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اتفاقا تشابهار وجوادار
وصراع القوى المتنافسة في إقليم بلوشستان
د.محمد حسن حسني بور
باحث سياسي إيراني

مقدمــة
ينــص االتفــاق ال ـ ُـمب َرم بــن رئيــس الــوزراء الهنــدي والرئيــس اإليرانـ ّـي حســن روحانــي يف
 23مــن مايــو  ،2016علــى تطويــر الهنــد مينــاء تشــابهار يف إقليــم بلوشســتان؛ مبــا يجعلــه
ويعتبــر
ممـ ًـرا اقتصاد ًيــا واسـ
ـتراتيجيا يربــط أســواق الهنــد وأفغانســتان بآســيا الوســطىُ ،
ً
هــذا االتفــاق ر ّد فعــل علــى االتفــاق الصيني-الباكســتاني الــذي تقــرر فيــه إنشــاء مم ـ ّر
اقتصــادي بــن الدولتــن ( ،)CPECومبوجــب هــذا االتفــاق ستســتثمر الصــن مــا يقــارب 47
ـرقي بلوشســتان ،عبــر الطــرق البريــة
مليــار دوالر لربــط غربـ ّـي الصــن مبينــاء جــوادار شـ ّ
والســكك احلديديــة وخطــوط األنابيــب .وتعكــس هــذه املنافســة بــن الهنــد والصــن مــدى
األهميــة اجليوسياسـ َّية إلقليــم بلوشســتان ،باعتبــاره ســاحة آســيوية رئيســية تتضــح فيهــا
ِّ
التوجهــات اجلديــدة واملتســارعة التــي تقــوم بهــا القــوى الكبــرى ويف مقدمتهــم الواليــات
ال ـ ُـم َّت ِحدة والصــن والهنــد يف آســيا.
وإذا اعتبرنــا أن اتفــاق تشــابهار هــو رد هنــدي علــى حتـ ُّـرك الصــن يف جــوادار -بوصــف كال
ـزءا مــن إقليــم بلوشســتان علــى شــاطئ بحــر العــرب ،ويبعــد كالهمــا عــن اآلخَ ــر
املينا َءيــن جـ ً
 70كيلومتـ ًـرا -فإنــه ال ميكــن فهــم أبعــاد اتفــاق تشــابهار دون الرجــوع إلــى اتفــاق جــوادار،
والعكــس بالعكــس.
على ضوء ما تقدم فإن هذه الورقة ستنقسم إلى أربعة أجزاءِّ ،
يغطي األول منها اخللفية
التاريخية إلقليم بلوشستان ،ويغطي اجلزء الثاني املوقع اجليوسياسي وأبعاد مشروعي
تشــابهار وجــوادار ،بينمــا يشــير اجلــزء الثالــث إلــى مواقــف وانطباعــات األطــراف اإلقليميــة
الدوليــة الفاعلــة يف اإلقليــم علــى وقــع هــذا التنافــس املتصاعــد ،يف حــن يتنــاول اجلــزء
األخيــر مســتقبل اإلقليــم علــى ضــوء مطالــب ســكانه مــن البلــوش.
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أوال :إقليم بلوشستان..حملة تاريخية:
تقع مواني تشابهار وجوادار التي هي محور التنافس والصراع اإلقليمي الراهن ضمن

إقليم بلوشستان على سواحل بحر العرب ،وهو اإلقليم الذي ميتد من مضيق هرمز إلى
برز املوقع اجليوستراتيجي إلقليم بلوشستان أه ِّمية كال من مينا َءي تشابهار
كراتشي .ويُ ِ

وجوادار إقليم ًيا ودول ًيا ،لذا جتدر اإلشارة إلى تاريخ اإلقليم ومكانته وأهميته.

 -1تاريــخ اإلقليــم :حافظــت بلوشســتان علــى اســتقاللها لفتــرة طويلــة حتــى وقعــت حتــت

االحتالل البريطانى يف منتصف القرن التاسع عشر ،وعرفت الفترة التي سبقت االحتالل
بـــ"دورة البلــوش" أو "مرحلــة البلــوش" ،وهــذه املرحلــة اتســمت باالســتقالل السياســي .لكــن

رغــم االحتــال اســتم َّر البلــوش يف احلكــم يف الفتــرة مــن عــام  1858حتــى  ،1947ألن
البريطانيني لم ّ
مؤسسات احلكم البلوشية ،بل َ
خاصة بهم (.)1
أنشؤوا إدارة موازية
َّ
يعطلوا َّ
مت تقســيم بلوشســتان يف ظــل احلكــم البريطانــي إلــى ثالثــة أجــزاء :األول خط/مشــروع
"غولدزميــد" الــذي ُرســم عــام  1871ونُ ّفــذ عــام  ،1896وأعطــى غــرب بلوشســتان إليــران.

والثاني خط/مشروع دوراند ،ورسمته ً
شرقي بلوشستان
أيضا بريطانيا عام  ،1894وقسم
ّ
بــن الهنــد البريطانيــة وأفغانســتان .وعنــد االنســحاب البريطانــي مــن شــبه القــارة الهندية
عــام  1948حصلــت بلوشســتان علــى االســتقالل لفتــرة قصيــرة ،حتــى اجتاحتهــا باكســتان

يف نفــس العــام وأصبحــت ضمــن األراضــي الباكســتانية ،وكان ذلــك هــو اجلــزء الثالــث.
وأدى هــذا التقســيم االســتعماري اجلائــر لإلقليــم وتوزيــع ســكانه بــن ثــاث دول إلى ظهور
القوميــة البلوشــية التــي تكمــن وراء مطالبــات البلــوش باالســتقالل.

والواقــع أن البلــوش لــم يقبلــوا ولــم يعترفــوا بخطــوط التقســيم التــي فرضهــا االســتعمار

علــى اإلقليــم بحكــم األمــر الواقــع ،بــل وناضلوا من أجل اســتعادة وحدتهم وتأكيد ســيادتهم

علــى أراضيهــم ،ويتضــح هــذا مــن خــال الثورات املتعددة لشــعب بلوشســتان ضد باكســتان
يف أعــوام  ،1948و ،1958و ،1962و ،1973باإلضافــة إلــى االحتجاجــات احلاليــة والتــي

تعــود بدايتهــا إلــى عــام  .2005ويتضــح كذلــك مــن نضالهــم ضد إيران ،وهو نضال مســتمر
منــذ أن ضمــت إيــران منطقــة غــرب بلوشســتان عــام  ،1928مبــا فيهــا الثــورات القبليــة يف

برهــاد عامــى  1930و ،1940وكذلــك ثــورة ميــر دادشــاه عــام  ،1950وأخيـ ًرا احتجاجــات
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جبهــة حتريــر بلوشســتان املناهضــة حلكــم املاللــى يف إيــران حتــى اآلن.
يف مواجهــة مطالــب القوميــة البلوشــية املتمثلــة يف وحــدة أراضى اإلقليــم واحلكم الذاتى

وبالتالــي تأكيــد االنفصــال ،فــإن إيــران وباكســتان قــد حتالفتــا مــن أجــل إبقــاء الوضــع
احلالــى وقمــع أي مطالــب للبلــوش ،وقــد ظهــر هــذا جليــا يف ثــورة دادشــاه يف بلوشســتان
يف خمســينيات القرن املاضى عندما اعتقلت باكســتان شــقيق دادشــاه وسـلّمته إلى إيران،

وكذلــك اعتقلــت باكســتان أشــقاء قائــد عناصــر جنــد اهلل عبــد امللــك ريجــي ،وأعادتهم إلى
طهــران حيــث أُعدِ ُمــوا يف  .2011والواقــع أن سياســة القمــع مــن الدولتــن لشــعب البلــوش
مســتم َّرة مــن أجــل احلفــاظ علــى املكتســبات التــي حصلتــا عليهــا نتيجــة تقاســمهما هــذه
املنطقــة ،ولعــل حالــة عــدم االســتقرار املســتمرة يف اإلقليــم يف ظــل عــدم وجــود سياســات
اســتيعابية أو محــاوالت إدمــاج حقيقيــة لشــعوب البلــوش يف أي مــن الدولتــن ،تقــف عائقــا
أمــام أي محــاوالت للتطويــر وبــا شــك تهــدد اخلطــط التــي ترمــى إلــى تدشــن ممــرات

اســتراتيجية كتشــابهار وجــوادار.

 -2مــن الناحيــة اجلغرافيــة :تعنــي بلوشســتان "أرض البلــوش" ،وهــي أرض ِّ
تغطــي نحــو
 240ألــف ميــل مر َّبــع ،ويح ّدهــا نهــر الهنــدوس وإقليــم البنجــاب شــر ًقا ،ومضيــق هرمــز

َ
وخلِيــج عمــان غر ًبــا ،وبحــر العــرب واحمليــط الهنــدي جنو ًبــا ،واحملافظــات اإليران َّيــة كرمان
وخوزســتان وكذلــك أفغانســتان شـ ً
ـمال ،ومتتـ ّد إلــى نحــو ألــف ميــل علــى طــول الســاحل من
مضيق هرمز حتى كراتشــي يف باكســتان ،لتحت ّل واح ًدا من أه ّم املواقع االســتراتيج َّية يف
العالَــم ،إذ تربــط بــن الشــرق األوســط وآســيا الوســطى وجنــوب آســيا ،كمــا تُعتبــر إحــدى
أغنــى املناطــق باملــوارد الطبيعيــة كال ِّنفْــط والغــاز واليورانيــوم والفحــم والذهــب وخــام

احلديــد واملــوارد البحريــة الهائلــة علــى اخلــط الســاحلي املمت ـ ّد علــى مســاحة واســعة،

وكذلــك املنطقــة االقتصاديــة اخلاصــة علــى مســاحة  200ميــل مر َّبــع.

 -3مــن الناحيــة الدميوغرافيــة :يقـ َّـدر عــدد ســكان بلوشســتان بنحــو  35مليــون نســمة،
منهــم  7ماليــن يف منطقــة غربــي بلوشســتان التــي حتتلُّهــا إيــران ،و 25مليو ًنــا يف منطقــة

ـرقي بلوشســتان التــي حتتلّهــا باكســتان ،وكذلــك يف الســند وإقليــم البنجــاب ،إضافــة إلى
شـ ّ
 3ماليــن نســمة يف أفغانســتان ،كمــا يوجــد نحــو مليون بلوشــي يف منطقــة ا َ
العربي.
خللِيج
ّ
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ً
أيضــا يقطــن عــدد غيــر قليــل مــن البلــوش يف الهنــد وشــرق إفريقيــا وتركيــا ومترســتان،
وعديــد مــن البلــوش موجــودون يف املهجــر يف أوروبــا وأمريــكا وأســتراليا .لهــذا يُعتبــر
البلــوش مثــل األكــراد ،إحــدى أكبــر العرقيــات يف الشــرق األوســط وجنــوب آســيا التــي
ليــس لهــا وطــن أُمّ (.)2
ثانيا :األهمية االستراتيجية لإلقليم ..ومالمح املنافسة بني تشابهار وجوادار:
ً
فضــا
ترتكــز األه ِّميــة االســتراتيجية لبلوشســتان علــى موقعهــا اجلغرافــى املتميــز،

عــن احتوائهــا علــى احتياطيــات ضخمــة مــن املــوارد الطبيعيــة ،عــاوة علــى كونهــا ممـ ًّرا

اســتراتيج ًيا ُمهِ ًمــا يف محيطــه اإلقليمــي وتتضــح األهميــة االســتراتيجية واجليوسياســية

لإلقليــم يف مــا يلــي:

 -1تقــع بلوشســتان مباشــرة علــى مدخــل مضيــق هرمــز بســاحل ميتـ ّد نحــو  1000ميــل
حتــى كراتشــي .وبهــذا فهــي مت ِّثــل موق ًعــا اســتراتيج ًيا مؤثــرا علــى خطــوط النقــل البحــري

َ
العالــي علــى
التــي ميــر بهــا نحــو  %40مــن إنتــاج ال ِّن ْفــط يف العالَــم ،ويعتمــد االقتصــاد
هــذه املــوارد ،وتُعتبــر حمايتهــا أولويــة حيويــة.
 -2تعمل بلوشســتان على ربط الشــرق األوســط ووســط وجنوب آســيا بح ًرا وب ًرا وج ًوا،

وتُعتبــر مركـزًا رئيسـ ًيا للتجــارة والطاقــة والنقل واملواصالت التــي تربط دول هذه املناطق.
 -3حتتــوي بلوشســتان علــى كميــات ضخمــة مــن املــوارد الطبيعيــة ،مبــا فيهــا الفضــة

واليورانيــوم واألملنيــوم وال ِّنفْــط والغــاز والذهــب والنحــاس والبالتينيــوم ،وهــذه املــوارد
َ
العاليــة.
الطبيعيــة تعــد محــور املنافســة بــن القــوى العســكر َّية واالقتصاديــة
 -4تُعتبــر بلوشســتان ممـ ًرا اســتراتيج ًيا ومنطقــة حيويــة جاهــزة إلنشــاء الطــرق البحرية

والســكك احلديديــة وأنابيــب ال ِّن ْفــط مــن آســيا الوســطى والصــن وأفغانســتان باجتــاه بحر
العــرب ،وكذلــك مــن منطقــة الشــرق األوســط وجنــوب آســيا حتى الصني وآســيا الوســطى.
ويف حــال إنشــاء هــذه الشــبكات وربــط هــذه املناطــق فــإن الــدول التــي ال متتلــك منف ـ ًذا

بحر ًيــا مثــل أفغانســتان ،ودول آســيا الوســطى الغنيــة بوســائل الطاقــة ،ســوف تتم َّكــن مــن
َ
العاليــة لتســويق منتجاتهــا مــن الطاقــة.
الدخــول إلــى الســوق
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 -5متتلــك بلوشســتان ً
خطــا ســاحل ًيا ميت ـ ّد ملســافة  1000ميــل ،إذ تســيطر بلوشســتان

علــى املــوارد البحريــة علــى امتــداد هــذا الســاحل ،كمــا متتــد بعمــق  200ميــل كمنطقــة

ممــا يُعتبــر حافـزًا رئيسـ ًيا الســتقاللها
اقتصاديــة
خاصــة حســب قوانــن امليــاه اإلقليم َّيــةَّ ،
َّ
ويجعلهــا منطقــة جاذبــة لالســتثمار والتعــاون.

ـتراتيجي لبلوشســتان يف وضــع مينــا َءي تشــابهار وجــوادار
 -6ال شــك يُســهِ م املوقــع االسـ
ّ
يف بــؤرة الصــراع املتنامــي بــن الواليــات الـ ـ ُمت َِّحدة والصــن والهنــد يف احمليــط الهنــدي،
وكذلــك يف جنــوب ووســط آســيا.

ميــا
علــى ضــوء مــا تقــدم فــإن إقليــم بلوشســتان أصبــح محــط نظــر القــوى الدوليــة قد ً
ميــا خســرت بلوشســتان اســتقاللها بعــد الصــراع الروســي اإلجنليــزي يف
وحدي ًثــا ،فقد ً
القــرن التاســع عشــر يف مــا يشــير إليــه املؤرخــون بـ"اللعبــة الكبــرى" .حتــى وقــع اإلقليــم

حتــت الســيطرة البريطانيــة بوصفــه قاعــدة متقدمــة لهــا ضـ ّد تقـ ُّدم الــروس يف الهنــد نحو
الهنــد البريطانيــة وامليــاه الدافئــة يف احمليــط الهنــدي وبحــر العــرب .والواقــع أن تقســيم

بلوشســتان يُعتبــر إحــدى نتائــج اللعبــة الكبــرى التــي وضعــت الشــعب البلوشــي حتــت رحمــة
دول املــواالة البريطانيــة ،وحتدي ـ ًدا باكســتان وإيــران.

أمــا اليــوم فقــد أعــاد مينــا َءا تشــابهار وجــوادار إنتــاج الصــراع والتنافــس بــن القــوى

الدوليــة مــن جديــد لكــن مــع تغيــر أطــراف هــذا الصــراع ،ويف هــذا الصــدد تبــرز املنافســة

بــن الهنــد والصــن مــن جانــب والتنافــس بــن الصــن والواليــات املتحــدة مــن جانــب آخــر

خاصــا بهــذا
علــى النفــوذ يف هــذه املنطقــة ،فــكل مــن هــذه القــوى الثــاث يُظهِ ــر اهتما ًمــا
ً
اإلقليــم ويبــدو مــن هــذا االهتمــام أن هنــاك لعبــة جديدة تلعبها الواليات الــ ُمت َِّحدة والصني
والهنــد ســتحدد مســتقبل اإلقليــم ومســتقبل الصــراع يف املنطقــة.

ُّ
التدخالت اخلارجية
ولعل أبرز التطورات التي تؤكد أن اإلقليم بانتظار دورة جديدة من
هــو اتفاقيــة تشــابهار بــن الهنــد وإيــران التــي تعــد واحــد ًة مــن  12اتفاقيــة ُو ِّق َعــت بــن

رئيــس الــوزراء الهنــدي مــودي والرئيــس اإليرانـ ّـي حســن روحانــي ،خــال اجتمــاع بينهمــا
يف مايــو  .2016وبجانــب هــذه االتفاقيــات مت توقيــع اتفاقيــة انضـ ّم فيهــا الرئيــس األفغاني
أشــرف غانــي إلــى زعي َمــي الدولتــن بشــأن جتــارة ثالثيــة تعمــل علــى تســهيل نقــل البضائع
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بــن الــدول الثــاث ،ووفــق هــذا االتفــاق تكــون الهنــد قــد وجــدت مدخـ ًـا إلــى أفغانســتان عــن
طريق ميناء تشــابهار.

وطب ًقــا لهــذه االتفاقيــة ستســتثمر الهنــد  500مليــون دوالر أمريكــي لتوســيع وتشــغيل مينــاء

تشــابهار يف منطقــة بلوشســتان اإليران َّيــة وجعلهــا بوابــة دخــول هنديــة إلــى أفغانســتان وآســيا

الوســطى .أضــف إلــى ذلــك أن الهنــد ســتنفّذ عديـ ًدا مــن اإلنشــاءات ،مبــا فيهــا منشــأة للغــاز
الطبيعــي املســال ووحــدة تقطيــر للغــاز يف منطقــة التجــارة احلــرة يف تشــابهار( .)3لهــذا ميكــن

استراتيجي يسهم يف تغيير قواعد اللعبة يف هذه املنطقة(،)4
وصف اتفاق تشابهار بأنه حتول
ّ
فهــو علــى جانــب يعــزز مصالــح إيــران والهنــد وأفغانســتان ،إذ ينتــج عنــه فوائــد اســتراتيج َّية

واقتصاديــة ودبلوماسـ َّية وسياسـ َّية كبيــرة لهــذه الــدول يف حــن يعــد هــذا االتفــاق خص ًمــا مــن
حســاب باكســتان ودول ا َ
خللِيــج العربـ ّـي والصــن وآســيا الوســطى(.)5

ليس تشــابهار هو املشــروع الوحيد يف اإلقليم بل هناك مشــروع جوادار الذي بدأته الصني

قبــل عشــر ســنوات وأنهــت مراحلــه األولــى ،وبصــدد اســتكمال املشــروع ،وهــو يتقاطــع بصــورة

مباشرة مع مشروع تشابهار ،واملشروعان م ًعا ميثالن أبرز مالمح الصراع والتنافس يف هذا
اإلقليم .وال يتوقف املشــروعان على تطوير امليناءين اللذين يقعان على ســاحل اإلقليم ويبعد

بينهمــا  70كــم بــل يف املشــروعات الطموحــة واملطروحــة للتعــاون يف هذه املنطقــة ،والتي تصل

امليناءين بقلب آسيا عبر شبكات طرق وخطوط سكك حديدية وخطوط لنقل الغاز والنفط.
بل من املتوقع أن تزداد حدة التنافس الهندي-الصيني يف تشابهار وجوادار يف حال انتهاء

من العمل بهما ،وتوجد أسباب رئيسية تدفع بهذا االجتاه ،أهمها :الصراع الصيني-الهندي

املتزايــد ،والصــراع الصيني-األمريكــي يف آســيا واحمليــط الهنــدي ،وكذلك التوتُّــر املتزايد بني
الصني والواليات الـ ُمت َِّحدة يف جنوب بحر الصني.
ويزيــد الصــراع زخ ًمــا أن الواليــات الــ ُمت َِّحدة تقــف إلــى جانــب الهند لدعم مشــروع تشــابهار

أي مــن هــذه الــدول الثــاث،
ومواجهــة التحـ ُّركات الصينيــة يف جــوادار ،ومــع ذلــك لــم تتخــذ ّ
الواليات الــ ُمت َِّحدة والصني والهند ،موق ًفا رسم ًيا بشأن بلوشستان ،وال حتى يف تصريحاتها
العلنية ،ولكن أفعالها على أرض الواقع يف تشابهار وجوادار تكشف عن وجود تنافس شديد
وصــراع مفتــوح علــى املصالــح والنفوذ.
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ثالث ًا :األطراف اإلقليمية والدولية املتنافسة يف بلوشستان:
فرصــا وحتديــات أمــام القــوى اإلقليميــة والدوليــة،
يتيــح مشــروعا جــوادار وتشــابهار
ً

ليــس يف إقليــم بلوشســتان وحســب ،ولكــن يف املناطــق اإلقليميــة املجــاورة ،لذلــك مــن املهــم
اإلشــارة إلــى انطباعــات القــوى اإلقليميــة والدوليــة جتاه املخططــات املطروحة يف اإلقليم،

وانعكاســات املشــروعات املطروحــة يف تشــابهار وجــوادار ،وذلــك علــى النحــو التالــي:

فرصا اقتصادية
 -1إيــران :متنــح هــذه االتفاقيــة إيــران  -ال ســيما بعــد االتفاق النــوويً -

وجتاريــة مهمــة ،قــد تعــادل يف أهميتهــا رفــع العقوبــات االقتصاديــة الغربيــة عنهــا( .)6وتبرز
أهميــة هــذه االتفاقيــة إليــران يف مــا يلي:

أ -أنهــا تعمــل علــى زيــادة حصــة إيــران مــن منتجــات الطاقــة يف الســوق الهنديــة علــى

الس ـ ُعودِ َّية.
حســاب اململكــة العرب َّيــة ُّ

ب  -أنهــا تســاهم يف جــذب االســتثمارات األجنبيــة الالزمــة لتطويــر تشــابهار وبنيتهــا

التحتية .ج -يف إطار االتفاقيات املوقعة منحت الهند وأفغانستان ورابطة الدول املستقلة
( ،)CISوكذلــك الصــن تســهيالت لالســتثمار يف منطقــة التجــارة احلــرة يف تشــابهار مبــا

يعــزز مــن الفــرص االقتصاديــة إليــران .ويف ســياق مواكبــة هــذه التطــورات أنشــأت إيــران
طري ًقا خارج ًيا بطول  600كم يربط بني تشابهار وزاهيدان عاصمة بلوشستان اإليران َّية،
التــي تبعــد نحــو  400كــم عــن

منطقــة مالــك علــى احلــدود

اإليران َّيــة األفغانيــة ،ويجــري

العمــل علــى ربطهمــا م ًعــا،

وكذلــك طريــق زاراجن-ديــارم

الســريع الــذي أكملتــه الهنــد
مــن قبــل يف محافظــة مخــروز

األفغانيــة .كمــا بــدأت إيــران

خريطة توضح موقع جوادار وتشابهار،
املصدر :يالي غلوبال أونالين
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تســهم هــذه املشــروعات يف ربــط شــبكة الســكك احلديديــة اإليران َّيــة بآســيا الوســطى
ورابطــة الــدول املســتقلة (.)CIS

د -تشـ ِّكل هــذه االتفاقيــة مصــد ًرا رئيسـ ًيا للدخــل القومــي يف إيــران من خــال الضرائب
والرســوم اجلمركيــة علــى البضائــع القادمــة مــن الهنــد ومنطقــة ا َ
خللِيــج العربـ ّـي ،وكذلــك
مــن خــال البضائــع املصـ َّـدرة مــن دول آســيا الوســطى وأفغانســتان.

هــ -تتيــح هــذه االتفاقيــة فرصــة جلعــل تشــابهار بديــل ملينــاء بنــدر عبــاس الواقــع علــى
ا َ
أي حصــار ملضيــق هرمــز
خللِيــج العربـ ّـي إلــى الغــرب مــن مضيــق هرمــز ،ال ســيما وأن ّ

ســيؤثر علــى حركــة املالحــة يف مينــاء بــدر عباس وبالتالي سيشـ ّل حركة التجــارة اإليران َّية،
ويتمتــع مينــاء تشــابهار مبيــزة اســتراتيجية -علــى العكــس مــن بنــدر عبــاس -أنــه املينــاء
اإليرانـ ّـي الوحيــد الــذي يتم َّتــع بعمــق بحــري يحــول دون احتمــال توقــف املالحــة فيــه ،كمــا
أن إيــران تــرى أن هــذا املينــاء هــو بوابتهــا اجلديــدة إلــى احمليــط الهنــدي والعالــم.

و -تــري إيــران يف اتفاقيــة تشــابهار انتصــا ًرا اســتراتيج ًيا يع ـزِّز نفوذهــا السياســي يف
أفغانســتان وآســيا الوســطى وجنــوب غــرب آســيا ،كمــا يع ـزِّز موقفهــا يف منطقــة ا َ
خللِيــج

التوســع يف ال َعالقــات السياسـ َّية
السـ ُعودِ َّية ،وميكــن أن يــؤ ِّدي
ُّ
العربـ ّـي ضـ ّد اململكــة العرب َّيــة ُّ
ـتراتيجي مي ِّهــد
واالقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية بــن الهنــد وإيــران إلــى حتالــف اسـ
ّ
الطريــق لتعــاون بحــري قــوي يف بحــر العــرب واحمليــط الهندي .وبنفس الطريقــة فإن النُّ ُم ّو
التجــاري بــن إيــران وأفغانســتان ورابطــة الــدول املســتقلة ( )CISميكــن أن يــؤ ِّدي إلى تنامي
السـ ُعودِ َّية.
نفــوذ إيــران يف هــذه الــدول علــى حســاب تركيــا وباكســتان واململكــة العرب َّيــة ُّ
الســ ُعودِ َّية ،تســعى إيــران
ز -مــن خــال نظرتهــا إلــى الصــراع مــع اململكــة العرب َّيــة ُّ

الســتخدام ورقــة تشــابهار واتفاقيــات الطاقــة مــع الهنــد لتعزيــز مصاحلهــا االســتراتيج َّية
يف منطقــة ا َ
خللِيــج العربـ ّـي وبحــر العــرب مــن خــال الســيطرة علــى احلصــة الكبــرى يف
األســواق املنتجــة للطاقــة.

ح  -تســتخدم إيــران تشــابهار كقاعــدة بحريــة َج ِّو َّيــة رئيســية ومنطقــة لتمركــز الغواصات

اإليرانيــة ،كمــا يعتبــر هــذا املينــاء نقطــة انطــاق للمســاعدات العســكر َّية اإليران َّيــة مــن
األســلحة واملعــدات للمتمرديــن احلوثيــن يف اليمــن.
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 -2باكستان :يُعتبر ميناء تشابهار بجانب االتفاق الثالثي بني إيران والهند وأفغانستان،

خطــوة غيــر إيجابيــة بالنســبة إلــى ال َعالقــات اإليران َّية-الباكســتانية وملصالــح باكســتان
االقتصاديــة .فقــد خلقــت هــذه اخلطــوة منافســة اقتصاديــة مباشــرة مــع مينــاء جــوادار
الــذي يقــع علــى مســافة أق ـ ّل مــن  70كيلومت ـ ًرا إلــى الشــرق مــن تشــابهار يف بلوشســتان

الباكســتانية .ويتمتــع هــذا املينــاء بعمــق بحــري ويقــع علــى اخلطــوط البحريــة احليويــة
واخلطــوط البريــة التــي تربــط الصــن بأفغانســتان حتــى احمليــط الهنــدي والشــرق
األوســط .وبالتالــي يُضعِ ــف اســتخدام إيــران تشــابهار خُ َطــط باكســتان لربــط جــوادار

بآســيا الوســطى وأفغانســتان عبــر الســكك احلديديــة وأنابيــب ال ِّن ْفــط والطــرق البريــة،
ومــن ثَـ ّم تخفيــض احتماليــة النُّ ُمـ ّو التجــاري والوصــول إلــى مصــادر الطاقــة الرئيســية يف
هــذه الــدول .وباألحــرى فــإن اســتخدام مينــاء تشــابهار يُغ ِنــي أفغانســتان عــن اســتخدام

ممــا يهـ ِّدد مصــادر الدخــل القومــي التــي تتحصــل
مينــاء جــوادار وكراتشــي يف باكســتانَّ ،
عليهــا إســام آبــاد مــن خــال الضرائــب والرســوم اجلمركيــة علــى البضائــع التــي تنتقــل

بواســطة هذيــن املينا َءيــن.

ال شــك أن االتفــاق يفتــح البــاب أمــام الهنــد للتأثيــر يف سياســات املنطقــة مبــا يهــدد

مكانــة باكســتان ،العــدو اللــدود للهنــد ،فقبــل االتفاق كانت أفغانســتان ُمجبَــرة على االلتزام

بسياســة باكســتان جتــاه إيــران ،التــي يصوغهــا بشــكل كبيــر اجليــش الباكســتاني بالنظــر
إلــى كونهــا دولــة حبيســة وتعتمــد بصــورة رئيســية علــى املوانــي الباكســتانية .أمــا اآلن فــإن

املنفذ البحري يف تشــابهار يعطي فرصة بديلة ألفغانســتان لرســم سياســاتها باســتقاللية
بعيـ ًدا عــن التأثيــرات الباكســتانية( .)9كمــا تــرى باكســتان أن املنافســة بــن مينــا َءي تشــابهار

وجــوادار ميكــن توظيفهــا مــن جانب إيران بتدشــن حتالف هنــدى إيراني ملواجهة التحالف

الس ُعودِ ّي-الباكســتاني ،حيــث ميثــل حتويــل انتبــاه باكســتان وإنهــاك مواردهــا بعيــدا عــن
ُّ
مجريــات األحــداث يف منطقــة اخلليــج فرصــة إليــران لتنفيــذ طموحاتهــا ومخططاتهــا

التوســعية مبعــزل عــن أي ضغــوط أو مواجهــة مــع باكســتان.
وسياســتها
ُّ

حاصــرة ،ويزيــد مــن هــذا الشــعور وجــود الهنــد
مــن زاويــة أخــرى تشــعر باكســتان بأنهــا ُم َ
يف تشــابهار ،إذ يتخـ َّوف اجليــش الباكســتاني مــن اســتخدام املينــاء كقاعــدةَ
للتجســس علــى
ُّ
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باكســتان واســتخدامه كمحطــة جلمــع املعلومــات االســتخباراتية حــول حت ـ ُّركات قواتهــا
البحريــة يف بحــر العــرب َ
وخلِيــج عمــان .وقــد عـزَّز هــذا التخـ ُّو َف تصريـ ُح الرئيــس الهنــدي

مــودي عندمــا قــال" :لقــد اتفقنــا ً
أيضــا علــى زيــادة التعــاون يف مجــاالت األمــن والدفــاع يف
مــا يتعلَّــق باألمــن اإلقليمــي والبحــري"( ،)10لذلــك فاملتوقــع أن تــزداد املنافســة اإليران َّيــة-

الباكســتانية يف بحــر العــرب حتــى جنــوب غــرب آســيا والشــرق األوســط.

 -3أفغانســتان :تُعتبــر اتفاقيــة تشــابهار انتصــا ًرا اقتصاد ًيــا حاسـ ًما ألفغانســتان ،ووف ًقــا

ملــا قالــه مايــكل كوجلمــان املتخصــص يف شــؤون جنــوب آســيا ،فإنــه "بالنســبة إلــى دولــة

تعاني من هذه املشــكالت االقتصادية"( )11فســوف تتمكن أفغانســتان من شــحن بضائعها،

مبــا يف ذلــك املــوا ّد اخلــام الهائلــة التــي تقــدر بنحــو  700مليــار دوالر أمريكــي ،عبــر
تشــابهار إلــى األســواق الرئيســية يف أوروبــا وآســيا والشــرق األوســط .كذلــك بإمكانهــا
اســتيراد البضائــع بــكل ســهولة عــن طريــق هــذا املينــاء .وباإلضافــة إلــى العوائــد التجاريــة

واالقتصاديــة فــإن أفغانســتان ســوف تســتفيد مــن خطــوط الشــحن التــي متـ ّر بهــا كالطــرق
والســكك وأنابيــب ال ِّن ْفــط التــي تربــط دول آســيا الوســطى بتشــابهار عبــر أفغانســتان مــن
خــال عوائــد الضرائــب والرســوم اجلمركيــة.

أمــا سياســ ًيا ،فــإن اســتخدام مينــاء تشــابهار ســوف يُنهِ ــي اعتمــاد أفغانســتان علــى
موانــي باكســتان ومــن ثَـ ّم يفتــح املجــال أمــام كابــول لرســم سياســتها اخلارج َّيــة املســتقلَّة
كمــا ُذكــر ســاب ًقا.

 -4اململكــة العربيــة الســعودية :يجعــل الوجــود الصينــي والوجــود الهنــدي املتتاليــان يف

جــوادار وتشــابهار هذيــن العمالقــن اآلســيويني الناشــئني علــى أعتــاب اململكــة ،بحيث يؤثر
هــذا الوجــود علــى موازيــن القــوى اإلقليم َّيــة يف منطقــة ا َ
خللِيــج العربـ ّـي والشــرق األوســط،
وكذلــك التأثيــر علــى أمــن خطــوط املالحــة من خالل مضيق هرمز ،وازدياد حدة املنافســة

بــن القوتــن اآلســيويتني يف بحــر العــرب واحمليــط الهنــدي .وتهــدف إيــران إلــى اســتخدام

ورقــة تشــابهار كركيــزة اســتراتيج َّية ونقطــة انطــاق الســتعراض قوتهــا يف بحــر العــرب
واحمليــط الهنــدي ومــن ثــم منصــة لتهديـ ًدا لــدول ا َ
خللِيــج العربـ ّـي مبــا يُج ِبــر هــذه الــدول
علــى حتســب تداعيــات ذلــك ،وا ِّت َخــاذ اإلجــراءات املضــا َّدة الالزمــة حلمايــة مصاحلهــا.
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تضــع حالــة الصــراع والتنافــس وتضــارب املصالــح يف مــا بــن مشــروع تشــابهار ومشــروع

جــوادار الســعودية وباكســتان يف مربــع واحــد ،وذلــك يف مواجهــة حتالــف الهنــد -إيــران
الس ـ ُعودِ َّية قــد تســتفيد مــن حليفتهــا
-أفغانســتان ،لهــذا فمــن املؤ َّكــد أن اململكــة العرب َّيــة ُّ

باكســتان وكذلــك الصــن بوصــف األخيــرة تــرى يف مشــروع تشــابهار تهديـ ًدا ملصاحلهــا يف
املنطقــة ،وباألخــص ملشــروع جــوادار ذى اآلبعــاد االســتراتيجية ،ووجــه االســتفادة قــد يكون
بدخــول الصــن وباكســتان كأطــراف مؤثــرة يف الصــراع اإليرانــي اخلليجــي علــى النفــوذ

يف املنطقــة لصالــح دول اخلليــج ،وتأتــي هــذه التطــورات يف ظــل بحــث دول اخلليــج عــن
شــراكات اســتراتيجية جديــدة وحلفــاء ملواجهــة املخاطــر والتحديــات.

وعلــى جانــب آخــر فإنــه ليــس مســتب َع ًدا علــى اململكــة العربيــة الســعودية وبعــض دول
ُّ
التدخــل يف شــؤون الــدول احمليطة بهــا أن تتبنَّى موقف
اخلليــج يف ظــل إصــرار إيــران علــى

جديــد جتــاه القضيــة البلوشــية ،ومطالــب شــعب البلــوش يف إيــران ،ويف هــذا الســياق
السـ ُعودِ ّي للبلــوش
ميكــن للســعودية أن تطلــب مــن باكســتان أن تخ ّفــف معارضتهــا للدعــم ُّ
اإليران ّيــن .ولهــذا اخليــار االســباب التــي ترجحــه ،فباختصــار يُعتبــر العــرب والفــرس
والبلــوش املكـ ِّون الرئيســي يف ا َ
خللِيــج العربـ ّـي ،وطب ًقــا لهــذه املعادلــة فــإن الدعــم العربـ ّـي

للبلوش يُعتبر ضرورة اســتراتيج َّية يف صراع الهيمنة ض ّد إيران يف املنطقة ،وهي سياســة

ميكــن لباكســتان االســتفادة منهــا ً
أيضــا .كمــا أن التحالــف العربـ ّـي البلوشــي لــه امتــداده
التاريخــي يف منطقــة ا َ
خللِيــج العربـ ّـي ولــه موقــف معــارض للهيمنــة الفارسـ َّية ،والواقــع أن
السـ ُعودِ َّية تعمــل بشــكل حاســم علــى حمايــة مصاحلهــا بجديــة ،كمــا ظهــر
اململكــة العرب َّيــة ُّ

متاحــا ،وهــذا مبــدأ مؤكــد لــن يتغيــر مهمــا اختلــف العــد ّو
جل ًيــا يف اليمــن ،ويظــل أي خيــار
ً
اخلارجـ ّـي عندمــا يتعلــق األمــر بتهديــد مصالــح اململكــة.
 -5الهند :أطلقت الهند مبادرتها يف تشابهار كخطوة يف الصراع مع منافستها الرئيسية

الصــن ،لتأمــن مصــادر الطاقــة ،ومحاصــرة عد ّوتها باكســتان ،عالوة على توســيع نفوذها

يف أفغانســتان وآســيا الوســطى ،ويُعتبــر هــذا التح ـ ُّرك -رمز ًيــا -خطــوة تتســم باجلــرأة

وتكرس الهندي كالعب رئيســي ووريث لإلمبراطورية البريطانية يف شــبه القارة الهندية.
فمــن الناحيــة االســتراتيج َّية ،متنــح تشــابهار الفرصــة للهنــد لتحـ ِّدي التحـ ُّرك الصينــي
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يف جــوادار يف بلوشســتان الباكســتانية ،وبشــكل مباشــر ،إذ يربــط املمــر االقتصــادي

الصيني-الباكســتاني -الــذي بلغــت تكلفتــه نحــو  47مليــار دوالر -منطقــة غــرب الصــن
مانحــا الصــن
مــن خــال الطــرق والســكك احلديديــة وأنابيــب ال ِّن ْفــط -مبينــاء جــوادار،ً
مدخـ ًـا مباش ـ ًرا إلــى احمليــط الهنــدي .وتــرى الهنــد يف بنــاء الصــن قاعــدة بحريــة يف
جــوادار تهديـ ًدا للبحريــة الهنديــة يف بحــر العــرب ومضيــق هرمــز وغــرب آســيا ،ومنصــة

للتجســس علــي حتركاتهــا يف هــذه املنطقــة ،باإلضافــة إلــى أن املدخــل نحــو أفغانســتان من

خــال تشــابهار يعـزِّز التحالــف الهنــدي األفغانــي ضـ ّد باكســتان ،ويفتــح الطريــق لدخــول
الهنــد إلــى ســاحة التأثيــر يف منطقــة آســيا الوســطى.

وبــذات األه ِّميــة لكــن مــن الناحيــة االقتصاديــة ،فــإن خُ َطــط الهنــد لتحويــل تشــابهار إلــى

منطقــة رئيســية اقتصاد ًيــا وجتار ًيــا ،ومركــز صناعــي يف الشــرق األوســط ،ونقطــة انطــاق
للدخــول إلــى أفغانســتان وأســواق آســيا الوســطى ،ســتجعل املينــاء يعـزّز مــن نفــوذ الهنــد،

وسيســهم تطويــر مينــاء تشــابهار يف حتويلــه مركــز لتأمــن مصــادر الطاقــة مــن إيــران
والشــرق األوســط وآســيا الوســطى ،وهــو مــا سيســهم يف زيــادة حصــة الهنــد لتصبــح يف

املركــز الثانــى بعــد الصــن ال ســيما وأن الهنــد تعــد صاحبــة ثالــث أكبــر وأســرع اقتصــاد
نـ ٍـام يف آســيا .عــاوة علــى أن املشــروع برمتــه مينــح الهنــد الفرصــة للدخــول إلــى مصــادر

جديــدة للطاقــة يف آســيا الوســطى مــن خــال أفغانســتان .كذلــك مينــح مشــروع تشــابهار

الهنــد الفرصــة لتحييــد خــط أنابيــب تركمانستان-أفغانستان-باكســتان-الهند ()TAPIP
لصالــح خـ ّ
ـط أنابيــب الغــاز البحــري املمتــد مــن عمــان مــرورا بإيــران حتى يصل إلــى الهند.
وهــو املشــروع الــذي متــت مناقشــته بــن وزراء هــذه الدول الثالثــة يف فبراير  ،2014إال أنه
لــم يُنَ َّفــذ لتعا ُرضــه مــع العقوبــات األمريكيــة والغربيــة علــى إيــران يف ذلــك احلــن ،لكــن مــع

اإليراني-الهنــدي نتيجــة
رفــع العقوبــات عــادت هــذه اخلطــة إلــى أولويــات جــدول األعمــال
ّ
القلــق يف خــط  TAPIPاملــا ّر مــن خــال باكســتان ،واملخاطــر املترتبــة علــى ذلــك بالنســبة

إلــى كل مــن الهنــد وإيــران (.)12

لذلــك فمــن املتوقــع أن تسـ ّرع الهنــد يف تنفيــذ خططهــا بربــط آســيا الوســطى مــن خــال
أنابيــب ال ِّن ْفــط لتصــل إلــى مينــاء تشــابهار ،ثــم تصلــه بعمــان وإيــران والهند عــن طريق خط
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أنابيــب بحــري ،وهــذا اخلــط قيــد الدراســة يف الوقــت احلالــي ،وبنــا ًء علــى ذلــك جــرت
مقابلــة بــن رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي ،والرئيــس التركمانســتاني قربــان قولي
محمــدوفُ ،و ِّق َعــت خاللهــا  7اتفاقيــات تتعلــق بالغــاز والدفــاع والبتروكيماويــات وذلــك يف
منتصــف يونيــو  .2015وكمــا جــاء بتصريــح َّ
منظمــة "اجتاهــات املســتقبل" الدول َّيــة فــإن

تركمانســتان تدعــم رغبــة الهنــد يف االنضمــام إلــى اتفــاق عشــق آبــاد للنقــل والتجــارة الذي
يشــمل أوزبكســتان ،وإيــران ،وكازاخســتان ،وعمــان ،إذ يعتبــر انضمــام الهنــد حاجــة ُمل َِّحــة
جلعــل خــط األنابيــب حقيقــة واقعــة( ،)13ويف حــال تنفيــذه ســيكون لهذا اخلط مــن األنابيب

الــذي يربــط آســيا الوســطى بالهنــد عبــر تشــابهار آثــار جيوسياس ـ َّية كبيــرة ،إذ ســيعمل
علــى تقويــة أمــن الطاقــة الهنــدي ،ودخــول الهنــد علــى خــط املنافســة علــى مــوارد الطاقــة

الهائلــة يف آســيا الوســطى ،وكذلــك ســيعمل علــى تعزيــز املوقــف السياســي واالقتصــادي
للهنــد يف هــذه املنطقــة ،فضـ ًـا عــن حتســن مركزهــا يف مواجهــة النُّ ُفــوذ الصينــي املتزايــد

يف هــذه املنطقــة.

مــن ناحيــة أخــرى ســيضع االتفــاق أمــام دول آســيا الوســطى بدائــل لتصديــر ال ِّن ْفــط
والغــاز إلــى آســيا وأوروبــا عبــر تشــابهار ،ومــن ثَـ ّم تخفيــف اعتمادهم على روســيا ،وبالنظر

إلــى ال َعالقــات الوثيقــة بــن الهنــد وروســيا فــإن ر ّد الفعــل الروســي جتــاه الهنــد ســيكون
أقـ ّل منــه باجتــاه الصــن مــن حيــث املنافســة يف آســيا الوســطى التــي تُعتبــر مناطــق نفــوذ
روســية ،كمــا تســتطيع الهنــد وروســيا بجانــب توحيــد اجلهــود يف مواجهــة النُّ ُفــوذ الصينــي
يف املنطقــة ،يف التعــاون يف مجــال تصديــر ال ِّن ْفــط والغــاز الروســي إلــى آســيا.
انعكاســا للتنافــس بــن الصــن والهند
 -6الصــن :تُعتبــر املنافســة بــن جــوادار وتشــابهار
ً

يف الهيمنــة علــى آســيا ،ومــن ثــم فإنــه مــن األفضــل فهــم األه ِّميــة االســتراتيج َّية للمينــاء
ضمــن ســياقاته وحــدوده املتعــددة ،بدايــة مــن املنافســة الهندية-الصينيــة يف احمليــط
ً
فضل عن
الهنــدي وأفغانســتان وآســيا الوســطى ،مــرو ًرا بالتحالــف الصينــي مــع باكســتان،
ُّ
وتعطــش الدولتــن الــا متناهي للحــدود الطبيعية،
النزاعــات احلدوديــة الهندية-الصينيــة

وإن كانــت اخلطــط الهنديــة حــول تشــابهار ال تــزال يف مراحلهــا التنفيذيــة األولــى ،فــإن
َّ
ـتراتيجي مــز َّو ًدا
املخططــات الصينيــة لتطويــر جــوادار بوصفــه مينــا ًء رئيسـ ًيا ذا عمــق اسـ
ّ
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مبطــار وجتهيــزات اقتصاديــة وجتاريــة وبحريــة ،قــد بــدأت قبــل نحــو عقــد مــن الزمــان،
وهــي اآلن يف مراحــل متقدمــة ،وهــو األمــر الــذي يجعــل املنافســة أشــد وطــأة .وتســارع

الصــن اخلطــى لتنفيــذ املرحلــة التاليــة ،التــي تســتهدف ربــط هــذا املينــاء بغــرب الصــن
مــن خــال شــبكة مــن الطــرق والســكك احلديديــة وأنابيــب ال ِّن ْفــط ،بتكلفــة هائلــة تبلــغ 47

مليــار دوالر ،وذلــك لقطــع الطريــق علــى مشــروع تشــابهار املنافــس لهــذا املشــروع،

ال شــك تُعتبــر جــوادار اجلائــزة االســتراتيج َّية الكبــرى لالســتثمارات الصينيــة الهائلة يف

باكســتان ،حســب اتفاقيــة املمــر االقتصــادي ( ،)CPECإذ ســيمنح جــوادار الصــن نقطــة
متقدمــة علــى ســاحل احمليــط الهنــدي بالقــرب مــن مضيــق هرمــز ،وهــو األمــر الــذي يجعل
للصــن قــوة بحريــة ُمعت َبــرة يف احمليطــن حســب وصــف كلــود راكيتــس املوظــف املســؤول

يف مجلــس األطلســي ( .)14ويف حــال إكمــال املشــروع فســيكون لــه اســتخدامات مختلفــة

مدنيــة وعســكر َّية ،مبــا يف ذلــك القاعــدة البحريــة للســفن احلربيــة والغواصــات الصينيــة،

جتســس يرصــد حتــركات البحريــة األمريكيــة يف بحــر
باإلضافــة إلــى اســتخدامه كموقــع
ُّ
العــرب واحمليــط الهنــدي.

ويرتبــط مبــا ســبق وجــود فرصــة أمــام البحريــة الصينيــة الســتخدام جــوادار لتهديــد أو

محاصــرة مضيــق هرمــز يف حالــة نشــوب صــراع مــع الواليات الــ ُمت َِّحدة أو الهند ،كما مينح
جــوادار للبحريــة الصينيــة فرصــة أخــرى للتتفــوق علــى البحريتــن الهنديــة واألمريكيــة يف

احمليــط الهنــدي ،وجتنُّــب مضيــق ملقــا يف حــال محاصــرة البحريــة األمريكيــة لــه ،ناهيــك
بــأن مشــروع جــوادار ســوف يعمــل علــى تعزيــز املوقــف الصينــي الباكســتاني يف مواجهــة

منافسيهم.

وميكن أن تعادل العوائد االقتصادية ملشروع جوادار األهمية االستراتيجية له ،بالنسبة

إلــى كل مــن باكســتان والصــن ،لكــن لــن يتحقــق ذلــك إال إذا مت تطوير جوادار لتكون مركزًا

جتار ًيا رئيسـ ًيا لتصدير البضائع الصينية إلى الشــرق األوســط وأوروبا وإفريقيا ،وكذلك
الســتيراد البضائــع ومصــادر الطاقــة الالزمــة لتغذيــة االقتصاد الصيني املتنامي ،ال ســيما
وأن معظــم ك ّميــات ال ِّن ْفــط التــي تســتوردها الصــن وباكســتان تأتــي مــن الشــرق األوســط،

وبشــكل قريــب نســب ًيا مــن جــوادار .ويف حــال إكمالــه فمــن املتوقــع أن يكــون املينــاء مركـزًا
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لشــحن مصــادر الطاقــة عبــر أنابيــب ال ِّن ْفــط ملنطقــة غــرب الصــن ،ومــن ثَـ ّم حمايــة أكبــر

ملــوارد الطاقــة التــي يعتمــد عليهــا االقتصــاد الصينــى بصورة أساســية.

َّ
املخططات والنشاطات الصينية يف جوادار مصادر قلق للهند والواليات
ال شك ش َّكلَت

الـ ـ ُمت َِّحدة ،ففــي تقريــر ملعهــد الدراســات والتحليــل الدفاعــي يف دلهــي ،أفــاد بــأن الهنــد

تــرى يف الوجــود الصينــي يف جــوادار تهديـ ًدا مباشـ ًرا لهــا .ويقــول التقريــر إن قــرب مينــاء
جــوادار مــن مضيــق هرمــز لــه تأثيــرات علــى الهنــد ،إذ يعمــل علــى متكــن باكســتان مــن

السيطرة على خطوط نقل الطاقة( .)15وبنا ًء على ذلك فإن املنافسة بني جوادار وتشابهار
ستســتمر يف املســتقبل بســبب عــدم وجــود بــوادر حلـ ّل النــزاع الهندي-الصينــي يف آســيا.
وكما يواجه مشروع تشابهار مشكالت أبرزها املنافسة مع املشروع الصيني ،فإن مشروع

جــوادار يواجــه صعوبــات كبيــرة بســبب أنشــطة الثــوار البلــوش يف بلوشســتان الباكســتانية
ومعارضتهــم لهــذه املشــاريع كونهــا ال تضــع مصالــح ســكان اإلقليــم يف االعتبــار .وباإلشــارة

إلــى هــذا التحــدى فقــد صـ َّرح مصــدر دبلوماسـ ّـي تابــع لــوزارة اخلارج َّيــة األمريكيــة بتاريــخ
ـت ،ليــس
صدِ ْمـ ُ
 31ديســمبر  2015قائـ ًـا" :عنــد زيارتــي جلــوادار ملــدة أســبوع عــام ُ ،2008
فقــط مبــدى عزلتهــا بــن البحــر والصحــراء ،ولكن مبدى عدم اســتقرار منطقة بلوشســتان
الواقعــة مباشــرة بعــد املينــاء يف كل االجتاهــات .لقــد أخبرنــي قــادة الثــوار البلــوش بأنهــم
لــن يســمحوا مبــرور الطــرق وأنابيــب ال ِّن ْفــط مــن هنــاك حتــى يتمكنــوا مــن حـ ّل مشــكالتهم

العالقــة مــع باكســتان .إن املشــهد األمنــي خطيــر جـ ًدا ،والصينيــون يعلمــون ذلــك ،ويعلمــون أن
شــبكة أنابيب ال ِّنفْط املمتدة من جوادار حتى وســط آســيا والصني يجب أن تنتظر االســتقرار
َّ
السياســي يف أفغانســتان وباكســتان ً
محطة ُمحت َملة
أيضا ،وحتى ذلك اليوم فإن كون جوادار
للبحريــة الصينيــة هــو يف الواقع طريــق ال يذهب يف أي اجتــاه"(.)16

 -7الواليات ال ُـم َّت ِحدة :تشارك الواليات الـ ُمت َِّحدة الهند -إلى حد كبير -املخاوف من وجود

البحريــة الصينيــة وأنشــطتها يف جــوادار ،والتهديــد الــذي مــن املمكــن أن ميثلــه هــذا الوجــود
ألمــن وســامة املالحــة يف هــذا املضيــق والتأثيــر علــى خطــوط الشــحن يف بحر العــرب .ولكن

بعكــس الهنــد التــي تــرى أن التهديــد الصينــى حالــي ومباشــر ،فــإن الواليــات الــ ُمت َِّحدة تنظــر

الدبلوماســي األمريكي
إلى الوجود الصيني كتهديد طويل األمد .وكما ورد يف تقرير املصدر
ّ
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ســاب ًقا فــإن "جــوادار بالفعــل ذات أه ِّميــة ،ليــس ِلَــا هــي عليــه اليــوم ،بــل ِلَــا ستُســفِ ر عنــه النيــة

الصينية يف الســنوات والعقود القادمــة"(.)17

إن القلــق الرئيســي لــدى الواليــات الـ ـ ُمت َِّحدة هــو أنــه إذا ُر ِبـ َ
ـط بــن جــوادار والصــن

فيمكــن أن حتصــل الصــن علــى عوائــد اقتصاديــة واســتراتيج َّية وعســكرية مهمــة يف
املنطقــة فضـ ًـا عــن انتشــار وقــوة بحريــة فائقــة تطمــع الصــن يف الوصــول إليهمــا .وهــذا
يتعــارض مــع الفهــم األمريكــي ملكانتهــا كقــوة عظمــى يف وجــوب حتقيــق التف ـ ُّوق البحــري

علــى الصــن خــال املســتقبل املنظــور .ويأتــي الدعــم األمريكــي التفاقيــة تشــابهار بالنظــر
إلــى الهنــد باعتبارهــا قــوة متوازنــة مــع الصــن يف آســيا ،إذ متتلــك الهنــد ســو ًقا ناشــئة

ضخمــة ،وتُعتبــر أكبــر الــدول الدميقراطيــة يف العالَــم ،ومــن ثَـ ّم تنظــر الواليــات الــ ُمت َِّحدة

ـتراتيجي يف مواجهــة املشــاريع الصينيــة يف آســيا .كذلــك
إلــى الهنــد علــى أنهــا حليــف اسـ
ّ
يُعتبر التحالف الباكســتاني مع الصني ودور باكســتان يف زعزعة االســتقرار يف أفغانســتان

عوامل أخرى رئيســية ســاهمت يف تغيير سياســة الواليات الــ ُمت َِّحدة باجتاه َعالقات أقوى
مــع الهنــد .ويف هــذا الســياق فــإن ممـ ّر تشــابهار يُعتبــر ذا فائــدة للمصالــح األمريكيــة مــن
أجــل معادلــة الـــ 47مليــار دوالر التــي اســتثمرتها الصــن يف جــوادار ،وفتــح طــرق جتــارة

جديــدة مــع أفغانســتان التــي لهــا أه ِّميــة اقتصاديــة وسياسـ َّية مــن املنظــور األمريكــي.

ويف حديــث لــه أفــاد آدم الركلــي اخلبيــر يف شــؤون جنــوب آســيا ،بــأن املشــروع الضخــم

يف جــوادار يكشــف عــن منزلــة الصــن يف ميــزان القــوى ،ويحــدد مالمــح وأبعــاد الصــراع

التوســع الصينــي يُفـ ِـرح
الصينــى -الهنــدى يف هــذه املنطقــة ،إال أن وقــوف الهنــد يف وجــه
ُّ
األمريــكان(.)18

ويف الســياق ذاتــه ع َّب ـ َرت إدارة أوبامــا عــن دعمهــا الهنــد علــى الرغــم مــن املعارضــة

الشــديدة يف مجلــس الشــيوخ األمريكــي الذيــن انتقــدوا االســتثمارات الهنديــة يف اتفاقيــات

تشــابهار .ويف إطــار هــذا الدعــم جــاء تصريــح مســاعد وزيــر اخلارج َّيــة األمريكــي لشــؤون
جنــوب آســيا نيســا ديســاي ،أمــام جلنــة الشــؤون اخلارج َّيــة يف مجلــس الشــيوخ األمريكــي
يف أغســطس  ،2016بقولــه أنــه "إذا أرادت الهنــد املســاهمة يف التط ـ ُّور االقتصــادي يف

أفغانســتان ،فإنهــا حتتــاج إلــى مدخــل ال يتوافــر علــى أراضيها .كذلك تســعى الهند لتعميق
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َعالقاتهــا يف مجــال الطاقــة مــع دول آســيا الوســطى ،وتتطلــع إلــى إيجــاد طــرق لتســهيل
ذلــك ،وأ ّكــد ً
أيضــا ملجلــس الشــيوخ األمريكــي أن اإلدارة األمريكيــة واضحــة جـ ًدا مــع الهنــد
يف مــا يتعلــق باألمــن القومــي األمريكــي"(.)19

ً
إجمال ميكن القول إن من املتوقع أن تزداد حدة التنافس الهندي-الصيني يف تشــابهار

وجــوادار يف حــال انتهــاء العمــل فيهمــا ،وتوجد أســباب رئيســية تدفع بهــذا االجتاه ،أهمها:

الصراع الصيني-الهندي املتزايد ،والصراع الصيني-األمريكي يف آسيا واحمليط الهندي،
وكذلــك التوتُّــر املتزايــد بــن الصــن والواليــات الـ ـ ُمت َِّحدة يف جنــوب بحــر الصــن .ورغــم
حــدة املواجهــة بــن هــذه األطــراف فإنهــا جمي ًعــا لــم تتخــذ موقــف رســمي جتــاه مــا يحدث،

كمــا تختفــى التصريحــات العلنيــة بشــأن التوتُّــر املكتــوم ،والصــراع اخلفــى يف هــذه املنطقــة
وهــو األمــر الــذي يطــرح تســاؤالت مشــروعة حــول طبيعــة مــا ستســفر عنــه هــذه احلــرب

اخلفيــة لإلقليــم وســكانه بــل وللمنطقــة برمتهــا ،ال ســيما يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار

والفوضــى التــي تضــرب عديـ ًدا مــن املناطــق وأقربهــا منطقــة الشــرق األوســط.
رابعا :قضية البلوش ومستقبل الصراع يف بلوشستان:
ً

التوســعى مصالــح الشــعوب وطموحاتها،
تتجاهــل كل املخططــات واملشــاريع ذات الطابــع
ُّ

وهذا هو الشاهد يف إقليم بلوشستان ،فبينما توضع اخلطط وجتهز امليزانيات الضخمة
التــي تقــدر بعشــرات املليــارات ،ال جنــد أي صــدى حلقــوق البلــوش أو عائــد ملمــوس مــن

تلــك املشــروعات ،فســكان اإلقليــم املوزعــون بــن ثــاث دول يعانــون مــن مصيــر واحــد هــو
التهميــش والتجاهل.

الواقــع أن قض َّيــة املينا َءيــن واالتفاقيــات املوقعــة بشــأنهما والتنافس بــن القوى اإلقليمية

والدوليــة قــد أحيــت الشــعور الوطنــي لشــعب البلــوش يف إيران وباكســتان كحافــز للمطالبة

باالســتقالل ،ال ســيما وأن قرارات هذه الدول بشــأن اتفاقيتى تشــابهار وجوادار ال تراعى
مصلحــة الشــعب البلوشــى ،ومــن هنــا تأتــي معارضتهــم لتحــركات الهنــد والصــن يف مــا
يتعلــق بتشــابهار وجــوادار بنــا ًء علــى أحقيتهــم كأصحــاب أرض لــم يؤخــذ رأيهــم بشــأن هذه

االتفاقيــات واملشــاريع وهــو األمــر الــذي أضــاف بُعـ ًدا جديـ ًدا للصراع.

إن اتفا َقــي تشــابهار وجــوادار قــد أشــعال الصــراع بــن باكســتان وإيــران ،وبالتالــي حفزت
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هــذه التطــورات مطالــب البلــوش .وكمــا ُذكــر ســاب ًقا فــإن مقاومــة شــعب البلــوش للهيمنــة

اإليران َّيــة والباكســتانية علــى أشـ ّدها يف هــذا اإلقليــم .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه املقاومــة
أقــوى يف باكســتان ،فإنهــا تنتشــر يف إيــران بشــكل واســع وســريع ،إال أنهــا قــد تتحــول إلــى
َّ
للمخططــات إيران
حركــة شــعب َّية مؤثــرة مبــرور الوقــت وهــو األمــر الــذي قــد ميثــل تهديــدا
يف تشــابهار.

وبجانــب مظاهــر املقاومــة الداخليــة فقــد أطلــق املواطنــون البلــوش حملــة كبيــرة ض ـ ّد
اتفاقيــة تشــابهار ورفعــوا مطالــب االســتقالل عــن الســيطرة اإليران َّيــة ،وهــو األمــر الــذي
لفــت انتبــاه وســائل اإلعــام َ
العاليــة ودفعهــا إلــى تغطيــة األحــداث يف بلوشســتان اإليران َّيــة

بشــكل أوســع مــن ذي قبــل .كمــا أن خروقــات حقــوق اإلنســان يف بلوشســتان اإليران َّيــة
ـجلة ومو َّثقــة لــدى َّ
منظمــات حقــوق اإلنســان بشــكل أكبــر مــن الســابق .ولهــذا
أصبحــت مسـ َّ
فــأن مســألة البلــوش وبلوشســتان أصبحــت هــي األخــرى تلقــى اهتما ًمــا أكبــر يف أروقــة
َّ
واملنظمــات الدول َّيــة يف األونــة األخيــرة ،واملشــكلة أن إيــران وباكســتان
احلكومــات الغربيــة
تتجاهــان مطالــب ومصالــح ســكان اإلقليــم ،ويف حــن توجــه إيــران االتهامــات إلــى اململكة

السـ ُعودِ َّية والواليــات الــ ُمت َِّحدة بدعــم ثــوار البلــوش يف بلوشســتان اإليران َّيــة ،فــإن
العرب َّيــة ُّ
باكســتان تتهــم الهنــد رســم ًيا مبســاعدة ثــوار البلــوش يف مناطقهــا.

ومع أن ا ّدعاءات الدولتني ال تستند إلى أدلة دامغة ،فليس من املستبعد يف ظل تعارض

املصالــح بــن القــوى اإلقليميــة والدوليــة أن يكــون ملــف البلــوش مطروحــا للنقــاش أمــام

صنــاع القــرار يف هــذه الــدول ،وهــو األمــر الــذي قــد يســهم يف تســييس هــذه القضيــة بــل
واحتمــال تدويلهــا ،ال ســيما إذا مــا صاحــب هــذا الصــراع اإلقليمــي والدولــي توتــر داخلــي

واحتجاجــات متصاعــدة أو فوضــى تهــدد مصالــح هــذه الــدول يف املنطقــة.

وال شــك أن البلــوش يشــعرون بــأن موقفهــم يتحســن مبــرور الوقــت ال ســيما مــع تزايــد

ـص قضية بلوشســتان وشــعبها ،فدعوات
متكنهــم مــن مخاطبــة الوعــي األمريكــي يف مــا يخـ ّ

اســتقالل هــذه الدولــة أصبحــت مطروحــة بقــوة يف بعــض الدوائــر املؤثــرة يف واشــنطن.
كمــا أن قض َّيتَــي تشــابهار وجــوادار كانتــا مــن أهــ ّم املواضيــع التــي نوقشــت يف جلســة

اســتماع حــول بلوشســتان ألول مــرة يف الكونغــرس األمريكــي يف فبرايــر  ،2012وقــد لعــب
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هــذا احلــدث التاريخــي (الــذي أدلــى فيــه الكاتــب بشــهادته) دو ًرا رئيسـ ًيا يف لفــت انتبــاه

األمريكيــن إلــى عدالــة قض َّيــة البلــوش.

وجديــر بالذكــر أن الكونغــرس لديــه قــرار معلَّــق يعتــرف بحقــوق البلــوش ويدعــو إلــى

اســتقالل دولتهــم ،علــى الرغــم مــن معارضــة وزارة اخلارج َّيــة األمريكيــة لهــذا القــرار .وإذا
متــت املوافقــة علــى هــذا القــرار فإنــه ســيعطى ثقـ ًـا سياسـ ًيا وأخالق ًيــا يســهم يف إظهــار

َ
والعالــي ،وقــد يكــون محف ـزًا إيجاب ًّيــا لبعــض مــن
قض َّيــة البلــوش للــرأي العــا ّم األمريكــي
الــدول الغربيــة ،وهــو األمــر الــذي يشــكل وســيلة ضغــط علــى إيــران وباكســتان ملعاجلــة
مشــكلة اإلقليــم.

وعلى جانب أخير قد يتزايد االهتمام األمريكي بقضية بلوشستان ،ال سيما وأن هناك

محاولــة الســتمالة الواليــات املتحــدة لتب ِّنــي مطالــب شــعب البلــوش ،ويف هــذا اإلطــار أظهر

البلــوش اســتعدادات كبيــرة لتزويــد الواليــات الــ ُمت َِّحدة بقواعــد ووجــود دائــم يف تشــابهار

وجــوادار مقابــل دعــم الواليــات الــ ُمت َِّحدة الســتقالل بلوشســتان .ورمبــا يجــد هــذا الطــرح
مجـ ً
ـال للتنفيــذ وذلــك علــى ضــوء االعتبــارات التاليــة:
 -1أن الواليــات الــ ُمت َِّحدة لديهــا مخــاوف مــن االســتثمارات الهنديــة يف تشــابهار ،وكذلك

معارضتهــا للقواعــد البحريــة الصينيــة يف جــوادار ،وهــي مخــاوف موجــودة لــدى البلــوش
ً
أيضا.

اإليراني
 -2احتمال تع ُّرض أمن خطوط النقل يف مضيق هرمز للخطر نتيجة التســليح
ّ
لتشــابهار وســاحل بلوشســتان ،وهي ً
أيضا نفس املخاوف لدى البلوش من اإليران ّيني.
-3رفــض البلــوش إقامــة أنبــوب لنقــل الغــاز اإليرانـ ّـي إلــى باكســتان ،وهــو مــا يتوافــق مــع

موقــف الواليــات الــ ُمت َِّحدة والعقوبــات االقتصاديــة املفروضــة علــى إيــران.

 -4دعــم البلــوش سياســة الواليــات الــ ُمت َِّحدة ضـ ّد الهيمنــة املتناميــة إليــران يف ا َ
خللِيــج
العربـ ّـي والتهديــد الــذي مت ِّثلــه حللفائهــا يف املنطقــة.
 -5اســتخدام اجليــوش واالســتخبارات اإليران َّيــة والباكســتانية بلوشســتان وأفغانســتان

حلمايــة وإيــواء طالبــان األفغانيــة واحلــركات اجلهاديــة األخــرى يف هجماتهــم املســتم َّرة
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ضـ َّـد القــوات األمريكيــة وحلــف الناتــو والقــوات األفغانيــة يف أفغانســتان .وملواجهــة هــذا
التهديــد -فــى الوقــت الــذي تســتع ّد فيــه الواليــات الــ ُمت َِّحدة لالنســحاب مــن أفغانســتان-
قــد يكــون مــن الضــروري إلــى حـ ّد مــا أن تدعــم الواليــات الــ ُمت َِّحدة واحلكومــة األفغانيــة
الوطنيــن البلــوش الذيــن يتب َّنــون املبــادئ العلمانيــة.

خاتــمــة
يف النهايــة ميكــن القــول إنــه علــى الرغــم مــن أن املشــروع اإليرانـ ّـي الهنــدي يف تشــابهار
وربحــا للهنــد وإيــران وأفغانســتان ،فــإن تنفيــذ هــذا املشــروع يواجــه حتديات
ميثــل فائــدة
ً
كبيــرة ،وجناحــه يُعتبــر بعيـ ًدا عــن التح ُّقــق .ومــن أبــرز هــذه التحديــات ال َّثـ ْورة املتناميــة
السـنَّة القــوات والقواعــد اإليران َّيــة داخــل
يف بلوشســتان اإليران َّيــة ،فقــد هاجــم البلــوش ُّ
وحــول تشــابهار مــرات عديــدة.
ـتقرار الــ ُمزمِ ُن يف أفغانســتان التــي تُعتبــر واحـ ًدا
أمــا التحــدي الثانــي فهــو عــد ُم االسـ ِ
مــن أطــراف اتفاقيــة تشــابهار .وحقيقــة أن تشــابهار ســيمنح أفغانســتان االســتقاللية
مــن االعتمــاد علــى جــوادار وكراتشــي ،قــد حتفــز باكســتان علــى إعــادة اســتخدام ورقــة
طالبــان لوقــف املشــروع.
والتحــدي الثالــث هــو احتماليــة أن تعيــد الواليــات الـــ ُمت َِّحدة واحلكومــات الغربيــة
األخــرى فــرض العقوبــات االقتصاديــة علــى إيــران يف حالــة مخالفــة بنــود االتفــاق النووي
الــذي ُو ِّقــع يف  ،2016وميكــن لهــذا الســيناريو أن يغ ِّيــر حســابات الهنــد جتــاه املشــاركة
يف املشــروع.
السـ ُعودِ َّية وإيران ،ألن أي صراع
ويكمــن التحــدي الرابــع يف التوتُّــر بــن اململكــة العرب َّية ُّ

إيراني يف ا َالعربي ســوف يؤ ِّثر على املشــروع بشــكل ســلبي.
خللِيج
عربي
ّ
ّ
ّ
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