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األهمية االقتصادية لميناء تشابهار والفرص
المتاحة إليران والهند وأفغانستان
أ.أحمد شمس الدين ليلة
باحث اقتصادي  -مركز اخلليج العربي للدراسات اإليرانية

مقدمــــــة
ِّ
ـدي قــدمي َت َّ
وقــف لعــدة ســنوات َجـ َّـراء العقوبــات الدول َّيــة
مينــاء تشــابهار ،مشــروع
إيراني-هنـ ّ
ّ
املفروضــة علــى إيــران ،وعــاد املشــروع مؤخـ ًـرا للحيــاة بعــد توقيــع ا ِّتفاق َّيــة شــراكة مباليــن

الــدوالرات بــن الهنــد وإيــران وأفغانســتان ،تتكفــل فيهــا الهنــد بجــزء كبيــر مــن تطويــر
املينــاء وإنشــاء شــبكة ســكك حديد َّيــة تصــل املينــاء بأفغانســتان لتحقيــق أهــداف اقتصاد َّيــة
واســتراتيج َّية َطموحــة تخــدم مصالــح األطــراف َّ
كافـ ًـة ،ويف مقدمتهــم الهنــد وإيــران.
يهدف ميناء تشابهار يف األساس إلى تعظيم املصالح اإليران َّية أ َّو ًل ،كزيادة صادراتها ال ِّنفْط َّية

وغير ال ِّنفْط َّية ،والنفاذ إلى عمق آسيا ،وحتقيق أهداف اقتصاد َّية وسياس َّية أخرى سوف تتناولها
ً
تفصيل ،لكنه يكاد يخدم املصالح واألهداف الهند َّية بشكل أكبر عندما ننظر إلى طبيعة
الدراسة

بخاصة بعيدة املدى منها ،التي من بينها محاولة الهند تهميش باكستان ،جارتها
هذه األهداف،
َّ

الصني يف بسط السيطرة والنُّفُوذ على دول آسيا ،لهذا كان الدعم
اللدود ،إضافة إلى منافسة ِّ

الهندي للمشروع سخ ًيا وسري ًعا ،ال سيما بعد تخفيف العقوبات الغرب َّية املفروضة على
املا ّدي
ّ
طهران ،إذ س َعت الهند بق َّوة وراء توقيع عقد املشروع حتى ال تخسره لصالح دول منافسة لها
يف امل َ
الصني ،إلى أن ُو ِّق َعت اال ِّتفاق َّية بينها وبني إيران وأفغانستان يف مايو .2016
ِنطقة ،حتدي ًدا ِّ

وإلى جوار ذلك سيعود املشروع بالنفع على أفغانستان احلبيسة بفتح طريق لها نحو احمليط
ً
الباكستاني ،وحتقيق مصالح اقتصاد َّية ،والتح ُّرر من سيطرة باكستان
بدل من ميناء كراتشي
ّ
على أفغانستان يف مقابل خدمة املصالح اإليران َّية والهند َّية.
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ويقع امليناء يف مِ َ
نطقة تشابهار ا ُ
حل َّرة على بعد أكثر من  1800كم من العاصمة اإليران َّية ،يف
شرقي إيران بالقرب من احلدود مع باكستان،
محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب
ّ
إيراني خارج مضيق هرمز.
الهندي وأول ميناء
اإليراني الوحيد على شمالي احمليط
وهو امليناء
ّ
ّ
ّ
وسوف نتناول يف هذه الدراسة ما سيق ِّدمه كل طرف من أطراف اال ِّتفاق للمشروع ،ثم نتطرق
ً
أهم َّية مشروع تشابهار لكل من الهند وإيران وأفغانستان ،وأخي ًرا نق ِّدم محاول ًة
تفصيل إلى َ
الهندي يف تشابهار.اإليراني
الستقراء مستقبَل املشروع
ّ
ّ
ً
أول -الدور اإليراني والهندي يف تطوير مشروع تشابهار:
منــذ أكثــر مــن  13عا ًمــا ،حتديـ ًدا يف عــام  ،2003قـ ّر َرت إيــران والهنــد اتخــاذ قــرارات

عمل َّيــة لتوســعة مينــاء تشــابهار وإيصــال الطــرق الب ِّريــة مــن املينــاء جنوبـ ّـي إيــران حتــى
ـاص بهــا حتــى احلــدود
ـرقي إيــران ،ون ّفـ َذت إيــران اجلــزء اخلـ ّ
حــدود أفغانســتان شــمال شـ ّ
األفغان َّيــة ،وتعهــدت الهنــد باســتكمال اجلــزء املتب ِّقــي إلــى داخــل أفغانســتان ،لكــن املشــروع
تَو َّقــف مــع تصاعــد ِحـ َّـدة العقوبــات الغرب َّيــة املفروضــة علــى إيران وخوف الهنــد من الوقوع

حتــت طائلــة العقوبــات ،وظ ـ ّل التعــا ُون بينهمــا يف إطــار محــدود حتــى خُ ِّف َفــت العقوبــات
الدول َّيــة يف بدايــة  .2016بعدهــا و ّق َعــت إيــران علــى ا ِّتفاق َّيــة تطويــر مشــروع تشــابهار يف
رئيســي إيــران وأفغانســتان
الثالــث والعشــرين مــن شــهر مايــو  2016يف طهــران بحضــور
َ
ورئيــس وزراء الهنــد.

وقــد أنفقــت احلكومــات اإليران َّية

السابقة ما يقارب  150مليار تومان
( 42.8مليــون دوالر) علــى تطويــر

املينــاء ( ،)1وتكمــل احلكومــة احلال َّية

صت احلكومة
مراحل تطويره،
وخص َ
ّ
اإليران َّية للمشــروع يف موازنة العام

املاضي  4500مليار و 500مليار ريال
( 128.5مليــون دوالر) ( ،)2وأُجنِ ــ َز

املصدرGoogle Maps :
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 %57مــن تطويــر املينــاء .ويتوقــع املســؤولون اإليران ُّيــون أن ترتفــع طاقــة الشــحن والتفريــغ
يف مينــاء تشــابهار مــن مليونَــي طــن ســنو ًيا حال ًيــا إلــى نحــو  8ماليــن طــن ســنو ًيا بنهايــة
عــام  2018بعــد تنفيــذ االســتثمارات وإكمــال البنيــة التحتيــة للمينــاء من خالل االســتثمارات

الهند َّية(.)3

أمــا دور الهنــد يف تطويــر املينــاء فيــكاد يكــون أكبــر مــن الــدور اإليرانـ ّـي نفســه ،وبطبيعــة
ــدر قيمــة اال ِّتفاق َّيــة
احلــال اســتفادتها وأهدافهــا املرجــ َّوة مــن ورائــه ســتكون أكبــر ،وتُ َق َّ
الهند َّيــة مــع إيــران بـــ 235مليــون دوالر يف شــكل اســتثمارات تُســتخدم يف تطويــر وحتســن

مينــاء تشــابهار مــع تع ُّهــدات هند َّيــة باســتعدادها لضــخّ اســتثمارات تصــل حتــى مليــا َري
دوالر يف حــال احتيــاج املشــروع إلــى متويــل إضــايف ،وستســتثمر الهنــد مبلــغ  85مليــون
دوالر مــن الـــ 235مليــون دوالر يف تطويــر رصيفــن للحاويــات بطــول  640متــ ًرا ،وثالثــة
أرصفــة متعــددة االســتخدامات لنقــل البضائــع ومــوارد َّ
الطاقــة املتنوعــة ،ومبلــغ  150مليــون

دوالر يف شــكل متويــل مالـ ّـي لتوفيــر الـ ـ ُم َع َّدات واألجهــزة التــي يحتــاج إليهــا املينــاء ،علــى
أن تكــون ُمـ َّـدة العقــد  10ســنوات قابلــة للتجديــد ،وللهنــد حــقّ األفضل َّيــة يف االســتفادة مــن

املينــاء بعــد انتهــاء أعمــال التطويــر خــال هــذه الــ ُم َّدة ،ثــم تعــود مِ لك َّيــة الــ ُم َع َّدات التشــغيلية
إلــى إيــران بعــد انقضــاء الســنوات العشــرِ .
وطب ًقــا للعقــد تســتغرق أعمــال التطويــر
واإلنشــاءات  18شــه ًرا مــع فتــرة ســماح ِلُـ َّـدة عامــن ال تضمــن فيهــا الهنــد اســتقبال املينــاء
الس ـنَة الثالثــة تتع َّهــد الهنــد بإمكان َّيــة اســتقبال املينــاء مــا يعــادل  30ألــف
للبضائــع ،ومــن َّ

( TEUSحاوية بضائع سعة  20قد ًما) ،ترتفع إلى  250ألف  TEUSبحلول السنة العاشرة (.)4
وإلــى جــوار ذلــك ِّ
تخطــط الهند إلنشــاء خطوط ســكك حديد َّية لنقــل حاويات البضائع من
املينــاء إلــى حــدود أفغانســتان شـ ً
ـمال بطــول أكثــر مــن  500كيلومتــر ميــر بزهيــدان عاصمــة
السـ َكك احلديد َّية
محافظــة سيســتان وبلوشســتان اإليران َّيــة ،ويربــط زهيدان ببقية خطوط ِّ

يف إيــران ،وتقــدمي قضبــان ســكك حديــد إليــران بقيمة  400مليــون دوالر(.)5

اختصــت إيــران مســتثمرين أفغا ًنــا بـــ 50هكتــا ًرا مــن ســواحل إقليــم
مــن ناحيــة أخــرى
ّ

ـدي) ،وقدمــت لهــم مميــزات تفضيل َّيــة لالســتثمار
مكــران (جنوبـ ّـي إيــران علــى احمليــط الهنـ ّ
يف مِ َ
نطقــة تشــابهار ا ُ
ـجلت  130شــركة اســتثمارية أفغان َّيــة بالفعــل لالســتثمار
وسـ ّ
حل ـ َّرةُ ،
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يف امل َ
ِنطقــة ا ُ
حلـ َّرة ،ممــا يشــير إلــى حت ُّفــز املســتثمرين األفغــان لتحقيــق حضــور أكبــر علــى
ـتاني ،املم ّر الوحيد
ســواحل إيــران علــى احمليــط الهنـ ّ
ـدي والتخلِّــي عن ميناء كراتشــي الباكسـ ّ

لهــم إلــى احمليــط حتــى اآلن.

ويف الوقــت نفســه تســعى إيــران للدعايــة للمشــروع وجــذب اســتثمارات للعمــل يف مينــاء
تشــابهار مــن دول أخــرى كاليابــان ،التــي أبــدت بالفعــل رغبتهــا يف التعا ُون مــع الهند يف بناء
مجمعــات صناع َّيــة بغــرض التصديــر.
مشــروع تشــابهار الــذي يشــمل املينــاء بجانــب بنــاء
َّ

وإلــى جانــب اليابــان أعلنــت أملانيــا عــن مشــاركاتها يف مناقصــة تطويــر املرحلــة الثانيــة مــن
مينــاء تشــابهار ،ودراســة التعــا ُون بــن شــركة "ســيمنز" األملانيــة وإيــران يف تطويــر خطــوط
السـ َكك احلديد َّيــة ووســائل الشــحن وال َّن ْقــل.
ِّ
مية تشابهار للهند:
ثانياَ -
ً
أه َّ
أقدمــت الهنــد علــى توقيــع ا ِّتفاق َّيــة تطويــر مينــاء تشــابهار وتقــدمي ماليــن الــدوالرات

أهم َّيــة املشــروع يف تلبيــة الطموحــات
مــع اســتعدادها لتقــدمي مليــارات إضافيــة نظـ ًرا إلــى َ
الهند َّيــة علــى مســتويات ِعـ َّـدة ،اقتصاد َّيــة وسياس ـ َّية واســتراتيج َّية وأمن َّيــة ،ورغــم كونــه
ـروعا إيران ًيــا يف األســاس ،فــإن للمشــروع مزايــا كبيــرة للهنــد قــد تفــوق مثيلتهــا إليران،
مشـ ً
بخاصــة علــى املــدى البعيــد.
َّ

 -1فعلى الناحية االقتصاد َّية :سيعود مشروع تشابهار على الهند بعديد من املكتسبات
منهــا مــا يلي:
أ -فتــح أســواق جديــدة أمــام البضائــع الهنديــة :حيــث ســيم ّكن املينــاء اإليرانـ ّـي الهند من
الولــوج إلــى أســواق أفغانســتان ،ومــن ثَـ ّم أســواق آســيا الوســطى ونقل البضائــع التي حتتاج

إليهــا هــذه األســواق املتعطشــة للبضائــع الهند َّيــة ،وكانــت باكســتان َ ُ
تــول دون دخولهــا إلــى
تلــك األســواق .كمــا ّ
ـاري يبــدأ مــن املوانــي الهند َّيــة علــى
تخطــط الهنــد خللــق طريــق جتـ ّ
ـدي إلــى مينــاء تشــابهار جنوبـ ّـي إيــران ،ويســتم ّر الطريق من امليناء عبر شــبكة
احمليــط الهنـ ّ
السـ َكك احلديد َّيــة والطــرق الب ِّريــة إلــى أفغانســتان ،ثــم دول آســيا الوســطى
مــن خطــوط ِّ
كأذربيجــان وطاجيكســتان وتركمانســتان ،ورمبــا الوصــول إلــى روســيا مسـ ً
ـتقبل.
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وبســبب العــداء واملنافســة التاريخ َّيــة بــن الهنــد وباكســتان ،فــإن األخيــرة ترفــض عــاد ًة
عبــور البضائــع الهند َّيــة عبــر أراضيهــا إلــى دول أخــرى ،رغــم توقيع البل َدين علــى ا ِّتفاق َّيات
للترانزيــت ،لكنهــا ال ت َُط َّبــق علــى أرض الواقــع .لــذا يُ َعـ ّد مينــاء تشــابهار بالنســبة إلــى الهند
جتــا ُوزًا لعقبــة باكســتان وإمكانيــة إلدخــال املنتجــات الهند َّيــة إلــى األســواق اآلســيوية دون
متعمدة.
عراقيــل
َّ

ب -تأمــن مــوارد طاقــة إضافيــة :حيــث تريــد الهنــد النفــاذ إلــى تركمانســتان واحلصــول

علــى حصــة مــن إنتاجهــا الوفيــر مــن الغــاز ،كمــا يأتــي دعمهــا للمشــروع اإليرانـ ّـي خلدمــة
أهــداف هند َّيــة تتم َّثــل يف بنــاء خطــوط أنابيــب ِن ْفــط وغــاز أســفل ميــاه احمليــط متتـ ّد مــن
ســواحل الهنــد الغرب َّيــة إلــى تشــابهار وســواحل عمــان الســتقبال ال ِّن ْفــط والغــاز اإليرانـ ّـي
والعمانــي مسـ ً
ـتقبل ،وعنــد الوصــول إلــى تركمانســتان تتمكــن مــن ضـ ّم الغــاز التركمانــي
ـب
إلــى مجموعــة ال َّن ْقــل واإلمــداد الثالثيــة ( )6التــي تضــم عمــان وإيــران وتركمانســتان ،لتصـ ّ
جميعهــا يف الهنــد ،رابــع أكبــر مســتهلك َّ
للطاقــة علــى مســتوى العالَــم ،وتضمــن لنفســها
احلصــول علــى إمــدادات َّ
الطاقــة مــن مصــادر مختلفــة .ويف الوقــت نفســه تتجــاوز الهنــد
التفــاوض مــع باكســتان للســماح مبــرور خـ ّ
ـط أنابيــب غــاز الهند-تركمانســتان ،الــذي كان

مــن املفتــرض أن يصــل مــن تركمانســتان إلــى الهنــد ب ّر ًيــا عبــر أراضــي باكســتان ،لكــن

باكســتان لــن تســمح بذلــك.

َّ
املخططات الهند َّية الســابق توضيحها ليســت مج َّرد طموحات وآمال
وجدير بال ِّذ ْكر أن
أو خُ َطــط علــى ورق ،لكــن ُم ّهــد وأ ُ ِعـ َّـد لهــا عبــر خطــوات جــا َّدة اتُّخــذ بعضهــا فعل ًيــا بعنايــة
ـدي نارينــدرا مــودي أربــع
علــى أرض الواقــع ،فخــال العــام املاضــي زار رئيــس الــوزراء الهنـ ّ
دول آســيوية هــي إيــران وعمــان وتركمانســتان وأوزبكســتان ،لوضــع قواعــد لتأســيس ا ِّتفاق
متعــدد اجلوانــب لنقــل الغــاز الطبيعــي مــن هــذه ال ـ ُّد َول إلــى مينــاء تشــابهار ،ومنــه يُن َقــل

بالســفن أو بواســطة أنابيــب إلــى الهنــد املتعطشــة للغــاز الطبيعــي لدعــم طفرتهــا اإلنتاجية
الكبيــرة ومعـ َّـدل منــو اقتصادهــا الــذي يُ َعـ ّد مــن املعـ َّـدالت األعلــى َ
عال ًيا -يزيــد على %7.2
ســنو ًيا -مــع التصريــح برغبتهــا يف ضــخّ مزيــد مــن االســتثمارات يف حقــول غــاز إيران َّيــة،
لكــن ال تــزال يف إطــار التفــاوض مــع إيــران بعــد رفــض إيرانـ ّـي يتعلــق بحقــوق االمتيــاز.
122

مجلة الدراسات اإليرانية • السنة األولى • العدد األول • ديسمبر 2016

األهمية االقتصادية مليناء تشابهار والفرص املتاحة إليران والهند وأفغانستان

الهندي يف يوليو  2015عن توقيع ســبع ا ِّتفاق َّيات متنوعة
وأســفرت زيارات رئيس الوزراء
ّ
مــع هــذه الـ ُّد َول يف مــا يتعلــق بالغــاز الطبيعــي وصناعــة األســمدة القائمــة علــى الغــاز.

ج -النفاذ إلى دول وسط وجنوب آسيا ودول أورو َّبا :تسعى الهند يف إطار تدعيم عالقتها
االقتصاد َّيــة بتركمانســتان لكســب دعــم تركمانســتان لهــا يف االنضمــام إلــى ا ِّتفاق َّيــة عشــق
اخلاصة بالتِّجارة وال َّنقْل والترانزيت بني دول ِع َّدة
آباد (نســبة إلى عاصمة تركمانســتان)
َّ
تضـ ّم إيــران وأوزبكســتان وتركمانســتان وكازاخســتان وعمــان ،أو مــا يســمى "ممــر ال َّن ْقــل

الشــمالي اجلنوبــي" ( )NSTCالرابــط بــن دول وســط وجنــوب آســيا ودول أورو َّبــا ،التــي
ســتفتح للهنــد أســوا ًقا جتار َّيــة يف تلــك البــاد وتســتطيع أن تنفــذ مبنتجاتهــا مــن خاللهــم
وصـ ً
َّ
مخططاتهــا بعيــدة املــدى إلــى االنطــاق
ـول إلــى روســيا وأورو َّبــا ،وتســعى الهنــد يف

ـمالي إيــران وقريــب مــن حــدود تركمانســتان) إلــى روســيا
مــن إقليــم مشــهد اإليرانـ ّـي (شـ ّ
عبــر دول وســط آســيا ثــم إلــى أورو َّبــا عبــر دول البلطيــق ،ألن الهنــد ليــس لهــا منفــذ بـ ِّر ّي
إلــى روســيا وأورو َّبــا إال هــذا الطريــق ،إذ يفصلهــا عنهــم احلــدود الب ِّريــة الباكســتان َّية مــن
والصــن مــن الشــمال الشــرقي (.)7
الشــمال الغربـ ّـي،
ِّ

و َو ْف ًقــا لدراســات جــدوى املمـ ّر الشــمالي اجلنوبــي ( )NSTCفإن هــذا الطريق يو ّفر %60
يف الوقــت و %50يف التكلفــة مقا َرن ـ ًة بالطــرق البحريــة املعتــادة مــا بــن الهنــد وأورو َّبــا،

باإلضافــة إلــى جتنيــب الهنــد املــرور ب ِّر ًيــا عبــر باكســتان (.)8

 -2على الناحية السياسـ َّية واالســتراتيج َّية :تهدف الهند إلى ســحب البســاط من حتت

واالقتصادي على أفغانســتان ،واألخيرة حليف
باكســتان وتقليل تأثير باكســتان السياسـ ّـي
ّ
للهنــد سياسـ ًيا وجتار ًيــا ،والعتمــاد أفغانســتان علــى موانــي باكســتان يف الوصــول إلى املياه

الدول َّية تخضع سياسات أفغانستان اخلارج َّية للسياسات الباكستان َّية بدرجة ما .لكن مع
وجود بديل عن املواني الباكســتان َّية تســتطيع أفغانســتان التح ُّرر من القيود الباكســتان َّية.

ومبساعدة الهند يف بناء تشابهار و َم ّد الطرق حتى أفغانستان ستنمو وتتع ّمق ال َعالقات

ـتاني علــى جتارتهمــا ،وســماح
السياس ـ َّية والتجار َّيــة بينهمــا ،مــع تهميــش التأثيــر الباكسـ ّ
ـاق نحــو دول آســيا الغن َّيــة مبــوارد َّ
الطاقــة
أفغانســتان للهنــد باتخــاذ أراضيهــا نقطـ َة انطـ ٍ

كتركمانســتان ،ومتكــن نيودلهــي مــن التركيــز علــى اســتراتيج ّيتها طويلــة املــدى الراميــة
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ـتاني يف امل َ
ِنطقــة.
إلــى تقليــل النُّ ُفــوذ ِّ
الصينـ ّـي الباكسـ ّ

ويــرى مركــز أبحــاث ِّ
"اتاهــات املســتقبَل" األســترالي يف دراســة حديثــة ( )9أن الهنــد
االســتراتيجي لروســيا يف امل َ
ِنطقــة ،إذ تســعى روســيا لكســب
ســتكون قري ًبــا احلليــف
ّ
الصــن ،وهــذا احلليــف ســيكون الهند .وتؤ ِّكد الدراســة
حليــف لهــا يف آســيا علــى حســاب ِّ

الصــادرة بعنــوان "جتــاوز باكســتان :أفغانســتان والهنــد وإيــران وتشــابهار" أنــه على الرغم

الصينـ ّـي الظاهــر للعلــن يف مــا يتعلــق بالسياســات اخلارج َّية وحفظ
مــن التعــا ُون ال ُّروسـ ّـي ِّ
َ
ــي يف مقابــل الهيمنــة األمريك َّيــة ،إال أن بكــن وموســكو ال تثــق كلتاهمــا
التــوازن
العال ّ
خاصــة يف آســيا ،إذ
باألخــرى بالقــدر الــكايف ،وحتــاول كل منهمــا تكويــن مناطــق نفــوذ
َّ
ـاري القــدمي املسـ َّـمى "طريــق احلريــر"
الصــن إلــى إعــادة احليــاة للطريــق التجـ ّ
تهــدف ِّ
عبــر دول آســيا وصـ ً
ـول إلــى أســواق أورو َّبــا الغن َّيــة ،يف حــن ال تــزال روســيا تنظــر إلــى

االتــاد الســوفييتي ســاب ًقا كمِ َ
دول ِّ
خاصــة بهــا .ويف ِظ ـ ِّل تنــازُع الســيطرة
نطقــة نفــوذ
َّ
بــن الطرفــن ومــع تقــا ُرب ال َعالقــات ال ُّروسـ َّية الهند َّيــة ،سـ ِّ
ـتفضل روســيا وجــود حليــف
الصينـ ّـي يف امل َ
ِنطقــة مقابــل مســاعدة روســيا للهنــد يف حتقيــق
لهــا كالهنــد يقلِّــص النُّ ُفــوذ ِّ
بخاصــة الشــرقية.
أهدافهــا االقتصاد َّيــة والنفــاذ إلــى أســواق أورو َّبــا،
َّ

أمــا علــى الناحيــة األمن َّيــة :فت َُص َّنــف الهنــد رابــع أكبــر مســتهلك َّ
للطاقــة يف العالَــم،
َّ -3
وقــوةٌ صناع َّي ـ ٌة ناشــئة كالهنــد حتتــاج إلــى مــوار َد هائلـ ٍـة مــن َّ
ـادر
الطاقــة .وتنوي ـ ُع مصـ ِ
الطاقــة يَض َمــن لهــا قــد ًرا أكبــر مــن "أمــان َّ
واردات َّ
ـادي،
الطاقــة" ،ومِ ــن ثَـ َّم األمــان االقتصـ ّ

بخاصــة مــع تكــرار االضطرابــات األمن َّيــة والسياســ َّية التــي تَشــ َه ُدها مِ َ
نطقــة الشــرق
َّ
َّ
مؤسســاتها اإلنتاجيــة يف حــال
األوســط وبعــض الــ ُّد َول املصــ ِّدرة لل ِّنفْــط ،فــا
تتعطــل َّ
تو ُّقــف إمــدادات َّ
الطاقــة ألي ظــروف طارئــة .كمــا أن عــدم االعتمــاد علــى دول محـ َّـددة
يف توفيــر مــوارد َّ
الطاقــة يزيــد مرونــة حت ُّركاتهــا وقراراتهــا السياسـ َّية واالقتصاد َّيــة ،وال

يتق َّيــد بحتم َّيــة تَوا ُفــق السياســات واملصالــح مــع الدولــة املص ـ ِّدرة َّ
للطاقــة.
مية تشــابهار إليران:
ثالثاَ -
أه َّ

أهم َّيــة مينــاء تشــابهار يف عــدد مــن املزايــا التــي يق ِّدمهــا إليــران وذلــك علــى
تكمــن َ

النحــو التالــي:
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 -1علــى املســتويات التجار َّيــة :إذ تهــدف إيــران مــن خــال املينــاء إلــى أن تكــون مبثابــة
السـلَع إلــى دول اجلــوار والـ ُّد َول املســتفيدة مــن املينــاء عبــر شــبكة الطــرق
"ترانزيــت" لنقــل ِّ

َّ
واملخطــط
الس ـ َكك احلديد َّيــة الـ ـ ُمز َمع تنفيذهــا
الب ِّريــة الرابطــة بينهــم ،بجانــب خطــوط ِّ
لهــا أن تصــل مــن تشــابهار إلــى أفغانســتان ،ومنهــا إلــى دول آســيا الوســطى وحتــى روســيا
السـ َكك
الح ًقــا مبســاعدة هند َّيــة ،وتقــدمي خدمــات نقــل البضائع يف زمن أق ّل عبر خطوط ِّ

احلديد َّية لتقليل الوقت وتكاليف املنتجات النهائ َّية ،كذلك ميكن اســتغالل ميناء تشــابهار
للس َــلع اإليران َّية غير ال ِّنفْط َّية يف األســواق الهند َّية واألفغان َّية وزيادة
يف فتح منافذ جديدة ِّ
خصوصــا التكنولوج َّيــة التــي متتــاز بهــا الهنــد وحتتــاج إليهــا إيــران يف
الــواردات الهند َّيــة
ً
الوقــت احلالـ ّـي لتحديــث التكنولوجيــا املتقادمــة لديهــا ،ناهيــك بتوطــن تكنولوجيــا حديثــة
يف املج َّمعــات الصناع َّيــة يف امل َ
ِنطقــة ا ُ
حلـ َّرة تشــابهار.
ـاري يف مِ َ
نطقــة بلوشســتان يف
مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن وجــود مينــاء مثــل تشــابهار التجـ ّ
جنــوب إيــران يربطــه طــرق ب ِّريــة بباقــي أنحــاء إيــران وصـ ً
ـول إلى أفغانســتان ،مــن املفترض

أن يُســهِ م يف تطويــر تلــك امل َ
ِنطقــة احملرومــة مــن عديــد مــن اخلدمــات األساسـ َّية مقارنــة
بباقــي املناطــق اإليران َّيــة ،وميكــن أن يهــدئ مــن غضــب أقلِّ َّيــات البلــوش التــي تقطــن هــذا
اإلقليــم والتــي جتتمــع مــع األقلِّ َّيــات العرب َّيــة والكرد َّية يف احلرمان مــن عديد من اخلدمات

املقدمــة إلــى باقــي الشــعب اإليرانـ ّـي.
َّ

 -2تطمح إيران إلى حتقيق تنمية اقتصاد َّية شــاملة تســاعد يف ح ّل أزماتها املال َّية بعد

تخفيــف العقوبــات الدول َّيــة عنهــا منــذ بدايــة العــام احلالـ ّـي وحتديــث اقتصادهــا الــذي كان

محاصـ ًرا ِتار ًيــا مــن الواليــات املتَّحــدة األمريك َّيــة منــذ نهايــة التســعينيات وأورو ّب ًيــا ودول ًيا
َ
ُّ
تضخــم
منــذ عــام  ،2006ونتــج عــن احلصــار مشــكالت اجتماع َّيــة واقتصاد َّيــة عديــدة مــن
وتراجــع الصــادرات
وبطالــة وتزايُــد فســاد وتهريــب بضائــع وتده ـ ُور الصناعــة احمللِّ َّيــة
ُ
بشـ َّـدة ،ومــع هــذا فــإن قطــاع َّ
ال ِّنفْطيــة ِ
الطاقــة بالنســبة إلــى إيــران كالقلــب بالنســبة إلــى
اجلســم ،فهــو مــن القطاعــات احليو َّيــة والقائــدة لالقتصــاد ،ويُــدِ ّر الدخــل األكبــر للموازنــة

اإليران َّيــة بعــد الضرائــب ،ومــن ضمــن أهــداف إيــران األساسـ َّية مــن تطويــر مينــاء تشــابهار
تطويـ ُر قطــاع َّ
الطاقــة وزيــادةُ الصــادرات ال ِّنفْط َّيــة بدرجــة كبيــرة.
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الس ــوقية م ــن ص ــادرات
كم ــا ته ــدف إي ــران مبش ــروع املين ــاء إل ــى اس ــتعادة ِح َ
ص ِصه ــا ُّ

ال ِّن ْف ــط الت ــي فقدته ــا لصال ــح ُمنتِج ــن آخري ــن يف أثن ــاء حظ ــر تصدي ــر ال ِّن ْف ــط إل ــى

خصوصـــا مـــع الهنـــد ،وخـــال شـــهر
اخلـــارج وزيـــادة الصـــادرات يف املســـتقبل ()10
ً
أغســطس  2016ارتفعــت الصــادرات ال ِّنفْط َّيــة اإليران َّيــة إلــى دول العالَــم كا َّف ـ ًة ألعلــى
معدله ــا
مع ـ َّـدل من ــذ ع ــام  )11(2012بدع ــم رئيس ـ ّـي م ــن مش ــتريات الهن ــد الت ــي بل ــغ َّ

يف نف ــس الش ــهر  576أل ــف برمي ــل يوم ًي ــا ،وه ــو أعل ــى مع ـ َّـدل للتصدي ــر إل ــى الهن ــد
خ ــال األع ــوام الـــ 15املاضي ــة ( ،)12أو مبعن ــى َ
آخ ــر تس ــير إي ــران بس ــرعة كبي ــرة يف
ِّ
ات ــاه زي ــادة صادراته ــا ال ِّنفْط َّي ــة ،ويكم ــن دور املين ــاء يف اس ــتقبال وإرس ــال ش ــحنات
َّ
مخططــات
ال ِّن ْفــط والغــاز ونقلهــا يف الناقــات العمالقــة إلــى دول العالَــم ،كمــا توجــد
م ــع الهن ــد إلنش ــاء خط ــوط أنابي ــب لنق ــل ال ِّن ْف ــط والغ ــاز اإليران ـ ّـي متتــ ّد م ــن مين ــاء
َ
مباش ــر ًة إل ــى س ــواحل الهن ــد ،وه ــي خط ــوة تقلّ ــل تكالي ــف ال َّن ْق ــل ،وتعن ــي
تش ــابهار

رغب ــة الطرف ــن يف الدخ ــول يف ش ــراكة جتار َّي ــة طويل ــة األم ــد يف إم ــدادات َّ
الطاق ــة

الرتف ــاع تكالي ــف إنش ــاء خط ــوط أنابي ــب ال ِّن ْف ــط والغ ــاز الت ــي حتت ــاج إل ــى ُمـ َّـدة طويل ــة
حت ــى تس ــتعيد تكالي ــف إنش ــائها.

ورغ ــم ت َُخ َم ــة املع ــروض ال ِّنفْط ـ ّـي يف األس ــواق الدول َّي ــة حال ًي ــا ِّ
وات ــاه الــ ُّد َول املصــ ِّدرة

جزي ــة ،ف ــإن إي ــران
لل ِّن ْف ــط إل ــى تخفي ــض اإلنت ــاج لزي ــادة األس ــعار وحتقي ــق عائ ــدات ُم ِ
ـادي ،ويؤ ّك ــد ه ــذا ِّ
االت ــاه
ُم ِصــ َّرة عل ــى الس ــير عل ــى العك ــس م ــن ه ــذا املنط ــق االقتص ـ ّ

ِع ـ َّـدة ِّ
مؤش ــرات ،منه ــا :زي ــادة مع ـ َّـدالت صادراته ــا ال ِّنفْط َّي ــة بوتي ــرة س ــريعة عل ــى عك ــس
اجتماع ـ ْـن
املتو َّق ــع يف مث ــل مس ــتويات األس ــعار احلال َّي ــة ،كذل ــك رف ــض إي ــران يف آخ ــر
َ
َّ
الس ـ ُعودِ َّية ،أ َّوله ــا يف
ملنظم ــة "أوب ــك" مقت َرح ــات جتمي ــد اإلنت ــاج بقي ــادة اململك ــة العرب َّي ــة ُّ
السـ ُعودِ َّية جتميــد
الســابع عشــر مــن أبريــل  2016يف َّ
الد ْوحــة حيــث رفضــت إيــران طلــب ُّ
التوصــل إلــى ا ِّتفــاق ،وثانيهمــا
مســتويات اإلنتــاج بشــكل صريــح ففشــل اجتمــاع "أوبــك" يف
ُّ
يف االجتمــاع التشــاوري يف الثامــن والعشــرين مــن ســبتمبر مــن  2016يف اجلزائــر ،وفيــه

صــ َّرح وزي ــر ال ِّن ْف ــط اإليران ـ ّـي عل ًن ــا ب ــأن إي ــران لي ــس لديه ــا أي ِن َّي ــة لتخفي ــض أو حت ــى
جتميــد اإلنتــاج قبــل الوصــول إلــى مســتويات صــادرات مــا قبــل احلظــر الدولـ ّـي (الح ًقــا
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توصلــت "أوبــك" إلــى اتفــاق مــع إيــران بنهايــة ســبتمبر  2016علــى جتميــد اإلنتــاج عنــد
مس ــتويات م ــا قب ــل احلظ ــر الدول ــي م ــع وج ــود قل ــق ح ــول م ــدى الت ــزام إي ــران)
وتقــف عــدة اعتبــارات خلــف مواقــف إيــران مــن رفــض تخفيــض إنتاجهــا مــن ال ِّن ْفــط يف
الوقــت الراهــن علــى الرغــم مــن أنهــا مــن أكثــر اخلاســرين مــن تَ َد ِّنــي مســتويات األســعار

ـادي الدولـ ّـي الــذي
احلال َّيــة لل ِّن ْفــط ،وهــي تأثُّــر القطاعــات االقتصاد َّيــة باحلصــار االقتصـ ّ

ً
مفروضــا عليهــا لســنوات ( ،)13إضافــة إلــى احتيــاج موازناتهــا املال َّيــة إلــى أســعار أكثــر
كان
الس ـ ُعودِ َّية
ارتفاعــا مــن احلال َّيــة،
ً
َّ
بخاصــة أنهــا ال متتلــك احتياط َّيــات مال َّيــة كالتــي لــدى ُّ
يفس ــر عدي ــد م ــن احمللِّل ــن َســيْر إي ــران عل ــى
وباق ــي دول اخللي ــج .وم ــن زاوي ــة أخ ــرى ِّ

الس ـ ُعودِ َّية يف حصته ــا
عك ــس املنط ــق االقتص ـ ّ
ـادي برغبته ــا يف منافس ــة اململك ــة العرب َّي ــة ُّ
الســوقية يف الهنــد وأســواق أخــرى يف ِظ ـ ّل التنافــس السياسـ ّـي واإلقليمــي بــن البلديــن.
ُّ
 -3ال تســتهدف إيــران مجـ َّـرد زيــادة صــادرات ال ِّنفْ ــط اخلــام والغــاز إلــى الهنــد ،رغ ــم أن

الصني ،بل إلــى اجتذاب أكبر قدر
األخيــرة حال ًيــا ثانــي أكبــر مســتورد لل ِّن ْفــط اإليرانـ ّـي بعد ِّ
مجمعات صناع َّيــة ِنف ِْط َّية وغير
مــن االســتثمارات الدول َّيــة -الهند َّيــة وغيــر الهند َّيــة -لبنــاء
َّ

ِنف ِْط َّيــة ،بجانــب االســتثمار يف حقــول ال ِّن ْفــط والغــاز اإليران َّية ،ولكن بشــروط إيران َّية ،وأملح
وزيــر خارج َّيــة إيــران جــواد ظريــف أكثــر مــن مــرة يف تصريحاتــه املتعلِّقــة باالســتثمارات يف

قطاع َّ
اإليراني "فارزاد ب"
الطاقة إلى اهتمام إيران مبقت َرحات هند َّية بتطوير حقل الغاز
ّ
مختص ــون هن ــود
( )Farzad Bالواق ــع عل ــى اخللي ــج العرب ـ ّـي ،ال ــذي اكتش ــفه ألول م ــرة
ُّ

يف عــام  ،2008وحالــت العقوبــات الدول َّيــة املفروضــة علــى إيــران دون تطويــر الهنــد لــه،

كمــا حدثــت معارضــة مــن الداخــل اإليرانـ ّـي إلعطــاء الهنــد حقــوق تطويــر احلقــل مقابــل
احلصــول علــى امتيــازات تفضيليــة لــم تلــق قبـ ً
ـول داخل ًيــا ،وكانــت العــروض الهند َّيــة تُ َقـ َّـدر
قيمتهــا بثالثــة مليــارات دوالر لتطويــر احلقــل يف املرحلــة األولــى إلنتــاج مليــار قــدم مك َّعــب

مــن الغــاز يوم ًي ــا .ويف الســياق ذاتــه ال تــزال املفاوضــات جاريــة بــن البلديــن بخصــوص
املعامل ــة التفضيل َّي ــة للتج ــارة بينهم ــا بش ــكل ع ــا ّم ،وا ِّتفاق َّي ــات االس ــتثمار املش ــت َرك عل ــى
أســاس املعاملــة التفضيليــة للبلديــن َ َ
وتنُّــب االزدواج الضريبـ ّـي.
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األهم َّيــة االســتراتيج َّية للمينــاء :فاملوقــع اجلغــرا ّ
يف املم َّيــز لتشــابهار كأول مينــاء
َ -4
إيرانـ ّـي خــارج مضيــق هرمــز (شــرق املضيــق) ،وهــو املضيــق املكتـ ّ
ـظ بحركــة املــرور الكثيفــة

للســفن التجار َّيــة وناقــات ال ِّن ْفــط ،يضمــن ســهولة وســرعة حركــة البضائــع وصــادرات
َّ
الطاقــة اإليران َّيــة ،كمــا أن وجــود مينــاء إيرانـ ّـي خــارج مضيــق هرمــز املع ـ َّرض باســتمرار

للمشــكالت السياس ـ َّية يعطيهــا مرونــة أكبــر يف اتخــاذ القــرارات بشــكل عــا ّم والسياس ـ َّية
خاص ،ويســمح لها باســتمرار تدفق مصاحلها االقتصاد َّية يف حال تَ َع ُّرض املضيق
بشــكل
ّ
لإلغــاق أو نشــوب نزاعــات إيران َّية-أمريك َّيــة يف ِظـ ّل التوتُّــرات التــي تظهــر مــن حــن إلــى
َ
آخــر بــن الطرفــن.

كذلــك كان مــن بــن األهــداف االســتراتيج َّية للمشــروع التــي دعــت الهنــد إلــى دعــم إيران
ـتاني يف امل َ
ما ِّد ًيــا ،تهميـ ُ
ِنطقــة ،كمــا ســبق التوضيــح ،ولكــن مــن منطل َــق
ـش النُّ ُفــوذِ الباكسـ ِّ

السـ ُعودِ َّية
السـ ُعودِ َّية الــذي ال يَخ َفــى علــى أحــد ،فمــا يضـ ّر مبصالح ُّ
التنافــس اإليرانـ ّـي مــع ُّ
أو مبصال ــح حلفائه ــا الرئيس ـ ّيني يف امل َ
ِنطقــة تَ ُع ـ ُّده إيــران مكس ـ ًبا لهــا ،وباكس ــتان حليــف

إقليمـ ّـي قــوي للســعود َّية سياس ـ ًيا واقتصاد ًيــا وعســكر ًيا ،وضــرب مصاحلهــا االقتصاد َّيــة
ـادي يف امل َ
ـدي
ـدي ه ــو ه ــدف هن ـ ّ
ِنطق ــة بدع ــم هن ـ ّ
وتقلي ــص نفوذه ــا السياس ـ ّـي واالقتص ـ ّ
ـوي ،وق ــد
الس ـ ُعودِ َّية الق ـ ّ
باألس ــاس ،لك ــن ال تعارض ــه إي ــران إذا كان س ــيؤ ِّثر عل ــى حلي ــف ُّ
الس ُعودِ ّي،اإليراني أوراق ضغط يف مقابل التحالُفالهندي
يكسب التحالف
ّ
الباكستاني ُّ
ّ
ّ

بخاص ــة إذا جنح ــت إي ــران والهن ــد ،بدع ــم م ــن روس ــيا ،يف تكوي ــن تكتُّ ــات اقتصاد َّي ــة
َّ
وزيــادة نفوذهــم يف مِ َ
ـتاني وعزلهــا اقتصاد ًيــا،
نطقــة وســط آســيا وتهميــش النُّ ُفــوذ الباكسـ ّ
وهــو مــا ينعكــس علــى نُفُوذهــا وتأثيرهــا السياسـيّ (.)14
مية تشابهار ألفغانستان:
رابعاَ -
ً
أه َّ
األهم َّيــة األساسـ َّية ألفغانســتان مــن مينــاء مثــل تشــابهار هــي اخلــروج مــن حتــت العبــاءة
َ
الباكســتان َّية وســطوتها ،لكون أفغانســتان دولة حبيســة ليس لها منفذ على احمليط والعالَم
ـتاني ،وهــو مــا يضــع الصــادرات والــواردات األفغان َّيــة
اخلارجـ ّـي إال مينــاء كراتشــي الباكسـ ّ
حتــت ســيطرة باكســتان ،ال ســيما مــع وجــود خالفــات ومشــكالت سياسـ َّية واقتصاد َّيــة بني
أي وقــت.
البلديــن تهــدد التِّجــارة األفغان َّيــة بالتو ُّقــف يف ّ
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إن وجــود مينــاء بديــل بــا شــك س ـيُنهِ ي تبع َّيــة االقتصــاد األفغانـ ّـي لباكســتان ومينــح

احلكومــة األفغان َّيــة خيــارات أوســع ألي حتــ ُّركات مســتقبل َّية ،ســواء السياســة منهــا أو
االقتصاد َّيــة ،وســيزيد صادراتهــا ووارداتهــا ،علــى الرغــم مــن كــون مينــاء كراتشــي أقــرب
ـدي عــن مينــاء تشــابهار،
إلــى أفغانســتان بنحــو  100كيلومتــر ،للوصــول إلــى احمليــط الهنـ ّ

الــذي يبعــد عــن احلــدود األفغان َّيــة  900كيلومتــر ،يف حــن يبعــد مينــاء كراتشــي 800
كيلومتــر .ومــع هــذا فقــد أعلنــت وزارة التِّجــارة األفغان َّيــة اســتعداد أكثــر مــن  150تاجـ ًرا

أفغان ًيــا لالســتثمار يف مينــاء تشــابهار اإليرانـ ّـي النخفــاض تكاليــف إرســال احلاويــات إلــى
تشــابهار بنحــو  1000-500دوالر عــن مينــاء كراتشــي.

وح ِّر َّيــة التِّجــارة
فاألهــم مــن عامــل املســافة هــو عامــل األمــان وســامة وصــول البضائــع ُ

دون تضيي ــق عليه ــا أو حظره ــا م ــن بل ــدان مع َّين ــة كم ــا تض ِّي ــق باكس ــتان عل ــى البضائ ــع
الهند َّيــة يف الدخــول عبــر أراضيهــا إلــى أفغانســتان ،وتســتطيع ال ـ ُّد َول -إذا أرادت-خلــق
عوائ ــق جتار َّي ــة غي ــر جمركي ــة ( )15تتمك ــن به ــا م ــن عرقل ــة التِّج ــارة بينه ــا ،أو بينه ــا وب ــن

غيرهــا.

ومــن املنتظــر وف ًقــا لال ِّتفــاق الثالثــي بــن الهنــد وإيــران وأفغانســتان َمـ ّد طــرق وخطــوط

ســكك حديد َّيــة مــن مينــاء تشــابهار إلــى أفغانســتان ،وســتكون األخيــرة يف املقابــل قاعــدة
التجــاري يف دول وســط آســيا ،وستســمح هــذه اال ِّتفاق َّيــة بدخــول
والتوســع
لالنطــاق
ّ
ُّ
البضائــع الهند َّيــة ،حتديــ ًدا إلــى أفغانســتان ،دون أي عوائــق ،وكذلــك فتــح ممــ ّر آمِ ــن
ميكــن االعتمــاد عليــه لنقــل البضائــع األفغان َّيــة إلــى اخلــارج ،وستُســهِ م اال ِّتفاق َّيــة كذلــك

يف خلــق تنميــة عمرانيــة يف املناطــق االســتثمارية واملمـ َّرات التجار َّيــة املفتــرض إنشــاؤها.
كمــا ســتم ّكن هــذه االتفاقيــة أفغانســتان مــن نقــل املــوا ّد اخلــام ومــوارد َّ
الطاقــة واملُنتَجــات
املختلفــة ِّ
خصوصــا الهنــد ،التــي يفــرض الباكســتان ُّيون حصــا ًرا
باتــاه بلــدان جنــوب آســيا
ً
ملنــع التعا ُمــات التجار َّيــة معهــا.
خامسا -مستقبل املشروع:
ً
يف حــال التــزم كل طــرف مــن الـ ُّد َول املســتفيدة مــن مينــاء تشــابهار بتع ُّهداتــه جتاه تطوير
أه ُّمها
املشــروع ،فال شــك أن امليناء ســيخلق نقل ًة نوع َّي ًة لهذه ال ُّد َول على مســتويات ِع َّدةَ ،
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ُوجــد مخاطــر
ـادي واالسـ
االقتصـ ّ
ـتراتيجي كمــا ســبق التوضيــح ،لكــن هــذا ال يعنــي أنــه ال ت َ
ّ

مســتقبل َّية قــد تعرقــل األهــداف املرج َّوة من املشــروع.

فم ــن ناحي ــة توج ــد مخ ــاوف هند َّي ــة م ــن أن إي ــران رمب ــا ل ــن تس ــاعد الهن ــد يف حتقي ــق
ِنطقــة مسـ ً
أهدافهــا االســتراتيج َّية يف امل َ
الصــن تأتــي ضمــن األولويــات اإليران َّيــة،
ـتقبل ،ألن ِّ

بخاص ــة أنه ــا أكب ــر مس ــتورد لل ِّن ْف ــط اإليران ـ ّـي حت ــى اآلن وتأت ــي قب ــل الهن ــد يف الترتي ــب،
َّ
ً
يني يف بنــاء مينــاء جــوادار
ولــم تُبــدِ إيــران عل ًنــا
ـتاني ِّ
الص ّاعتراضــا علــى التعــا ُون الباكسـ ّ
رحبَ ــت ب ــه ( )16ووصفت ــه بأن ــه م ــع مين ــاء تش ــابهار كأنهم ــا
ـتاني ،ب ــل عل ــى العك ــس َّ
الباكس ـ ّ
َ
ـتاني
مـ ّر جتـ ٍّ
"أخــوان" ،وهــو مينــاء كبيــر يهــدف إلــى خلــق َ َ
ـاري بــن مينــا َءي جــوادار الباكسـ ّ

الصين ـ ّـي بقيم ــة نح ــو  46ملي ــار دوالر .م ــن ناحي ــة أخ ــرى تس ــير
وس ــيتجياجن (ِّ )Xinjiang
املتنازعــة مــع الهنــد ،وال تــزال تو ِّقــع
ـادي مــع باكســتان
ِ
إيــران بخُ ًطــى حثيثــة للتعــاون االقتصـ ّ

َّ
ومؤخـ ًرا و َّق َعــت إيــران
معهــا ا ِّتفاق َّيــات جتار َّيــة وا ِّتفاق َّيــات توريــد طاقــة مبختلــف أنواعهــا،
ـاري بينهم ــا بال ــدوالر يف ش ــهر أكتوب ــر املاض ــي
م ــع باكس ــتان ا ِّتفاق َّي ــة إلنه ــاء التعا ُم ــل التج ـ ّ
واســتبدال العملتــن احمللِّ َّيتــن للبلديــن بــه ( ،)17وخطــوات مثــل هــذه تتخذهــا ال ـ ُّد َول التــي
ـادي مســتق َب ًل
ـاري واالقتصـ ّ
تريــد إزالــة العقبــات أمــام زيــادة حجــم التبــادل والتعــا ُون التجـ ّ

ـاري وتقلي ــل
يف مج ــاالت مختلف ــة .يف املقاب ــل تس ــعى الهن ــد لتهمي ــش دور باكس ــتان التج ـ ّ
الصينـ ّـي يف امل َ
ِنطقــة.
النُّ ُفــوذ ِّ
الصــن كورقــة ضغــط علــى إيــران
كمــا ميكــن لباكســتان أن تســتخدم َعالقاتهــا القويــة مــع ِّ

ـتاني وحتجيم نفوذ ومكاســب
لتحجيم منافســة ميناء تشــابهار
اإليراني مليناء جوادار الباكسـ ّ
ّ
وس ـ ْعي إي ــران بع ــد تخفي ــف
الهن ــد ،مس ــتغِ لَّ ًة ك ــون ِّ
الص ــن أكب ــر مس ــتورد لل ِّن ْف ــط اإليران ـ ّـي َ

بخاصة يف مجــال َّ
والصني
العقوبــات الدول َّيــة إلــى اجتــذاب االســتثمارات األجنب َّيــة،
الطاقةِّ ،
َّ
ـتراتيجي يف ه ــذا املج ــال ال ميك ــن االس ــتغناء عن ــه ( .)18يف
بالنس ــبة إل ــى إي ــران حلي ــف اس ـ
ّ

الوقــت نفســه فــإن مينــاء تشــابهار هــو مشــروع مِ ــن ِعـ َّـدة مشــاريع حتــاول إيــران تطويرهــا
باالســتعانة بشــركاء إقليم ِّيــن ،ويفتــرض أنهــا لــن تنفــذ مشــروعاتها احليويــة علــى حســاب
خســارة أحــد حلفائهــا األساسـ ِّيني.

ومــن ناحيــة أخــرى ،عندمــا ع ِّبـ َرت الهنــد عــن رغبتهــا يف تطويــر بعــض احلقــول ال ِّنفْط َّيــة
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الرئيس ـ َّية يف إيــران لــم يَل ْـ َق العــرض ترحي ًبــا إيران ًيــا ،يف حــن أن تأمــن وزيــادة إمــدادات
َّ
الطاق ــة ه ــو ه ــدف أساس ـ ّـي بالنس ــبة إل ــى الهن ــد ،ل ــن ترض ــى بأق ـ َّـل من ــه للحف ــاظ عل ــى
معـ َّـدل ُ ُ
ن ـ ّو اقتصادهــا املرتفــع الــذي يصــل إلــى أكثــر مــن  %7.2ســنو ًيا ،كمــا أ ّكــد عديــد
مــن اخلبــراء يف جنــوب آســيا أن َعالقــات الهنــد املتناميــة مــع إيــران لــن تكــون هــي األخــرى

عل ــى حس ــاب َعالق ــات الهن ــد ومصاحله ــا م ــع الوالي ــات املتَّح ــدة األمريك َّي ــة وحلفائه ــا (،)19

ألن ال َعالقــات األمن َّيــة واالقتصاد َّيــة بــن الهنــد والواليــات املتَّحــدة وثيقــة ،بعكــس ال َعالقــات
األمريك َّية-اإليران َّيــة املتو ِّتــرة مــن حــن إلــى َ
آخــر ،والتــي قــد تعـ ِّرض املشــروع للتو ُّقــف إذا مــا
ضــت عقوبــات جديــدة علــى إيــران عنــد عــدم التزامهــا بتع ُّهداتهــا يف مــا يتعلــق با ِملل َـ ّ
ُف ِر َ
ـف
ـووي ،وبن ــاء عل ــى ه ــذا يخش ــى بع ــض اخلب ــراء الهن ــود خيب ــة األم ــل م ــن التعوي ــل كثي ـ ًرا
الن ـ ّ

علــى تع ُّهــدات إيــران مــع الهنــد.

ـاري املــؤ ِّدي إلــى روســيا وأورو َّبــا
أمــا أفغانســتان فمــن املؤ َّكــد أنهــا جــزء مــن الطريــق التجـ ّ

رئيسي لتحقيق األهداف الهند َّية-اإليران َّية ،ولكنها يف الوقت نفسه قد تكون العقبة
ومحور
ّ
ما قد
الرئيســية يف اســتكمال املشــروع ،نتيجـ ًة الرتفــاع درجــة عــدم االســتقرار
األمني بهــاَّ ِ ،
ّ
يع ِّرض َسـيْر املشــروع ملخاطر وتو ُّقفات متتالية إذا اســتهدفه بعض التنظيمات املسـلَّحة.

خاتــمــة
ـيقدم مبلغ  235مليون دوالر من الهند
َو ْف ًقا لل َعقْد الــ ُمب َرم بني إيران والهند وأفغانســتان ،سـ َّ

لتطوير امليناء يف شكل ِبنًى حتتية وأرصفة و ُم َع َّدات تشغيل ،وتقدمي  400مليون دوالر إلنشاء
للسـلُطات اإليران َّيــة فقــد ّ
مت
خطــوط ســكك حديد َّيــة متتـ ّد مــن املينــاء إلــى أفغانســتان ،و َو ْف ًقــا ُّ
 %57مــن مشــروع تنمية امليناء.

توجهها يف زيادة صادرات
بالنسبة إلى إيران سيكون ميناء تشابهار وسيلة أساس َّية لتحقيق ُّ
ـض النظــر عن مالءمة مســتويات األســعار من عدمهــا ،ومواقفها
ال ِّن ْفــط والغــاز إلــى اخلــارج ب َغـ ّ
الســابقة مــع َّ
الســوقية ال ِّنفْط َّيــة
السـ ُعودِ َّية يف ِح َ
ص ِصهــا ُّ
منظمــة "أوبــك" ورغبتهــا يف منافســة ُّ
وزيادة صادراتها بشــكل ســريع ،كلّها ِّ
التوجهَ .كما ســيم ِّكن ميناء
مؤشــرات تؤ ّكد اســتمرار هذا
ُّ
ـدي إلــى
للسـلَع مــن ســواحل احمليــط الهنـ ّ
تشــابهار إيــران مــن أن تكــون مبثابــة ترانزيــت ســريع ِّ
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الس َكك احلديد َّية الـُــمز َمع إنشاؤها من امليناء إلى أفغانستان،
داخل آسيا باستخدام خطوط ِّ
وزيادة تعامالتها التجار َّية مع أفغانستان ودول وسط آسيا .كما أن املوقع املم َّيز للميناء خارج
مضيــق هرمــز يو ّفــر حركــة نقــل أســرع خــارج املمـ ّر الض ِّيــق املكتـ ّ
ـظ بالســفن العابــرة ،ويضمــن
عــدم ت ُّ
َعطــل املصالــح اإليران َّيــة بالكامــل يف حــال إغــاق مضيــق هرمــز يف أســوأ االحتماالت.

وبالنســبة إلــى الهنــد ســيم ِّكنها تشــابهار مــن تقليــل تأثيــر باكســتان علــى حركــة التِّجــارة
ـتاني ،كذلــك احلصــول علــى غــاز
بــن الهنــد وأفغانســتان وتهميــش دور مينــاء كراتشــي الباكسـ ّ
تركمانســتان بســهولة دون حاجــة إلــى املــرور ب ِّر ًيــا عبــر أراضــي باكســتان ،ونقلــه عبــر تشــابهار
إلــى الهنــد ،وتأمــن مصــادر متن ِّوعــة إلمــداد الهنــد َّ
بالطاقــة ،بجانــب كســب دعــم تركمانســتان
يف االنضمــام إلــى ا ِّتفاق َّيــة عشــق آبــاد ،أو ممـ ّر ال َّن ْقــل الشــمالي اجلنوبــي ( )NSTCالــذي يو ّفــر
للسـلَع الهند َّيــة يف دول آســيا
الوقــت وتكاليــف نقــل البضائــع ،واالنطــاق لفتــح أســواق جديــدة ِّ
ال ُو ْسـ َ
ـطى حتــى تصــل إلــى روســيا وأورو َّبــا ب ِّر ًيــا ،باإلضافة إلى اســتغالل الهند للميناء يف تقليل
ـاري والسياسـ ّـي داخــل دول امل َ
ِنطقــة ،وزيــادة التقا ُرب مع روســيا لتحقيق هذا
الصــن التجـ ّ
نفــوذ ِّ
الهــدف املشــت َرك بــن الطرفــن.
أمــا أفغانســتان فســيخلق لهــا املينــاء بعد إمتامه منف ًذا جديـ ًدا إلى العالَم اخلارجـ ّـي ً
بدل من
ـتاني ،وســيح ِّرر تشــابهار
اخليــار الوحيــد املتــاح أمامهــا حال ًيــا املتمثــل يف ميناء كراتشــي الباكسـ ّ
أفغانســتان مــن نفــوذ وســيطرة باكســتان علــى السياســات األفغان َّيــة ويزيــد تعامالتهــا التجار َّية
مــع الهنــد وإيــران ،باإلضافــة إلــى تنميــة املناطــق التــي سـتُ َم ّد فيها خطوط ســكك حديــد داخل
أفغانســتان ،وســتكون األخيرة يف املقابل مم ًرا لعبور التِّجارة الهند َّية واإليران َّية مع دول وســط
آســيا يف ِّ
اهني.
االت َ
وال يخلــو أي مشــروع مــن وجــود حت ِّديــات ومخاطـ َر إلمتامــه ،ألن حتقُّق النتائج اإليجابية من
تشابهار لكل من إيران والهند وأفغانستان ،يالزمه بعض التح ِّديات ،منها غياب الثقة الكافية
بــن األطــراف يف االلتــزام بتنفيــذ بنــود اال ِّتفاق َّيــة ،مــع وجود حت ِّديــات أمن َّية داخل بعــض ال ُّد َول
األعضــاء يف اال ِّتفاق َّيــة كأفغانســتان ،فضـ ًـا عــن الظــروف َ
العال َّيــة املتقلبــة جتــاه دولــة كإيــران
بينهــا وبــن الواليــات املتَّحــدة والغــرب عــداء وتوتُّــرات مــن حــن إلــى آخــر ،وأخي ًرا تأثيــر تقارب
املصالح الهند َّية-اإليران َّية على َعالقات الهند الوطيدة مع الغرب والواليات املتَّحدة وحلفائها.
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