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مقدمه

فجیره با مساحتی در حدود ۱۱۶۵کیلومرتمربع و جمعیتی بالغبر  ۱۳۰هزار نفر ،یکی از هفت
امیرنشین امارات متحده عربی است .این منطقه از سمت غرب به شارجه و رأس الخیمه ،از
جنوب به کلبا و از رشق به دریای عمان محدود میشود .بندر فجیره ،تنها بندر کشور امارات
در حاشیه دریای عمان است و همین ویژگی موجب شده تا حاکمان شیخ نشین امارات نگاه
ویژهای به این بندر داشته و برای کاسنت از موقعیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز و مقابله با تهدید
بسته شدن آن از سوی جمهوری اسالمی ،با ساخت یک خط لوله انتقال نفت از خلیج فارس
به دریای عمان اقدام به دور زدن تنگه هرمز نمایند.
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بندر فجیره و خط لوله ADCOP
خط لوله حبیشان – فجیره با نام تجاری ADCOP؛ با رسمایه گذاری  ۳/ ۳میلیارد دالری رشکت

بهرهبرداری نفت ابوظبی (آیبیک) در  ۳۰ژوئن  ۲۰۱۲از سوی امارات متحده عربی مورد بهرهبرداری قرار

گرفته است .این خط لوله با طول تقریبی ۳۸۰کیلومرت تماماً در خاک امارات قرار داشته ،از میدانهای

نفتی حبیشان در امیرنشین ابوظبی آغاز و به بندر فجیره ختم میشود .در حال حارض ،این خط لوله شامل

ایستگاههای پمپاژ ،یک ترمینال اصلی نفت با ظرفیت ذخیرهسازی  ۸میلیون بشکه (قابل ارتقا تا ۱۲
میلیون بشکه) و انتقال مواد و تجهیزات دریایی (سه اسکله تک نقطه) است .ظرفیت انتقال ADCOP

 ۱/۵میلیون بشکه در روز است که میتوان آن را تا  ۱/۸میلیون افزایش داد ،این ظرفیت نزدیک به

سهچهارم صادرات نفت خام روزانه امارات متحده عربی و  ۱۰درصد از نفتی است که در حال حارض از
طریقتنگههرمزعبورمیکند]۱[.

عالوه بر خط لوله؛ یکی از ویژگیهای ممتاز بندر فجیره در صنعت بانکرینگ است .با توجه به این

که حدود  ٧٠درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی صورت میگیرد ،بانکرینگ یا عملیات
سوخترسانی به کشتیها امروزه جایگاه جهانی ویژهای یافته و با بازاری به ارزش ساالنه ۸۰میلیارد دالر،

به صنعتی سودآور بدل شده است .سهم بانکرینگ خلیجفارس  ۱۲درصد کل دنیاست و ساالنه  ١٢هزار

کشتی در آن رفت و آمد میکند .طبق اعالم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تنها  ۶کشور
وجود دارد که حدود  ۶٠درصد از فعالیت بانکرینگ جهان را به عهده میگیرد .که از این میان سه بندر

سنگاپور ،فجیره امارات و روتردام هلند جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند و از این میان بندر
فجیره حدود یکسوم نفت کوره (سوخت اصلی در بانکرینگ) خود را از ایران خریداری میکند]۲[.
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وضعیت کنونی تنگه هرمز
تنگهی هرمز ( )Strait of Hormuzیک آبراههی اسرتاتژیک است که نقطهی اتصال خلیج فارس

و دریای عمان محسوب میشود .در شمال ،به جمهوری اسالمی ایران و در جنوب به عمان محدود بوده

و تنها راه اتصال به آبهای آزاد برای خلیج فارس است .این آبراه کلیدی ،خلیج فارس را که کشورهای

نفتخیز مانند بحرین  ،کویت  ،قطر  ،عربستان سعودی و امارات عربی متحده در حاشیه آن قرار دارند به
دریایعمانوصلمیکند.تنگههرمزحداقل ۱۱۰کیلومرتطولداشته(باتوجهبهتعریفمنابعمختلف)
و عرض آن در نواحی مختلف حدود  ۳۵در جنوب جزیره الرک تا کمرت از  ۶۰کیلومرت در سایر نواحی

متغیر است .آبهای قبل و بعد از این تنگه نیز عرضی کمرت از  ۱۰۰کیلومرت در حدفاصل جنوب غربی

جزیره قشم تا سواحل غرب کنگان دارند.عمق این آب راه در نقاط مختلف از  ۳۵تا حدود کمرت از ۱۰۰

مرت متفاوت بوده و از اینرو تنها بخشی از آن با عرض کم در حد چند کیلومرت است بنابراین کشتیهای
عبوری بهخصوص ابرتانکرهای نفتکش ،ناوهای هواپیمابر و زیردریاییهای بزرگ برای عبور از این

آبراه با محدودیتهای زیادی رو به رو هستند .تنگه هرمز دومین تنگه بیناملللی پرتردد دنیاست که وزارت
انرژی آمریکا ( )United States Department of Energyآن را “حیاتیترین آبراه نفتی” نامگذاری کرده

است]۳[.

روزانه بیش از ۴۲میلیون بشکه نفت خام و معادل ۵۳درصد از کل نفت تولیدى در جهان از پنج

تنگه حیاتی عبور میکند که سه مورد از آنها حدود ۴۶درصــد از کل عرضه جهانی نفت خام را به خود
اختصاص دادهاند .در این میان ،تنگهی هرمز با انتقال ۱۸میلیون بشکه در روز ،بیش از ۲۰درصد از

ترانزیت کل نفت خام جهان و درواقع نخستین و مهمترین نقش را در نقل و انتقاالت نفتی در اختیار دارد.

سایر آبراههای مهم دریایی که نقش کلیدی در مبادالت جهانی نفت خام دارند عبارتاند از :تنگه ماالکا،
کانال سوئز ،آبراه باب املندب و تنگه بسفور .ایران ،عربستان سعودی ،کویت ،عراق ،امارات متحده
عربی و قطر ،نفت خام خود را از تنگه هرمز به مقاصد مختلف که عمدهترین آنها آسیا و اروپاست ،صادر

میکنند.
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همچنین بیش از ۹۰درصد از ظرفیت مازاد نفت جهان در اختیار این کشورهاست که در مواقع

بحرانی و کمبود در بازار نفت ،باید روانه بازارهای جهانی شود .عالوه بر این ساالنه ۷۷میلیون تن ال ان

جى که بیش از۳۰درصد از عرضه آن در جهان است ،از این تنگه صادر میشود .محصوالت پرتوشیمی
و فراوردههای نفتی قابل توجهی نیز از تنگه هرمز وارد و صادر میشود .این در حالی است که با افزایش

تنش میان آمریکا و ایران و دخالت غیرمسئوالنه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ،گزینه بسته
شدن تنگه هرمز و توقف عبور و مرور کشتیها از آن به موضوعی بحثبرانگیز در محافل انرژی و سیاسی

تبدیلشدهاست.بنابراینکشورهایغربیوبهتبعآنبرخیازوابستگانآنهادرمنطقه،بهدنبالاجرای
طرحهایی برای کاهش وابستگی صادرات نفت خود به این تنگه ،بهویژه در مواقع بحرانیاند ]۴[.که

تأسیس خط لوله ADCOPنیز در همین راستا بوده است.

تنگه هرمز و تجارت غیرنفتی
همهساله کشتیهای بزرگ با ظرفیت  ۲.۹میلیارد تن کاالی سنگین از این مسیر عبورمی کنند

و این آبراه ،مسیر عبور  ۲۲درصد کشتیها حاوی کاالهای خشک مانند گندم و حبوبات ،آهن یا بتون

است ۲۰ .درصد کشتیهایی که از این تنگه عبور میکنند حاوی محصوالت آماده به کشورهایی خلیج

فارس است ]۵[.عالوه بر اینکه تنگه هرمز تنها راه دسرتسی بندر دبی ،بهعنوان قلب اقتصادی دولت
امارات به آبهای آزاد است ،کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس از جمله خود امارات ،با هدف افزایش
سهم خود از تجارت روبه رشد کاالهای غیرنفتی طرحهای متعددی را برای ایجاد یا توسعه بنادر خود در

خلیج فارس در دست دارند .بهعنوان مثال قطر پروژه عظیم بندری به ظرفیت نهایی  ۶میلیون  TEUو به
ارزش  ۷ /۱میلیارد دالر در نزدیکی منطقه صنعتی و بندری مسائید ( )Messaidرا در دست ساخت دارد.

این در حالی است که بندر جبلعلی (امارات) در سال  ۲۰۱۲موفق به کسب رکورد  ۱۴میلیون تی ای یو
شده بود.
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با این حال مسئوالن دی پی ورلد که راهربی یکپارچه بندر جبلعلی را بر عهده دارند ،طرح توسعه

میانمدت خود برای دستیابی به ظرفیت ساالنه ۱۹میلیون تی ای یو تا سال( ۲۰۱۴بندر شهید رجایی تا

سال  ۲۰۵۰به این ظرفیت خواهد رسید) را با جدیت دنبال کردند که این برنامه درنهایت به ایجاد ۲۲۶۰
مرت اسکله جدید با عمق آبخور  ۱۷مرت برای پذیرش بزرگترین کشتیهای کانتیرنی حال و آینده جهان

منجرشد.

عربستان سعودی هم یک برنامه رسمایهگذاری ۶۰۰میلیون دالری جدید برای رساندن ظرفیت

ساالنه بندر دمام به  ۳میلیون تیای یو را در دست اقدام دارد که تحقق آن منجر به افزایش  ۱۲۰۰مرت به

طول اسکلههای کانتیرنی بندر دمام خواهد شد که در سال ۲۰۱۶پس از نصب ۱۲دستگاه گنرتی کرین
به مرحله بهرهبرداری میرسد .طرح توسعه  ۷۵۰میلیون دالری بندر ملکعبدالعزیز در شهر دمام کشور

عربستان که شامل دومین ترمینال کانتیرنی پیرشفته ( )high techبه ظرفیت  ۱ /۸میلیون  TEUخواهد

بود .همچنین در بندر صنعتی ملکفهد در منطقه جبیل عربستان (محدوده خلیجفارس) ،دو ترمینال

کانتیرنی جدید به ارزش ۳۸/۴میلیون دالر ساخته میشود]۶[.

نتیجهگیری
با مقایسه حال حارض تنگه هرمز و بندر فجیره باید گفت:
•ظرفیتحداکرثیخطانتقالنفتبندرفجیره،یعنی ۱/۸میلیونبشکهدرروز،تنهاقادربهانتقال

 ۹۰درصد از نفت تولیدی کشور امارات است و این یعنی نیاز  ۱۰درصدی این کشور به انتقال نفت از

طریقتنگههرمزهمچنانباقیاست،بنابراین،خطلولهمذکورتنهادرقالبیکطرحملیکشورامارات

تعریف میشود و نه یک طرح فراملی و بیناملللی تا بتوان آن را رقیبی برای یک آبراه بیناملللی قلمداد کرد
بهگونهای که توانایی دور زدن تنگه هرمز را به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس بدهد.
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• اساساً؛ جایگاه ویژه بندر فجیره در صنعت بانکرینگ ،وابستگی تام به کشتیهای عبور کرده از

تنگه هرمز دارد و اگر روزی این آبراه اسرتاتژیک به هر دلیلی خالی از رونق و تردد کشتیها گردد ،بدون

شک رضر عظیمی متوجه بندرگاه فجیره خواهد شد.

•فارغازموقعیتممتازتنگههرمزدرعرضهنفتوانرژی،حیاتاقتصادیبنادرتجاریکشورهای

حوزه خلیج فارس ارتباط مستقیمی با تنگه هرمز دارد و این تنگه تنها راه دستیابی آنها به آبهای آزاد
خواهد بود تا آنجا که ،سوای بنادر کشورهایی چون عربستان ،قطر ،کویت و عراق و حجم عظیم رسمایه
گذاری این کشورها در بنادر مذکور ،حتی بنادر مهم و اسرتاتژیکی چون ابوظبی و جبل علی در خود کشور

اماراتنیزوابستگیتامیبهتنگههرمزدارندوبدونعبورازاینتنگه،حیاتاقتصادیآنهاپایانخواهد

یافت.

• بزرگنمایی حکام امارات در مسئله خط لوله فجیره و همعرض تنگه هرمز معرفی نمودن آن،

بیش از آنکه متکی بر واقعیات موجود باشد حاکی از توسل به حربه تبلیغ و بزرگنمایی دروغین برای
کاسنت از نقش تنگه هرمز بهعنوان یک سالح ژئوپلیتیک در دست جمهوری اسالمی است.
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[- ]۶احمد صادقی گرمارودی (مدیر برنامهریزی و توسعه رشکت تایدواتر خاورمیانه) ،روزنامه دنیای
اقتصاد ۱۳۹۵ /۹/۳ ،به آدرس:
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در سال  2006و با باالگرفنت تهدیدات نظامی آمریکا
بر ضد جمهوری اسالمی ،بسنت تنگه هرمز ،یعنی
مهمترین آبراه بیناملللی و شاهراه انرژی جهانی ،زنگ
خطری بود که از سوی جمهوری اسالمی به صدا
درآمد .در مقابل؛ برای دور زدن تنگه هرمز ،گزینههای
متعددی مطرح گشت که ساخت خط لوله فجیره یکی
از آنها بود ،خطی که علیرغم همه بزرگنماییها،
تنها قادر به انتقال بخشی از نفت تولیدی امارات به
بندر فجیره در ساحل دریای عمان است.
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