاهديد  ،ملا لها من تأثير بعد استقرار املجتمع الدولي ،نصوص القانون الدولي

 باللجوء ال ها. 
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 : االسانيد االماراتية واالدعاءات االيرانية بأحقية الجزر ني الثا بحاامل

ولن تعترف أي منهما  ،يرة ابو موس ى"ال ايران وال الشارقة تؤيد وجهة نظر االخرى في ادعاءاتها بجز  

ك قدمت االمارات أدلة تؤكد على لهذه الجملة بدأت مذكرة التفاهم بين ايران والشارقة، وبذب  (1)بمطالب األخرى"

كان  ،نفسه صاحب االحقية بتلك الجزر، ومن هنا ى وكذلك االمر بالنسبة ملا فعلته ايران فكل ير  ،احقياها بالجزر 

ان يتحدث عن كل دولة وما قدمته كأدلة تؤكد احقياها بهذه الجزر، الن الخالف يؤدي الى تباين  ال بد على الباحث

 ال ها لتحقيق غايته. أوتذري كل طرف بحجته واسبابه ودوافعه الت  لج ،في وجهات النظر بين املتنازعين

  الجزر     تهااالماراتية بأحقي السانيداالول: ا طلبامل

 بها، وإنما لألمة العربية جمعاء، أكدت دولة اإل         
 
 خاصا

 
مارات العربية املتحدة أن الجزر الثالث  ليست ملكا

 لحقائق التارير والروابط االجتماعية واللغوية والثقافية
 
والت  لم تغيتها الت  تربط ابناء الوطن العربي،  ،واستنادا

األرض املحتلة، حتى وهم يمرون بأصعب الظروف العصيبة الت  مرت بها دولة االمارات عن عقول أيحاب 

وقال عندما حاولت  ذلكالظروف وأقساها، وأكد الشير خالد بن محمد القاسم  أمام الحكومة البريطانية 

اقناعه بالتنازل عن جزيرة ابو موس ى "أبو موس ى ليست ملكي ألتخلى عنها أو أهتها، إنها ملك ألهل الشارقة وشبه 

 .(2)الجزيرة العربية"

فددددي مواجهددددة حملددددة التنددددازل عددددن جزيرتددددي طنددددب  ،ار علددددى هددددذا الددددنهج الشددددير صددددقر بددددن محمددددد القاسددددم وسدددد  

قدددال "ال نسدددتطيع الدددرد إال إذا سدددمحتم لندددا  عتمدددد البريطددداني )ولددديم لدددوس( حيدددثملمدددن قبدددل ا ،الصدددغرى وطندددب الكبدددرى 

تسدددتطيع أن تتحمددل مثدددل  ، ألن إمدددارة رأس الخيمددة الاباالتصددال بكافدددة الدددول العربيدددة، حتددى نقدددف علددى وجهدددة نظرهدد

 .(3)" وةهذه الخط

                                                 

 ولة اإلمارات، االمارات اليوم.الوضع القانوني للجـزر بعد قيام د (،2008( الجرجاوي، رفيق،)(1

https://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-06-12-1.198206 

 

 الجزر الثالث بين أسانيد االمارات ودعاوى إيران.( (2

http://www.uae7.com/vb/t7607.html 

 ( مرجع سابق.(3

https://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-06-12-1.198206
http://www.uae7.com/vb/t7607.html
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طندددددب "مدددددن الوثدددددائق املتعلقدددددة بقضدددددية الجدددددزر  ةوتملدددددك دولدددددة اإلمدددددارات العربيدددددة املتحددددددة مجموعدددددة  ضدددددخم

 تها ، تثبت جميعها عبر امتداد تاري ي طويل سياد"الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موس ى
 
 قانونيدا

 
عل ها، وتمتلدك ملفدا

ن الوثائق واألسانيد ال  :.(1)سنذكر منها ،دولية ما قبل االحتالل الغاشم للجزر العربية الثالثيتضم 

سنوية على  على فرض رسوم يعملون  كان حكام الشارقة ورأس الخيمة ،منذ مطلع القرن الثامن عشر -1

ددددان يقددددوم بهدددددا سدددددكان الجدددددزر الدددددثالث، حيددددث شدددددملت هدددددذه الرسدددددوم صددددديد  ،األنشددددطة االقتصدددددادية التددددد  كد

 لؤلؤ والرعي وغيرها.األسماك والغوص لجمع ال

مددن قبددل احدددى ، التنقيددب عددن بعددض املعددادن فددي جزيددرة ابددو موسدد ى م،1898رفددض حدداكم الشددارقة عددام  -2

 .الشركات االجنبية

فدددي عدددام ، مدددنح تصدددريح القامدددة مندددارة للسدددفن مدددن سدددمو االميدددر حددداكم الشدددارقة علدددى جزيدددرة طندددب الكبدددرى  -3

 .م1912

 م وملدددددة خمسددددين عامدددد1930م جار جزيددددرة ابددددو موسدددد ى  فدددي عدددداتئقددددمت ايددددران طلددددب اسدددد -4
 
مددددن حدددداكم رأس  ا

 بسدديادة  الخيمدة ورفدض الطلدب الدذي قدددم مدن ايدران، واعتبدر هدذا الطلددب
 
 دامغدا

 
، وإقدرارا

 
 إيرانيدا

 
اعترافدا

 .اإلمارات على هذه الجزر املحتلة

من  ،م1937موس ى عام و منح شركة بتروليوم كومب   امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في جزيرة أب -5

 قبل حاكم الشارقة.

حيدددث تولدددت كدددل منهمدددا ادارة ، مدددارة الشدددارقة ورأس الخيمدددةكاندددت تتبدددع إل  ،السددديادة مدددن الناحيدددة االداريدددة -6

 ، ومددددن هددددذه املرافددددق االمددددن، والتعلدددديم، والفددددحة، والعديددددد مددددن املرافددددق العامددددة ،وتنظدددديم هددددذه املرافددددق

                                                 

بين الحق اإلماراتي والتعنت اإليراني، مركز المزماة  (، الجزر اإلماراتية المحتلة2013الحيدري، جواد، )( (1

 للدراسات والبحوث.

http://ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Fattouh_Haikal/Feat

ureTopic_0848.xml. 

http://ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Fattouh_Haikal/FeatureTopic_0848.xml
http://ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Fattouh_Haikal/FeatureTopic_0848.xml
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ة مدن السدكان فدي لدناسب مع االعداد القليوهذه املرافق كانت تت ،كالجمارك واملاء، والكهرباء، واملساجد

 .(1)"طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وابو موس ى"كل من 

منهددا رسددالة قدددمت مددن وزارة الخارجيددة  ، كانددتاملخاطبددات بددين البريطددانيين واإليددرانيين حددول هددذه الجددزر  -7

 - 513كدددددرد علدددددى مدددددذكرة سدددددبق أن رفعاهدددددا طهدددددران بشدددددأن الجدددددزر رقدددددم ، البريطانيدددددة موجهدددددة لدولدددددة ايدددددران

وجددداء مضدددمون الدددرد "باإلشدددارة إلدددى برقيتددد  السدددابقة، لقدددد درسدددت حكومدددة صددداحبة الجاللدددة ، 7/7/1949

والحظددت أن هددذه املددذكرة كمثيلاهددا املددذكرة الفارسددية  420وبدقددة مددذكرة وزيددر الشددؤون الخارجيددة رقددم 

بدددأن هدددذه الجدددزر لدددم تقددددم أي دليدددل لددددعم االدعددداء اإليراندددي  ،لتددد  أشدددارت إل هددداا 30/4/1935املؤرخدددة فدددي 

 من منطقة محافظة لنجة
 
وهو ادعاء درسته حكومة صاحبة الجاللة منذ سنوات عديدة  ،كانت جزءا

 ، مضدددت
 
ولدددم تقبدددل بددده... وكمددددا تعلدددم الحكومدددة اإليرانيدددة فدددإن حكومددددة صددداحبة الجاللدددة لدددم تقبدددل مطلقددددا

 .(2)ية أية حقوق ف هابهذه الجزر كما أنها لم تعترف بأن للحكومة اإليران ،باالدعاءات اإليرانية

تقددول الباحثددة هايدددي فدداروق فددي األرشدديفين البريطدداني واألمريكددي "لددو أخددذنا بمفهددوم تأصدديل الجددنس البشددري 

دددون، لتحديدددد هويددة املكدددان، ألمكننددا أنت نقدددول إن  إيدددران نفسددها كاندددت تتبدددع 
ة
ك
ُ
علددى جدددان   الخلدديج، واالرتكدددان إلدددى هددذا امل

طة الت  أكدت مفهوم رياهم التاريخية )وهي الخريط، أن نبرز للجانب اإليراني خالجانب العربي من الخليج، ويمكننا

 للسدددداحل العربددددي، وكددددذلك يمكننددددا االحتجدددداج 
 
خددددط التنصدددديف البحددددري، حيددددث جعلددددت الجددددزء الغربددددي للخلدددديج تابعددددا

 لالمبراطورية العثمانية، والت  ورد بها الخليج تحت مسمى "خليج القطيف". 1626طة الت  رسمت عام ريبالخ

طالبددة بددالجزر  ،أمددا إيددران 
ُ
، وأن االسددتعمار البريطدداني 1904قددد بدددأت منددذ عددام  ،فإنهددا تدددعي أن  أحقياهددا فددي امل

هايدددي ذلددك  مددن خددالل ُمسددتند مهددم  وتنفدديكددان السددبب فددي عدددم  ُممارسددة إيددران حقهددا فددي السدديادة علددى هددذه الجددزر، 

لقيدت عدام  ،تمتلكه
ُ
فدي مقدر الجمعيدة امللكيدة الجغرافيدة البريطانيدة، حيدث ُسدئل   ،م1927وهو عبارة عن ُمحاضدرة أ

ف ها الُقنصل البريطاني السابق بالخليج العربي أرنولد ويلسون، عن تبعية جزيرتي طنب الكبرى والصدغرى، فأجداب 

 .(3)"أنهما تُاجان بالقواسم الذين يتبعون بدورهم ُحكام الشارقةبالحجج الدامغة "

                                                 

( عبدول، عبد الوهاب، الجزر العربية الثالث في الخليج العربي ومدى مشروعية التغيرات االقليمية الناتجة عن (1

 .283، ص 9دام القوة، مركز الدراسات والوثائق، سلسة كتاب االبحاث استخ

 ، صحيفة االتحاد.!هذه وثائق جزر اإلمارات... فأين الوثائق اإليرانية؟ (،2007الحمادي، محمد، )( (2

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/30021 -اإليرانية-الوثائق-فأين--اإلمارات-جزر-وثائق-هذه/  

 عروبة الجزر اإلماراتية، مرجع سابق.الشاكر، ( (3

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/30021/هذه-وثائق-جزر-الإمارات--فأين-الوثائق-الإيرانية-


 

 

برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية   

الثالث العربية الجزر حول اإلماراتي اإليراني والخالف السلمية الوسائل 52  

 بتبعيددة الجددزر إليددران منددذ عددام 
 
 ُمتكددررا

 
وتابعدت القددول فيمددا يتعلددق بددالخرائط البريطانيددة التدد  تتضدمن اعترافددا

دذ بددالخرائط إال إذا 1870
ُ
كاندت ُملحقددة  مدن خدالل تلددوين الجدزر بددذات لدون البددر اإليراندي "بددأن املحداكم الدوليددة ال تأخ

 عنه "
 
 بالحقوق أو تنازال

 
 .(1)بوثيقة دولية تتضمن اعترافا

االسددتقرار فددي املنطقددة والعمددل علددى تسددوية النزاعددات الدوليددة بددالطرق  بدددعمقامددت االمددارات العربيددة املتحدددة 

 :(2)فيدون اللجوء للقوة، حيث وضعت مجموعة ثوابت في السياسة الخارجية تمثلت ، بالسلمية

. انهتاج .1
 
 سياسة نشطة متوازنة خليجيا

  .القيام في سياساها بعالقات متوازنة مع الغرب .2

 .االبتعاد عن سياسة املحاور واالستقطاب .3

بد من الحديث عن ردت فعل اماراتي رأس الخيمة والشارقة على احتالل الجزر العربية الثالث  كان ال

ك في الطرف االخر للنزاي بأن الجزر عربية وغير كان هنالك تمس ،فمقابل اصرار الفرس على ان الجزر فارسية

ات كافة، دعاء للحكومة البريطانية وتحميلها املسؤوليامقبول التنازل عنها، فقامت حكومة رأس الخيمة بتقديم 

 للمعاهدة مسؤولة عن حماية الجزر، واكد حاكم رأس زاالنها ما  ،عن االحتالل االيراني للجزر الثالث
 
لت وفقا

أن موضوي الجزر ال براض   عربية، وأكدت ابو ظ   على ذلك "أما انى ان الجزر ليست لها وحدها و الخيمة عل

وانما هو موضوي قومي عربي، تعود مسؤولية العمل من أجله على  ا،يخص رأس الخيمة أو منطقة الخليج وحده

 .(3)"العرب أجمعين

حتى ترجع ، ه الجزيرة لن نسكت عل هامارة رأس الخيمة يردد "هذابقي سمو الشير صقر القاسم  حاكم 

ثرها من الجامعة العربية قطع إطلب على و (4)"وأرضاؤنا ال يتم اال بعودة حقوقنا ،أو أن يكون هنالك حل مرض  لنا

من أجل استرداد الحق ، ثارة قضية الجزر في املحافل الدوليةإمع ايران، والعمل على  كافة اشكالهابالعالقات 

 ئل االعالم العربية الثارة الرأي العام العاملي. العربي، توجيه وسا

                                                 

 المرجع نفسه.( (1

دار الكتاب ، العين، 1(، السياسة الخارجية لدولة االمارات العربية المتحدة، ط1987( شراب، ناجي صادق، )(2

 .40الجامعي، ص 

 . 490العيدروس، التطورات السياسية في دولة االمارات العربة المتحدة، ص ( (3

 .295عبدول ، الجزر العربية الثالث في الخليج العربي، المرجع السابق،  ص ( (4
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وهذا ان  ،طردت سكان جزيرة طنب الذين تركوا مزارعهم وبيوتهم خلفهم ،بعد وضع قدم ايران على الجزر 

   على ء  ء، فأنه يدل،وعليه،دل
 
أن حاكم رأس الخيمة  ، إالحاولت ايران أن تعوض ابناء جزيرة طنب الكبرى ماديا

 رفض ذلك. 

ذلك من خالل رسالة توجه بها الشير صقر بن محمد القاسم  حاكم رأس الخيمة للمعتمد  وكان

 جاء ف ها ما يلي:، البريطاني )جوليان ووكر(

  ،".. أما عرض الحكومة االيرانية دفع تعويضات لسكان جزيرة طنب
 
ذلك أن  ،فهو مرفوض جملة وتفصيال

ال نعترف بها وال  ،نما هي سلطة عدوانية غير شرعيةا ،صغرى السلطة االيرانية في جزيرتي طنب الكبرى وطنب ال

 نناضل في  ،من السيطرة عل ها بصورة مؤقتة ،واذا تمكنت قوات الغدر والعدوان ،نتعامل معها
 
فسنبقا دوما

 .(1)سبيل أعادة الحق الى نصابه باعادة الجزيرتين الى حظيرتهما العربية"

على االنضمام لالمارات العربية املتحدة وضعت مجموعة من عندما وافقت امارة رأس الخيمة  ،لذلك

 : (2)الشروط تتعلق بالعالقة مع ايران وقضية الجزر العربية الثالث وهي

  قتصادية أو ثقافية أو غيرها. اسواء كانت سياسية أو  ،قامة االتحاد عالقة مع ايراناعدم 

 لسلمية والدبلوماسية. أن يتحمل االتحاد مشكلة الجزر واعادتها للعرب بالطرق ا 

 .اعادة جميع االيرانيين املوجودين في االمارات العربية املتحدة الى بالدهم 

 خوف، و بالقوة اتهديد ايران املستمر لها باحتالل الجزر والسيطرة عل ه، وأمام أما الشارقة
 
تصعيد  من ا

والذي  ،ت حاكم رأس الخيمةابعد مشاور خاصة ، بتوجهت الى الاهدئة من خالل توقيع اتفاق مع ايران ، فقداالمور 

كان الرد بأن على الشارقة أن تتحمل فه مع موقف الشارقة من توقيع االتفاقية، اما العرب أيكان يتناقض بر 

 .(3)املسؤولية عن هذه الجزر كونها  الحامية لها

                                                 

، مركز الخليج 1، ط(، دولة االمارات العربية المتحدة ومأزق االحتالل االيراني1999( الفيل، محمد رشيد، )(1

 .248للكتب، ص 

(، عالقة ساحل ُعمان ببريطانيا، الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ص 1982( براهيم، عبد العزيز عبد الغني، )(2

255. 

 .578، القاهرة، ص 2(، الجامعة العربية وقضايا التحرر، ط1972( الرفاعي، محمد علي،)(3
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عربيدة، ورفضدت اي وأكدت أن الجزر فارسدية ال  ،البداية باحتالل الجزر الثالث ذيران وضحت موقفها منإ

ثددارة املشدداكل االعتبددار ان الجددزر غيددر عربيددة، وطلبددت مددن العددراق عدددم ، وسدداطة الجامعددة العربيددة خاصددة، بوسدداطة

ن كدان ياال ان التنداقض بدين املسدؤولين االيدراني.(1)ةضدها وأن تعمل على السعي اليجداد اتفداق مدع حداكم رأس الخيمد

 حاضر 
 
 والبعض االخر يوافق على ان يهادن مع االمارات.  في جميع التصريحات حيث البعض يهدد ا

لسدلمية فدي لقداء فيده حرصدها علدى اسدتخدام الوسدائل اأكددت  ،حددت االمارات موقفها في بيان صدر عنها  

 اللقدداء طرحدد شددهدور وفددد مددن الجانددب االمدداراتي ووفددد مددن الجانددب االيرانددي و ضددعقددد فددي ابددو ظ دد  بح ا ي،ثندد
 
مددن قبددل  ا

 : (2)تضمن ،عربية املتحدةدولة االمارات ال

  .انهاء االحتالل العسكري لجزيرتي طنب  (1)

 .ابو موس ى جزيرة بشأن قضية ،لتأكيد على االلتزام بمذكرة التفاهم من قبل الجانب االيرانيا  (2)

 عدم التدخل في ممارسة االمارات على الجزء املخصص لها بموجب مذكرة التفاهم.  (3)

 بران على اجهزة الدولة ومواطن ها.إلت  وضعاها اكافة التدابير واالجراءات  لغاءا  (4)

 إيجاد إطار مالئم لحسم مسألة السيادة على جزيرة ابو موس ى.  (5)

 الثاني: االدعاءات االيرانية بأحقيتها بالجزر  طلبامل

لذلك كانت ذر عاها بالتمسك بالحقوق التاريخية  ،بدأت ايران في محاولة التشكيك في قاعدة عدم استخدام القوة

 بريددر تعددادة الجددزر الددى سدديادتها، وهددذا كددان افكددان ال بددد مددن  ،ها فددي املنطقددةححقيددق مصددالوت
 
للجددوء السددتخدام القددوة  ا

 قليمية غير مشروعة. اال من أجل تحقيق مكاسب ، ما يتعلق بالجزر الثالثفي ،شرعية الدوليةالومخالفاها 

 يمددس املصددال  
 
ندده غيددر قابددل او  ،ح العليددا للدولددة اإليرانيددةلددم تخددرج إيددران عددن صدديغة اعتبددار النددزاي   سياسدديا

تزيدد ، لتحقيدق مطامعهدا عبدر إجدراءات قسدرية عسدكرية ،مستخدمة القوة في العالقات الدولية ،للتفاوض أو الحل

 على تلك الجزر وتعبث بتركيباها السكانية وتسمياتها التاريخية.اها من هيمن

                                                 

، القاهرة: معهد 1، ط1971-1945العربي دراسة لتاريخ المعاصر، (، الخليج 2974( قاسم،جمال زكريا،)(1

 .228البحوث والدراسات العربية، ص 

 .217-216( القاسمي، الجزر الثالث بين السيادة العربية والحتالل االيراني، المرجع السابق، ص (2
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بسدديطرتها علددى  ،ت مددن قبددل دولددة االحددتالل االيرانيددةاالدعدداءات التدد  قدددم بدراسددة  وعليدده سدديقوم الباحددث 

 :الجزر العربية الثالث من خالل

:  ادعاء الحق التاريخ  اليران
ً
 أوال

 تمسكت ايران بادعاء الحق التاري ي من خالل ما يلي:

 للفرس (1
ً
 تبعية الجزر تاريخيا

كاندت تابعدة   ،ل ظهدور االسدالمن الخلديج العربدي وجدزره قبدأ ،لدى اسداس تداري يعتؤكد ايران في هذا االدعاء 

وان ، وُعمدددان والددديمن ةوالتددد  شدددملت العدددراق وباديدددة الحيدددر ، لتشدددمل منطقدددة الخلددديج العربدددي ،لالمبراطوريدددة الفارسدددية

 .(1)الخليج في ذلك الوقت كان يعرف بالخليج الفارس  

عتبدددر ايدددران فدددي لجدددزر علدددى اسددداس يعتمدددد علدددى مطالدددب تاريخيدددة لدددذلك لدددم تاتدددالي اسسدددت ايدددران احتاللهدددا الوب 

طنددددب الكبددددرى وطنددددب الصددددغرى وابددددو موسدددد ى، أنهددددا ارادت ان تسددددتخدم القددددوة لتحقيددددق مكاسددددب غيددددر  جددددزر احتاللهددددا 

وال تمثددل اي دليددل لدددى الفددرس علددى احقيدداهم ، وهددي حجددة قوليددة. وانمددا مددن أجددل اسددتعادة حقهددا التدداري ي ،مشددروعة

هدددا كاندددت تخضدددع لحكدددم القواسدددم مندددذ معرفدددة بريطانيدددا وأن ،بدددالجزر الدددثالث، وأن بريطانيدددا أكددددت علدددى عروبدددة الجدددزر 

قيددام ايددران بطلددب  ،عدددم تبعيددة الجددزر اليددرانعلددى أهددم االدلددة  بمنطقددة الخلدديج ومنددذ وجودهددا فددي هددذه املنطقددة واحددد

 .(2)مقابل مبالمل مالية مغرية ،من قبل قواسم الشارقة ورأس الخيمة ،استئجار او شراء لهذه الجزر 

افها بفارسية الجزر الخرائط ال ريطانية ا (2  لقديمة واعتر

الصدددادرة خدددالل القددددرنين هدددا تسدددتند إيدددران وبقدددوة علدددى الخدددرائط البريطانيدددة وغير  ،فدددي دليدددل الخدددرائط الجغرافيدددة

اظهددرت الجددزر الددثالث ، إلثبددات سدديادتها علددى الجددزر الددثالث، باعتبددار ان هددذه الخددرائط ،الثددامن عشددر والتاسددع عشددر

 :(3)أهمهانذكر من  ،بلون الساحل الفارس  

                                                 

 .93( عبدول، الجزر العربية الثالث في الخليج العربي، مرجع سابق، ص (1

 .386دمري، الجزر العربية الثالث، مرجع سابق، ص ( الت(2

 الجزر الثالث بين أســانيد اإلمارات ودعاوى إيران، االمارات اليوم. (،2008( الصيادي، عبد اللطيف، )(3

https://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-06-13-1.196499 

https://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-06-13-1.196499
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، واملقدمددة مددن قبددل وزارة الخارجيددة البريطانيددة إلددى 1886الخريطددة الصددادرة عددن وزارة الحددرب البريطانيددة فددي عددام  -1

الددذي حملدده السددداحل  ،، والتدد  ظهددرت ف هددا الجددزر الدددثالث بدداللون ذاتدده1888شدداه إيددران ناصددر الدددين القاجدداري عدددام 

 .الفارس  

بما   ،وظهر ف ها عدد من جزر الخليج ،1892دارها اللورد )كيرزون( في عام الخريطة الت  أعدها وأشرف على إص -2

 بلون الساحل الفارس  . ،ف ها الجزر الثالث

ولوندددت الجدددزر الدددثالث  ،م1897حددول بدددالد فدددارس فدددي عددام  ،الخريطددة امليدددحية التددد  أعدددتها مديريدددة مسددداحة الهندددد -3 

 الت  ظهرت ف ها السواحل الفارسية.، باأللوان ذاتها

م، والتدد  ظهدرت ف هددا الجدزر الددثالث بلددون 1954الدذي نشددر فدي عددام ، خريطدة إيددران الدواردة فددي أطلدس )ميددرا( العدداملي -4 

 . األراض   اإليرانية 

البحريددددة وليسددددت خددددرائط لترسدددديم  ةفددددأن هددددذه الخددددرائط مددددن نددددوي خدددداص حيددددث تسددددتخدم للمالحدددد، تدددداليالوب

تحطيم القوى العربية في الخليج وتأمين سالمة  ، د البحريةالحدود بين الدول، حيث كان الهدف من ترسيم الحدو 

ي قيمة قانونية أو قوة الزاميدة،  أهذه الخرائط فاقدة إن ف ،تاليالوب ،مياه الخليج  رةمالحة السفن البريطانية العاب

مما أعطا  ،رانيةستندت ايران الى الخرائط الت  اصدرتها بريطانيا والت  لونت ف ها الجزر بنفس لون االراض   االيأف

 ايران ادعاء جدي
 
 )1(ر.د للمطالبة بأحقياها بالجز ا

 
ً
 تحقيق حماية أمنية ومصالح ذات طبيعة سياسية  :ثانيا

تمتدد  ،نهدا دولدة بحريدةإهذا يسدتند علدى عددة اعتبدارات تتعلدق بأمنهدا القدومي فهد  ترتكدز علدى مقولدة  ء ادعا

وهو مضيق هرمز الذي  ،طل على أهم نقطة في الخليج العربيحدودها لتشمل شاطئ الخليج العربي بأكمله، فه  ت

يعتبر املنفذ الوحيد لبترولهدا فدي العدالم الخدار ي، وان هدذا املوقدع الجغرافدي يحمدل ايدران ضدمان أمدن وسدالمة املالحدة 

 مدددددن هيمندددددة االت
 
د حدددددافدددددي الخلددددديج العربدددددي بصدددددفة خاصدددددة وامدددددن وسدددددالمة منطقدددددة الخلددددديج العربدددددي بشدددددكل عدددددام، خوفدددددا

  .م1971فيت  او احد االنظمة املوالية له بعد اعالن بريطانيا االنيحاب من منطقة الخليج في نهاية السو 

                                                 

 .329- 328القاسمي ،الجزر الثالث بين السيادة العربية واالحتالل االيراني، مرجع سابق، ص  (1)
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وصدرح بدذلك شدداه ايدران محمدد رضددا خدان بهلدوي "أن هدددفنا مدن تشدكيل القددوة البحريدة االيرانيدة الجديدددة 

يات ايدددران ال تقتصدددر علددددى لو لددديس حمايدددة السددديادة علدددى الخلددديج الفارسددد   أو امليدددداه السددداحلية فحسدددب، بدددل ان مسدددؤ 

 )2(.نفسها، ذلك الن املكانه الت  احتلاها ايران قد حملاها الى درجة مسؤوليات اقليمية"

لددددذلك تسددددتلزم تبعيددددة الجددددزر لهددددا مددددن أجددددل الحفدددداع علددددى أمددددن  ،ايددددران ان امددددن الخلدددديج مددددرتبط بهددددا تعتقددددد

ال يتحقددددق اال بالتعدددداون مدددددع دول  ،لدددديجالخلدددديج، وتعكددددس هددددذه الحجددددة عقليدددددة الهيمنددددة االيرانيددددة، حيددددث أن أمدددددن الخ

لتحقيددددق  ، يدددأتيال بددداحتالل االراضددد   بدددالقوة وفدددرض الهيمندددة العسددددكرية، كدددون ادعددداء ايدددران باحقيدددة الجدددزر  ،الجدددوار

 فيعتبدددر هدددذا االدعددداء سياسدددي ،م ضدددمن اتفددداق مدددا بدددين االطدددرافتدددتلدددم  ،مصدددالح المدددن الخلددديج
 
 ال قانونيددد ا

 
لعددددم وجدددود  ا

 )3(.اتفاق

حتدددى  كافدددة حيدددث كاندددت الواليدددات املتحددددة االمريكيدددة تدددزوده باالسدددلحة ،ران بجيشددده وهددددد بدددهشددداه ايدددى تبددداه

اكدددت ايددران علددى ان بريطانيددا احتلاهددا فددي  ،مددا يتعلددق بددالجزر الددثالث أصددبحت ايددران القددوة العسددكرية الخامسددة، وفددي

الجددزر الددثالث  وتحتددلطانيددا لتتحدددى بري ،تالك القددوة العسددكريةامبدد ، لكددن األمددور تغيددرتوقددت غلبددت فيدده علددى امرهددا

 .(1)بالقوة العسكرية

تملك ايدران سدوى ممارسدة سدلوك املحتدل وأكاذيبده ودفاعده الضدعيف عدن احتاللده أراضد   الغيدر. لدذلك  ال

وهددددذا يدددددل علددددى حجددددم القلددددق  ،يظهددددر لنددددا بوضددددوح  جددددز ايددددران عددددن الددددرد علددددى التصددددريحات الدبلوماسددددية اإلماراتيددددة

 .امه سوى اإلنكار وإبداء االستغرابوالخوف لدى ايران، وال يجد أم

الكبدددددددرى وطندددددددب الصدددددددغرى "الوقدددددددا ع التاريخيدددددددة قددددددددمت أدلدددددددة قاطعدددددددة وحاسدددددددمة للجدددددددزر العربيدددددددة الدددددددثالث  

ان ايدددران رفضدددت االعتدددراف بهددذه االدلدددة رغدددم أهمياهدددا  ، إالتتبددع دولدددة االمدددارات العربيدددة املتحدددة علدددى أنهدددا "وابوموسدد ى

 لألهميدة ا ،والتمسك بأحقياها
 
علدى الدرغم مدن علمهدا ويقينهدا بدأن تلدك الجدزر عربيدة  ،السدتراتيجية واالقتصداديةنظدرا

 بسكانها وموقعها وتاريخها. 

  

                                                 

 .100-99عبدول، الجزر العربية الثالث في الخليج العربي، مرجع سابق، ص  (2)

 .396التدمري، الجزر العربية الثالث، مرجع سابق، ص  (3)

ابر ابراهيم، الجزر العربية الثالث وموقف القانون الدولي من احتاللها بالقوة، وزارة الثقافة ( الراوي، ج(1

 .9، ص 142واالعالم ، السلسلة االعالمية 
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 الفصل الرا ا

اقا املحلية والدولية ودورها    الس   لحل  الوسائل السلمية واملو

 االماراتي على الجزر العربية الثالث -الخالف االيراني

 بين االفراد النزاي الدولي شبيه بالنزاعات
 
 ثير أانه أكثر خطورة واشد ت ، إال

 
، فقد يعرض االمن والسلم ا

من خالل اللجوء للحرب لحسم النزاي، وعر فت محكمة العدل الدولية الدائمة، النزاي الدولي  ،الدوليين للخطر

ة أو املنافع بين بأنه "خالف حول نقطة قانونية أو واقعية أو تناقض أو تعارض للطروحات القانونية أو الواقعي

  .(1)"دولتين

  وعلى الرغم من أن
 
 ،م1971حيث اعلن عن قيامها عام ، دولة االمارات العربية املتحدة حديثة العهد نسبيا

 وثقافة مبنية على العالقات السلمية والتعاون اأنها تمتلك ب اال
 
 غنيا

 
لها،  ةالدول املجاور  معماراتها السبعة تاريخا

اناهاجها في التعامل مع كافة املشكالت واالبتعاد عن استخدام  الى السلمية الت  سعت  ومن منطلق الفلسفة

حيث ركزت في جهودها على الدور  ،خيارها  في التعامل مع قضية الجزر العربية الثالثكان الوسائل العسكرية، 

 .الدبلوماس   في أعادة السيادة على الجزر 

قبل استقاللها الى اقامة عالقات طبيعية وسلمية مع الشعب   سعت دولة االمارات ،رغم من ذلكالوب 

 كافة الدين وحسن الجوار، اي طرقت االمارات السبلفي منطلق الروابط املشتركة الت  تتجسد  ، منااليراني

الذي أكد على استخدام الوسائل السلمية في حال نشب نزاي  ،لتسوية النزاي مع ايران وفق احكام القانون الدولي

 ت بالفشل او املماطلة.اءا قد بإملكن جميع السبل  ،دولتين بين

بل  ، بمثابة اختراق ملبادئ االمم املتحدة وااللتزمات الدولية ،يعتبر االحتالل االيراني للجزر العربية الثالث

قات الدولية  ما بينهم، ومن منطلق اعتبار استعمال القوة في العال تجاوز لالتفاقيات البريطانية الت  كانت قائمة في

 الن ذلك يخل بسالمة وامن اي دولة. ،ترتب على استخدامها مسؤولية دوليةتجريمة دولية 

 

                                                 

 شكري، محمد عزيز، تسوية النزاعات الدولية، المعرفة.  (1)

https://www.marefa.orgتسوية_النزاعات_الدولية/ 

https://www.marefa.org/تسوية_النزاعات_الدولية
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الت  استخدمت لحل النزاي االيراني ، سيقوم الباحث بدراسة الوسائل السلمية ،وبناء على ما سبق

ضافة الى بيان ردود الفعل الت  ، باال اهااالماراتي على الجزر الثالث ودور املنظمات الدولية في السعي لحل قضي

وانما  ،ولم تكن هذه املواقف حاسمة للقضية ،االقليم  والدولي ينتجسدت في املواقف الت  اتخذت على الصعيد

ما زالت القضية  ،رتكزت على الشجب واالستنكار وادانة للعدوان الغاشم على الجزر العربية، والى يومنا هذا

   . ا موقف العادة السيادة العربية والشرعية الدولية لهذه الجزر ولم يتخذ به ،محور جدل ونقاش
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 االول: الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية  بحاامل

وكذلك قد تقوم على الصراي لتحقيق  كافة املجاالت العالقات الدولية على التعاون والتنافس فيتقوم 

تكون هنالك طرق سلمية  أمام الدول  في أني تكمن مصالح خاصة بكل دولة، لذا فإن مصلحة املجتمع الدول

القانون الدولي ُع   باالهتمام في حل النزاعات  ةدون اللجوء الى الحرب، ومنذ نشأ، باملتنازعة لتسوية خالفاتها

 الدولية، وتم االتفاق على تقسيم اساليب النزاعات الدولية الى: 

 الدولية التسوية الودية لحل املنازعات  :املطلب االوًل 

 :في الوسائل الودية وتتمثل

 الحلول السياسية   (1)

حيث تعتمد  ،الت  تستخدم  في حل النزاعات، وتتسم بالبساطة وعدم التعقيد ،هي الوسائل غير القضائية

ال تكون منتجة  ،الت  قد تساعد في عملية حسم النزاي، وفي احوال اخرى  ،على حسن النوايا في كثير من االحوال

 .(1)عل ها ااال اذا وقعو  ،راف النزايألطغير ملزمة  ،ية، كما أن القرارات الت  تنتج عن هذه الوسائلبصورة كاف

من أجل استعادة سيادتها على الجزر  ،الوسائل السلمية الت  سعت االمارات العربية املتحدة الى تحقيقها 

ما بعد عالقة تقوم على  لتصبح في ،ررابطة الدين والجوا اومن اجل حل النزاي  بين دولتين تجمعهم ،الثالث

، فعملت االمارات حسب ما جاء من املجاالت وغيرها كافة التعاون في املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية

لتؤكد بالنص "يجب على أطراف كل نزاي من شأن استمراره  ،( من ميثاق االمم املتحدة1( فقرة )33في نص املادة )

واالمن الدولي للخطر، أن يتلمسوا حلُه بادي ذي بدء بطريق املفاوضة، والتحقيق، أن يعرض حفظ السلم 

  ".والوساطة، والتوفيق، والتحكيم،  والتسوية القضائية

  

                                                 

 .349القاسمي، الجزر الثالث بين السيادة العربية واالحتالل االيراني، المرجع السابق ، ص( (1
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 بوسائل سياسية عدة من أجل حل الخالف، وكان منها: حاولت اإلمارات مع إيران

 املفاوضات الدبلوماسية: .1

هذه العملية قديمة  ،لحل الخالفات فيما بينهم ،أ ال ها اطراف النزايلجتالت   ،هي املفاوضات االعتيادية

نهم ياستخدمت لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، من خالل اشخاص تقوم كل دولة بتعي ،قدم التارير

 لوجه ،لتمثيلها
 
 ة.على طاولة واحد ،من أجل اتمام عملية التفاوض بشكل مباشر وجها

  حاضر  كان
 
 حسن النية دائما

 
لدى املفاوضين في الجانب االماراتي، وأكد على ذلك وزير الخارجية لدولة  ا

اشار ف ها " ،م1993كلمة أمام الجمعية العامة لالمم املتحدة عام  ئهلقاإخالل  ،االمارات راشد عبد هللا النعيم 

 لبناء الثقة الى حل املنازعات بالحوار والطرق السلمية، بمقتض ى ميثاق االمم املتحدة، والقانون ال
 
دولي، اساهدافا

 .(1)ولتعزيز السلم واالمن واالستقرار الدولي والتعايش السلم  وحسن الجوار بين دول املنطقة"

على ذات النهج: "نجاح سياستنا الخارجية، أحد أبرز اإلنجازات  خليفة بن زايد آل نهيانوأكد سمو الشير 

مق قائمة على الحكمة واالعتدال، تستمد مباد ها من ثقافتنا املشهودة لدولتنا، ذلك أنها سياسة إنسانية الع

العربية اإلسالمية األصيلة، ومن ميثاِق األمم املتحدة وأحكام القانون الدولي، الداعية إلى التعايش السلم  وبناء 

باي الوسائل
 
السلمية  الثقة وُحسن الجوار واالحترام املتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وات

 بهذه املبادئ، نكرر الدعوة للحكومة اإليرانية للجلوس إلى طاولة الحوار، و  .اتلتسوية النزاعات والخالف
 
التزاما

 لقضية جزرنا الثالث املحتلة، بما يرتخ األمن واالستقرار في منطقة الخليج العربي، 
 
وارتضاء التحكيم الدولي حال

إلى روابط ، يتجاوز حدود التارير والجغرافيا ،فما يربطنا بمحيطنا الخليجي وهو التزام وأولوية قصوى في سياستنا،

  ،الدم والدين واملصالح املشتركة، وهي عالقات مصيرية راتخة
 
 وتقاربا

 
 وتكامال

 
ملا فيه  ،نعمل على تعزيزها تنسيقا

 .(2)مصلحة دول املنطقة وشعوبها"

  

                                                 

 .1( المهذبي، مليود، المفاوضة في القانون الدولي، جامعة الدول العربية، القاهرة، ص (1

عالجة قضية الجزر المحتلة، مركز المزماه لدراسات اآلليات اإلماراتية في م(، 2013نعناع، عبد القادر، )( (2

 والبحوث، االمارات.

http://almezmaah.com/2013/11/11/3-الج-قضية-معالجة-في-اإلماراتية-اآلليات/ 

http://almezmaah.com/2013/11/11/الآليات-الإماراتية-في-معالجة-قضية-الج-3/
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 املساع  الحميدة: .2

لتسدوية الندزاي القدائم  ،االتصال بين الدولتين املتندازعتين، ها عالقة بالنزايقيام دولة او منظمة ليس ل يه

ث القيدام بعمدل ودي بدين االطدراف او ثالد يجدوز لطدرف ،، في حال عدم تمكن الدول مدن اللجدوء الدى املفاوضداتابينهم

علددددى تقريددددب تعتمددددد  لددددث،مددددن خددددالل تكليددددف احدددددهما او تكليددددف مددددن منظمددددة دوليددددة لحددددل النددددزاي، مهمددددة الطددددرف الثا

وجهددددات النظددددر والتخفيددددف مددددن حدددددة النددددزاي وتهدئددددة املشدددداعر وايجدددداد جددددو مالئددددم لدددددخول اطددددراف النددددزاي فددددي عمليددددة 

 ،اي يمكن رفض مساعيه، وتنته   املساعي الحميدة في حال النجاح ،التفاوض بشكل مباشر، وليس له اي الزامية

مدن أجدل  ،ل مسداعيه، او عددم التوصدل لنتدائج ايجابيدةجمع االطراف واجراء املفاوضات املباشرة، او رفض قبو  إلى

 .(1)حل النزاي

لجندددة  إلدددىقامدددت جامعدددة الددددول العربيدددة ومنظمدددة املدددؤتمر اإلسدددالمي ومجلدددس التعددداون الخليجدددي باالضدددافة  

لفت بوضع آلية للتفاوض  بين االمارات العربية املتحدة ودولة ايران، قامدت جميعهدا باسدتخدام املسداعي 
ُ
خليجية ك

وفيمدددا كاندددت دولدددة اإلمدددارات قدددد تجاوبدددت مدددع تلدددك  مدددن أجدددل التوصدددل إلدددى حدددل دائدددم لهدددذه القضدددية.، حميددددة بينهمددداال

بسدددبب تمسدددك   ،مددن أجدددل اسدددتعادة حقوقهددا املشدددروعة، إال أن  جميدددع  تلددك املسددداعي لدددم تددن ح ،التددد  بدددذلت ،املسدداعي

 الذي عاد لرفض أي تنازل. ،الجانب اإليراني

 الوساطة: .3

ال تقتصدر علدى جمدع االطدراف وايجداد جدو ، املسداعي الحميددةفدي طدرف ثالدث كمدا هدو الحدال هي مبادرة مدن 

االطدددددراف  تاال اذا اتفقددددد ،مالئدددددم، وانمدددددا اقتدددددراح شدددددروط او حدددددل لتسدددددوية الندددددزاي، ويمكدددددن رفدددددض الوسددددداطة والحلدددددول 

فهد  غيدر ملزمدة  ،ةهنا تصدبح  الوسداطة اجباريدة، واذا وافقدت االطدراف علدى الوسداط ،املتنازعة على قبول الوساطة

 :(2)هي ،ال بد من التعريف بها ،الحلول، وهنالك عدة انواي للوساطة بقبول 

يتصدددل بصدددورة مباشدددرة بدددين االطدددراف املتنازعدددة، وهدددو ، هدددي التددد  يقدددوم بهدددا طدددرف ثالدددث :الوسددداطة املباشدددرة -1

 
 
 حيث تلتقي االطراف بصورة مباشرة.  ،االكثر شيوعا

                                                 

 .340نون الدولي العام، المرجع السابق، ص ( الفتالوي، الوجيز في القا(1

 342-341( الفتالوي، مرجع سابق، ص (2
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  ،وم بهدددا اكثدددر مدددن طدددرف واحددددالوسددداطة غيدددر املباشدددرة: هدددي التددد  يقددد -2
 
حيدددث يختدددار كدددل طدددرف متندددازي شحصدددا

، ويتددولى الوسدديطان العمددل علددى تسددوية املنازعددات ،يكلفدده االتصددال بالشددخص الددذي اختدداره الطددرف االخددر

فيحددق لهمددا قبددول او  ينلتسددوية النددزاي وال تلدزم االطددراف بنتددائج الوسديط ،عل همدا ان يبددذال اقىدد ى الجهدودو 

 النزاي بينهما بنشوب حرب بينهما. ينذرعندما ، الدول للوساطة غير املباشرة رفض الحلول، وتلجأ

ان تفدددرض دولدددة وسددداطاها  م،1991جديدددد الالوسددداطة االجباريدددة: ظهدددر بعدددد التطدددورات علدددى النظدددام الددددولي  -3

  ،على االطراف املتنازعة
 
 .لصالح طرف ضد الطرف االخر وقد يفرض الوسيط حلوال

من أجل  ،بين دولة االمارات العربية املتحدة ودولة ايران ،في قضية الجزر عملت سوريا بدور الوسيط 

ورفض كل اشكال  ،لم يرحب بذلك الجانب اإليراني بموافقة االمارات، لكنقضياها التوصل الى آليات لحل 

 عتبارهم اطرافبا ،خاصة من اي طرف عربي، بالوساطة لحل قضية الجزر املحتلة
 
 .غير محايدين ا

معتبرة أن العالقة بين االمارات العربية املتحدة ودولة   ،رفضت ايران الوساطة الروسيةم 2008في عام 

وهذا يع    ،تدخل اي طرف خار ي  دون ب ،ايران  مجرد سوء تفاهم يمكن حله ضمن اإلطار الثنا ي بين البلدين

 الجزر أمر ليس مطروحه ة هذوأن قضي ،وليس نزاي حدود بين البلدين اان ايران تدعي سوء التفاهم ما بينهم
 
 ا

 ،ال نزاي حدود، نقاش مع ايران، فردت االمارات بشكل واضح وصريح برفض ما تدعيه ايران أنه سوء تفاهملل

أن "وصف إيران للخالف الكبير حول الجزر  عبد العزيز الغريري التحاداوأكد على ذلك رئيس املجلس الوط   

 .(1)وء تفاهم، وإنما قضية احتالل ومطالبة بحق تاري ي قائم"الثالث املحتلة غير يحيحي فهذا ليس س

 التوفيق: .4

 بغيدددره مدددن األسددداليب املعروفدددة لحدددل النزاعدددات السياسدددية بدددالطرق الوديدددة، إذ لدددم 
 
هدددذا االسدددلوب حدددديث العهدددد قياسدددا

بتكددرار  حددين بدددأت اإلشددارة إليدده م،1919يددذكر فددي نصددوص معاهدددة الهدداي ولددم يدددخل حيددز القددانون الدددولي إال عددام 

                                                 

(، مشكلة الجزر اإلماراتية المحتلة: قراءة في المواقف اإليرانية األخيرة، مركز اإلمارات 2008هيكل، نوح، )( (1

 للدراسات والبحوث.

http://ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Fattouh_Haikal/Featur

eTopic_0848.xml 

http://ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Fattouh_Haikal/FeatureTopic_0848.xml
http://ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Fattouh_Haikal/FeatureTopic_0848.xml
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دارنو دات. لكددن أهمهددا بددال شددك كدداناهددذكددره فددي كثيددر مددن املع التدد  وضددعت للتوفيددق القواعددد  ،م1925 معاهدددة لوكد

 :(1)ةالتالي

 .وتكون دائمة ،تألف اللجان من ثالثة أو خمسة أعضاء على األكثرت -1

، كما أن  قوق،ال على الح ينحصر اختصاصها في الخالف على املصالح -2
 
وال يكون هذا االختصاص إلزاميا

 للطرفين ،التقرير الذي تضعه
 
 إلى حلول تحكيمية أو قضائية الحقة ،ال يكون ملزما

 
 .بل يكون مستندا

 .توفيق األصول املنصوص عل ها في معاهدة الهاي بشأن التحقيقتتبع لجان ال -3

 :لجان التحقيق الدولية .5

جاء  ه،وعلي ،هي عملية تشكيل لجان دولية تكون مهماها دراسة الوقا ع للمسائل املختلف عل ها بين دولتين

ية في حال وجود اللجان الدول ؤكد على تأليف، ليم1907نص املادة التاسعة من توصيات مؤتمر الهاي لعام 

 .(2)ويتم ذلك بصورة اختيارية بين اطراف الخالف، اختالف

، اللجوء إلى لجان ببات من الصعب  وقدلم تتجاوب إيران مع اآلليات السابقة،  
 
دون موافقة الطرفين معا

 وإلى املنظمات الدولية املختصة بمعالجة 
 
هذه املسألة تحقيق تدرس ملف الجزر وترفع توصياتها إلى الطرفين أوال

. كما بات أي  حل توفيقي بين الطرفين غير ذي مع ى
 
في ظل رفض إيران التوصل إلى حل سلم  دائم ملسألة  ،الحقا

 الجزر.

 الحلول القضائية  (2)

 الوسائل القضائية في:وتتمثل 

 :التحليم .1

در عن بحكم صا ،التحكيم الدولي وسيلة لحسم نزاي بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي

 .(3)محكم أو مجموعة محكمين يختارون من قبل الدول املتنازعة

                                                 

 ( شكري، تسوية النزاعات الدولية، مرجع السابق.(1

 .232حدة  مرجع سابق، ص ( المفتي، الخالف بين إيران واالمارات العربية المت(2

 .233( شكري، تسوية النزاعات الدولية، مرجع سابق، ص (3

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88
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 قد يكون التحكيم أختياري
 
نزاي بين  با نشإذالنزاي، ف بوهو التحكيم الذي يتم االتفاق عليه بعد نشو  ا

 لتحكيم وبعد االتفاق على التحكيم يصبح التحكيم اجباريلجاز لهما احالته او عدم احالته  ،دولتين
 
 . ا

،يكون التحكيم اجباري وقد
 
النزاي من خالل  بوهو التحكيم الذي يتم االتفاق عليه بين الدول قبل نشو  ا

 وحيث ،مثل الحدود او التجارة ،املعاهدات الخاصة بالتحكيم او من خالل املعاهدات الت  تتعلق بموضوي معين

وما يصدر من  بهالدولي وتصبح الدول ملزمة لجأ االطراف الى التحكيم تانه في حالة النزاي  تنص على املعاهدة أن 

 .(1)لجميع اطراف النزاي مقرار ملز 

الطاولدددة والقبدددول بدددالتحكيم  إلدددىوأكدددد الشدددير خليفدددة بدددن زايدددد آل نهيدددان دعدددوة ايدددران مدددن أجدددل التفددداوض والجلدددوس 

لتنا، ذلددك أنهددا نجدداح سياسددتنا الخارجيددة أحددد أبددرز اإلنجددازات املشددهودة لدددو "قددال سددموه  ،وفددي هددذا الصدددد ،الدددولي

سياسة إنسانية العمق قائمة على الحكمة واالعتدال، تستمد مباد ها من ثقافتنا العربية اإلسالمية األصيلة، ومن 

ميثددداق األمدددم املتحددددة وأحكدددام القدددانون الددددولي الداعيدددة إلدددى التعدددايش السدددلم  وبنددداء الثقدددة وحسدددن الجدددوار واالحتدددرام 

" تبددددداي الوسدددددائل السدددددلمية لتسدددددوية النزاعدددددات والخالفددددداتااخليدددددة للددددددول، و املتبدددددادل وعددددددم التددددددخل فدددددي الشدددددؤون الد

 بهددذه املبدادئ، نكددرر الددعوة للحكومددة اإليرانيدة للجلددوس إلدى طاولددة الحدوار وارتضدداء التحكدديم "وأضداف 
 
إننددا، والتزامدا

 لقضددددية جزرنددددا الددددثالث املحتلددددة، بمددددا يرتددددخ األمددددن واالسددددتقرار فددددي منطقددددة الخلدددديج العر 
 
لكددددن ايددددران  (2)"بدددديالددددولي حددددال

 .رفضت اللجوء لتحكيم وتمسكت بموقف القوة واحقياها التاريخية بالجزر 

 :التسوية القضائية .2

بحكم قانوني صادر  ،من أشخاص القانون الدولي، القضاء الدولي وسيلة لحسم نزاي بين شخصين أو أكثر

 
 
 .(3)عن هيئة دائمة تضم قضاة مستقلين جرى اختيارهم مسبقا

                                                 

 347( الفتالوي، الوجيز في القانون الدولي العام،مرجع سابق، ص (1

واكسبو  42اليوم أنظار العالم كله نحو اإلمارات وهي بين عيدين "اليوم الوطني الـ (،2013( العريان،بسام، )(2

 .2/12/2013د ومفخرة عربية، دنيا الوطن، " فرحة إتحا 2020

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/467311.html 

 

 ( شكري، تسوية النزاعات الدولية، المرجع السابق(3

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/467311.html
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وتتولى الفصل طبقا ألحكام القانون  ،ل الدولية هي الجهاز القضا ي الرئيس   لألمم املتحدةمحكمة العد

الدولي في النزاعات القانونية الت  تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن املسائل القانونية الت  قد تحيلها 

 .(1)إل ها أجهزة األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة

الت  سعت بها االمارات لحل ، يع االبواب امام املبادرات السلمية واملساعي الحميدةايران اقفلت جم

لها اال تقوية املوقف القانوني  من خالل االتجاه الى محكمة العدل الدولية واملوقف السياس    ولم يبقة ، الخالف

ن دول العالم ملوقف االمارات الداعي د العديد ميالجزر والسيادة عل ها وتأيفي بأحقياها  ى بتأييد اإلماراتالذي يع 

 .الى اللجوء ملحكمة العدل الدولية

 
 
ستهجنت فيه االحتالل االيراني بكيفية اأصدرت االمارات العربية املتحدة وبعض الدول العربية بيانا

ل وأكدت باالضافه الى انها عربية، وشجبت ما قام به االحتال، مجاورة لها راض  أاستخدام القوة باحتالل جزء من 

 ص علىعلى احترام الحقوق والعمل على حل اي خالف بالطرق السلمية، حيث حرصت االمارات كل الحر 

 للقضائية  ،االهتمام واملتابعة لقضية الجزر العربية الثالث
ُ
حيث انتهجت الطرق السلمية والسياسية وصوال

  .كخطوة نهائية

على الضعف وانما على قناعة تامة بأن  االسلمية مبنيلم يكن املوقف االماراتي عند اللجوء الى الوسائل 

  للتفاوض  ،ؤدي بمنطقة االقليم الى الدمار الكلييالنزاي املسلح مع دولة مجاورة لها س
 
لذلك كانت مستعدة دائما

 مع ايران. 

قها تطالب بحقو  ،جزر العربية الثالث الى يومنا هذاللاالمارات العربية املتحدة منذ االحتالل الغاشم 

التفاهم، وان االمارات لم تستغل في اي لحظة ة وكانت شديدة الحرص على احترام وااللتزام بمذكر ها، املشروعة ف 

سواء في االضطرابات الداخلية كاالطاحة بنظام الحكم في ايران، اندالي حرب  ،الظروف الت  مرت ف ها ايران

 من يأتي حرب تحرير الكويت(، و  ) خليج الثانيةااليرانية( ثم حرب ال -الخليج االولى )الحرب العراقية
 
هذا انطالقا

، حرصت االمارات على توطيد العالقات ةالحكمة االماراتية الت  لم تنفعل للحظة تجاه املواقف االيرانية املستفز 

                                                 

 ( محكمة العدل الدولية (1

https://www.icj-cij.org/ar 

https://www.icj-cij.org/ar
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 يحمد ما تقوم به ال بأن لعل ايران تدرك غفلاها  ،دون مواقف عدائيةبلجزر في امع جيرانها واملطالبة بحقوقها 

 عقباه وان ايران تتجه بمنطقة الخليج الى الغرق. 

  ،القانون الدولي حق الدفاي الشرعي فيمارات حسب ما جاء لال و 
 
بما  ،وهو حق استخدام الوسائل جميعا

  ،يعدها القانون الدولي غير مشروعة لتمنع الخطر الذي يهددها، اي ارتكاب اعمال ،ف ها العسكرية
 
 ،و عد مباحا

بل اصرت على اللجوء للوسائل  ،رد على ايرانلولكنها لم تلجأ للقوة ل (1)ها اجل الدفاي عن الدولة وبقاالنه من 

الذي يقض   على الحرب الباردة والتنافس ، ال بد من وجود التضامن الجماعي ،ولتحقيق هذه الوسائل ،السلمية

 بين الدول على الهيمنة. 

ولدددم  ،عتمددداد الوسدددائل السدددلمية لتسدددوية املنازعدددات الدوليدددةاي اسدددتمرت دولدددة االمدددارات العربيدددة املتحددددة فددد

 فاستعدت استعداد ،تيأس
 
 تاما

 
جزر العربيدة الدثالث وااللتدزام الما يتعلق باحتاللها  الجراء حوار مع دولة ايران فيا

لقددددوانين تيددددة والعمددددل علدددى احتددددرام اامددددن أجدددل انهدددداء هددددذا االحدددتالل وعددددودة الجددددزر للسددديادة االمار  ،بدددالطرق السددددلمية

 .(2)واالعراف الدولية وحسن الجوار

عتبارهددا املددالذ االخيددر التدد  اب ، الجدددير بالددذكر أن دولددة ايددران اقدددمت علددى اللجددوء ملحكمددة العدددل الدوليددة

السددديادة علدددى الجددددزر فددددي السدددتعادة حقهدددا  كافددددة، السدددبل السدددلمية ةت مدددن خاللدددده االمدددارات العربيدددة املتحدددددداسدددتنف

 :(3)بينوذلك يعود لسب ،الثالث

  .متالك الجزر االت  تؤكد احقياها ب ،االمارات على االدلة القانونية والتاريخية ةياز ح  (1)

 جميع الوسائل السلمية الت  هدفت الى حل القضية ولم تن ح.  داستنفا (2)

 : التسوية غير الودية للمنازعات الدولية املطلب الثاني

كما سبق لنا الحديث  ،وسائل دبلوماسية وقانونية من ،الوسائل الدولية لحل الخالفات متعددة ومتنوعة 

القوة العسكرية أو فرض ، ك وقد تلجأ ال ها العديد من الدول  ،عنها، وهنالك وسائل غير ودية في حل النزاعات

                                                 

 .353( الفتالوي، الوجيز في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص (1

اآلليات اإلماراتية في معالجة قضية الجزر المحتلة، مركز المزماه لدراسات (، 2013نعناع، عبد القادر، )( (2

 والبحوث، االمارات 

http://almezmaah.com/2013/11/11/3-اآلليات-اإلماراتية-في-معالجة-قضية-الج/ 

 .352( القاسمي، الجزر الثالث بين السيادة العربية واالحتالل االيراني، المرجع السابق، ص (3

http://almezmaah.com/2013/11/11/الآليات-الإماراتية-في-معالجة-قضية-الج-3/


 

 

برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية   

الثالث العربية الجزر حول اإلماراتي اإليراني والخالف السلمية الوسائل 68  

من خالل فرض العقوبات االقتصادية  ،الحصار على اقليم معين، وقد تكون الضغوطات االقتصادية هي الحل

 حجزها.وتجميد االموال أو 

والتسوية غير الودية: هي التسوية اإلكراهية الت  تجبُر بوساطاها دولة ما أو منظمة دولية دولة أخرى على 

 غير قليل من 
 
رف العالم عددا الرضوخ لوجهة نظرها أو االنصياي لقرارات الجماعة الدولية بحسب الحال. ولقد عة

 :(1)الحرب، ومن هذه الوسائلالوسائل الفعلية للتسوية النزاعات الدولية وأهمها 

 قطع العالقات القنصلية ما لم يقصد منه ذلك صراحة1
 
ر حتما  .. قطع العالقات الدبلوماسية: وهو ال يستج 

 .. االقتصاص: هو اتخاذ تدبير مماثل ملنع رعايا دولة أجنبية من دخول البالد أو رفع تعرفة الجمارك2

ارتكبددت مخالفتدده لددنص صددريح وارد فددي املعاهدددات أو القواعددد الدوليددة  . الثددأر أو االنتقددام: يطبددق بحددق كددل دولددة3

 .العرفية

 . االحتالل املؤقت4

 . الحصار السلم : هو ضرب نطاق حول بالد ومنعها من االتصال بالبالد األجنبية5

نعهدا مدن . حجز السفن: أي حجز السفن العائدة للدول املعادية عند رسوها فدي ميداه الدولدة املعتددى عل هدا، وم6

 .الخروج حتى تسلم الدولة املعادية بوجهة نظر الدولة الحاجزة

 من الزمن7
 
 . توقيف السفن: أي منع السفن من مغادرة املواناء وقتا

. املقاطعددة االقتصددادية: وهددي قطددع التعامددل التجدداري مددع الدولددة أو الدددول األخددرى إلكراههددا علددى تعددديل تصددرف 8

 ح حديث العهد ابتكره هذا العصر، وتعتبر من األسلحة القوية.غير مشروي أقدمت عليه، وهو سال 

وتقض   املقاطعة االقتصادية بقطع كل عالقة مالية أو تجارية بين الدولتين وقطع أي اتصال مالي أو 

 ما تذهب إلى حد عدم السماح لسفن أو طائرات الدولة الت  اساهدفت 
 
تجاري بينهما أو بين رعاياهما، بل كثيرا

 لتطال رعايا الدول األخرى، الت  تسهم في دعم باستعما
 
ل مرافىء الدول الت  استخدمته وتمتد املقاطعة أحيانا

 .اقتصاد الدولة املفروض بحقها املقاطعة االقتصادية، و سمى هذا النوي املقاطعة من الدرجة الثانية

                                                 

 سوية النزاعات الدولية، مرجع سابق.شكري، ت( (1
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غيددر أن ميثدداق األمددم املتحدددة جدداء . الحددرب: كانددت الدددول تلجددأ إلددى الحددرب كحددل وحيددد ملشددكلاها مددع دولددة أخددرى، 9

يحدددرم الحدددرب، بدددل حتدددى اسدددتخدام القدددوة أو الاهديدددد باسدددتخدامها إال فدددي حدددالتين اثنتدددين همدددا: حالدددة الددددفاي 

 ألحكام الفصل السابع من امليثاق
 
 .املشروي، وحالة كون القوة مستخدمة تحت راية األمم املتحدة تطبيقا

س األمددددن اختصاصددددات وسددددلطات مختلفددددة فددددي أحددددوال تهديددددد حيددددث جدددداء الفصددددل السددددابع خدددداص بمباشددددرة مجلدددد

مددن امليثداق علددى "يقددرر مجلدس األمددن مددا إذا كددان  39السدلم أو اإلخددالل بدده أو وقدوي العدددوان، حيددث نصدت املددادة 

  من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما 
 
قد وقع تهديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمال

 ألحكام املادتين  يجب اتخاذه
 
 .(1)لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه" 42و 41من التدابير طبقا

فدده قددرار   مددن أعمددال العدددوان كمددا عر 
 
وإذا قددرر مجلددس األمددن أن مددا وقددع يهدددد السددالم أو يخددل بدده أو يعتبددر عمددال

مددن امليثدداق وهددي علددى  42و 41ادتددان جدداز لدده اتخدداذ تدددابير حددددتها امل 1974( لعددام 3314الجمعيددة العامددة رقددم )

 :(2)نوعين

 .آد تدابير قسرية

 . ب د تدابير عسكرية

  

                                                 

charter/chapter-https://www.un.org/ar/sections/un-( ميثاق االمم المتحدة ، الفصل السابع (1

vii/index.html 

 ( المرجع نفسه.(2

https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
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 لجزر الثالث لعلى احتالل ايران االقليمية والدولية ال فعال الثاني: ردود ا بحاامل  

 من مظاهر العداء االيراني
 
 انطالقا

 
ي ان االمارات العربية املتحدة بذلت قصارى جهدها في املساع ، إال

 ،والت  تجمعها معها رابطة الدين واملصير املشترك ،هالمن أجل الحفاع على عالقاها مع الدولة املجاورة  ،الحميدة

وأكدت من خالل التصريحات عنها الجزر ورفضت التنازل في أن ايران تمسكت بأحقياها  إالباالضافة الى الجوار، 

ال تنيجم مع  ،ما باردة دول العربية الى اتخاذ مواقف الى حدودفع ذلك بال ،على السنة ممثيلها أن الجزر فارسية

 والبقاء على استخدام مواقف ال تتجاوز االستنكار ،خطورة الحدث تجاه ايران
 
 لرفض حلها مشكلة الجزر سلميا

 .واالحتجاج 

قف ال بد من ولبيان هذه املوا، اختلفت املواقف العربية والدولية في قضية االحتالل االيراني للجزر الثالث

 طرحها ضمن ما يلي: 

اقا املطلب االول:  االقليمية املنظمات مو

 :
ً
 قا جامعة الدول العربيةمو اوال

الصالت بين الدول  توثيقأن الغرض من وجود الجامعة  على نص ميثاق الجامعة العربية في مادته الثانية  

وصيانة الستقاللها وسيادتها، والنظر بصفة  املشتركة ف ها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها

 )1(.عامة فى شؤون البالد العربية ومصالحها

لجزر الجامعة اعن احتالل  أطلقها املسؤولون االيرانيون في الحديثالتصريحات والاهديدات الت  دفعت 

م االمين العام يقو  ه أنونتج عن، م14/11/1971مؤتمر جمع وزراء خارجية الدول االعضاء في  لعقد العربية

ا موايران في القاهرة عما نتج عن االجتماي بخصوص الجزر الثالث وابالغه بريطانيا يري للجامعة العربية بأبالغ سف

بأن املوقف العربي موحد وثابت بعروبة الجزر، وان على الدول العربية الت  تقيم عالقات مع ايران وبريطانيا أن 

 )2(.بجدية املوقف العربي امن أجل اشعارهم ،ربيةبأسم جميع الدول الع اتتواصل معهم

                                                 

 ل العربية، قانون.ميثاق جامعة الدو (1)

http://qanon.ps/news.php?action=view&id=6583 

 . 308عبدول،الجزر العربية الثالث في الخليج العربي، المرجع السابق ، ص  (2)

http://qanon.ps/news.php?action=view&id=6583
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هذا  "،لتأكيد املطلق لسيادة دولة اإلمارات العربية املتحدة الكاملة على جزرها الثالث الت  تحتلها إيرانا"

ما أكدت عليه جامعة الدول العربية، وتأييد ودعم اإلجراءات والوسائل السلمية كافة الت  تتخذها دولة اإلمارات 

في بيان له "استمرار الحكومة اإليرانية في تكر س احتاللها  املؤتمر عادة سيادتها على جزرها املحتلة، واستنكرالست

لجزر الثالث، واناهاك سيادة دولة اإلمارات العربية املتحدة، بما يزعزي األمن واالستقرار في املنطقة، ويؤدي إلى ا

ن" يت ناورات العسكرية اإليرانية الت  تشمل جزر دولة اإلمارات العربية كما أدان امل. تهديد األمن والسلم الدوليَّ

املتحدة الثالث املحتلة، واملياه اإلقليمية واإلقليم الجوي والجرف القاري واملنطقة االقتصادية الخالصة للجزر 

ا ال يتجزأ من دولة اإلمارات  .(1)العربية املتحدة الثالث، باعتبارها جزء 

ن موقف الجامعة العربية يلتقي مع موقف االمارات و سانده في رفض االحتالل الغاشم يتبين لنا أ ،وهكذا

من قبل ايران للجزر العربية والتمسك بالحق العربي والتشديد في التنديد من أجل االنيحاب منها واسترجاي 

 الحق العربي.

 :
ً
 العربية موقا مجلا التعاون لدول الخليجثانيا

 على جدول أعمال  "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موس ى"ث أصبح موضوي الجزر الثال 
 
 ثابتا

 
بندا

ولقد دعمت دول املجلس موقف اإلمارات العربية املتحدة من  ،م1992املجلس األعلى واملجلس الوزاري منذ 

شر مع بعملية التفاوض املبا والقبول قضية الجزر، وطالبت دولة إيران بإنهاء احتاللها للجزر العربية الثالث، 

ناشدت دول مجلس التعاون الدول  .االمارات العربية املتحدة، او قبول إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية

واملجموعات اإلقليمية والدولية العمل من أجل إقناي إيران وحثها على القبول بالجهود السلمية لإلمارات العربية 

 .(2)لحل قضية الجزر الثالث، املتحدة

                                                 

 الل إيران للجزر اإلماراتية.(، الجامعة العربية تستنكر استمرار احت2017صحيفة القبس، )( (1

https://sabq.orgالجامعة-العربية-تستنكر-استمرار-احتالل-إيران-للجزر-اإلماراتية/ 

 لدولة التابعة المحتلة الثالث الجزر قضية اندةمساالمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ، ( (2 (1)

 االمارات.

http://gcc-sg.org/ar 

sa/CooperationAndAchievements/Achievements/PoliticalAffairs/Majorachievements

inthefieldofforeignpolicy/Pages/Supporttheissueofthethreeoccup.aspx 

https://sabq.org/الجامعة-العربية-تستنكر-استمرار-احتلال-إيران-للجزر-الإماراتية
http://gcc-sg.org/ar%20sa/CooperationAndAchievements/Achievements/PoliticalAffairs/Majorachievementsinthefieldofforeignpolicy/Pages/Supporttheissueofthethreeoccup.aspx
http://gcc-sg.org/ar%20sa/CooperationAndAchievements/Achievements/PoliticalAffairs/Majorachievementsinthefieldofforeignpolicy/Pages/Supporttheissueofthethreeoccup.aspx
http://gcc-sg.org/ar%20sa/CooperationAndAchievements/Achievements/PoliticalAffairs/Majorachievementsinthefieldofforeignpolicy/Pages/Supporttheissueofthethreeoccup.aspx
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دعا رئيس دولة االمارات الشير زايد بن سلطان الى الحوار م، 1993القمة ملجلس التعاون عام  وفي مؤتمر

وجاء الرد االيراني على لسان الرئيس االيراني رفنسنجاني عن رغبة ايران في السالم والتعاون مع دول  ،املباشر

 وأصدر املؤتمر بيان .يمكن ان يحل عن طريق املفاوضاتفيتعلق بقضية الجزر ، أما في ما الجوار
 
 :(1)جاء فيه ا

 ما يتعلق باحتالل الجزر العربية الثالث.  ع االمارات فيمدعوة ايران الى االستجابة الجراء حوار مباشر   (1)

 مددن خددالل اللجددوء الددى الوسددائل السددلمية ،للجددوء الددى الحددوار والسددالمعلددى االتأكيددد علددى اصددرار االمددارات  (2)

 مع مبادئ حسن الجو  كافة
 
 ار بين الدول. تماشيا

 الترحيب بالبيان الصادر عن دولة ايران املتعلق بالنزاي على الجزر الثالث.   (3)

أكدددت علددى أن تطددوير العالقددات مددع ايددران مددرتبط بتعزيددز الثقددة والتزامهددا بمبددادئ حسددن الجددوار واحتددرام   (4)

 سيادة ووحدة االراض  . 

يدددددد املطلدددددق ملوقدددددف االمدددددارات مدددددن اجدددددل يأالتكافدددددة، و  التأكيدددددد علدددددى دعدددددم االجدددددراءات والوسدددددائل السدددددلمية  (5)

 الى مبادئ الشرعية الدولية.  ،استعادة حقها
 
 استنادا

رفضت الجامعة  العربية سياسة  األمر الواقع الت  فرضاها إيران على القضية بالقوة، كما استمرت 

اء اإلجراءات واملنش ت بهدف تغيير تركيباها السكانية، وإلغ ،بمطالبة إيران بالتوقف عن إقامة منش ت في الجزر 

 ·الت  سبق تنفيذها من طرف واحد في هذه الجزر  ،كافة

م  1999ومن الخطوات الهامة في هذا اإلطار، قدرار املجلس الوزاري في دورته الحادية والسبعين في عام 

كل من بهدف وضع آلية لبدء املفاوضات املباشرة من خالل انشاء لجان في   ،العمل على تشكيل لجنة وزارية

اململكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ومعالي األمين العام ملجلس التعاون، لكن مساعي هذه 

 .(2)اللجان رفض استقبالها من الجانب االيراني

قام العراق بتحرك دبلوماس   واسع على الصعيد العربي  ،ثر االحتالل االيراني للجزر العربية الثالثإعلى 

استدعى وزير الخارجية العرا ي رؤساء البعثات الدبلوماسية  ،ي صباح يوم االحتالل االيراني للجزر والدولي، ف

العربية  دةومبينا ان هذا اناهاك صريح لحرمة السيا ،من اجل ايضاح موقف ايران العدواني ،العربية في بغداد

                                                 

 .251 -250( القاسمي، الجزر الثالث بين السيادة العربية واالحتالل االيراني، المرجع السابق، ص (1

 اإلمارات، لدولة التابعة المحتلة الثالث الجزر قضية مساندةعامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، االمانة ال( (2

 المرجع السابق.
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، والصين، وتهديد خطير المن وسالمة املنطقة، كما اجتمع في مساء ذات اليوم مع س
 
فراء االتحاد السوفيت  سابقا

البريطاني، من أجل ابالغ حكوماتهم باالعمال  ؤوفرنسا، وأطلعهم على تفاصيل العدوان االيراني على الجزر والتواط

 العدوانية العسكرية الت  تتنافى مع مقاصد االمم املتحدة وأهدافها. 

 مجلددددس قيددددادة الثددددورة قددددرا رأصددددد
 
العتبددددار االجددددراء ، لوماسددددية مددددع بريطانبددددا وايددددرانبقطددددع العالقددددات الدب را

البريطاني بمثابة عددوان  علدى االمدة العربيدة، وصدرح النداطق الرسدم  باسدم مجلدس قيدادة الثدورة  وااليراني والتواطئ

 جددداء مضدددمونه 
 
 ن االحدددتالل االيراندددي يشدددكل خطدددر أتصدددريحا

 
يهددددد املنطقدددة، ويددددعو فيددده االمدددم املتحددددة لوقدددف هدددذا  ا

 .(1)الت  تعرض أمن وسالمة املنطقة للخطر ،اثيق الدوليةالخرق للمو 

: موقا منظمة املدتمر االسالمي
ً
 ثالثا

بأعتبار أن كال الدولتين أعضاء في منظمة املؤتمر االسالمي، فقد سعت املنظمة في شتى املناسبات الى 

لمنظمة الدكتور حامد الغابد لعقد التوفيق وتقريب وجهات النظر بين دولة االمارات وإيران، فبادر األمين العام ل

 على حدة1992أجتماي في مقر االمم املتحدة في نيويورك، عام 
 
 .م، مع وزراء خارجية االمارات وإيران كال

وناقش االجتماعين القضايا االسالمية والخالف االيراني االماراتي على جزيرة ابو موس ى، وسعى العابد الى 

تفاوض   مقبول من قبل أطراف النزاي، من منطلق االخوه االسالمية ومبدأ  تطويق الخالف والعمل اليجاد حل

 .(2)ةحسن الجوار الذي يجب أن يسود بين الدول االعضاء في املنظم

اقااملطلب الثاني:   الدولية املنظمات مو

 :
ً
 هيئة االمم املتحدة اوال

وطلب  م،3/12/1971في  س االمنبادرت العراق والجزائر وليبيا واليمن الجنوبي بتقديم شكوى الى مجل

بعقد جلسة عاجلة للبحث في قضية الجزر العربية الثالث، ووافق املجلس على هذا الطلب من أجل مناقشة 

الذي يتنافى مع مبادئ  ،وخالل الجلسة أدانت الدول العربية االعضاء العدوان االيراني ،م12/1971 /9املوقف في 

                                                 

 .303 -300( عبدول، الجزر العربية الثالث في الخليج العربي، مرجع سابق، ص (1

 .274 -273بق، ص ( القاسمي، الجزر الثالث بين لسيادة العربية واالحتالل االيراني، مرجع سا(2
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ولي، ورد الجانب االيراني على ذلك وشجب االتهامات العربية للدولته بأنها ال ميثاق االمم املتحدة والقانون الد

 .(1)تستند على اساس يؤكد عائدية هذه الجزر 

شات ناقنهاء املإقترح ممثل الصومال اف ،لم تصل لنتيجة لحسم القضية ،املناقشات بين الدول االعضاء

وصل الى حل مناسب ومقبول يرض   جميع االطراف وتم حتى تتاح فرصة التشاور بين االطراف والت ،حول القضية

 .(2)العمل باالقتراح الصومالي

لم تفيح املجال لعقد جلسة ملناقشة املستجدات بقضية الجزر، كون  ،الظروف والتطورات االقليمية

 النشغاله بقضايا دولية أكثر خطورة ،املجلس في ذلك الوقت غير مستعد الصدار قرار يتعلق بقضية الجزر 

كالصراي العر ي في جمهورية يوغسالفيا السابقة، والحرب االهلية في الصومال، وكذلك مسألة  ،ملعالجاها

 .(3)وما زال املجلس لم يتوصل الى حل نها ي للشكوى  ،ة االكراد في العراقألاالستفتاء في الفحراء الغربية، ومس

 اللجوء الى الوسائل السلميةعلى بية املتحدة االمارات العر إصرار بعد فشل املفاوضات مع الجانب االيراني و 

من أجل بيان ، فمن ضمن هذه الوسائل احالة النزاي الى هيئة االمم املتحدة ،الستعادة حقها املشروي كافة،

 .لتضيف مساندة دولية الى املساندة العربية ،التجاوزات االيرانية في املنطقة

الذي يحقق  ،كية مؤيدأ لجعل الشاه شرطي الخليج االول جاء موقف بريطانيا والواليات املتحدة االمري

تي وعملت احيث كانت مسؤولة عن الساحل االمار  ،في املنطقة، بريطانيا كان لها وجود كبير في املنطقة اأطماعهم

فعل العرب على هذا االحتالل، قام )السير ريتشار  ة على عدم اعطاء اهمية كبيرة لالحتالل االيراني واستنكار رد

بوست( السفير البريطاني في جمهورية مصر العربية بزيارة لالمين العام املساعد للجامعة العربية في منتصف شهر 

 متحدث، وكان محور الحديث عن وجهة النظر البريطانية في موقفها بقضية الجزر  ،م1971كانون االول 
 
عن  ا

  االتفاق الذي تم بين الشارقة وايران على جزيرة ابو موس ى، حيث
 
 :(4)اضاف مصرحا

 يتعلق بجزيرة ابو موس ى في ماانتقاد العرب التفاق الشارقة وايران  معد. 

                                                 

 .270( التدمري، الجزر العربية الثالث، مرجع سابق، ص (1

 .122( الطائي، النزاع االماراتي االيراني حول الجزر الثالث، المرجع السابق، ص (2

 .369( عبدول، الجزر العربية الثالث في الخليج العربي، المرجع السابق، ص (3

ية إلمارة الخليج العربي وجنوب الجزيرة، القاهرة: معهد البحوث (، االوضاع السياس1972( نوفل، سيد، )(4

 .30والدراسات العربية، ص 
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 على الدددرغم مدددن ،تدددذار الحكومدددة البريطانيدددة عدددن عددددم قددددرتها علدددى اتمدددام اتفددداق بدددين امدددارة رأس الخيمدددةوايراناع

 .العروض الكبيرة الت  قدمت لشير رأس الخيمة

 االيرانية-قات العربية أكد السفير البريطاني على دعم العال. 

 ،بدل قدرار مشدترك مدع بريطانيدا ،كن بنداء علدى قدرار فدردييلم  ،االحتالل االيراني للجزر العربية الثالثبالتالي، فإن و 

  :نتيجة مجموعة من االعتبارات الت  يمكن حصرها بما يلي

 بأعالنهددا  ،الجددزر الددثالث حددتالل تلددكاعدددم املمانعددة مددن  ،عددالن الحكومددة البريطانيددة فددي أكثددر مددن مناسددبةإ

 االنيحاب من منطقة الخليج.

  التدددد  تحتدددوي علددددى ، مدددارات الخلدددديج العربددديااخدددالل الحكومدددة البريطانيددددة بمعاهددددات الحمايددددة املوقعدددة مددددع

 .حماية االمارات من هجمات االعداء

 ون النهدددا تتصدددور أن الددددعم سددديك ،عددددم رغباهدددا بعدددرض قضدددية الجدددزر أمدددام االمدددم املتحددددة ومجلدددس االمدددن

 لصالح حكام االمارات.

: مجلا األمن
ً
 ثانيا

 الذي أصدر قرار  ،مجلس االمن فيم 9/12/1971لدول العربية في اأثيرت قضية الجزر من قبل 
 
أعرب فيه  ا

 .(1)سلمية من اجل تحقيق تسوية   ،عن اجراء وساطة يقوم بها طرف ثالث

ماتها بموجب املعاهدات الت  الم تنفذ التز تخاذ اجراء ضد بريطانيا الت  ابطالب ممثلو الدول العربية 

 مليثاق االمم املتحدة
 
 فاضحا

 
 ،تفرض عل ها حماية إمارات الخليج، ووصفت الوفود العربية ما قامت به ايران خرقا

رد املندوب االيراني على ذلك بأن  ،وان االحتالل اتفاق بين بريطانيا وايران وبمساعدة الواليات املتحدة االمريكية

ذلك بالخرائط البريطانية في واستشهد ، سة ايران غير توسعية وأن هذه الجزر جزء من االراض   االيرانيةسيا

 .(2)ان جزيرتي طنب ايرانيتان إلى الت  تشير ،م1870الصادرة عام 
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وهذا ما يؤكد على أن  ،بشأن احتالل الجزر الثالثتوصل لقرار حاسم يلم ، كغيرهكان حال مجلس االمن  

فشلت املحاوالت العديدة لحل هذه األزمة الشائكة بين اإلمارات تالي الوبالحتالل مدبرة منذ فترة طويلة عملية ا

 . وإيران منذ اندالعها
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 الخاتمة

 لتحقيق غاياتها،  الدول  بعض عل ها استندتكانت الحروب الركيزة الت  
 
مع تطور الحياة الدولية  أنه إال

الذي عمل بدوره على التقليل من أهمية الحرب كوسيلة لحل النزاعات بين الدول و  وتقدم القانون الدوليوتقدمها 

 وجعل مبدأ التسوية السلمية احد أهم مبادئ القانون الدولي العام.

هدفت الدراسة الى التعريف بالوسائل السلمية في تسوية املنازعات الدولية، وبيان الدور االيراني وقد  

يه النزاي، من خالل تحديد املراحل الت  مرت ف ها قضية الجزر، باالضافة للتعريف االماراتي ملعرفة ما وصل ال

باالسانيد القانونية والتاريخية للجزر، وتوضيح املواقف املحلية والدولية في السعي لحل النزاي، وتم ذلك بواسطة 

هج الوصفي التحليلي واملنهج استخدام عدة مناهج من أجل تحقيق أهداف الدراسة تمثلت، باملنهج التاري ي، املن

 .القانوني

هتمام الباحثين واملتخصصين بالوسائل اجاء ، ومن أجل تحقيق التعاون والتنسيق بين أطراف النزاي

اندالي  أنأي من خالل عمليات التفاوض والوساطة والتوفيق لتسهيل حل املشكالت،  ،البديلة لتسوية املنازعات

 لتوصل إلى تسوية أو حل مقبول بين أطراف النزاي.فشل كل الوسائل في ا  الحرب يع 

من   من خالل االجابة على اسئلة الدراسة الت  تمثلت بما هي املراحل الت  مرت بها ازمة الجزر العربية

فقد كان لهذا  "،طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موس ى "همية املوقع الجغرافي للجزر العربية الثالث خالل بيان أ

 .الى تكر س الهيمنة وبسط النفوذ من خاللها سعتالت   ،كبيرة لدى ايرانة املوقع أهمي

االسانيد التاريخية والقانونية الت  تؤكد على احقية االمارات بالجزر العربية الثالث املحتلة من قبل أما 

كانت  ،قة الخليجاالدعاء التاري ي وحماية املصالح االمنية ومزاعم االهمية االستراتيجية في منطايران، اي ان 

مبررات ايران في التمرد على القانون الدولي ومخالفة الشرعية الدولية واالعتداء على دولة تربطها معها رابطة دين 

جاءت تؤكد على  ،بسبب نصوص دولية ،وجوار، اال ان هذه املبررات الت   جزت عن اعطاء شرعية لالحتالل

يجعل االمن والسلم  ،هذا النهج في أقليمية، وان استمرار ايران تحريم اللجوء للقوة العسكرية لتحقيق مكاسب

 الدوليين عرضة للخطر.
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الجزر الثالث أن نود تأكيده  ما دور املنظمات الدولية واالقليمية في حل النزاي بين االمارات وايران وهذ ما

 ، جعلاها فر سة لالطماي ،عربيةعربية وتترتخ ف ها جذور الحضارة العربية، فحالة التشتت الت  تعيشها االمة ال

عادة الجزر ا، فلم تستطع االمة العربية هالم يكن هذا حال ،اي أنه لو اجتمعت االمة العربية على موقف واحد

د االمارات بأحقياها ياالستنكار والشجب، حيث مواقف الدول العربية اجتمعت على تأي على واقتصر موقفها

حترام القانون الدولي واالتفاقيات الدولية الت  تحث على استخدام الوسائل متالك الجزر، وطلبت من ايران ااب

اوصل العرب للمساومة في حقوقهم الشرعية وسهل على بريطانيا الذي السلمية من أجل تسوية الخالف، وهذا 

 
 
 .لها باملنطقة عند انيحابها من أجل فرض هيمناهم ان تضع بديال

ضفاء الشرعية على الجزر االماراتية اايران تدعم تلك املبررات بان  من هذه القضيةيكمن الخوف في 

بغض النظر عن الطريقة الت  حازت ف ها ايران على الجزر، ويكون ذلك من خالل غياب املعارضة  ،الثالث

 استناد، املطالبة بالجزر وتكوين عقيدة  لدى الدول بأن الجزر ايرانيةعن االماراتية 
 
الى ممارسة السيادة  ا

 .ر لسلطة على الجز وا

عصفت بأمنها فقد أما التحديات الت  واجهت منطقة الخليج بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، 

وخير  ،حسب وانما هددت بقاءناف، وليس ذلك كافة واستقرارها وكل ما يؤدي الى تقدمها وتطورها في املجاالت

حقيقها أقوى سالح للعرب لتحقيق أمنهم يعد تت  الفشل في تحقيق الوحدة العربية ال ،جواب يؤكد ذلك

 واستقرارهم وتقدمهم.

هنالك عالقة ارتباطية بين احتالل ايران للجزر العربية أن أي  ثبات صحة الفرضية إلى لت الدراسةتوص 

حيث ايران تتمرد ، الثالث وبين سعي ايران إلمتالك قوة تمكنها من السيطرة والتحكم في أمن الخليج العربي

 .اي استخدام القوة من قبل الجانب االيراني كان من اجل تحقيق مكاسب أقليميةلخليج العربي، بمنطقة ا
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  -:النتائج

 -:منها عدة في هذه الدراسة، توصل الباحث الى استنتاجات مناقشتهمن خالل ما تم 

 اسدددددددمالقو  تمكدددددددن عنددددددددما ،عشدددددددر الثدددددددامن القدددددددرن  إلدددددددى العربيدددددددة الجدددددددزر  فدددددددي اإليرانيدددددددة األطمددددددداي جدددددددذور  ترجدددددددع -

 العربي. الخليج سواحل على سيطرتهم بسط من

مدددددددددن اجدددددددددل  ،االمدددددددددر الدددددددددذي دفدددددددددع ايدددددددددران الدددددددددى احدددددددددتالل الجدددددددددزر ، تقدددددددددع الجدددددددددزر عندددددددددد مددددددددددخل الخلددددددددديج العربدددددددددي -

 السيطرة على مضيق هرمز.

 دعمدددددددددددد االضدددددددددددعف العربددددددددددددي والتركيدددددددددددز علددددددددددددى قضدددددددددددية االحددددددددددددتالل االسدددددددددددرائيلي لالراضدددددددددددد   الفلسدددددددددددطينية كانتدددددددددددد -
 
ا

 في الوطن العربي.  اأهدافهاليران من اجل تحقيق 

دددددددددان يحمددددددددددل فددددددددددي طياتدددددددددده أهدددددددددددافا إسددددددددددتراتيجية واقتصدددددددددداديا ،االحددددددددددتالل االيرانددددددددددي للجددددددددددزر الددددددددددثالث - لددددددددددذلك ، كد

 .الستغالل ثرواتها الطبيعية ،تمسكت بها إيران بالقوة العسكرية

حيدددددددث تعتبدددددددر هدددددددذه املدددددددوارد مدددددددن  ،تدددددددوافر الدددددددنفط الخدددددددام واكسددددددديد الحديدددددددد االحمدددددددر فدددددددي جزيدددددددرة ابدددددددو موسددددددد ى -

  .قتصادية لالحتاللاالسباب اال

 فهم من أصول عربية. ،الجزر الثالث ال تتبع إيران، والدليل على ذلك سكان هذه الجزر  -

وان مددددددددا  ،الحقددددددددائق الجغرافيددددددددة والخددددددددرائط البريطانيددددددددة أثبتددددددددت تبعيددددددددة الجددددددددزر لإلمددددددددارات العربيددددددددة املتحدددددددددة  -

  .حدودللمالحة البحرية وليس خرائط ترسيم ، ما يتعلق بالخرائطفي قدمته ايران 

والتدددددد   ،أكثددددددر قددددددوة مددددددن االدعدددددداءات التدددددد  قدددددددماها ايددددددران ،االسددددددانيد التدددددد  اثبتاهددددددا االمددددددارات العربيددددددة املتحدددددددة -

 تفقد اي قيمة قانونية.

فددددددددي حددددددددين ال  ،الوثددددددددائق البريطانيددددددددة ،أهددددددددم مددددددددا يؤكددددددددد سدددددددديادة دولددددددددة اإلمددددددددارات علددددددددى الجددددددددزر العربيددددددددة الددددددددثالث  -

 .الجزر  توجد أي وثيقة تؤكد سيادة إيران وسيطرتها على
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وهدددددددذا يؤكدددددددد علدددددددى أنهدددددددا  ،رفدددددددض إيدددددددران اللجدددددددوء إلدددددددى محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة لحدددددددل الندددددددزاي بدددددددين الطدددددددرفين  -

غيدددددددر قدددددددادرة علدددددددى إثبدددددددات أحقياهدددددددا فدددددددي الجدددددددزر الدددددددثالث، ألن جميدددددددع أدلاهدددددددا غيدددددددر منطقيدددددددة، وتمسدددددددكها بمبددددددددأ 

 مي. اختراق مبادئ الدين االسال لى أمر يؤدي ا، عدم التحاكم عند غير املسلمين

  -:وصياتالت

 يوص   بما يلي:  ،الباحث من استنتاجات هفي ضوء ما توصل الي

تيددددددددددددة اتدددددددددددددعي ايدددددددددددران بأحقياهددددددددددددا بدددددددددددالجزر االمار  ذيدم االعتدددددددددددراف بددددددددددددالتغير االقليمددددددددددد  غيددددددددددددر املشدددددددددددروي الدددددددددددعددددددددددد -

  .الثالث

  .بسبب عدم تصعيد النزاي وبقاء الحال عما هو عليه، عدم تجميد القضية -

 .جيا من أجل تعريف املواطن العربي بهذه الجزر واهمياهااستغالل وسائل االعالم والتكنولو  -

 الددددددددددى  للجلددددددددددوس املباشددددددددددر ،مددددددددددن أجدددددددددل التفدددددددددداوض مددددددددددع ايدددددددددران ،تيددددددددددة واقليميدددددددددة ودوليددددددددددةاتشدددددددددكيل لجددددددددددان امار  -

 .طاولة املفاوضات

العمددددددددددل علدددددددددددى اسددددددددددتغالل املحافدددددددددددل الدوليددددددددددة والحدددددددددددديث امددددددددددام العدددددددددددالم عددددددددددن االسدددددددددددانيد القانونيددددددددددة للجدددددددددددزر  -

 .لى عروباها، من خالل هيئة االمم املتحدة ومجلس االمنوالتأكيد ع ،االماراتية

مددددددددددن اجددددددددددل اسددددددددددتعادة الحددددددددددق  ،االسددددددددددتمرار باملطالبددددددددددة بعددددددددددرض القضددددددددددية امددددددددددام محكمددددددددددة العدددددددددددل الدوليددددددددددة -

 . االماراتي

 قبددددددددددددل ان يلعدددددددددددددب عامددددددددددددل الدددددددددددددزمن دور  ،االسددددددددددددتمرار مددددددددددددن الجاندددددددددددددب االمدددددددددددداراتي باملطالبددددددددددددة بدددددددددددددالجزر الددددددددددددثالث -
 
 ا

تخددددددددداذ القدددددددددرار افدددددددددي  ،همدددددددددا طدددددددددال الدددددددددزمنم ،علدددددددددى حقهدددددددددا القدددددددددانوني حفددددددددداعالمدددددددددن أجدددددددددل  ،للصدددددددددالح االيراندددددددددي

 واصدار الحكم في هذا النزاي. 
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 الللراجللامل

 

 ( ، 1982ابددددددددراهيم، عبددددددددد العزيددددددددز عبددددددددد الغ دددددددد ،)مللللللللان ب ريطانيللللللللا ، الريدددددددداض: دارة امللددددددددك عالقللللللللة سللللللللاحل ع 

 عبد العزيز.

 (،2004اسدددددددددددددماعيل، قددددددددددددددري محمدددددددددددددود ،)افيلللللللللللللا السياسلللللللللللللية لتكنولوجيدددددددددددددا  ، ألددددددددددددديكسدراسلللللللللللللة  للللللللللللل  الجغر

 املعلومات. 

 (، مركز الجزيرة للدراسات.2012،)إغالق مضيق هرمز: خيارات دول الخليج 

  ،النللللللزاع بللللللين دولللللللة االمللللللارات العربيللللللة وايللللللران حللللللول جللللللزر ابللللللو موسلللللل ى وطنللللللب االعظمدددددد ، وليددددددد حمدددددددي

 .الل ر  وطنب الصغر     الوثائق ال ريطانية

 (،2008الجرجاوي، رفيق،) االمارات اليوم. زر  عد قيام دولة اإلمارات،الوضا القانوني للجل 

https://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-06-12-1.198206 

 ( ،1972الرفاعي، محمد علي ،) القاهرة. 2، طالجامعة العربية وقضايا التحرر ، 

 الجزر الثالث بين أسانيد االمارات ودعاو  إيران 

http://www.uae7.com/vb/t7607.html 

 سكاي نبوز عربية,الجزر املحتلة.. إماراتية بحلم التاريخ ، 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/57668 

 ،4، ي 19، ممقاربللللللللللللللة نظريللللللللللللللة، الدولللللللللللللللة الصللللللللللللللغيرة : القللللللللللللللدرة والللللللللللللللدور (، 2013) الحضددددددددددددددرمي، عمددددددددددددددر ،

 املنارة.

 ( ،2007الحمدددددددددادي، محمددددددددددد،)  يددددددددددحيفة !هللللللللللذه وثللللللللللائق جللللللللللزر اإلمللللللللللارات... فللللللللللأين الوثللللللللللائق اإليرانيللللللللللة ،

 االتحاد 

https://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-06-12-1.198206
http://www.uae7.com/vb/t7607.html
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/57668
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https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/30021 -فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأين--اإلمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات-جدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزر -وثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائق-هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذه/

-اإليرانية-الوثائق  

 بلللللللللين الحلللللللللق اإلملللللللللاراتي والتعنلللللللللت اإليرانلللللللللي الجلللللللللزر اإلماراتيلللللللللة املحتللللللللللة(، 2013لحيددددددددددري، جدددددددددواد، )ا ،

 املزماة للدراسات والبحوث.مركز 

http://ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Fattouh_Haikal/FeatureTopic_08

48.xml 

 عروبلللللللللللة الجلللللللللللزر اإلماراتيلللللللللللة، ومفهلللللللللللوم الترسللللللللللليخ التلللللللللللاريخ  لحلللللللللللق (، 2014الدددددددددددد، )الشددددددددددداكر، محمدددددددددددد خ

 مركز املزماة للدراسات والبحوث.، -مقاربات    الفقه الدول  –املللية    القانون الدول . 

HTTP://ALMEZMAAH.COM/2014/04/20 الترس/-ومفهوم-اإلماراتية،-الجزر -عروبة/  

 ( ،2008الصددددددددددددديادي، عبدددددددددددددد اللطيدددددددددددددف،) ،الجلللللللللللللزر اللللللللللللللثالث بلللللللللللللين أسلللللللللللللللانيد اإلملللللللللللللارات ودعلللللللللللللاو  إيلللللللللللللران 

 االمارات اليوم

https://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-06-13-1.196499 

 النللللللزاع االمللللللاراتي االيرانللللللي حللللللول الجللللللزر الللللللثالث طنللللللب (، 2009لطددددددا ي، عبددددددد الددددددرزاق خلددددددف محمددددددد، )ا

 ، املوصل: مركز الدراسات االقليمية.1، طالل ر ، طنب الصغر ، وأبو موس ى

 ( ،1976العابد، صالح محمد ،) داد. ، بغ1، طم1820-1747دور القواسم    الخليج العربي 

 ( ،2013العريان،بسدددددددددددام،)  اليلللللللللللوم أنظلللللللللللار العلللللللللللالم كلللللللللللله نحلللللللللللو اإلملللللللللللارات و للللللللللل  بلللللللللللين عيلللللللللللدين   اليلللللللللللوم

 .2/12/2013، دنيا الوطن،  فرحة إتحاد ومفخرة عربية 2020واكسبو  42الوطني الل

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/467311.html 

 ( ،1956العقاد، صالح ،)10، القاهرة، ص 1، طاالستعمار    الخليج الفارس ي . 

 ( ،1985العيدددددددددددددروس، محمددددددددددددد حسددددددددددددن ،) الكويددددددددددددت: 1، ط1971_1921العالقللللللللللللات العربيللللللللللللة االيرانيللللللللللللة ،

 ذات السالسل.

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/30021/هذه-وثائق-جزر-الإمارات--فأين-الوثائق-الإيرانية-
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/30021/هذه-وثائق-جزر-الإمارات--فأين-الوثائق-الإيرانية-
http://ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Fattouh_Haikal/FeatureTopic_0848.xml
http://ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Fattouh_Haikal/FeatureTopic_0848.xml
http://almezmaah.com/2014/04/20/عروبة-الجزر-الإماراتية،-ومفهوم-الترس/
https://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-06-13-1.196499
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/467311.html
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 ( ،1983العيدددددددددروس، محمددددددددد حسددددددددن ،)ولللللللللة االمللللللللارات العربيللللللللة املتحللللللللدةالتطللللللللورات السياسللللللللية  لللللللل  د ،

 ، الكويت: منشورات ذات السالسل.1ط

 ( ،1994العيسدددددددددد ى، شددددددددددمالن ،)ي الخالفللللللللللات بللللللللللين االمللللللللللارات العربيللللللللللة وايللللللللللران حللللللللللول الجللللللللللزر الللللللللللثالث ،

 لبنان: مجلة املستقبل العربي. -، بيروت 206

 ( ،2011الفددددددددددتالوي، سددددددددددهيل ،)دار الثقافددددددددددة ، عمددددددددددان االردن2، طالللللللللللوجيز  لللللللللل  القللللللللللانون الللللللللللدول  العللللللللللام  :

 للنشر والتوز ع. 

 ( ،1988الفيدددددددددل، محمددددددددددد رشددددددددددد ،)الكويددددددددددت: مشددددددددددورات 2، طاالهميللللللللللة االسللللللللللتراتيجية للخللللللللللليج العربللللللللللي ،

 ذات السالسل.

 ( ،1999الفيدددددددل، محمدددددددد رشددددددديد ،) دوللللللللة االملللللللارات العربيلللللللة املتحلللللللدة وملللللللأزق االحلللللللتالل االيرانلللللللي للجلللللللزر

 ابوظ  : مركز الخليج للكتب. -ت، االمارا1، طأبو موس ى وطنب الل ر  وطنب الصغر  

 ( ،1997القاسللللللللللمي،خالد بللللللللللن محمللللللللللد ،)الجددددددددددزر الددددددددددثالث بددددددددددين السدددددددددديادة العربيددددددددددة واالحددددددددددتالل االيرانددددددددددي ،

 ، االسلندرية_مصر: امللتب الجام   الحديا.1ط

 ( ،2000القحطاني،عبدددددددددددد القددددددددددددادر محمددددددددددددود ،)م الوثيقددددددددددددة، ي مضلللللللللللليق هرمللللللللللللز وأمللللللللللللن الخللللللللللللليج العربللللللللللللي ،

 ائق التاريخية.، البحرين: مركز الوث38

 ( ،1997القاسددددددددم ، خالددددددددد بددددددددن محمددددددددد ،)الجللللللللزر الللللللللثالث بللللللللين السلللللللليادة العربيللللللللة واالحللللللللتالل االيرانللللللللي ،

 ، االسكندرية: املكتب الجامعي الحديث.1ط

 ( ،2001الكفدددددددددددري، محمدددددددددددود عبدددددددددددد الحميددددددددددددد ،) االملللللللللللارات العربيلللللللللللة املتحللللللللللللدة بلللللللللللين القلللللللللللديم والحللللللللللللديا

 قتيبة. ، سورية_دمشق: دار1، طومشكلة الجزر الثالث

 ( ،2014املفتددددددد ، عبدددددددد العزيدددددددز عبدددددددد الدددددددرحمن ،) الخلللللللالف بلللللللين ايلللللللران واالملللللللارات العربيلللللللة املتحلللللللدة هلللللللل

 ، االردن_عمان: دار املعتز للنشر.1، طالجزر الثالث    الخليج إماراتية ام إيرانية

  ،جامعة الدول العربية، القاهرة.املفاوضة    القانون الدول املهذبي، مليود ، 



 

 

برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية   

الثالث العربية الجزر حول اإلماراتي اإليراني والخالف السلمية الوسائل 84  

 القللللللللللللوة  لللللللللللل  العالقللللللللللللات الدوليللللللللللللة : هللللللللللللانز مورجللللللللللللانثو، الحللللللللللللوار (، 2012يف نصددددددددددددرت، )الهرمددددددددددددزي، سدددددددددددد

 املتمدن. 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=303080&r=0 

  ، األخالق و السياسة عند توماس هوبزبادغيش، أحمد. 

http://www.saqya.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D 

 ( ،1983بحددددددري، لدددددددؤي ،)العدددددددراق: سلسدددددددلة  -، بغدددددددداد االطملللللللاع االجنبيلللللللة  للللللل  جزيلللللللرة أبلللللللو موسللللللل ى العربيلللللللة

 . 2أعرف وطنك 

 ( ،2014بدددددددددددددددوي، منيددددددددددددددر محمددددددددددددددود ،) ل النظريللللللللللللللة ل سللللللللللللللباب مفهللللللللللللللوم الصللللللللللللللراع : دراسللللللللللللللة  للللللللللللللى األصللللللللللللللو

 واألنواع، املعركة.

 http://www.alma3raka.net/spip.php?article102&lang=ar 

 ( ،ددددددددددددددات، نظدددددددددددددددام، واخدددددددددددددددرون االردن: دار الكرمدددددددددددددددل -، عمدددددددددددددددان2، طمبلللللللللللللللاد  عللللللللللللللللم السياسلللللللللللللللة(، 1987بركد

 للنشر. 

 ،العالقللللللللللللات الدوليللللللللللللة نظريللللللللللللة العالقللللللللللللات الدوليللللللللللللة أ للللللللللللخا  العالقللللللللللللات (، 2000) حددددددددددددداد، ريمددددددددددددون

 لبنان: دار الحقيقة. -، بيروت1، طالدولية نظام أم فوض ى    ظل العوملة

 ( ،1998حنظددددددددل، فددددددددالح ،)ابددددددددوظ  : معجللللللللم االلفللللللللاة العاميللللللللة  لللللللل  دولللللللللة االمللللللللارات العربيللللللللة املتحللللللللدة ،

 وزارة االعالم والثقافة.

 1، طأدارة الصللللللللللللللراعات وفلللللللللللللل  املنازعللللللللللللللات.. إطللللللللللللللار نظللللللللللللللري  (،2014يم، )خزندددددددددددددددار، سددددددددددددددامي ابددددددددددددددراه ،

 قطر: مركز الجزيرة للدراسات. -الدوحة

 ( ،1983سلسدددددددددددلة أعدددددددددددرف وطندددددددددددك ،)3، جالجلللللللللللزر العربيلللللللللللة بلللللللللللين االطملللللللللللاع االجنبيلللللللللللة واالسلللللللللللتراتيجية ،

 وزارة االعالم دائرة شؤون الخليج العربي.

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=303080&r=0
http://www.saqya.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%25D
http://www.alma3raka.net/spip.php?article102&lang=ar
http://www.alma3raka.net/spip.php?article102&lang=ar
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 ( ،1986سددددددددليمان،عبد الهددددددددادي كددددددددريم ،)البصددددددددرة: 1، طوات الحللللللللرب العامليللللللللة الثانيللللللللةايللللللللران  لللللللل  سللللللللن ،

 مركز دراسات الخليج العربي.

 ( ،1987شددددددددددراب، ندددددددددددا ي صدددددددددددادق ،)1،  طالسياسللللللللللة الخارجيلللللللللللة لدوللللللللللللة االملللللللللللارات العربيلللللللللللة املتحلللللللللللدة ،

 العين: دار الكتاب الجامعي. 

 ( ،1972شكري، محمد عزيز ،) دمشق.1، طمسألة الجزر    الخليج العربي والقانون الدول ، 

 املعرفة.تسوية النزاعات الدوليةكري، محمد عزيز، ش ، 

https://www.marefa.org تسوية_النزاعات_الدولية/  

 ( ،2008صدددددد ي، محمدددددد ولدددددد،)   طنلللللب -النلللللزاع اإلملللللاراتي اإليرانلللللي حلللللول الجلللللزر اللللللثالث طنلللللب الل لللللر

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان االسالمية، السودان.أبو موس ى-الصغر  

 ( ،1990طدددددددددور ش، عبيدددددددددد ،)أبدددددددددو ظ ددددددددد : منشدددددددددورات اتحددددددددداد كتددددددددداب 1، طالصلللللللللراع حلللللللللول مضللللللللليق هرملللللللللز ،

 وأدباء اإلمارات .

 ( ،1983عبددددددددد، طدددددددداهر موسدددددددد ى ،)  االحللللللللتالل العسلللللللللري االيرانللللللللي لجزيللللللللرة ابللللللللو موسلللللللل ى وطنللللللللب الل للللللللر

 العراق: وزارة الثقافة واالعالم العراقية. -، بغدادوطنب الصغر  

  ،الكويت: وكالة املطبوعات والنشر. مشكلة الجزر    الخليج العربيعبد الوهاب، عبد املنعم ، 

 ( ،1977عبددددددددددد الوهدددددددددداب، عبددددددددددد املددددددددددنعم ،)افيللللللللللة العالقللللللللللات ا ، الكويددددددددددت: مؤوسسددددددددددة 1، طلسياسلللللللللليةجغر

 الوحدة العربية للتوز ع والنشر.

 ( ،  1981عبدددددددددد هللا، محمدددددددددد مرسدددددددددد ،)الكويددددددددددت: دار 1، طدولللللللللللة االملللللللللارات العربيللللللللللة املتحلللللللللدة وجيرا هللللللللللا ،

 القلم.

 الجلللللللللزر العربيلللللللللة اللللللللللثالث  للللللللل  الخلللللللللليج العربلللللللللي وملللللللللد  مشلللللللللروعية التغيلللللللللرات عبددددددددددول، عبدددددددددد الوهددددددددداب ،

 ، مركز الدراسات والوثائق. 9، سلسة كتاب االبحاث ام القوةاالقليمية الناتجة عن استخد

https://www.marefa.org/تسوية_النزاعات_الدولية
http://search.mandumah.com.ezlibrary.ju.edu.jo:2048/Record/569313
http://search.mandumah.com.ezlibrary.ju.edu.jo:2048/Record/569313
http://search.mandumah.com.ezlibrary.ju.edu.jo:2048/Record/569313
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 ( ،1988فاضدددددددددددددددل، يح دددددددددددددددى محمدددددددددددددددد ،)لنددددددددددددددددن: 1، طالخلللللللللللللللليج العربلللللللللللللللي والصلللللللللللللللراع اللللللللللللللللدول  املعاصلللللللللللللللر ،

 مطبوعات دهام موس ى.

 ( ،1989فددددددددددددوده، عددددددددددددز الدددددددددددددين ،)2، كليدددددددددددددة االقتصدددددددددددداد والعلددددددددددددوم السياسدددددددددددددية، طاللللللللللللللنظم الدبلوماسللللللللللللية ،

 القاهرة.

 (،2974قاسددددددددددددددددم،جمال زكريددددددددددددددددا ،) ،1، ط1971-1945الخللللللللللللللللليج العربللللللللللللللللي دراسللللللللللللللللة لتللللللللللللللللاريخ املعاصللللللللللللللللر ،

 القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية. 

  (،2012محمدددددددد، زهيددددددددر قاسددددددددم) ،احللللللللتالل الجللللللللزر العربيللللللللة الللللللللثالث وأثللللللللره علللللللللى العالقللللللللات االماراتيللللللللة-

 . 29،ي8، م1971االيرانية عام 

 ( ،1979مقلدددددددددددددد، اسدددددددددددددماعيل صدددددددددددددبري ،)ة الدوليلللللللللللللة، املفلللللللللللللاهيم والحقلللللللللللللائق االسلللللللللللللتراتيجية والسياسللللللللللللل

 لبنان: مؤسسة االبحاث العربية.  –،بيروت  1، طاالساسية

 ( ،2002مندددددددددددددذر، محمدددددددددددددد ،)1، طمبلللللللللللللاد   للللللللللللل  العالقلللللللللللللات الدوليلللللللللللللة ملللللللللللللن النظريلللللللللللللات اللللللللللللللى العومللللللللللللللة ،

 املؤسسة الجامعية للدراسات. 

 ( ،2003منظور،جمدددددددددددال الددددددددددددين ابدددددددددددي الفضدددددددددددل ،)1ج، تحقيدددددددددددق حيددددددددددددر، عدددددددددددامر أحمدددددددددددد، لسلللللللللللان العلللللللللللرب ،

 بيروت: دار الكتب العلمية.

 ( ،1972نصر، محمد عبد املعز ،)بيروت: دار النهظة العربية.   النظريات والنظم السياسية ، 

 ( ،2013نعنددددددددددداي، عبدددددددددددد القدددددددددددادر ،)مركدددددددددددز اآلليلللللللللللات اإلماراتيلللللللللللة  للللللللللل  معالجلللللللللللة قضلللللللللللية الجلللللللللللزر املحتللللللللللللة ،

 املزماه لدراسات والبحوث، االمارات.

http://almezmaah.com/2013/11/11 /3-الج-قضية-معالجة-في-اإلماراتية-اآلليات/  

 ( ،2017نكسددددددددددون، جددددددددددون ،)بيددددددددددروت:  الدددددددددددار -، لبنددددددددددان1، ترجمددددددددددة إيدددددددددداد احمددددددددددد، طاسللللللللللتجواب الللللللللللرئ ا

 العربية للعلوم ناشرون. 

http://almezmaah.com/2013/11/11/الآليات-الإماراتية-في-معالجة-قضية-الج-3/
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 ( ،1972نوفددددددددل، سدددددددديد،) ،القددددددددداهرة:  االوضلللللللللاع السياسللللللللية إلملللللللللارة الخللللللللليج العربلللللللللي وجنلللللللللوب الجزيللللللللرة

 معهد البحوث والدراسات العربية.

 ( ،1991هاشم، علي ،)،لندن: رياض الر س للكتب والنشر.1ط رحلة عمر ، 

 ( ،2008هيكدددددددل، ندددددددوح ،)اقللللللللا اإليرانيلللللللة األخيللللللللرة ، مشلللللللكلة الجللللللللزر اإلماراتيلللللللة املحتلللللللللة: قلللللللراءة  للللللل  املو

 ات للدراسات والبحوثمركز اإلمار 

http://ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Fattouh_Haikal/FeatureTopic_08

48.xml 

 املحتللللللللللة اللللللللللثالث الجلللللللللزر  قضلللللللللية مسلللللللللاندةالتعددددددددداون لددددددددددول الخلددددددددديج العربدددددددددي،  االماندددددددددة العامدددددددددة ملجلدددددددددس 

 اإلمارات. لدولة التا عة

http://gcc-sg.org/ar- 

sa/CooperationAndAchievements/Achievements/PoliticalAffairs/Majorachievementsinthefieldoffo

reignpolicy/Pages/Supporttheissueofthethreeoccup.aspx 

 (،2017يحيفة القبس ،)اراتيةالجامعة العربية تستنلر استمرار احتالل إيران للجزر اإلم 

 https://sabq.org اإلماراتية-للجزر -إيران-احتالل-استمرار-تستنكر-العربية-الجامعة/  

 (، موسوعة وزي وزي.2019،)معلومات عن مضيق هرمز 

https://weziwezi.com هرمز/-مضيق-عن-معلومات/  

 محلمة العدل الدولية. 

 https://www.icj-cij.org/ar  

 ،الفصل السا ا ميثاق االمم املتحدة. 

 https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html 

 قانون.ميثاق جامعة الدول العربية ، 

http://qanon.ps/news.php?action=view&id=6583 

http://ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Fattouh_Haikal/FeatureTopic_0848.xml
http://ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Fattouh_Haikal/FeatureTopic_0848.xml
http://gcc-sg.org/ar-%20sa/CooperationAndAchievements/Achievements/PoliticalAffairs/Majorachievementsinthefieldofforeignpolicy/Pages/Supporttheissueofthethreeoccup.aspx
http://gcc-sg.org/ar-%20sa/CooperationAndAchievements/Achievements/PoliticalAffairs/Majorachievementsinthefieldofforeignpolicy/Pages/Supporttheissueofthethreeoccup.aspx
http://gcc-sg.org/ar-%20sa/CooperationAndAchievements/Achievements/PoliticalAffairs/Majorachievementsinthefieldofforeignpolicy/Pages/Supporttheissueofthethreeoccup.aspx
https://sabq.org/الجامعة-العربية-تستنكر-استمرار-احتلال-إيران-للجزر-الإماراتية
https://sabq.org/الجامعة-العربية-تستنكر-استمرار-احتلال-إيران-للجزر-الإماراتية
https://weziwezi.com/معلومات-عن-مضيق-هرمز/
https://www.icj-cij.org/ar
https://www.icj-cij.org/ar
https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
http://qanon.ps/news.php?action=view&id=6583

