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وقد أخذ هـذا التوجه فـي السياسـة الدوليـة أبعـاًدا جديدة خـالل العقـد األخير مـع اتجاه 
عـدد مـن القـوى الدوليـة واإلقليميـة إلـى طـرح مشـروعات لتوسـيع وتعميـق حالـة التكامـل 
بين عـدد من األقاليـم األخـرى، ركزت علـى إزالـة الحواجـز المادية أمـام التجـارة من خالل 
مشـروعات لطرق التجارة البريـة والبحرية عابـرة األقاليـم. وعلى الرغم مـن تضمين بعض 
هـذه المشـروعات/ المبـادرات مكونـات أخـرى، مثـل نقـل الطاقـة وإقامـة مناطـق التجـارة 
الحـرة، لكـن ظلـت مشـروعات الطـرق البريـة والبحريـة هـي القاسـم المشـترك بيـن معظـم 
هذه المشـروعات. وكان أبـرز هذه المبـادرات ما ُعـرف بمبادرة الحـزام والطريـق الصينية، 
التي طرحها الرئيس الصيني في عام 201٣، ومشـروع «ممر الشـمال-الجنوب»، الذي ُطرح 
من جانـب روسـيا والهنـد وإيـران فـي عـام 2000، و«طريـق الحريـر الجديـد» الـذي طرحته 

الوليـات المتحـدة في سـنة 2011.
وتُعنى هذه الدراسة بتناول حالة «ممر الشمال-الجنوب». وعلى الرغم من وجود مصالح 
قوية لدى روسـيا والهند ودول آسيا الوسـطى وراء طرح هذا المشـروع، فإن الدراسة سوف 
تركز باألساس على الدور والمصالح اإليرانية، وذلك لسببين أساسيين. السبب األول يتعلق 
بالدور المحوري إليران في هذا المشـروع، لجهة موقعها الجغرافـي، وطموحاتها اإلقليمية 
اسـتناًدا إلـى المشـروع، بـل ومراهنة باقـي األطـراف علـى الـدور اإليراني، كـون إيـران تمثل 
نقطـة تقاطـع بيـن األقاليـم المختلفـة الواقعـة علـى مسـار المشـروع. والسـبب الثانـي يتعلق 
بمحاولـة الوقوف علـى تأثير هـذا المشـروع علـى التوازنـات العربية-اإليرانيـة، وتأثيره على 

المصالـح العربية.

أواًل: المالمح العامة للمشروع واإلطار القانوني
 International North-South Transport Corridor (INSTC) يشير ممر الشـمال-الجنوب
-حتى اآلن- إلى شـبكة متعّددة األنماط من طرق التجارة الدولية، البحرية والبرية والسكك 
الحديديـة، التـي تربـط بيـن أقاليـم جنوبـي آسـيا، وغربـي آسـيا (إيـران ومنطقـة الخليـج 

العربـي)، وآسـيا الوسـطى، والقوقـاز، وروسـيا، وصوًل إلـى شـمال أوروبا.
وتعـود فكـرة إنشـاء ممر تجـاري يربـط بين هـذه األقاليـم إلـى قـرون ماضية، لكـن يمكن 
التأسـيس لهذه الفكرة في المرحلة الراهنة اسـتناًدا إلى التفاق الموقع في سبتمبر 2000 
بين روسـيا وإيـران والهنـد، والذي انضـم إليـه لحًقا عدد مـن دول آسـيا الوسـطى والقوقاز 
والخليـج العربـي والشـرق األوسـط، شـملت كازاخسـتان وبيـالروس وطاجيكسـتان وأرمينيا 
وأوكرانيا وقيرغيزستان وأذربيجان وعمان وسوريا وتركيا وبلغاريا (عضو مراقب). ويوضح 

الجدول رقـم (1) الدول األعضـاء بالتفاقية المنشـئة للممـر، وتاريخ النضمـام إليها (2).
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جدول.رقم.(1)
هيكل.عضوية.اتفاقية.إنشاء.«ممر.الشمال-الجنوب».الموقعة.سنة.2000

تاريخ.بدء.العضويةتاريخ.طلب.االنضمامالدولةم

سبتمبر 2000سنة 2000 دولة مؤسسإيران1

سبتمبر 2000سنة 2000 دولة مؤسسروسيا2

سبتمبر 2000سنة 2000 دولة مؤسسالهند٣

2000/10/2٤200٣/٩/٦كازاخستان٤

2002/٣/1٩200٤/1/10بيالروس٥

2002/10/٨200٤/12/٨عمان٦

2002/٦/20200٥/12/٨طاجيكستان7

2001/٤/2٤بلغاريا٨
عضو مراقب منذ 

200٦/٤/11

2001/12/٣1200٦/1/12أذربيجان٩

2001/٦/٥200٦/٤/1٣أرمينيا10

200٤/1/1٤200٦/2/22سوريا11

لم يتقرر بعد200٣/1/2٣أوكرانيا12

لم يتقرر بعد200٤/٣/1٤تركيا1٣

لم يتقرر بعد200٤/٩/27قيرغيزستان1٤
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ويهـدف الممر إلى توسـيع حجـم التجارة بين الـدول واألقاليـم الواقعة على مسـاراته 
انتهـت  وقـد  النقـل.  زمـن  وتخفيـض  التجـارة،  تكاليـف  مـن خـالل تخفيـض  المختلفـة 
الدراسـات األوليـة التـي أجريـت علـى المسـارات المقترحـة داخـل الممـر، والدراسـات 
الالحقـة، إلـى أن هذه المسـارات سـوف تسـاهم فـي تخفيـض تكلفـة التجارة بيـن الدول 
الواقعـة علـى هـذه المسـارات بنسـبة ٣0٪ تقريًبـا، وتخفيـض مـدة النقـل بنحـو ٤0٪، 

وذلـك بالمقارنـة بالمسـارات التقليديـة(٣).
ُفرضـت  التـي  الدوليـة  والعقوبـات  اإليرانية-الغربيـة،  الَعالقـات  تدهـور  وقـد حـال 
علـى إيـران حتـى نهايـة عـام 201٥ علـى خلفيـة أزمـة برنامجهـا النـووي، دون تسـريع 
تنفيـذ مشـروعات الممـر. لكـن عوامـل عـدة سـاهمت فـي تسـريع تنفيـذ بعـض مكونـات 
المشـروع خـالل السـنوات األخيـرة. تعلـق بعـض هـذه العوامـل بالتحسـن النسـبي الـذي 
طـال الَعالقـات اإليرانية-الغربيـة، خصوًصـا اإليرانية-األوروبيـة، عقـب توقيـع التفـاق 
النـووي. وتعلـق بعضهـا اآلخـر بتطـّور السـتقطاب والتنافـس اإليراني-السـعودي، الـذي 
طـال مجـال طـرق التجـارة الدوليـة الجديـدة. فـي هـذا السـياق، سـعت إيـران، بالتنسـيق 
مـع شـركائها الرئيسـيين فـي المشـروع (روسـيا، والهنـد، وأذربيجـان)، إلـى إحيـاء هـذا 
المشـروع من جديد، وهو ما تـم عبر القمـة الثالثية بوتين-حسـن روحاني-إلهـام علييف، 

فـي التاسـع مـن أغسـطس 201٦، فـي العاصمـة األذريـة باكـو.
القانونـي المباشـر المنظـم إلنشـاء هـذا الممـر والمتمثـل  إلـى اإلطـار  وباإلضافـة 
فـي اتفـاق عـام 2000، المشـار إليـه أعـاله، والـذي ل يـزال اتفاًقـا مفتوًحـا لنضمـام 
دول أخـرى (مثـل باكسـتان وتركمانسـتان، وربمـا دول أخـرى مـن منطقـة الخليـج العربي 
والشـرق األوسـط)، هناك إطـار قانوني آخر يعمـل بشـكل مكمل لهـذا التفـاق يتمثل في 
«معاهـدة عشـق آبـاد» (Ashgabat agreement)، وهـي معاهـدة دوليـة تهدف إلى إنشـاء 
شـبكة مـن الطـرق عابـرة الحـدود، بهـدف تسـهيل التجـارة بيـن إقليمـي آسـيا الوسـطى 
والخليـج العربـي اعتمـاًدا علـى الموانـي اإليرانيـة والعمانيـة. وتـم توقيـع المعاهـدة فـي 
أبريـل سـنة 2011 بيـن كل مـن أوزبكسـتان وتركمانسـتان وإيـران وعمـان وقطـر. لكـن 
األخيـرة انسـحبت مـن المعاهـدة فـي سـنة 201٣. وقـد أصبحـت التفاقيـة نافـذة فـي 
أبريـل 201٦. وانضمت إليها لحًقا كازاخسـتان وباكسـتان في سـنة 201٦، ثـم الهند في 
فبراير 201٨. وقد أعطى انضمام كازاخسـتان والهند وباكسـتان أبعاًدا مهمة للمعاهدة. 
فقـد كان لنضمـام كازاخسـتان تأثيـر مهـّم، ليـس فقـط لجهـة شـمول المعاهـدة إقليـم 
آسـيا الوسـطى، ولكن أيًضا بالنظر إلـى ما يعنيـه ذلك من مد نطـاق عمـل المعاهدة إلى 
الحـدود مـع روسـيا والصيـن. كمـا كان لنضمـام الهنـد وباكسـتان تأثيـر كبيـر مـن حيـث 
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اتسـاع نطاق المعاهدة ليشمل إقليم جنوب آسـيا بجانب إقليَمي آسـيا الوسطى ومنطقة 
الخليـج.

وقـد تضمنت المعاهدة إنشـاء شـبكة من خطـوط السـكك الحديدية بين كازاخسـتان 
وأوزبكسـتان، وتركمانسـتان وإيـران. وأعطـت دول المعاهـدة اهتماًمـا خاًصـا بمشـروع 
تـم  الـذي  الخـط  وهـو  «إيران-تركمانستان-كازاخسـتان»،  الحديديـة  السـكك  خـط 
تنفيـذه بالفعـل وافتتاحـه فـي ديسـمبر 201٤. هنـاك أيًضـا مشـروع خـط سـكك حديـد 
يمامنـازار  «أتامـورات/  هـي  وخطوطهـا  «تركمانستان-أفغانستان-طاجيكسـتان» 
.«(Pyandzh) بيانـدغ   -(Akina-Andkhoy) أكينا/أندخـوي   -(Atamurat-Ymamnazar)
وتقـوم الفكـرة األساسـية لمشـروع «ممـر الشـمال-الجنوب» على ربـط إقليَمـي جنوب 
وغـرب آسـيا بشـمال وغـرب أوروبـا وآسـيا الوسـطى عبـر إيـران وبحـر قزويـن، أو إيران 
والبحر األسود، اسـتناًدا إلى دراسـات وعدد من التحليالت تؤكد على الوفورات المادية 
والزمنيـة التـي يوفرهـا هـذا الممـر بالمقارنـة بالطريـق التقليـدي. ويتضمـن المشـروع 
عدًدا مـن المكونـات البرية والبحريـة، يترتـب عليها وجود عدد مـن المسـارات الفرعية.

المسـار.األول: يعـرف بالمسـار الغربـي، وهـو المسـار التقليـدي، واألكثـر قبـوًل مـن 
جانـب الـدول القائمـة علـى هـذا الممـر، إذ يبـدأ مـن مينـاء مومبـاي الهنـدي وصـوًل إلى 
مينـاء بنـدر عبـاس علـى مضيـق هرمـز (بيـن خليـج عمـان والخليـج العربـي)، ثـم المسـار 
البـري داخل إيـران (طـرق برية وسـكك حديديـة) وصوًل إلـى معبـر أسـتارا اإليراني، ثم 
يبدأ مسـار بري بمحـاذاة بحر قزويـن وصوًل إلـى أسـتراخان (Astrakhan) الروسـية ثم 
موسـكو ثم شـمال أوروبـا، أو من معبـر أسـتارا إلـى أذربيجـان والبحـر األسـود وجورجيا 

إلى غـرب أوروبا(٤).
المسـار.الثانـي: يبـدأ مـن مينـاء مومبـاي الهنـدي علـى السـاحل الغربـي للهنـد، ثـم 
إلـى مينـاء بنـدر عبـاس اإليرانـي علـى مضيـق هرمـز، ليبـدأ بعـد ذلـك المكـون البـري 
للممـر داخـل إيـران (طـرق بريـة أو سـكك حديديـة)، وصـوًل إلـى مينـاء أميـر آبـاد علـى 
بحـر قزويـن، ليبـدأ بعـد ذلـك مكـون بحـري مـن الممـر داخـل بحـر قزويـن، وصـوًل إلـى 

أسـتراخان الروسـية، ثـم إلـى موسـكو ثـم إلـى شـمال أوروبـا.
المسـار.الثالـث: يعرف بالمسـار الشـرقي، ويبدأ مـن مومباي إلـى ميناء بنـدر عباس، 
ثـم المكـون البـري داخل إيـران وصـوًل إلـى مينـاء أمير آبـاد، مـروًرا بشـرق بحـر قزوين، 

وتركمانسـتان، وصـوًل إلـى روسـيا، ثم شـمال أوروبا.
وتوضح الخريطة رقم (1) الممر والمسـارات الثالثة.
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source: https://goo.gl/SJYmrq

وتجدر اإلشارة هنا إلى مالحظتين مهمتين:
المالحظة.األولى: تظل هذه المسارات غير نهائية أو غير مكتملة، فهي قابلة للتطوير. 
كمـا أن هـذه المسـارات قابلـة للربـط مـع الممـرات القتصاديـة وشـبكات الطرق والسـكك 
الحديـدة المطروحة مـن جانب قـوى دولية عـدة (الصيـن، روسـيا، الوليات المتحـدة، دول 
آسـيا الوسـطى... إلـخ). مـن ذلـك علـى سـبيل المثـال، اهتمـام الصين بمشـروع خط سـكك 
الحديـد بيـن أرمينيـا وإيـران، والمتعثـر بسـبب عـدم توفـر المـوارد الماليـة، وألنهـا تسـعى 

لدمجه ضمـن مشـروعات مبـادرة الحـزام والطريق(٥).
أضـف إلـى ذلـك أن هنـاك العديـد مـن المشـروعات اإليرانيـة الداخليـة الجاريـة التـي 
سـيكون لهـا تأثيرها -فـي حالـة إتمامهـا- علـى الشـكل النهائـي للممر. مـن ذلك على سـبيل 
المثال، إعالن إيـران في نهاية ديسـمبر 2017 عن بدء تنفيذ خط سـكك حديدة من مدينة 
زهدان (Zahedan) اإليرانية على الحدود اإليرانية-الباكستانية، في اتجاه الشمال بمحاذاة 
الحدود اإليرانية مع كل من باكستان وأفغانستان، وصوًل إلى مدينة «مشهد» شمالي إيران 
بالقـرب مـن الحـدود اإليرانيـة مـع تركمانسـتان، األمـر الـذي يوفـر فرًصـا كبيـرة لمـّد هذا 
الخـط داخـل ثـالث مـن دول الجـوار (باكسـتان، أفغانسـتان، تركمانسـتان)(٦). كذلـك وجود 

خريطة.رقم.(1):.محور.الشمال-اجلنوب.(املسار.األول.والثاني).باملقارنة.بالطريق.التقليدي
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مسـار داخلي من ميناء تشـابهار اإليراني إلـى مدينة زهـدان، يرتبط بدوره بالمسـار البري 
بين ميناء بندر عباس إلى طهران. انظر خريطة رقم (2).

هناك كذلك المشـروع اإليراني الخاص بحفر قناة تربط بحر قزوين بالمحيط الهندي 
أو الخليـج العربـي، والمعـروف بمشـروع «إيـران رود» (Iran Rud) أو نهـر إيـران. وهنـاك 

مسـاران مقترحـان لهذا المشـروع:
المسـار.األول، هـو المسـار أو البديـل الغربـي، ويقـوم علـى الربـط بيـن جنـوب بحـر 
قزويـن وشـمال الخليـج العربي، وهـو األقَصـر من حيـث المسـافة، إذ يبلـغ طوله نحـو ٩٥0 
 (Guilan) وجيـالن (Khuzestan) كيلومتـًرا. كمـا يتميـز بمـروره عبـر محافظـات خوزسـتان
هـذا  يعيـب  لكـن  الصطناعيـة.  البحيـرات  اسـتخدام  وإمكانيـة  نسـبًيا،  المنخفضتيـن 
المسـار مـروره عبـر سالسـل جبـال زاغـروس (Zagros) وألبـرز (Alborz)،خصوًصـا فـي 

منطقتـي كردسـتان وهمـدان.
المسـار.الثاني، هو المسار الشرقي، ويمتد من السـاحل الجنوبي الشرقي لبحر قزوين 
إلـى شـواطئ خليـج عمـان. ويتـراوح طولـه مـا بيـن 1٤٦٥ و1٦00 كيلومتـر، ول يـزال هـذا 
المشـروع مجرد فكـرة لـم تأخذ طريقهـا نحـو التنفيـذ وقد تواجـه عمليـة التنفيـذ تحديات 

كبيـرة طبيعيـة وبيئية.

خريطة.رقم.(2):.محور.الشمال-اجلنوب.(املسار.الثاني).باملقارنة.بالطريق.التقليدي
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ورغم ذلـك يحظى هذا المشـروع بترحيب مـن جانب روسـيا (التي تمتلك شـواطئ على 
بحـر قزويـن)، بالنظـر إلـى مـا يوفـره مـن فرصـة للوصـول إلـى الميـاه الدافئـة، إذ تصبـح 
أسـتراخان منفًذا لروسـيا علـى الميـاه الدافئة، سـواء الخليـج العربـي أو المحيـط الهندي. 
وهـي مسـألة ذات أهمية كبيـرة بالنظر إلـى الَعالقـات القوية لروسـيا مـع إيـران، بالمقارنة 
بمضيَقـي إسـطنبول والدرنيـل اللذيـن يقعـان تحت سـيطرة تركيـا، العضـو بحلف الناتـو(7). 

انظر خريطة رقم (٣).

source: https://www.alternatehistory.com/forum/threads/iranrud.٤٣٣٨٨٤/

وتثير المصالح الروسـية السابقة سـؤاًل ُمِهًما حول التداعيات السـتراتيجية المتوقعة 
لهذا المشـروع فـي حالة تنفيـذه. فمـن الناحيـة السـتراتيجية، يعـّد البديـل الشـرقي (بحر 
قزوين-الخليـج العربـي)، الـذي يتوقـع أن ينتهـي جنوًبـا عنـد مينـاء الخمينـي علـى الخليـج 
العربـي، هـو البديـل األفضـل بالنسـبة إلـى إيـران، اسـتناًدا إلـى الـدور الـذي سـيلعبه هـذا 

خريطة.رقم.(٣):.املساران.املقترحان.لربط.بحر.القوقاز.باخلليج.العربي.واحمليط.الهندي
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المسـار فـي تعزيـز مصالـح روسـيا والـدول المطلـة علـى بحـر قزويـن، بجانـب الهنـد، فـي 
ضمان حرية المالحة فـي مضيق هرمز، وتعزيز الموقف السـتراتيجي إليـران في منطقة 

الخليـج العربـي، خصوًصـا فـي حالـة حـدوث أي صـدام بيـن إيـران ودول الخليـج العربي.
بالمصالـح  -مدفوعـة  إيـران  موقـف  مـن  سـيقوي  المسـار  هـذا  فـإّن  عـام،  وبشـكل 
القتصاديـة والسـتراتيجية لهـذه الـدول- فـي مواجهـة دول الخليـج العربـي. أمـا المسـار 
الغربـي فقـد يكـون هـو األفضـل بالنسـبة إلـى الهنـد وروسـيا والـدول المطلـة علـى بحـر 
قزويـن، بالنظـر إلـى احتمـال انتهائـه عنـد مينـاء تشـابهار (الـذي تحظـى فيـه الهنـد بنفـوذ 
كبيـر)، وتجنبه مضيق هرمز. لكـن حتى في هذا الحالة فإن هذا المسـار سـيعزز المصالح 

القتصاديـة والسـتراتيجية بيـن إيـران وهـذه الـدول.
من ناحية أخرى، فإن هذا المشـروع سـيخلق فرًصا كبيرة إلجراء التدريبات العسكرية 
اإليرانية المشـتركة مع الدول المطلة على بحر قزوين، خصوًصا بين روسيا وإيران، سواء 
في بحـر قزوين أو فـي الخليـج العربي. كذلـك ل يمكن اسـتبعاد أن تقـوم إيران بمنـح الهند 
ميزة المـرور عبر القناة -علـى اعتبار أنها قنـاة داخلية إيرانيـة- والوصول إلـى بحر قزوين، 
خصوًصـا فـي األجـزاء الخاضعـة للسـيادة اإليرانيـة. ول شـك أن وصـول الهنـد إلـى بحـر 
قزوين اسـتناًدا إلى َعالقاتها السـتراتيجية مع إيران، سـوف يثير حفيظة روسيا والصين، 

وِمن ثَّم سـيربك التوازنات السـتراتيجية فـي المنطقة.
المالحظـة.الثانيـة،.إن هـذه المسـارات الثالثـة تتضمـن شـبكة مـن الخطـوط البريـة 
الدوليـة، وخطـوط السـكك الحديديـة، للربـط بيـن العديـد مـن الـدول المندمجـة فـي هـذا 
الممر. بعض هذه الخطوط تم تنفيذها وافتتاحها بالفعل، وبعضها ما زال قيد الدراسة أو 
قيد التنفيذ، وهو -كما سبق القول- ما يجعل هذا الممر غير نهائي. على سبيل المثال، من 
بين المشـروعات التي تم تنفيذها بالفعل خط السـكك الحديدية «أوزين-بركيت-جورجان» 
(Uzen-Bereket-Gorgan)، الـذي يربـط بيـن كازاخسـتان وتركمانسـتان وإيـران، والـذي تـم 
افتتاحـه فـي ديسـمبر 201٤(٨). هنـاك أيًضـا مشـروع خـط سـكك حديـد «أرمينيا-إيـران». 
 Southern Armenia) «ويعـرف هـذا الخـط باسـم مشـروع «سـكك   حديـد جنـوب أرمينيـا
Railway project) ويكتسـب أهميـة كبيـرة كونه يمثـل الحلقة المفقـودة الرئيسـية في «ممر 
الشـمال-الجنوب» بيـن البحر األسـود والخليج العربـي، وبطول يزيـد علـى ٣00 كيلومتر(٩)، 

لكنـه ل يـزال متعثًرا.
وِمـن ثَـّم فـإّن تقييًمـا موضوعًيـا ونهائًيـا لتأثيـر «ممـر الشـمال-الجنوب» علـى حركـة 
التجـارة الدوليـة بيـن األقاليـم األساسـية الواقعـة علـى مسـار الممـر (جنـوب آسـيا، غـرب 
آسيا، وسط آسيا، القوقاز، شـمال أوروبا)، أو تأثيره على تحويل حركة التجارة من الطرق 
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والمسـارات التقليديـة إلى هـذا الممـر، يتطلب وقًتـا إضافًيـا لحين اتضـاح الشـكل النهائي 
أو الشـبكة النهائية لمشـروعات الممر. كما يتطلب النتظار لحين وضوح الخريطة الجيو-
سياسـية للصراع العالمي الدائر بين القوى الكبرى في المنطقة، على نحو ما سيتم تناوله 

فـي األجـزاء التالية مـن هذه الدراسـة.

ثانًيا: المصالح والدوافع اإليرانية من إحياء «ممر الشمال-الجنوب»
ل يمكـن فهـم الدوافـع اإليرانيـة وراء الدبلوماسـية اإليرانيـة النشـطة إلحيـاء «ممـر 
الشمال-الجنوب» بمعزل عن السياقين العالمي واإلقليمي لتوقيت محاولة إحياء المشروع. 
فعلـى المسـتوى العالمـي، جـاءت عمليـة إحيـاء المشـروع فـي إطـار سـياق النقلـة المهمـة 
(المؤقتـة) التـي شـهدتها الَعالقـات اإليرانية مـع الوليـات المتحـدة والقـوى األوروبية على 
خلفية توقيـع التفـاق النووي فـي عـام 201٥، ومـا تبع ذلك مـن رفـع العقوبـات القتصادية 
على القتصـاد اإليراني. وكان من شـأن هـذا التطّور توفيـر فرصة كبيرة إلحيـاء هذا النوع 
من المشـروعات التي توفـر بدورها فرصـة مهّمة إلدمـاج القتصاد اإليراني فـي القتصاد 
العالمـي، وتعميـق حالـة التكامـل والعتمـاد المتبـادل بيـن قطاعـات القتصـاد اإليرانـي، 
خصوًصـا قطاعـات التجـارة والطاقـة والخدمـات، واألقاليـم القتصاديـة المهمة (روسـيا، 

والصيـن، وآسـيا الوسـطى، وأوروبـا).
ول يمكـن فـي هـذا اإلطـار اسـتبعاد تأثيـر مرحلـة العقوبـات فـي تطويـر قناعـة لـدى 
النظـام اإليرانـي بـأن تعزيـز حالـة التكامـل تلك سـوف تسـهم فـي خلق مصالـح لـدى القوى 
القتصاديـة العالميـة فـي الحفـاظ علـى انفتـاح القتصـاد اإليرانـي علـى العالـم، األمـر 
الذي يجعـل من الصعـب تكـرار تجربـة العقوبات مـرة أخـرى فـي المسـتقبل، خصوًصا في 
حالـة اسـتناد عمليـة التكامـل والعتمـاد المتبـادل إلـى أسـس وروابـط ماديـة متمثلـة فـي 
خطـوط نقـل التجـارة والطاقـة. وكمـا سـبق القـول، سـاعد إيـران علـى تسـريع هـذا التوجه 
رفـع العقوبـات الدوليـة المفروضـة عليهـا، فضـاًل عـن انشـغال الوليـات المتحـدة بملفـات 
أخرى فـي المنطقـة، خصوًصا األزمـة السـورية، وملف الحـرب علـى اإلرهـاب، والمواجهة 

مـع تنظيـم داعـش.
في هذا اإلطـار، لم يقتصر هذا التوجه اإليراني على مشـروع «ممر الشـمال-الجنوب»، 
فقـد شـمل هـذا التوجـه مناقشـة مشـروعات لبنـاء خطـوط للسـكك الحديديـة لتعميـق 
الرتباط بين القتصاد اإليراني واقتصادات آسـيا الوسـطى والصين، كان أبرزها مناقشة 
إيـران وأفغانسـتان فـي ينايـر 201٦ مشـروع خـط السـكك الحديديـة «إيران-أفغانسـتان-

طاجيكستان-قيرغيزسـتان-الصين»، بطـول يبلغ نحـو 2100 كيلومتر (منهـا 11٤٨ كيلومتًرا 
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داخـل أفغانسـتان).
كمـا طرحت إنشـاء خـط لنقـل الطاقـة مـن طاجيكسـتان إلـى إيـران مـروًرا بأفغانسـتان 
(كولخوزاباد-قندوز-مزار شريف-هيرات-مشهد». لكن كال المشروعين تم تجميده ألسباب 
تتعلق بعـدم توفر المـوارد المالية الالزمـة. أضف إلى ذلك «ممـر أوزبكستان-تركمانسـتان-

إيران-عمان» في إطـار معاهدة عشـق آباد(10).
وبمعنى آخـر، هناك سـعي واضح لـدى النظـام اإليرانـي لتحويل إيـران إلى مركـز نقطة 
تقاطـع (Hub) لطـرق المواصـالت والتجـارة الدوليـة بيـن أقاليـم آسـيا الوسـطى، وجنوبـي 
آسـيا، وغربـي آسـيا (ممثلـة فـي منطقـة الخليـج العربـي)، باإلضافـة إلـى شـمال أوروبـا 
ومنطقة القوقاز. وتسعى إيران في هذا السياق إلى اسـتغالل المصالح الدولية لدى الهند 
فـي النفـاذ إلـى أسـواق آسـيا الوسـطى ومصـادر الطاقـة بعيـًدا عـن العتمـاد علـى المـرور 
عبر األراضـي الباكسـتانية قـدر اإلمـكان، وهـو ما يفسـر اللتحـاق الهنـدي بممر الشـمال-
الجنوب، والدور الهندي في تطوير ميناء تشابهار اإليراني، ثم النضمام إلى معاهد عشق 
آباد. ووجود مصالح لدى دول آسـيا الوسـطى في توسـيع فرص النفاذ إلى أسـواق الطاقة، 
خصوًصـا فـي جنوبـي آسـيا، وبمـا يضمـن تقليـل العتمـاد علـى المنافـذ الروسـية. ووجـود 
مصالـح لـدى روسـيا فـي توسـيع فـرص النفـاذ إلـى الميـاه الدافئـة، فضـاًل عـن المصلحـة 

المشـتركة بين هـذه األطـراف فـي تخفيـض الحواجـز الماديـة أمـام التجارة.
وعلى المستوى اإلقليمي أدى تصاعد حالة الستقطاب «العربي-اإليراني»، على خلفية 
السياسـات اإليرانيـة الطائفيـة فـي المنطقـة، ونسـجها َعالقـات سياسـية وعسـكرية مـع 
ميليشـيات وقوى طائفية من دون الدولة (حزب اهلل في لبنان، وجماعة الحوثي في اليمن، 
وبعض القوى الشيعية في العراق)، إلى تعميق أزمة الدولة في الحالت الثالث، وهو األمر 
الذي كان له تأثير مهّم في اتجاه إيران إلى إحياء مشـروع «ممر الشـمال-الجنوب» كمدخل 
مهّم للتأثير على المصالح السعودية بشكل خاص، والعربية بشكل عام. وقد أصبحت هذه 
الَعالقة أكثر وضوًحا مع اإلعالن عن جسـر الملك سـلمان الذي يربط بين المملكة ومصر 
(يتضمـن طريًقـا برًيـا باإلضافـة إلـى خـط سـكك حديديـة لنقـل الـركاب والبضائـع). وكان 
قد تـم اإلعـالن عـن مشـروع الجسـر فـي أبريـل 201٦، أي قبـل القمـة الثالثيـة بين روسـيا 
وإيران وأذربيجان بنحو أربعة أشهر تقريًبا. ووفًقا للعديد من التقارير فإن الجسر ل يتعلق 
بتنمية حجم التجارة بين المملكة ومصر، بقدر ما يتضمن أبعاًدا اسـتراتيجية أخرى تتعلق 

بتوسـيع حجم التجارة بين منطقة الخليـج العربي والقـارة اإلفريقية.
ويكتسـب مشـروع «ممـر الشـمال-الجنوب» أهميـة إضافيـة فـي هـذا اإلطـار تتمثـل فـي 
مـا يوفـره المشـروع مـن تعميـق النفـوذ اإليرانـي داخـل العالـم اإلسـالمي فـي منطقة آسـيا 
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الوسـطى على حسـاب النفوذ السـعودي والتركي، بالنظـر إلى الروابـط والمصالـح المادية 
التـي يوفرهـا المشـروع لـدول المنطقـة اعتمـاًدا علـى دور مركـزي إليران.

ثالًثا: مستقبل المشروع
على الرغم من تنفيذ العديد من مكونات مشروع «ممر الشمال-الجنوب»، لكن ما زالت 
هناك بعض المكونـات المهمة التـي لم يتـم تنفيذها حتـى اآلن، بجانب مشـروع الربط بين 
بحر قزوين والخليج العربي أو المحيط الهندي. وفي هذا السـياق يمكن اإلشـارة إلى عدد 

من المتغيرات سـيكون لها تأثيرها المهم على مسـتقبل المشروع.
1-.الصراع.العالمي.على.النفوذ.في.وسط.آسيا

كمـا سـبق القـول، تَُعـّد منطقـة وسـط آسـيا معبـًرا أو مكوًنـا مهًمـا فـي إطـار «محـور 
الشـمال-الجنوب»، األمـر الـذي يجعل مـن الصـراع العالمي علـى النفـوذ في هـذه المنطقة 
المهمة، خصوًصا مـن جانب الوليـات المتحدة وروسـيا والصيـن، عاماًل مهًمـا في تحديد 
مسـتقبل هـذا الممر. وقـد أخذ الصـراع بيـن القـوى العالمية أشـكاًل عـدة خالل السـنوات 
األخيـرة، كان مـن بينهـا طـرح العديـد مـن مشـروعات النقـل البـري، والسـكك الحديديـة، 
ومشـروعات نقل النفط والغـاز، العابرة للحـدود واألقاليم، والتي اسـتهدفت تسـهيل النفاذ 
إلـى األسـواق العالميـة وإزالـة الحواجـز التجاريـة، خصوًصـا تكلفـة النقـل التي تمثل نسـبة 
مهمة من تكاليف التجارة، باإلضافة إلى تسـهيل النفاذ إلى أسـواق الطاقة. وقد مثلت دول 
وسـط آسـيا هدًفا أساسـًيا في هذه المشـروعات، سـواء لجهة موقعها الجغرافـي كمنطقة 
مـرور مهمـة إلـى روسـيا وأوروبـا، أو لجهة مـا تمثله مـن وجهـة مهمـة لصـادرات العديد من 
الـدول فـي شـرق وجنـوب آسـيا، أو لجهـة مـا تمتلكـه مـن احتياطيـات مهمـة مـن مصـادر 

الطاقـة، خصوًصـا الغـاز.
وِمـن ثَـّم فـإن مشـروع «ممـر الشـمال-الجنوب» ليـس سـوى واحـد من بيـن المشـروعات 

العديـدة التـي اسـتهدفت منطقـة وسـط آسـيا.
 the New «فـي هـذا اإلطـار، جـاء المشـروع األمريكـي حـول «طريـق الحريـر الجديـد
Silk Road الـذي طرحتـه وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة هيـالري كلينتـون فـي أثنـاء زيارتهـا 
 Silk Road«للهنـد فـي يوليـو 2011. ثـم جـاءت مبـادرة «الحـزام القتصـادي لطريـق الحريـر
Economic Belt التـي طرحهـا الرئيـس الصينـي شـي جيـن بينـغ فـي سـبتمبر 201٣، لتمثل 
أحـد المشـروعات الصينيـة الكبـرى فـي هـذا اإلطـار، والمكـون البري فـي ما عـرف لحًقا 
بمبـادرة الحـزام والطريـق، التـي تسـتهدف -بجانـب أهـداف أخـرى- تعميـق التكامـل بيـن 
القتصاد الصينـي وعدد مـن األقاليم المهمة، وتسـهيل نفاذ الصـادرات الصينيـة إلى هذه 
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األقاليم، وتسـهيل تدفـق المـوارد األوليـة ومصـادر الطاقة إلـى القتصـاد الصينـي، وأيًضا 
تسـهيل عمليـة تصديـر ونقـل الفائـض فـي القـدرات اإلنتاجيـة الصينيـة، خصوًصـا فـي 
قطاعات الحديد والصلب واإلسمنت والبناء والتشـييد إلى الخارج، كجزء من استراتيجية 
متكاملـة لتنويـع مصـادر نمـو القتصـاد الصينـي، ومعالجـة الفجـوة التنمويـة بيـن األقاليـم 
الصينية (الفجوة بين األقاليم السـاحلية الشـرقية من ناحيـة، وأقاليم الوسـط والغرب من 
ناحية أخرى، والفجـوة بين الريـف والحضر). ويحتل إقليم وسـط آسـيا اهتماًمـا كبيًرا من 
جانـب الحكومـة الصينيـة في إطـار المكـون البري مـن هـذه المبـادرة. ولـم تكـن مفارقة أن 
يتم اإلعالن عن هذا المكـون البري في المبادرة في كازاخسـتان، في كلمـة ألقاها الرئيس 

الصيني فـي جامعـة نـزار باييف فـي سـبتمبر 201٣.
ويتضمـن الحـزام القتصـادي لطريـق الحريـر عـدًدا مـن الممـرات القتصاديـة..األول، 
«الممـر  الوسـطى، مـن خـالل  بالقـارة األوروبيـة مـروًرا بآسـيا  يسـتهدف ربـط الصيـن 
والثانـي، يسـتهدف ربـط الصيـن بمنطقـة الخليـج  القتصـادي الصين-منغوليا-روسـيا». 
العربي والبحـر األبيض المتوسـط مروًرا بآسـيا الوسـطى وغربي آسـيا، من خـالل «الممر 
القتصـادي الصين-آسـيا الوسـطى-غربي آسـيا». بجانـب.ثالثـة.ممـرات.تسـتهدف ربـط 
الصيـن بجنـوب، وجنـوب شـرقي آسـيا، مـن خـالل الممـرات القتصاديـة «الصين-شـبه 
الجزيـرة الهندوصينيـة»، «بنغالدش-الصين-الهند-ميانمـار»، «الصين-باكسـتان» (يتوقـع أن 
يتم مده ليشـمل أفغانسـتان)(11). وهكذا يالحـظ من هيكل المكـون البري للمبـادرة احتالل 
منطقة آسـيا الوسـطى أهمية كبيرة، من خالل الممرين القتصادييـن األول والثاني (انظر 
الخريطة رقم ٤). وتشمل هذه الممرات إنشاء سلسلة من الطرق فائقة السرعة، وشبكات 
من السـكك الحديدة عابرة الحدود واألقاليم، والمواني البحريـة والبرية، ومناطق التجارة 
الحرة. وقـد تم بالفعـل تنفيذ بعـض هـذه المشـروعات أو مراحل منهـا. على سـبيل المثال، 
تم افتتاح خط السكك الحديدية لنقل البضائع بين مدينة «ييوو» Yiwu الصينية الصناعية 
(شـرقي الصين)، حتـى العاصمـة اإلسـبانية مدريد، فـي نوفمبـر 201٤، مروًرا بسـّت دول 

هي كازاخسـتان وروسـيا وروسـيا البيضـاء وبولنـدا وألمانيا وفرنسـا(12).
كمـا تـم النتهـاء مـن أجـزاء مهمـة مـن خطـوط السـكك الحديديـة بيـن آسـيا وأوروبـا، 
وميـالن  (بولنـدا)   Malaszewicze مالزويكـز  مدينـة  بيـن  الحديـد  سـكك  خـط  مثـل 
(إيطاليـا)، مـروًرا بوارسـو، وهامبـورغ، وبـراغ، ودويسـبورغ، وباريـس. كذلـك تـم النتهـاء 
مـن مراحـل مهمـة مـن خـط السـكك الحديديـة الـذي يربـط آسـيا بأوروبـا عبـر روسـيا، 
(بوسـط   Zhengzhou «زينغـزو»  بيـن مدينـة  الحديديـة  السـكك  مـن خـط  النتهـاء  وتـم 
و«مينسـك»   ،Brest «برسـيت»  بمـدن  مـروًرا  وبطرسـبورغ،  وموسـكو  الصيـن)  شـرقي 
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Minsk ببيـالروس. وفـي ديسـمبر 201٥، تـم افتتـاح خـط ثالـث يربـط بيـن «ليانيونجانـج»
وأذربيجـان،  بكازاخسـتان،  مـروًرا  (تركيـا)،  وإسـطنبول  (كازاخسـتان)   Lianyungagng  

وجورجيـا (انظـر خريطـة رقـم ٤).

ورغـم دعـم وتشـجيع الوليـات المتحـدة لبعـض مشـروعات نقـل الطاقـة العابـرة لـدول 
آسيا الوسطى، مثل مشـروع «تابي» TAPI (تركمانستان-أفغانستان-باكسـتان-الهند)، وخط 
«باكو-تبليسـي-جيهان» لنقل النفط، وخط بحر قزويـن Trans-Caspian Pipeline، كجزء من 
المصالح األمريكية لضمان اسـتقرار دول آسيا الوسـطى، وتقليل حجم اعتمادها وتبعيتها 
علـى روسـيا، ل سـّيما فـي مجـال تصديـر الطاقـة(1٣)، لكـن سـيظل هنـاك سـؤال رئيسـي 
حول مـدى نجـاح إيـران فـي تمريـر باقـي مكونـات «محـور الشـمال-الجنوب» داخـل منطقة 
آسـيا الوسـطى وبحـر قزويـن، مسـتقباًل، دون مباركـة الوليـات المتحـدة لهـذا المشـروع، 
أو في حالـة معارضـة األخيرة لـه. وسـيعتمد األمـر على عوامـل عـدة، منها قـدرة حكومات 
دول آسـيا الوسـطى علـى الوصـول إلـى توافقـات مـع واشـنطن بشـأن هـذا المشـروع فـي 

حالـة رفـض األخيرة.
ويمثـل مشـروع «أنبـوب السـالم» Peace Pipeline لنقـل الغـاز مـن إيـران إلـى الهنـد عبر 

خريطة.رقم.(٤): مبادرة.احلزام.والطريق.الصينية
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باكسـتان نموذًجا مهًما لتأثير الصراع العالمي في منطقة آسيا الوسطى على فرص تنفيذ 
مثـل هـذه المشـروعات ذات الصلـة بإيـران. فقـد بـدأت المفاوضـات حـول هـذا المشـروع 
بيـن إيـران وباكسـتان فـي أوائـل تسـعينيات القـرن الماضـي، انتهـت بتوقيـع اتفـاق إطـاري 
بيـن البلدين فـي عـام 1٩٩٥. وقـد التحقـت الهنـد بالتفـاق لحًقا بهـدف مد خـط األنابيب 
إليها، لكنهـا سـرعان ما انسـحبت من المشـروع فـي عـام 1٩٩٩ تحـت الضغـوط األمريكية 

(انظر خريطة رقم ٥).

 TAPI «تابـي»  أنابيـب  خـط  مشـروع  المتحـدة  الوليـات  طرحـت  المقابـل،  وفـي 
«تركمانستان-أفغانستان-باكستان-الهند»، بعيًدا عن إيران، لنقل الغاز من تركمانستان إلى 
الهند مـروًرا بـكل مـن أفغانسـتان وباكسـتان، وذلك رغـم المزايـا النسـبية لمشـروع «أنبوب 
السـالم» بالمقارنة بمشـروع «تابي»، لجهة مرور خط «تابي» بكل من أفغانسـتان وباكستان 
بالكامل قبـل أن يصل إلـى الهند، األمر الذي سـيؤثر بالتأكيـد على فرص تنفيذ المشـروع، 
أوًل، وعلـى فـرص تشـغيله ثانًيـا، في ظـل البيئـة األمنيـة الهشـة داخـل أفغانسـتان، وأجزاء 

كبيـرة مـن األقاليـم الباكسـتانية(1٤)(انظر خريطـة رقـم ٦).

خريطة.رقم.(٥):.مشروع.أنبوب.السالم.لنقل.الغاز.من.إيران.إلى.باكستان



• السنة الثانية • العدد السابع • يونيو 762018 مجلة الدراسات اإليرانية

source: http://cutt.us/٥nZHR

ويَُعـّد التعديل الذي طـرأ على مشـروع «أنبوب السـالم»، والمتمثـل في انسـحاب الهند، 
مثاًل مهًما على الدور الذي يمكـن أن تلعبه الوليات المتحدة في وقف بعض المشـروعات 
ذات الصلـة بإيـران، اعتمـاًدا علـى النفـوذ والَعالقـات األمريكيـة مـع وسـط وجنـوب آسـيا 
(الهنـد تحديـًدا)، وذلـك رغـم وجـود مصلحـة قويـة لـدى األخيـرة فـي مـد المشـروع مـن 

باكسـتان إليهـا.
وقـد نجحـت باكسـتان فـي إقنـاع الصيـن (فـي أثنـاء زيـارة الرئيـس الصينـي لباكسـتان 
فـي أبريـل 201٥) بتمويـل ٨٥٪ مـن تكلفـة الجـزء الواقـع داخـل األراضـي الباكسـتانية مـن 
المشـروع، مـن خـالل قـرض خـاص(1٥). غيـر أن هـذا الدعـم الصينـي ل يَُعـّد شـرًطا كافًيـا 
إلنجـاز المشـروع، خصوًصـا في ظـل تجـدد أزمـة البرنامـج النـووي اإليراني بعد انسـحاب 
الوليات المتحدة من التفاق النووي الموقع مع إيران في إطار مجموعة ٥+1، واسـتئناف 
فـرض حزمـة جديـدة مـن العقوبـات القتصاديـة والماليـة علـى إيـران، سـتطال بالتأكيـد 
قطاَعـي الطاقة والسـتثمارات األجنبيـة، األمر الـذي يعني ارتبـاط إنجاز المشـروع بقدرة 
الحكومة اإليرانية على توفيـر التمويل المحلي الالزم لتنفيذ الجـزء الواقع داخل األراضي 

خريطة.رقم.(٦):.مشروع.تابي.TAPI لنقل.الغاز.من.تركمانستان.إلى.الهند.مروًرا.بأفغانستان
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اإليرانيـة، وعلـى قدرتهـا أيًضـا علـى تنفيـذ المشـروع دون العتمـاد علـى السـتثمارات أو 
الشـركات األجنبيـة، وتجـاوز العقوبـات التـي سـتطال الصـادرات اإليرانية مـن الطاقة.

2-.االنعكاسات.المحتملة.للصراع.الصيني-الهندي.على.الممر
علـى الرغـم مـن أن وجـود فـرص كبيـرة للتكامـل بيـن مكونـات «ممـر الشـمال-الجنوب» 
والمكونـات البرية لمبـادرة الحـزام العابـرة، خصوًصـا «الممـر القتصـادي الصين-منغوليا-
روسيا»، و«الممر القتصادي الصين-آسيا الوسطى-غربي آسيا»، وعدم وجود موقف صيني 
معلن رافض لممر الشـمال-الجنوب حتى اآلن، لكن هناك احتمالت ل يمكن نفيها لحدوث 

تناقض فـي المصالـح الصينية مع هـذا الممر، مـن زاويتين أساسـيتين:
 األولـى، تتعلق بما يتيحه اندماج الهنـد في هذا الممر من تنامي الـدور الهندي في هذا 
النمط من المشروعات عابرة األقاليم، وما تتضمنه من فرص كبيرة لنفاذ الهند إلى أسواق 
آسـيا الوسـطى، األمـر الـذي سـيعظم مـن فـرص نقـل التنافـس الهندي-الصينـي إلـى هـذه 
المنطقة. وتزداد فرص هذا التنافس في حالة اكتمال مشروعات نقل الغاز من تركمانستان 

إلى الهند عبر مشـروع «تابي».
وتجدر اإلشـارة هنا إلى أن أحد األهداف األساسـية لمبـادرة الحـزام والطريق الصينية 
فـي منطقـة آسـيا الوسـطى هـو النفـاذ إلـى األسـواق ومصـادر الطاقـة المهمـة فـي هـذه 
المنطقـة، فـي إطـار السـتراتيجية الصينية تخفيـف حالـة العتماديـة الكبيرة على الشـرق 
األوسـط كمصـدر رئيسـي للطاقـة، فضـاًل عـن السـعي الصينـي إلـى الهـروب مـن الممـرات 
التقليدية التي تعاني من حالة التسييس أو النكشاف األمني، وتحديًدا مضايق هرمز وملقا 

وتايـوان التي تمـر بها النسـبة األكبـر مـن التجـارة والـواردات النفطيـة الصينية.
كما تجدر اإلشارة في هذا السياق أيًضا إلى أن الهتمام الهندي بمنطقة آسيا الوسطى 
هو جزء من سياسـة هنديـة ممنهجـة لالنفتاح على أسـواق ومـوارد هـذه المنطقـة. عبر عن 
 Connect Central Asia’ Policy«هذا التوجه اإلعالن عن سياسة «الرتباط بآسيا الوسـطى
التي أعلنها وزير الخارجية الهندي في يونيو 2012 في أثناء مشاركته في «الحوار األول بين 
الهند وآسـيا الوسـطى» بمدينة بشـكيك (قيرغيزسـتان)(1٦)، ثم نجاح الهند فـي يونيو 2017 
في النضمـام إلى منظمـة شـنغهاي للتعاون كعضـو كامـل العضوية (تضـم المنظمـة بجانب 
روسـيا والصيـن كاًل مـن: كازاخسـتان وقرغيزسـتان وطاجيكسـتان وأوزبكسـتان وباكسـتان 
كأعضاء كاملي العضوية، وأفغانستان وبيالروس وإيران ومنغوليا كدول مراقبة، وأذربيجان 
وأرمينيا وكمبوديا والنيبال وتركيا وسريالنكا كشـركاء تعاون)، باإلضافة إلى انضمام الهند 
إلى معاهدة عشق آباد رسمًيا في 201٨. هذه الروابط السياسية والقانونية تعمق الحضور 

الهندي في آسـيا الوسـطى، الذي قد يقلق الصين فـي مرحلة تالية.
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 الثانيـة، تتعلـق بالثقل الذي سـيعطيه هـذا الممر للموانـي اإليرانيـة، ممثلة فـي ميناءي 
تشـابهار وبنـدر عبـاس، كنقـاط عبـور للتجـارة الدوليـة بيـن كل مـن آسـيا الوسـطى وكل مـن 
غربي آسيا، وجنوبي آسيا، وشرق إفريقيا، األمر الذي من شأنه أن يمثل خصًما من نصيب 
مينـاء جـوادار الباكسـتاني في هـذا المجـال، الـذي تراهن عليـه الصيـن كنقطة عبـور مهمة 
للتجـارة الدوليـة بيـن غربـي الصيـن وآسـيا الوسـطى واألقاليم ذاتهـا (غربـي آسـيا وجنوبي 
آسـيا وشـرق إفريقيا). بمعنى آخر، فـإن التنافـس الصيني-الهندي علـى النفاذ إلـى المواني 
الحيويـة، والذي يعـد ميناَءي جـوادار وتشـابهار مثاليـن مهمين في هـذا المجـال، قد يعكس 

نفسـه على مسـتقبل ممر الشـمال-الجنوب.
٣-.العقوبات.الدولية.على.إيران

نجحت إيـران في اسـتغالل توقيع التفـاق النووي فـي عـام 201٥، والتداعيـات المترتبة 
العقوبـات األمميـة المفروضـة عليهـا، لتسـريع  بـدء رفـع  علـى هـذا التفـاق، خصوًصـا 
تنفيـذ مكونـات «ممـر الشـمال-الجنوب». كمـا كان لهـذه التطـّورات تأثيـر إيجابـي فـي تدفق 
السـتثمارات والشـركات األجنبيـة إلـى داخـل إيـران، خصوًصـا الشـركات األوروبيـة، التـي 
ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات ذات الصلة. لكن النتكاسة التي شهدها التفاق 
النووي عقب انسـحاب الوليات المتحدة مـن التفاق، ثم إعـالن الرئيس ترامـب عزم بالده 
فرض موجة جديدة من العقوبات على إيران، وصفها بأنها ستكون األكثر قسوة في التاريخ، 
ثم إعالن وزيـر الخارجيـة األمريكي الجديـد مايك بومبيـو فـي 21 مايو 201٨ اسـتراتيجية 
أمريكية جديـدة تجاه إيـران، تضمنت اثني عشـر شـرًطا أمريكًيـا للتوصل إلى اتفـاق جديد 
مع إيران، تجاوزت المطالب األمريكيـة بخصوص البرنامجين النـووي والصاروخي، لتطال 
السياسـة األمريكيـة فـي الشـرق األوسـط بشـأن عـدد كبيـر مـن الملفـات. هـذه النتكاسـة 

سـيكون لها تأثيرهـا على مسـتقبل هذا الممـر، من أكثـر من زاويـة(17):
- فمـن ناحيـة، سـوف يسـتتبع هـذا التحـّول الضخـم فـي الَعالقـات اإليرانية-األمريكيـة 
فـرض حزمـات جديـدة مـن العقوبـات الدبلوماسـية والتجاريـة والماليـة ضـد الكيانـات 
السياسية والعسكرية والقتصادية والمالية اإليرانية، التي بدأ اإلعالن عن بعضها بالفعل. 
وستشـمل هـذه العقوبـات قطاعـات اقتصاديـة شـديدة األهميـة بالنسـبة إلـى إيـران، وعلـى 
رأسـها صادرات النفط، وفـرض قيود علـى بيع العملـة األمريكية إليـران، وعلـى التحويالت 
المالية بين المؤسسات المالية األجنبية والبنك المركزي اإليراني، وخدمات التأمين، وعلى 
شـراء الذهب والمعادن الثمينـة األخرى من إيران، باإلضافة إلى شـراء الصلـب واأللمنيوم، 
والستثمار في السندات اإليرانية، وعلى الصفقات األمريكية مع شركات صناعة السيارات 
اإليرانيـة، وسـحب تراخيـص التصديـر إلـى إيـران مـن شـركات الطيـران المدنـي، بمـا فيها 
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«بوينغ» و«إيربـاص»، وفرض الحظر على اسـتيراد السـجاد والمـواد الغذائيـة اإليرانية. كما 
سـتطال هذه العقوبـات المواني والسـفن اإليرانيـة ومصانع السـفن(1٨).

- ومن ناحيـة ثانية، سـيكون لهـذه العقوبات تأثيـر كبير في هـروب العديد من الشـركات 
األجنبيـة -غيـر األمريكية- مـن السـوق اإليرانيـة، وهو ما بـدأت مؤشـراته مع إعـالن العديد 
من الشـركات األوروبية خروجها من السـوق اإليرانيـة، أو اتجاهها للخروج فـي وقت قريب. 
يشـمل ذلك «إيـه بـي مولر-ميرسـك»، العاملـة في مجـال لشـحن الحاويـات، وشـركة «توتال» 
الفرنسـية، و«سـيمنز» األلمانيـة، و«أليانـس» للتأميـن(1٩). وعلـى الرغـم مـن محاولـة الـدول 
األوروبيـة الحفاظ على اسـتمرار التفـاق النـووي اإليراني ودفاعهـا عنه، فإن هـذا لن يكون 
كافًيـا لحمايـة الشـركات األوروبيـة العاملة فـي إيـران مـن العقوبـات األمريكيـة، إذ ليس من 
المتوقـع أن تعفي أو تسـتثني الوليـات المتحدة هذه الشـركات مـن العقوبـات، إذ يصبح مد 
هذه العقوبات على الشـركات األوروبيـة العاملة في إيـران آلية مهمة للضغط على الشـركاء 

األوروبييـن لتغييـر موقفهم مـن التفـاق النووي.
هـذه العقوبـات، بتداعياتهـا وأبعادهـا السـابقة سـيكون لهـا تأثيراتهـا المؤكـدة -فـي 
حالـة اسـتمرارها لفتـرة- علـى القـدرات القتصاديـة اإليرانيـة، وعلى حجـم الناتـج المحلي 
اإلجمالي، والسيولة المالية المتاحة لدى الحكومة اإليرانية، وقدرة القتصاد اإليراني على 
جـذب السـتثمارات األجنبيـة، األمـر الذي سـيترك تأثيـره علـى قـدرة الحكومة علـى توفير 

التمويـل الـالزم لتنفيـذ مشـروعات الممـر.
خالصـة القـول، أن «ممـر الشـمال-الجنوب» يمثـل أحـد المحـاور المهمـة التـي اعتمدت 
عليهـا إيـران كمدخـل للتحـول إلـى نقطـة مركـز وتقاطعـات خطـوط التجـارة العالميـة بيـن 
عدد مـن األقاليم، تشـمل جنوب آسـيا، وآسـيا الوسـطى، وشـمال أوروبـا، ومنطقـة القوقاز، 
وغربي آسـيا. هـذا التوجه يمثل جـزًءا مـن ظاهرة عالميـة. وقد نجحـت إيران في اسـتغالل 
وجـود مصالح لـدى الهنـد وروسـيا ودول آسـيا الوسـطى في تدشـين هـذا الممـر. ورغـم أنه 
مـن الصعـب إنـكار أن هـذا الممـر سـيلعب دوًرا فـي تحويـل جـزء مـن التجـارة العالميـة مـن 
المسارات التقليدية إلى مسارات هذا الممر، لكّن تقييًما موضوعًيا يتطلب إدخال متغيرات 
عدة، تتعلق بطبيعة هذا الممر، ومسـتقبله في ضوء التحولت الجارية التي سبقت اإلشارة 
إليها. لكن هـذا ل ينفي ضرورة تأقلم العالـم العربي مع هذا الممر في اتجاهين أساسـيين: 
األول، أهميـة التنسـيق العربـي بشـأن هـذا الممـر، خصوًصـا فـي ظـل توقيـع بعـض الـدول 
العربية على التفاق المؤسـس لمشـروع الممر. الثاني، ضرورة العمل علـى تطوير الممرات 
التقليديـة، بهـدف زيـادة قدراتها التنافسـية، واسـتحداث ممـرات جديـدة تخلق واقًعـا جيو-

سياسـًيا وجيو-اقتصادًيـا جديـًدا يتوافـق مع التحـولت المتسـارعة في هـذا اإلطار.
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(1) لمزيد من التفصيالت حول هذه المفاهيم، انظر:
- Charalambos Tsardanidis, «Interregionalism,Regionalism/Sub-regionalism and Global Governance», a paper prepared for 
XXI World Congress of Political Science (IPSA), «Reordering, Power Shifting Boundaries», Madrid, 12-٨ July 2012.
- Valeria Marina Valle, «Interregionalism: A Case Study of the European Union and Mercosur1», GARNET Working Paper, No: 
0٨/٥1, July 200٨.
- Idrees M, «From Globalization to Regionalism and Inter-Regionalism: A Study of SAARC», Journal of Political Sciences & 
Public Affairs, Volume ٥ (٣), Islamabad, July 2017.
- Dr. Heiner Hänggi, «Interregionalism: empirical and theoretical perspectives», Paper prepared for the workshop «Dollars, 
Democracy and Trade: External Influence on Economic Integration in the Americas», The Pacific Council on International 
Policy, Los Angeles, CA, May 2000 ,1٨. 

(2) رغم الموقع المهم لتركمانستان داخل الممر لكن يالحظ أنها ليست عضًوا بالتفاقية حتى اآلن. وتقوم الهند بمحاولت إلقناعها 
بالنضمام. كذلك يالحظ عدم انضمام باكستان حتى اآلن إلى المعاهدة رغم ارتباطها بعدد من مشروعات نقل الطاقة. لكن هناك 

محاولت من أذربيجان لدعوة باكستان لالنضمام إلى المعاهدة. انظر: 
«Pakistan Considering Joining North-South Transport Corridor Project – Ambassador», Mar 201٨ ,1. Available at
: http://cutt.us/lUPbE
(٣) لمزيد من التفصيالت، انظر كلمة شانكار شيندي (Shankar Shinde)، نائب رئيس اتحاد جمعية وكالء الشحن بالهند، أمام مؤتمر 

ممر الشمال الجنوب، المنعقد في مومباي في 2٨ فبراير 2017. 
Shankar Shinde, «International North South Transport Corridor (INSTC Conference)», Mumbai, 2٨th February 2017. 
Available at: http://cutt.us/iR٥k٦

(٤) «مختصون يحذرون: إيران تسعى لتهديد المصالح العربية بمشروع ممر الشمال-الجنوب»، مجلة المجلة، 1٣ نوفمبر 201٦. متاح 
 http://cutt.us/StVeK :على الرابط التالي

(٥) «China is interested in Armenia-Iran railway link project», ARK News Agency, ٥ March 201٨. Available at: 
http://cutt.us/tnfQ0 

(٦) «إيران تبني سكة حديد ستربط بين آسيا الوسطى والمحيط الهندي»، المنار، 2٩ ديسمبر 2017. متاح على الرابط التالي:
 http://cutt.us/CcNZL 

(7 ) لمزيد من التفصيل انظر:
«Russia & Iran negotiate canal from Caspian Sea to Persian Gulf», RT, ٨ April 201٦. Available at: 
http://cutt.us/vHXHB 
Andrew KORYBK, «A Caspian Canal? Not So Fast», Oriental Review, 201٦/0٤/11. Available at:  http://cutt.us/rAVQ٤/ 

(٨) تم توقيع التفاق الخاص بإنشاء هذا الخط بين الدول الثالث في سنة 2007، وبدأ التنفيذ الفعلي في عام 200٩، وهو جزء من 
ممر الشمال الجنوب، ويبلغ طول الخط ٩2٨ كيلومتًرا (منها 120 كيلومتًرا داخل كازاخستان، 700 كيلومتر داخل تركمانستان، 10٨ 

كيلومترات داخل إيران).
«Railway line linking Kazakhstan and Turkmenistan to Iran opened», TASS, Russian News Agency, ٣ December 201٤. 
Available at: http://cutt.us/tUBzi

(٩) في يوليو 2012 تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة األرمينية وشركة راسيا (Rasia FZE) تتولى األخيرة بموجبه إجراء دراسات 
الجدوى والتصميم والتنفيذ والتشغيل لمدة ٣0 عاًما، يجوز مدها إلى 20 عاًما أخرى. وقبل اكتمال دراسة الجدوى كان من المتوقع أن 
يكون طول الخط ٣1٦ كم بدًءا من جافار (Gavar)، (٥0 كم شرق يريفان «Yerevan» بالقرب من بحيرة سيفان «Sevan»)، وحتى الحدود 

 .«Meghri» اإليرانية بالقرب من ميغري
في 2٤ يناير 201٣ تم اإلعالن في مؤتمر صحفي في يريفان عن التفاق السابق، وتوقيع مذكرة تفاهم ثالثية أخرى بين شركة «راسيا» 

(Rasia FZE)، وشركة «السكك الحديد الروسية» Russian Railways (RZD) التابعة لسكة حديد جنوب القوقاز، باإلضافة إلى حكومة 
أرمينيا، لتنظيم التعاون التقني والستثمار والتشغيل المستقبلي للخط. وأعلنت شركة «راسيا» Rasia FZE عن تعيينها «شركة الصين 

لالتصالت والتشييد» China Communications Construction Company كعضو رئيسي في المجموعة المسؤولة عن تطوير المشروع 
ودراسة الجدوى.

في ٣ سبتمبر 201٣، وعقب اجتماع بين الرئيسين األرميني والروسي، أعلن األخير أن بإمكان شركة «السكك الحديد الروسية» 

الهوامــش 



81 مجلة الدراسات اإليرانية

ممّر الشمال-اجلنوب.. حدود الدور واملراهنات اإليرانية 

Russian Railways استثمار نحو 1٥ مليار روبية في تطوير السكك الحديدية األرمنية. وفي منتصف سبتمبر 201٣، أعلنت شركة 
«راسيا» Rasia FZE في أثناء اجتماعها مع رئيس الوزراء األرمني عن إنجاز مرحلة مهمة عمليات دراسة الجدوى والتصميم. وأشارت 

إلى أنه وفًقا لهذه الدراسات فإن المشروع/الخط سيبلغ طوله ٣0٥ كيلومترات من غاغارين Gagarin إلى أغارك Agarak، وبتكلفة 
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