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العالم

العالم

على الغالف

طهران ــ بغداد ــ دمشق
جبهة واحدة ...سوق واحدة
الغربية على املحور
منذ ثماني سنوات ،لم تهدأ الحرب األميركية ـ ـ ٌ
اإلقليمي الذي تقوده طهران .ال يكاد ينتهي فصل من فصولها
ً
حتى يبدأ التالي ،حامال أدوات ضغط جديدة أثبتت جميعها إلى اآلن
فشلها في كسر قوى هذا املحور .على املقلب املضاد ،كانت القناعة
ّ
تتعزز ،مرحلة بعد مرحلة ،بضرورة تمتني ترابط «الحلفاء» ،و«كسر
الحدود» التقليدية فيما بينهم ،على طريق تطوير أساليب الدفاع
تأت الحملة االقتصادية
والهجوم بوجه
الخصوم .هذه القناعة ،لم ِ
ّ
الشرسة التي تشنها إدارة دونالد ترامب على إيران وحلفائها ،والتي
يبدو أنها تنوي الذهاب بها إلى أبعد ّ
حد ممكن ،إال ّ
لتقويها وتنتقل
بها من الطور النظري إلى الطور التنفيذي .هكذا ،على امتداد أكثر من

ً
وانتهاء بسوريا ،وربما
 1200كلم ،انطالقًا من إيران ،مرورًا بالعراق،
لبنان فيما بعد ،بدأ العمل فعليًا على ّ
مد خطوط سريعة تستهدف
ّ
إيجاد بدائل برية من املنافذ البحرية التي يسدها األميركي ،وتشبيك
العواصم الثالث على نحو يغدو معه صعبًا على واشنطن إن لم يكن
ً
مستحيال ّ
فك اتصالها العضوي .مشروع ذو أهداف جيوسياسية
ّ
وعسكرية واقتصادية ،يلخص ماهيته مصدر قيادي من قوى
«محور املقاومة» بالقول« :الجبهة واحدة ،ويجب أن تصبح سوقًا
واحدة لكي تستمر في املواجهة ،فاألدوات العسكرية فشلت ،واآلن
دور األدوات االقتصادية».
مشروع الطريق البري السريع يوازيه مشروع أبعد ً
مدى قوامه إنشاء

اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ

ٌ
شبكة ربط سككي ما بني تلك الدول أيضًا .وهي شبكة بقدر ما تثير
قلق اإلسرائيليني ،وفق املتداول في وسائل إعالمهم ،يمكنها اجتذاب
ً
َ
وصوال
أطراف دولية تشغلها فكرة ربط شطري القارة اآلسيويةّ ،
إلى أوروبا .وإذا كانت لهذه القابلية أهميتها في تحصني خطة السكة
الحديدية وتقوية فرص تنفيذها ،فإن الثابت أن ثمة تهديدًا أميركيًا ـ ـ
إسرائيليًا جديًا للخطتني ،البرية والسككية ،اللتني ترى كل من واشنطن
ُ
فيهما خطرًا على مصالحها .خشية ستترجم إلى محاوالت
وتل أبيب
ّ
عرقلة قد تتسلل من الساحة العراقية ،التي يبدو أن ثمة حرصًا فيها
على عدم استثارة الواليات املتحدة ،وسعيًا السترضائها بموازنة أي
خطوة تجاه طهران بأخرى مماثلة تجاه دول املحور األميركي.

ربط العواصم :خط سريع وسط حقل ألغام
إسرائيل «قلقة»

حسين األمين
من منطقة قصر شيرين في محافظة
كرمنشاه اإليرانية على الحدود مع
العراق ،التي ـ ـ للمفارقة ـ ـ كانت إحدى
املناطق التي دخلها الجيش العراقي
قبل نحو 40
فــي الـحــرب على إي ــران ّ
عــامــا ،تنطلق أع ـمــال ش ــق الـطــرقــات
ٌ
وتوسيعها بني البلدين .أعمال هي
جـ ــزء م ــن م ـخ ـطــط ش ــام ــل يـسـتـهــدف
رب ــط الـ ــدول ال ـث ــاث ،إيـ ــران وال ـعــراق
وس ــوري ــا ،فيما بـيـنـهــا ،فــي مـشــروع
استراتيجي تعترضه عقبات وتحيط
بــه تـهــديــدات محتملة .هــذا املخطط
ّ
َ
رئيسي أركان
شكل اللقاء الذي جمع
الـجـيــش ال ـعــراقــي عـثـمــان الـغــانـمــي،
واإليــرانــي محمد بــاقــري ،إلــى جانب
وزيــر الــدفــاع الـســوري علي عبد الله

أيـ ـ ــوب ،ف ــي دم ـش ــق ال ـش ـهــر امل ــاض ــي،
إش ـ ــارة ال ـب ــدء ف ــي ت ـن ـف ـيــذه .إذ بحث
ال ـل ـق ــاء امل ــذك ــور إعـ ـ ــادة ف ـتــح املـعــابــر
بـ ــن ال ـ ـعـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا ،وتــأه ـي ـل ـهــا
وتوسيعها وتوفير الحماية الالزمة
لها .وفــي هــذا الـسـيــاق ،شـ ّـدد رئيس
أرك ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة اإلي ــران ـي ــة
على أن فتح املنافذ الحدودية «أمر
مهم وحساس للمبادالت التجارية،
ولتنقل الـسـيــاح والـ ــزوار اإليــرانـيــن
انـطــاقــا مــن الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
اإليرانية إلى العراق ،ومن العراق إلى
س ــوري ــا» .كــذلــك ،أعـلــن رئـيــس أرك ــان
الـجـيــش ال ـعــراقــي أن «األي ـ ــام املقبلة
ستشهد فـتــح املـعـبــر ال ـح ــدودي بني
سوريا والعراق (البوكمال ـ ـ القائم)،
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارات وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
املتبادلة».

أم ــا ال ـجــانــب الـ ـس ــوري ،ف ـقــد أبـ ــدى ـ
بحسب مــا تفيد بــه مـصــادر سورية
مطلعة «األخبار» ـ «تجاوبه الكامل
وال ـس ــري ــع م ــع م ـق ـتــرحــات الـجــانـبــن
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ـ ـ ــي» .وت ـض ـي ــف
امل ـ ـصـ ــادر أن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
أب ـل ـغــت ضـيــوفـهــا أن ـهــا ت ـح ـتــاج إلــى
وقـ ــت ل ـي ــس ب ـط ــويــل إلع ـ ــادة تــأهـيــل
بـ ـع ــض الـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــات ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـت ــي
ّ
تتفرع مــن معبر البوكمال ـ ـ القائم،
بــاإلضــافــة إل ــى إجـ ــراء تقييم سريع
لـلـمـعـبــر وأح ــوال ــه ومـ ــدى جــاهــزيـتــه
ُّ
للبناء عليه» .واتـ ِـفــق أيضًا ،بحسب
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،ع ـ ـلـ ــى ع ـقــد
اجتماعات «تنسيقية» بني الجانبني
ّ
العراقي والسوري لـ«بحث املتعلقات
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـك ـث ـيــف
التنسيق األمني والعسكري لحماية

ع ـلــى رغ ــم ع ــدم صـ ــدور مــواقــف
رسـمـيــة إســرائـيـلـيــة مــن مـشــروع
الربط بني إيران وسوريا والعراق،
إال أن وس ــائ ــل اإلع ـ ــام الـعـبــريــة
ال تـفـتــأ تــرســل إش ـ ــارات إل ــى ما
ي ـسـ ّـب ـبــه هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع م ــن أرق
للكيان .خالل اليومني األخيرين،
ت ـ ـنـ ــاولـ ــت ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن وس ــائ ــل
اإلع ــام تلك ،وال سيما صحيفة
«م ـعــاريــف» ومــوقــع «روتـ ــر نــت»،
موضوع «املخطط اإليــرانــي» كما
سمته ،معتبرة أنه «تتويج لجهود
إيــران في ســوريــا» .وأمــس ،نقلت
ال ـق ـنــاة ال ـثــان ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة عن
مصادر أمنية إعرابها عن ُ«قلقها
إزاء س ـك ــة ال ـق ـط ــار الـ ـت ــي أع ـ ِـل ــن
مـشــروعـهــا أخ ـي ـرًا» ،مـشـيــرة إلــى
أن «ال ـحــديــث عــن مــرحـلــة جــديــدة
من إحكام القبضة اإليرانية على
املنطقة ،حيث إن هـنــاك مخاوف
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ــن اس ـت ـغ ــال ه ــذه
الـقـطــارات لنقل األسـلـحــة للنظام
الـســوري وحــزب الـلــه» .وفــي وقت
ســابــق ،ك ــان ع ــدد مــن املـســؤولــن
اإلســرائـيـلـيــن لـ ّـوحــوا بـ«إمكانية
ض ــرب أه ـ ــداف ف ــي الـ ـع ــراق» ،في
إط ــار مـحــاربــة الــوجــود اإليــرانــي.
وجاء آخر هذه التصريحات على
لسان رئيس املـخــابــرات الحربية
اإلسرائيلية ،تامير هايمان ،الذي
رأى بــدايــة الـعــام أن «إي ــران يمكن
أن تستخدم نفوذها املتزايد في
العراق لتحويله إلــى منصة لشن
هجمات على إســرائـيــل» ،معتبرًا
أن اإلي ــرانـ ـي ــن ي ـم ـكــن أن «يـ ــروا
الـعــراق مسرحًا مالئمًا للتمركز
ً
مماثال ملا فعلوه في سوريا».

املعابر والطرقات من أي هجمات أو
تهديدات».

سيناريوان للطريق البري
فــي شـبــاط /فبراير املــاضــي ،أوضــح
وزي ــر ال ـطــرق وب ـنــاء امل ــدن اإلي ــران ــي،
محمد إســامــي ،خــال مــراســم البدء
بإنجاز الخط السريع بني كرمانشاه
وبـيـسـتــون وحـمـيــل (ط ــري ــق داخـلــي
ي ـع ـت ـب ــر إنـ ـ ـج ـ ــازه ض ـ ــروري ـ ــا ل ــوص ــل

ﺗﺮﻛﻴﺎ

الطريق السريع بني إيران والعراق)،
ّ
أن هذا الخط «يشكل قطعة مهمة من
م ـشــروع الــربــط بــن امل ــراق ــد املقدسة
في إيــران والعراق وسوريا لتسهيل
الـ ـت ــران ــزي ــت» ،م ـع ــرب ــا ع ــن أمـ ـل ــه فــي
«إنـ ـج ــاز ه ــذه الـقـطـعــة بـنـحــو أس ــرع
بمساعدة القطاع الخاص ،وبموافقة
البنوك على منح تريليون تومان من
التسهيالت».
لكن الخطة الـتــي تـبــدو يسيرة على
املقلب اإليــرانــي ،تظهر أكثر تعقيدًا
على الضفة العراقية ،حيث يتداخل
النفوذ السياسي وامليداني لألطراف
ك ــاف ــةِ ،ب ـ َـم ــن ف ـي ـهــا األمـ ـي ــرك ــي ال ــذي
ل ــن يـ ـس ـ ّـره مـ ـش ــروع م ــن هـ ــذا ال ـن ــوع.
ان ـط ــاق ــا م ــن ذل ـ ــك ،ي ـج ــري ال ـحــديــث
ع ــن خ ـيــاريــن اث ـن ــن ل ــم ُي ـح ـســم بعد
ّأي ـه ـم ــا سـ ُـي ـس ـت ـخـ َـدم ك ـطــريــق ســريــع
للوصول إلى مدينة القائم العراقية
ع ـلــى الـ ـح ــدود م ــع س ــوري ــا .ال ـخ ـيــار
األول ،هو طريق ّ
يمر أغلبه في وسط
العراق وشماله ،إذ ينطلق من قصر
شيرين اإليــرانـيــة ،نحو مدينة كالر
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،ث ــم إل ـ ــى ط ــوزخ ــورم ــات ــو
وت ـكــريــت وب ـي ـجــي ،قـبــل أن ينعطف
ّ
ليستمر بمحاذاته
نحو نهر الفرات
نحو عنه وراوه والقائم .أما الخيار
الثاني ،فهو طريق ينطلق أيضًا من
قصر شيرين اإليرانية نحو خانقني،
ً
ّ
ليمر
ثم نزوال نحو العاصمة بغداد،
بـمـحــاذاتـهــا مـتـجـهــا نـحــو الـفـلــوجــة
والــرمــادي ،ثم بمحاذاة نهر الفرات،
ً
وصوال إلى القائم.
ما بني الخيارين ،ستكون املعطيات
األمـ ـنـ ـي ــة هـ ــي الـ ـع ــام ــل الـ ـح ــاس ــم .إذ
تكشف مصادر ميدانية مطلعة على
م ـس ــار امل ـ ـشـ ــروع ،ف ــي حــدي ـث ـهــا إل ــى
«األخ ـب ــار» ،أنــه «فــي الــوقــت الحالي،
ُيعمل على إجراء مسح كامل وشامل
للميدان والـتـهــديــدات املحتملة ،مع
األخــذ باالعتبار القواعد األميركية
املنتشرة في العراق ،وتأثيرها على
الـ ـط ــري ــق ،وامل ـج ـم ــوع ــات اإلره ــاب ـي ــة
الـ ـت ــي س ـت ـس ـعــى ح ـت ـمــا الس ـت ـهــدافــه
ُ
إن لـ ــم تـ ـف ـ َّـع ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة
وامل ـيــدان ـيــة املـطـلــوبــة ،وع ـلــى أســاس
ه ــذه االع ـت ـب ــارات سـ ُـيـخـتــار الـطــريــق
األنسب».

معبر بديل من «القائم»
ع ـلــى ال ـجــانــب الـ ـس ــوري ،ث ـمــة أيـضــا
ّ
عدة تهديدات للمشروع ،لعل أبرزها
تـ ـل ــك امل ـن ـط ـ ِـل ـق ــة مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ش ــرق ــي
الـ ـ ـف ـ ــرات ،ح ـي ــث الـ ــوجـ ــود األم ـي ــرك ــي
الذي يمكن أن يعوق إتمام الخطة أو
يعطل االستفادة منها بعد إتمامها.
خـ ـط ـ ٌـر يـ ـض ــاف إلـ ـي ــه ت ـه ــدي ــد ال ـع ــدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي الـ ــذي أشـ ــار م ـ ــرارًا إلــى

اﻟﺮﻣﻴﻼن

اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﺑﻴﻦ إﻳﺮان واﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ

ﺗﻞ ﺗﻤﺮ

اﻟﻤﻮﺻﻞ

ﺳﻨﺠﺎر

إرﺑﻴﻞ

إرﺑﻴﻞ

اﻟﺸﺪادي

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻨﺎن ﻋﻴﺴﻰ

اﻟﺮﻗﺔ

ّ
اﻟﻘﻴﺎرة

ﻛﺮﻛﻮك

رﻳﻨﻎ

ﻃﻮز ﺧﻮرﻣﺎﺗﻮ
إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ

دﻳﺮ اﻟﺰور
ﺑﻴﺠﻲ
ﺗﻜﺮﻳﺖ

ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﻣﻘﺪادﻳﺔ

ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل
اﻟﻘﺎﺋﻢ

ﺣﺪﻳﺜﺔ

ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟﺴﻮري
اﻟﺴﺨﻨﺔ

ﺑﻠﺪ

ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ

إﻳﺮان

ﺑﻐﺪاد

اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻒ

ّ
اﻟﺤﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﻣﺎدي

اﻟﺮﻃﺒﺔ

ﻓﻴﻜﺘﻮري

ّ
اﻟﺤﻠﺔ

اﻟﻜﻮت

اﻟﻌﻤﺎرة

اﻟﺘﺎﺟﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ

ﻋﻴﻦ اﻷﺳﺪ

ﻛﺮﺑﻼء

اﻟﻌﺮاق

إﺗﺶ 3
إﺗﺶ 3

اﻷردن

اﻟﻨﺠﻒ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
اﻟﺒﺼﺮة

اﻟﻜﻮﻳﺖ
أنه لن يسمح ملشروع من هذا النوع
(رب ــط هــذه ال ــدول) بــأن يـتـ ّـم .وعليه،
تفيد مـصــادر ســوريــة مـســؤولــة بأن
«م ـع ـبــر ال ـبــوك ـمــال ـ ـ ـ ـ ال ـقــائــم ال ي ــزال
مغلقًا أم ــام املــدنـيــن ،وهــو لــن ُيفتح
في وقت قريب ،نظرًا لحالته السيئة،
تلبية املطلوب»،
ولـعــدم قــدرتــه على
ُ
وذل ــك ب ـنـ ً
ـاء عـلــى تقييم أج ــري عقب
القمة الثالثية العسكرية في دمشق.
وفــي املقابل ،تؤكد هــذه املـصــادر أن

األميركي
الوجود
ّ
في شرقي الفرات
يمكن أن يعوق
إتمام الخطة أو يعطل
االستفادة منها

«هـنــالــك ق ــرارًا قــد اتـخــذ بفتح معبر
رسمي مع العراق ،غير معبر القائم،
ً
والـعـمــل على ذلــك قــد انطلق فـعــا».
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ي ـك ـش ــف م ـصــدر
م ـ ـيـ ــدانـ ــي ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ـ ـ ــه «يـ ـ ـج ـ ــري الـ ـي ــوم
الـعـمــل عـلــى اسـتـحــداث معبر جديد
واس ــع الستيعاب اآلل ـيــات الضخمة
والـكـبـيــرة ،سـيـكــون رسـمـيــا ومـ ّ
ـؤمـنــا
م ــن الـجـهـتــن ال ـعــراق ـيــة وال ـس ــوري ــة،
وي ـب ـع ــد ن ـح ــو خ ـم ـســة ك ـي ـلــوم ـتــرات
غربي معبر القائم الرسمي املعروف،
باتجاه البادية السورية» ،مبينًا أن
«املـعـبــر ال ــذي ُيـسـتـحـ َـدث ستكون له
قدرة استيعابية تصل إلى نحو 250
شاحنة كبيرة يوميًا ذهابًا وإيابًا».
وبالنسبة إلى الطريق الذي ُ
سيعتمد
داخ ـ ـ ــل األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،تـلـفــت
املصادر إلى أنه سيكون «طريق دير
الزور الرسمي ،الذي ّ
يمر بامليادين ثم
دير الــزور وينعطف إلى السخنة ثم
تدمر ،ومن هناك ّ
يتفرع إلى مختلف
امل ـح ــاف ـظ ــات واملـ ـن ــاط ــق الـ ـس ــوري ــة»،
ومنها الالذقية ،التي تفيد معلومات
«األخبار» بأن شركة إيرانية خاصة

اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ّ
اﻟﺒﺮي اﻷول

اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ّ
اﻟﺒﺮي اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﺴﺎر ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ

ﻣﻮاﻗﻊ أﺑﺮز اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ّ
حصلت على عقد تسلم إدارة محطة
الحاويات في مينائها .هذه الطريق،
ال ـتــي يـشـكــل ضـيــق خ ـي ــارات طـهــران
ودمـ ـش ــق ال ـب ـح ــري ــة دافـ ـع ــا إضــاف ـيــا
ل ــاتـ ـج ــاه نـ ـح ــو ت ـف ـع ـي ـل ـه ــا ،تـحـيــط
بها تـهــديــدات محتملة على رأسها
«تهديد بني طريق السخنة وطريق
املـحـطــة الـثــالـثــة تـشـكـلــه مـجـمــوعــات
قليلة مــن املسلحني الـفــاريــن وبقايا
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم داع ـ ـ ـ ـ ــش ،وحـ ــال ـ ـيـ ــا تـ ـج ــري
م ـط ــاردت ـه ــم ب ـن ـحــو جـ ــدي ومـسـتـمــر
إل ـ ــى ح ــن ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى ال ـت ـهــديــد»
بحسب مــا تقوله املـصــادر السورية
نـفـسـهــا ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،م ـت ـحــدثــة عن
«إعــداد خطة أمنية عسكرية لتأمني
الحماية الالزمة للطريق» .وبموازاة
تـلــك ال ـج ـهــود ،تـشـيــر مـعـلــومــات بــدأ
التداول بها خالل اليومني األخيرين
فـ ّـي دمـشــق إلــى أن الجانب الــروســي
«مل ــح إل ــى تمكنه مــن الـحـصــول على
ضـ ـم ــان ــات مـ ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،ب ـع ــدم
ال ـت ـع ــرض ل ـق ــواف ــل ال ـن ـف ــط ال ـت ــي مــن
املتوقع أن تجتاز الـحــدود فــي وقت
قــريــب عـبــر املـعـبــر املـسـتـحــدث نحو
األراضي السورية».

عوائد اقتصادية كبيرة للطريق البري
على رغم األزمات العديدة التي ّ
مرت بها العالقات بني سوريا والعراق في
ّ
العقود الخمسة األخيرة ،والتي نتج منها تعثر بناء منظومة تبادل تجاري
حقيقية بني البلدين ،إال أنه بمراجعة سريعة ألرقام التبادالت التجارية في
املدة القصيرة التي انتظمت فيها العالقات قبل احتدام الحرب في سوريا،
والح ـقــا فــي ال ـع ــراق ،تظهر األهـمـيــة الـكـبــرى إلع ــادة تفعيل ه ــذا الـتـبــادل،
سواء عبر تصدير السلع املختلفة واستيرادها ،أو حتى استخدام املعابر
للوصول إلى الخليج عبر العراق ،أو املتوسط عبر السواحل السورية.
في عام  ،2015بلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين نحو  280.44مليون
يورو ،ثم انخفض في العام التالي إلى نحو  175.13مليون يورو ،وذلك بعد
ّ
تمدد «داعش» ،فيما كان متوسط عدد الشاحنات التي تعبر الحدود يوميًا
من سوريا باتجاه العراق قبل سيطرة التنظيم على املعابر  200شاحنة
يوميًا .لكن إعادة فتح الطريق البري ستسمح سريعًا باستئناف استيراد
العراق الحتياجاته عبر مرفأ طرطوس السوري ،األمــر الــذي يعني إعادة
تشغيل أسطول الشاحنات السورية والعراقية من ناحية ،واستفادة خزينة
الدولة السورية من رسوم الترانزيت واالستيراد من ناحية ثانية ،وتخفيض
العراق تكلفة استيراد ما يحتاجه من سلع وبضائع من ناحية ثالثة.
(األخبار)

