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العالم

العالم

على الغالف

سوريا كان على سوريا أن ال تقاتل ،أن تخضع للهزيمة من دون مواجهة ،أن تسمح لإلرهابيين بالسيطرة
على أقدم عاصمة في التاريخ ،وأن تقوم إسرائيل الكبرى على أرضها .أما أن تقاتل وتصمد وتنتصر،
فيعني أن تدفع الثمن حصارًا وتجويعًا

بغداد تبدأ تحضيراتها ...بحذر

حصار سوريا :حرب «التركيع» واالنتقام

نور أيوب
ّ
مـشــروع السكة الحديدية التي تربط
إيــران بالعراق والحقًا بسوريا« ،جزءٌ
م ــن ط ــري ــق ال ـحــريــر الـ ــذي ي ــرب ــط دول
شـ ــرق آس ـي ــا وآسـ ـي ــا ال ــوس ـط ــى ب ــدول
ً
غ ــرب ـه ــا ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ـ ــا» .ه ــذا
مـ ــا يـ ـق ــول ــه مـ ـص ــدر عـ ــراقـ ــي مـ ـس ــؤول
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ف ــي شـ ــأن هـ ــذا امل ـش ــروع
«االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي الـ ـكـ ـبـ ـي ــر» ب ـت ـع ـب ـي ــره،
مــوضـحــا أن خـطــوتــه األولـ ــى ستكون
رب ـ ــط م ــديـ ـن ــة ش ـل ـم ـج ــة (اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة)
بـمــديـنــة ال ـب ـصــرة (ال ـع ــراق ـي ــة) .وفيما
ي ـ ــدور ال ـح ــدي ــث اإليـ ــرانـ ــي ع ــن وجـهــة
ن ـهــائ ـيــة واحـ ـ ــدة ه ــي س ــواح ــل الـبـحــر
األب ـيــض امل ـتــوســط ،تـتـحــدث امل ـصــادر
ال ـعــراق ـيــة ع ــن م ـســاريــن ي ـت ـفـ ّـرعــان من
املحطة الواقعة فــي محافظة نينوى،
يتجه أولهما إلى تركيا ،فيما ينتهي
ثانيهما عند السواحل السورية.
فــي مــا يتصل بـهــذا األخ ـيــر ،يـبــدو أن
ثمة ّ
توجهًا جــادًا إلنـجــازه ،وإن كانت
ال ـتــوق ـعــات الــزم ـن ـيــة لــان ـت ـهــاء م ـنــه ال
ّ
تقل عــن عــامــن ،حتى فــي حــال سلوك
الطريق األسهل إلتمامه ،وذلك من بني
خـيــاريــن اثـنــن :األول يقتضي إنشاء
سكة جديدة تربط العاصمة العراقية
بغداد بمدينة القائم الحدودية ،التي
ُ
تــربــط هــي األخ ــرى بمدينة البوكمال
ً
ـوال إلــى دمـشــق .مسارٌ
الـســوريــة ،وص ـ

يؤكد ّالجانب العراقي
أنه أتم ما عليه من ناحية
التحضيرات األولية للمشروع
يـظـهــر األن ـســب بــالـنـسـبــة إل ــى طـهــران
وحلفائها ،لكن دونــه عقبات عديدة،
ع ـلــى رأسـ ـه ــا ت ـلــك امل ـت ـص ـلــة بــاملــوقــف
األميركي.
أم ــا الـخـيــار الـثــانــي (األس ـه ــل) ،القائم
ع ـلــى «ال ـع ـم ــل ب ــامل ـت ــواف ــر ،وت ـط ــوي ــره،
إلدخــالــه حـ ّـيــز التنفيذ» وف ــق املـصــدر
ّ
عـيـنــه ،فـيـفـتــرض رب ــط «خ ــط شلمجة
ّ
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـب ـص ــرة ب ـخ ــط ال ـس ــك ــة ال ـحــديــديــة
ال ـعــراق ـيــة» ،بحيث يـكــون امل ـســار على
ال ـن ـحــو اآلت ـ ــي :ال ـنــاصــريــة ،ال ـس ـمــاوة،
الديوانية ،الحلة ،ومن ثم بغداد ،التي

فراس الشوفي

مصدر حكومي عراقي :لن نكون جزءًا من العقوبات األميركية على إيران (أ ف ب)

ُ
س ــت ــرب ــط ب ـس ــوري ــا م ــن خـ ــال مــديـنــة
ّ
ال ـق ــام ـش ـل ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،عـ ـب ــر ال ـس ــك ــة
الـقــائـمــة حــالـيــا بــن ب ـغــداد ومحافظة
نـيـنــوى (ش ـمــال غ ــرب ال ـب ــاد) ،والـتــي
ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى إعـ ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ــل نـتـيـجــة
األضرار الفادحة التي أصابتها خالل
الحرب على «داعش».
ُي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى مـ ــا تـ ـق ــدم أن امل ــرح ـل ــة
األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن امل ـ ـسـ ــار ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،وه ــي
ّ
إنجاز خط شلمجة ـ ـ البصرة بطول
 32.5كـيـلــومـتـرًا بكلفة ت ـفــوق مليار
دوالر أم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ف ـس ـت ـس ـت ـغ ــرق 24
شهرًا من العمل املتواصل (على أقل
تقدير) ،العتبارات تتصل بإجراءات
اس ـت ـم ــاك األراضـ ـ ـ ــي ع ـل ــى امل ـق ـل ـبــن،
ّ
ورف ــع األل ـغ ــام ال ـتــي خلفتها الـحــرب
ً
اإليرانية ـ ـ العراقية ،فضال عن بناء
ج ـس ــر م ـت ـح ــرك عـ ـم ــاق ع ـل ــى «ش ــط
ال ـع ــرب» ،بـمــواصـفــات عــالـيــة ،يسمح

للبواخر بالعبور من تحته.
عـلــي ّ
أي ح ــال ،يــؤكــد امل ـصــدر الـعــراقــي
نـفـســه أن ب ــاده «أت ـ ّـم ــت مــا عليها من
نــاحـيــة الـتـحـضـيــرات األول ـي ــة ،وبــاتــت
ج ــاه ــزة ل ـبــدء املـ ـش ــروع ،الـ ــذي ينتظر
تــوقـيــع ال ـع ـقــود الـنـهــائـيــة بــن طـهــران
وب ـ ـغـ ــداد» ،مـضـيـفــا أن «االتـ ـف ــاق على
م ـس ـت ــوى ال ـ ــرؤس ـ ــاء ال ي ـع ـن ــي تـنـفـيــذ
املشروع مباشرة ،بل إطالق اجتماعات
ب ــن ال ـل ـج ــان ال ـث ـنــائ ـيــة ل ـب ـحــث جميع
الـتـفــاصـيــل املـتـعـلـقــة ب ــامل ـش ــروع ،ومــن
ثم إنجاز مذكرة ّ
تحدد مسار الطريق
ونـ ـق ــاط ــه ،والـ ـش ــرك ــات املـ ـس ــؤول ــة عــن
التنفيذ ،وغيرها من التفاصيل».
إلى جانب تلك التفاصيل الفنية ،التي
س ـت ـكــون ع ـن ـص ـرًا م ـق ــررًا ف ــي الـصـيـغــة
النهائية ملشروع الربط السككي ،فإن
ث ـمــة ب ـع ـدًا آخـ ــر س ـي ـكــون ل ــه ح ـضــوره
ف ــي املــرح ـلــة الـتـحـضـيــريــة لـلـمـشــروع،

واملقصود به املوقف األميركي ومدى
تأثيره على توجه الحكومة العراقية،
خـصــوصــا أن واشـنـطــن تــدفــع باتجاه
م ـح ــاص ــرة إي ـ ـ ــران م ــن خ ـ ــال الـ ـع ــراق،
ّ
وتعزيز عالقات األخير بكل من األردن
ومـصــر ودول الخليج ،بـهــدف إبـعــاده
عـ ــن امل ـ ـحـ ــور اإلق ـل ـي ـم ــي ال ـ ـ ــذي ت ـق ــوده
طهران.
في هذا اإلطار ،يوحي حديث املصادر
الـعــراقـيــة ب ــأن ب ـغــداد ال ت ــزال تـحــرص
على مراعاة الجانب األميركي ،وهو ما
ّ
يتجلى في تفضيلها الخيار السككي
ال ـث ــان ــي (ال ــواق ــع ت ـقــري ـبــا ت ـحــت الـعــن
األم ـيــرك ـيــة) ع ـلــى ال ـخ ـيــار األول ال ــذي
يـمـكــن أن يـسـتـثـيــر واش ـن ـط ــن ،م ـبــررة
ذلــك بــاملــوجـبــات الفنية واللوجستية
(فقط) ،وهي موجودة بالفعل ،ومنها
أن ال سـكــة قــديـمــة قــائـمــة عـلــى املـســار
األول املؤدي إلى القائم ،بخالف الثاني

ل ـ ـتـ ــدم ـ ـيـ ــر اق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اإلسالمية .ويرى خبراء إيرانيون أن
ّ
سيسهل عملية
تفعيل ه ــذه الـسـكــة
إع ـ ـ ــادة إعـ ـم ــار سـ ــوريـ ــا ،وسـتـحـصــل
إي ـ ـ ـ ـ ــران بـ ـم ــوجـ ـب ــه عـ ـل ــى ت ـس ـه ـي ــات
وام ـ ـت ـ ـيـ ــازات ت ـج ــاري ــة واق ـت ـص ــادي ــة،
بــاإلضــافــة إل ــى انـعـكــاســات إيجابية
على قـطــاع النقل بــن ال ــدول الـثــاث،
وبالتالي على السياحة الدينية.
امل ـش ــروع اإلي ــران ــي ـ ـ ـ ال ـعــراقــي ،املـمـتـ ّـد
ع ـلــى ط ــول  32ك ـلــم ،بـحـســب تـصــريــح
مــديــر شــركــة سكك الـحــديــد اإليــرانـيــة،
مازيار يزداني ،سيشمل أيضًا تشييد
جسر متحرك بطول  800متر ،وبتكلفة
تـبـلــغ  2200مـلـيــار ري ــال ستتحملها
إيـ ــران ،بــاإلضــافــة إل ــى م ـ ّـد الـسـكــك في
ال ــداخ ــل الـ ـع ــراق ــي ،والـ ـ ــذي سـيـتـحـ ّـمــل
العراق تكلفته في ما بعد.
سي َّ
«تشييد هــذه السكة ُ
صور للعالم
ب ـل ـس ــان أم ـي ــرك ــا وأدوات ـ ـه ـ ــا ع ـل ــى أن ــه
خ ـط ــوة إره ــاب ـي ــة ج ــدي ــدة تـسـهــل نقل
الـ ـس ــاح ملـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ب ــن إيـ ــران
وال ـع ــراق وس ــوري ــا ،وتــوس ـيــع الـنـفــوذ
اإليــرانــي العسكري في دول املنطقة»،
بحسب مــا يقول الخبير االقتصادي

أح ـ ـ ـمـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــوي ،ل ـ ـ ــ«لـ ـ ــأخ ـ ـ ـبـ ـ ــار».
لـ ـك ــن م ـ ــوس ـ ــوي ي ـل ـف ــت إل ـ ــى الـ ـف ــوائ ــد
ّ
االق ـت ـص ــادي ــة ل ـكــل األطـ ـ ـ ــراف ،ف ــي ظــل
ً
رضى كبير ّ
عبرت عنه الدولة السورية
والدولة العراقية ،اللتني بدأتا بالفعل
الـعـمــل عـلــى إص ــاح الـسـكــك الداخلية
لديهما منذ إع ــان الــرئـيــس اإليــرانــي
البدء باملشروع .ويشير إلــى أن إيــران
سـتـتـحـمــل تـكـلـفــة ال ــرب ــط ال ـخ ــارج ــي،
بــاإلضــافــة إل ــى أي دع ــم ي ـح ـتــاج إلـيــه
الـ ـج ــان ــب الـ ـع ــراق ــي أو الـ ـ ـس ـ ــوري فــي
املشاريع املحلية ذات الصلة ،مع اتفاق
على آلية تسديد الحقة.
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــر مـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــوي الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد

املوصل إلى القامشلي.
ّ
لكن مصدرًا حكوميًا ّ
مقربًا من رئيس
الــوزراء ،عادل عبد املهدي ،يشدد على
أن «الجانب العراقي لن يكون جزءًا من
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،وسيعمل على
املـضــي قــدمــا فــي هــذا االت ـجــاه ،رافضًا
أي محاولة لعرقلته» .وحــول مشروع
الــربــط تـحــديـدًا ،يلفت فــي حــديــث إلــى
«األخـ ـب ــار» إل ــى أن ــه «م ــا مــن رغ ـبــة ألن
تـكــون وجـهــة استعماله عسكرية كما
ي ــروج ال ـب ـعــض» ،مـضـيـفــا أن «ط ـهــران
تسعى إلى إيصال منتجها االقتصادي
عـبــرنــا إل ــى ســواحــل املـتــوســط ،ونحن
نــريــد إيـصــال منتجنا إلــى دول وسط
آس ـي ــا ع ـب ــره ــا» .وي ـت ــاب ــع أن «ال ـعــاقــة
تـكــامـلـيــة بـيـنـنــا ،ون ـح ــاول االس ـت ـفــادة
مــن موقعنا الجغرافي خدمة ملشروع
ّ
اقـتـصــادي ي ـعــزز مــن حـضــور البلدين
على الخارطة االقتصادية اآلسيوية».

ّ
طهران تتطلع بتفاؤل إلى ما بعد الربط السككي
طهران ــ حسين شعيتو

سيجعل المشروع طهران قادرة «على تطبيق سياسة
االقتصاد الذكي» (أ ف ب)

بعد االجتياح ّاألميركي للعراق في
العام  ،2003توقف القطار األول الذي
انطلق عام  1967بني إيــران والعراق،
وت ـح ــدي ـدًا ال ـب ـص ــرة .اق ـت ـصــر بـعــدهــا
عـلــى ال ــرح ــات الــداخ ـل ـيــة ،وعمليات
نـقــل ال ـب ـضــائــع ،خـصــوصــا إث ــر قـيــام
الـجــانــب ال ـعــراقــي ب ــإدخ ــال تعديالت
م ـحــدودة عـلــى الـسـكــة الـحــديــديــة في
أراض ـيــه .لـكــن ،مـنــذ انـتـهــاء االحـتــال
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ع ـ ــاد ال ـ ـكـ ــام عـ ــن إع ـ ــادة
تفعيل سكة القطار بني البلدين إلى
الــواجـهــة ،مــن دون أي خـطــوة فعلية
ح ـتــى  12ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر
من العام املاضي ،حني أوعز الرئيس
اإليــرانــي ،حسن روحــانــيّ ،
بمد سكة
حــديــد مــن معبر شلمجة ال ـحــدودي
(ج ـ ـنـ ــوب إيـ ـ ـ ـ ــران) إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـص ــرة فــي
ال ـ ـعـ ــراق ،وم ـن ــه إلـ ــى س ــوري ــا (م ـي ـنــاء
الالذقية).
يـعـتـبــر ال ـجــانــب اإلي ــران ــي أن خـطــوة
ّ
ك ـهــذه ،فــي ظ ــل الـتـضـيـيــق األمـيــركــي
ع ـلــى ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة ،ذات
أهـمـيــة ملــواجـهــة الـهـجـمــات املتتالية
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ّ
سيسهل القطار
عملية نقل
المشترك
ّ
البضائع ويطورها

ّ
املختلفة لهذا املشروع ،في ظل األزمة
االقتصادية التي تعاني منها إيــران،
ً
قائال إن «بدء العمل على هذه الخطوة
ّ
في الوقت الراهن يعد خطوة جريئة،
خصوصًا مــن ناحية التكاليف التي
سـتـتـحـمـلـهــا إي ـ ـ ــران ،ول ـك ــن عـلـيـنــا أن
ننظر إل ــى اإليـجــابـيــات عـلــى مختلف
ً
الصعد؛ ففضال عن تشجيع السياحة
الدينية وغيرها ،والتي تجمع شعوب
هــذه ال ــدول فــي مناسبات كثيرة على
مـ ــدار الـ ـع ــام ،واآلن سـتـصـبــح األم ــور
أس ـ ـهـ ــل السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ع ـ ـ ــدد أك ـ ـبـ ــر مــن
الــزائــريــن ،وبــالـتــالــي تنشيط القطاع
ّ
سيسهل القطار املشترك
السياحي»،
ّ
ع ـم ـل ـي ــة نـ ـق ــل الـ ـبـ ـض ــائ ــع وي ـ ـطـ ــورهـ ــا،
ً
«فـضــا عــن وص ــول املــوانــئ اإليــرانـيــة
إلى واجهة البحر املتوسط ،وبالتالي
س ـت ـكــون األمـ ـ ــور أس ـه ــل ف ــي مــواج ـهــة
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة املـتـتــالـيــة .كما
أن طـهــران سـتـكــون ق ــادرة أكـثــر «على
ت ـط ـب ـيــق س ـي ــاس ــة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــذك ــي
ب ــال ـخ ــروج م ــن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى الـنـفــط
بشكل كـلــي ،وإي ـجــاد ص ــادرات أخــرى
م ــن شــأن ـهــا امل ـســاه ـمــة ف ــي الـ ـح ـ ّـد من
األزمات االقتصادية التي تواجهها».

«النظام السوري يتعامل بعنجهية»،
«األسـ ــد رب ــح ال ـح ــرب ،ل ــن نــدعــه يــربــح
السلم»« ،علينا االنتقام من األس ــد»...
دبلوماسيون
بهذه التعابير ،يختصر
ّ
أميركيون وأوروبيون معنيون بامللف
السوري ،على رأسهم مبعوث الرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب إلـ ــى س ــوري ــا الـسـفـيــر
جيمس جيفري ،سياسة بلدانهم ضد
سوريا ،في معرض تبريرهم لتصاعد
ّ
حدة العقوبات ضد الشعب السوري.
هــي العقلية ذات ـهــا الـتــي يتعامل بها
األم ـيــرك ـيــون وأت ـبــاع ـهــم األوروبـ ـي ــون،
منذ منتصف القرن املاضي ،مع الدول
التي ال تخضع لسياساتهم في العالم،
فــا تفتح بلدانها اقتصاداتها للنهم
ّ
األميركي وال تسلم ثرواتها للشركات
الـ ـكـ ـب ــرى .فـ ــي ح ــال ــة ال ـ ـشـ ــرق ،ي ـضــاف
أمــن إسرائيل واستقرارها إلــى الئحة
الشروط األميركية.
ول ـ ـ ــم يـ ـك ــن ق ـ ــان ـ ــون «قـ ـ ـيـ ـ ـص ـ ــر» ،ال ـ ــذي
ص ـ ــادق ع ـل ـيــه ال ـك ــون ـغ ــرس األم ـيــرك ــي
فـ ــي كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي امل ـ ــاض ـ ــي ،س ــوى
واح ــد مــن حــزمــة إجـ ــراءات «قانونية»
و«عـمـلـ ّـيــة» ظــاملــة ،اتـخــذتـهــا واشنطن
إلسـقــاط ســوريــا اقتصاديًا ،بعد فشل
إس ـق ــاط ـه ــا ع ـس ـك ــري ــا ،ف ــي م ــا يـسـ ّـمـيــه
أك ـثــر م ــن م ـس ــؤول سـ ــوري ب ــ«املــرح ـلــة
الثانية مــن الـحــرب» .و«قيصر» أيضًا
جـ ــزء م ــن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
الجديدة ،الهادفة إلــى إخضاع محور
املـقــاومــة .وتعتمد تلك االستراتيجية
عـلــى تكثيف الـعـقــوبــات لـتـطــال  -عــدا
ع ــن ال ـك ـي ــان ــات والـ ـش ــرك ــات واألفـ ـ ـ ــراد
الذين يرتبطون باملؤسسات اإليرانية
وال ـســوريــة وح ــزب الـلــه مـبــاشــرة  -كل
م ــن ي ـت ـع ــاون م ــع ال ــدول ـت ــن ال ـســوريــة
واإليرانية أو من ّ
يؤمن مــوارد تساهم
في االستقرار االقتصادي في الدولتني،
ب ـمــا يـ ــردع ح ـتــى ال ـش ــرك ــات الــروس ـيــة
وال ـص ـي ـن ـيــة ع ــن ال ـت ـع ــاون م ــع دمـشــق
وطهران ،مع توسيع هامش العقوبات
في لبنان لكن ضمن ضوابط .والبارز
فـ ــي االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،هــو
تـقـصـيــر امل ـهــل الــزمـنـيــة الـفــاصـلــة بني
ّ
كـ ــل ح ــزم ــة وح ــزم ــة جـ ــديـ ــدة ،ب ـع ــد أن

تـبـ ّـن لألميركيني قــدرة أط ــراف محور
املـقــاومــة ،ال ّ
سيما الكيانات الرسمية
ـاوز
وال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــرديـ ـف ــة ،ع ـل ــى ت ـج ـ ّ
العقوبات في فترات قصيرة .ويتوقع
مـ ــراق ـ ـبـ ــون مل ـ ـسـ ــار مـ ـل ــف الـ ـعـ ـق ــوب ــات،
بالتزامن مع إصــدار الحزمة الجديدة
ض ــد إيـ ـ ــران ف ــي أيـ ـ ــار امل ـق ـب ــل ،ص ــدور
حـ ــزمـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـس ـت ـه ــدف سـ ــوريـ ــا،
تشمل قطاعات حياتية جــديــدة تؤثر
ّ
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب ال ـ ـسـ ــوري .ك ــذل ــك أكـ ــدت
م ـص ــادر اطـلـعــت عـلــى م ـ ــداوالت ت ــدور
فــي الكونغرس ّ األمـيــركــي لــ«األخـبــار»
أن عــددًا من الــنــواب سيتقدمون قريبًا
ّ
مسمى
بـقــانــون عـقــوبــات جــديــد تحت
«.»Anti- Assad Assistance

الحصار المالي ّ
يمر بلبنان
ّ
في السنوات املاضية ،راقب األميركيون ّ
تحول لبنان إلى رئة سوريا املالية ،في ظل
الـعـقــوبــات املـفــروضــة على املـصــرف املــركــزي ال ـســوري وامل ـصــارف الـســوريــة وعــدم
الـ ّقــدرة على استالم األم ــوال أو تحصيلها من أي شريك مصرفي في العالم .لكن
ظلت سوريا تستفيد من نحو مليونني دوالر يوميًا إلى نحو  5ماليني عبر لبنان،
جراء تبادالت تجارية ومالية محدودة ،ساهمت إلى ّ
حد في تأمني نسبة من القطع
األجنبي للسوق السورية .إال أن التحوالت التي تعصف بالسوق النقدية في لبنان
جــراء الضغوط األميركية والسياسات النقدية،
حولت الــدوالر إلــى «عــزيــز» ،ما حــرم سوريا من
مبالغ مهمة مــن القطع األجنبي .وال ّ
تمر زيــارة
أي مسؤول أميركي إلى بيروت ،من دون التذكير
بضرورة إيقاف املصرف التجاري السوري الذي
ً
يعمل فــي لبنان عــن الـعـمــل ،فـضــا عــن تحويل
البنوك اللبنانية إلــى أدوات مراقبة للتجار ،عبر
مراجعة أدق التفاصيل معهم حول مشترياتهم.
وعلى سبيل املثال ،فإن استيراد القمح إلى لبنان
وبعض السلع األخرى يخضع للمراقبة الدقيقة ،وتتم مساءلة التجار عن الكميات التي
يتم إستيرادها إلى لبنان واملقارنة مع حاجة السوق اللبنانية ،والتأكد مما إذا كان
هؤالء يقومون بنقل املواد إلى سوريا ،والتهديد بمعاقبتهم!

الحصار الجغرافي
ال يـ ـق ــف األمـ ـ ـ ــر عـ ـن ــد حـ ـ ـ ــدود ق ــوان ــن
ال ـع ـقــوبــات ال ـج ــائ ــرة ع ـلــى س ــوري ــا ،إذ
أن ــه ص ــار مـمـكـنــا تـشـخـيــص الـحـصــار
الجغرافي على دمـشــق .فاألميركيون
والـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــون ي ـ ـجـ ــاهـ ــرون الـ ـي ــوم
بـسـيـطــرتـهــم عـلــى ال ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة
 السورية عبر دعمهم تشكيل أفــواجالحدود البرية اللبنانية ،وزرع أبراج
م ــراق ـب ــة ع ـلــى ط ــول الـ ـح ــدود ،تـمـهـيـدًا
ً
لـلـفـصــل مـسـتـقـبــا ب ــن الـبـلــديــن وبــن
املـ ـق ــاوم ــة والـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وم ـنــع
خـطــوط الـتـهــريــب الـتـجــاريــة مــن وإلــى
ســوريــا مــع اشـتــداد الحصار .املخطط
نـفـســه ي ـجــري إس ـقــاطــه ع ـلــى ال ـحــدود
األردن ـي ــة  -ال ـســوريــة ،عـبــر زرع أب ــراج
مــراقـبــة ورف ــع ســواتــر تــرابـيــة وأس ــاك
ً
ش ــائ ـك ــة ،ف ـض ــا ع ــن إنـ ـش ــاء قــاعــدتــن
عـسـكــريـتــن فــي ال ـش ـمــال األردن ـ ــي ،في
إربـ ــد واملـ ـف ــرق .وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن
األميركيني يعملون على إنشاء قاعدة
عـسـكــريــة ج ــدي ــدة ف ــي مـنـطـقــة الـسـلــط
شـ ـم ــال غـ ـ ــرب األردن .وصـ ـ ـع ـ ــودًا مــن
الجنوب السوري ،نحو منطقة التنف،
ّ
يصر األميركيون على استمرار
حيث
س ـي ـط ــرت ـه ــم عـ ـل ــى املـ ـثـ ـل ــث ال ـ ـحـ ــدودي
األردنـ ــي  -ال ـســوري  -ال ـعــراقــي ،وقطع
طريق بغداد  -دمشق ،وإبقاء الشريان
العراقي مقطوعًا عــن ســوريــا .ومــع أن
املنطقة الــواقـعــة بــن شـمــال السيطرة
األميركية في التنف والضفة الغربية

لنهر ال ـفــرات على الـحــدود الـســوريــة -
الـعــراقـيــة ،تـقــع تـحــت سـيـطــرة الجيش
ال ـس ــوري واإلي ــرانـ ـي ــن ،م ـ ــرورًا بمعبر
ّ
ال ـ ـبـ ــوك ـ ـمـ ــال ،إل أن ت ـ ـ ـ ــردي ال ــوض ــع
األم ـ ـنـ ــي فـ ــي غـ ـ ــرب ال ـ ـع ـ ــراق وت ــواج ــد

يجري تطويق سوريا من الحدود
األردنية واللبنانية والعراقية

يطال الحصار
غالبية
قطاعات
الحياة في
سوريا (أ ف ب)

ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ق ــرب الـ ـح ــدود ،مع
انتشار إرهابيي «داعــش» في البادية
املفتوحة ،يحول دون ّ
تحول هذا املعبر
إلــى شريان حيوي بـ ّـري رسمي وغير
رس ـم ــي ،م ــع غ ـي ــاب الـ ـق ــرار الـسـيــاســي
العراقي الحاسم.
وال يـتــرك االح ـتــال األم ـيــركــي للشرق
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري واالح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــركـ ــي مــع
العصابات اإلرهابية املسلحة ملناطق
ما ّ
يسمى درع الفرات ومحافظة إدلب

مـ ــن الـ ـشـ ـم ــال الـ ـغ ــرب ــي ،س ـ ــوى ال ـب ـحــر
الـ ـس ــوري م ـم ـ ّـرًا لـلـبـضــائــع ،م ــع ســاح
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات املـ ـ ــرفـ ـ ــوع ض ـ ــد ح ــام ــات
النفط من أي جهة أتت نحو الساحل،
واملطاردة العسكرية في بعض األحيان
من سفن «التحالف الدولي».

حصار «الشلل»
يطال الحصار غالبية قطاعات الحياة
ّ
واالقتصاد في سوريا ،إل أن التركيز
على امل ــوارد البترولية وال ـغــاز وقطع
ال ـغ ـيــار ُيـظ ـهــر ال ـسـعــي األم ـيــركــي إلــى
إح ـ ـ ــداث ش ـل ــل عـ ــام ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،ي ـطــال
ً
املـ ــواط ـ ـنـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ّأوال وك ــاف ــة
قـطــاعــات االنـتــاج والـكـهــربــاء والقطاع
ً
ال ـص ـح ــي وصـ ـ ــوال إل ـ ــى الـ ـ ـغ ـ ــذاء .زائ ــر
دم ـش ــق هـ ــذه األي ـ ـ ــام ،ي ـل ـحــظ ان ـع ـكــاس
الشلل على القطاعات الخاصة وعلى
امل ــواطـ ـن ــن الـ ـعـ ــاديـ ــن ،ف ـي ـمــا تـسـتـمــر
قطاعات الدولة السورية بالعمل .وهذا
األمر ُيسقط الحجج األميركية الواهية

ع ــن أن هـ ــدف ال ـح ـص ــار ه ــو «ال ـن ـظ ــام
الـســوري» أو ماكينة الــدولــة السورية،
ليظهر عـلــى أرض ال ــواق ــع أن التأثير
األكـ ـب ــر ي ـق ــع ع ـل ــى املـ ــواطـ ــن الـ ـس ــوري.
وال يـخـفــي ج ـي ـفــري وف ــري ـق ــه ،وبـعــض
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن املـ ـت ــابـ ـع ــن ،أن الـ ـه ــدف
الـحـقـيـقــي ه ــو ال ـض ـغــط ع ـلــى الـشـعــب
ّ
التمرد على
السوري بهدف دفعه إلى
ال ــدول ــة وتحميلها املـســؤولـيــة .وهــذه
امل ـ ـ ـ ّـرة ال ـخ ـط ــة ت ـط ــال املـ ــوالـ ــن ل ـلــدولــة
ول ـيــس امل ـع ــارض ــن .إذ يـقـطــن مناطق
سيطرة الدولة ما ال يقل عن  18مليونا
ونصف مليون سوري ،وهؤالء جميعًا
يـنـهــش الـحـصــار آخ ــر مـقــدراتـهــم بعد
ثماني سنوات من الحرب.
ف ـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــع املـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،رفـ ـ ــع
األم ـيــرك ـيــون مــن مـسـتــوى حـصــارهــم
ال ـن ـف ـطــي ،ب ـمــا ان ـع ـكــس ســري ـعــا على
الـحــركــة االقـت ـصــاديــة فــي ال ـب ــاد ،في
انـ ـتـ ـظ ــار أن ت ـج ــد الـ ــدولـ ــة ال ـس ــوري ــة
ً
وح ـل ـفــاؤهــا ح ـل ــوال عـمـلـيــة للتحايل
ع ـلــى ال ـع ـقــوبــات ال ـج ــدي ــدة ،ال سيما
تلك التي استهدفت سفن نقل املــواد
الـبـتــرولـيــة .ال ـح ـقــول ال ـســوريــة كانت
تنتج قبل الحرب ما ّ
معدله  400ألف
برميل يوميًا ،وفي عام  2011تراجع
االنـتــاج النفطي إلــى حــدود  270ألف
ب ــرم ـي ــل مـ ــع شـ ــح امل ـ ـ ـ ــوارد فـ ــي اآلب ـ ــار
القديمة ،وكــانــت الــدولــة الـســوريــة قد
شــرعــت ف ــي خـطــة للتنقيب ف ــي آب ــار
جديدة لرفع مستوى االنتاج وتأمني
االس ـت ـه ــاك امل ـح ـلــي وال ـت ـصــديــر .أمــا
الـيــوم ،وبعد الخسائر الفادحة التي
حـ ّـلــت بــالـقـطــاع ،ال ّ
سيما مــا أحدثته
سيطرة تنظيم «داعش» على الحقول
فــي الـبــاديــة الـســوريــة ،ثــم وق ــوع عدد
ك ـب ـيــر م ــن الـ ـحـ ـق ــول ت ـح ــت االحـ ـت ــال
األم ـي ــرك ــي ف ــي شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات ،يمكن
الـقــول إن ســوريــا اآلن تنتج ُعـشــر ما
تحتاجه مــن النفط وال ـغــاز ،أي نحو
 24ألف برميل يوميًا.
وذه ـ ـ ـ ـ ــب األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــون ب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ف ــي
الضغط على الشركات وتجار النفط
ً
والـغــاز .في األردن مثال ،هـ ّـدد امللحق
االقـ ـ ـتـ ـ ـّص ـ ــادي األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ـش ــرك ــات
املـ ـش ــغـ ـل ــة ملـ ـص ــاف ــي الـ ـعـ ـقـ ـب ــة ل ــوق ــف
إمدادات النفط للتجار الذين ينقلون
صـهــاريــج ال ــوق ــود إل ــى س ــوري ــا .وفــي
لبنان ،عمد األميركيون والفرنسيون
إلــى تهديد أحــد أكـبــر م ـ ّ
ـوردي النفط
في املنطقة ومنعه من إرســال بواخر
الـ ـبـ ـت ــرول إلـ ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا ،ع ـل ـم ــا بــأنــه
محسوب على فريق  14آذار ،وسبق
أن جـنــى مـبــالــغ طــائـلــة ط ــوال الـحــرب
السورية من تجارة النفط مع دمشق
بعلم األميركيني .وتعاني الـعـ ّـبــارات
اإليــرانـيــة مــن عــدم إمكانية الــوصــول
إلى املوانئ السورية ،لجهة العبور من
قناة السويس .ورغــم النفي املصري
لـ ـك ــام رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة
عماد خميس حول منع عبارات نفط
إي ــران ـي ــة م ــن ع ـب ــور ال ـس ــوي ــس لكسر
ّ
الـ ـحـ ـص ــار ع ــن سـ ــوريـ ــا ،إل أن أك ـثــر
مــن م ـصــدر أك ــد ل ــ«األخ ـب ــار» تطبيق
املـ ـص ــري ــن ل ـل ـع ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
ّ
ومرد هذا األمر إلى ضغوط أميركية
يتعرض لها املصريون.
وف ـي ـمــا ك ــان ــت ع ـ ـ ّـدة ش ــرك ــات روس ـيــة
تعمل على إيصال النفط إلى سوريا،
ك ـش ــف األمـ ـي ــركـ ـي ــون أخـ ـيـ ـرًا شـبـكــات
ّ
روس ـي ــة ع ــدة وع ــط ـل ــوا قــدرت ـهــا على
َ
العمل .وحال تسارع وتيرة العقوبات
دون تـشـكـيــل ك ـيــانــات بــدي ـلــة تـتــابــع
ً
نقل النفط في األيــام املاضية .فضال
عن أن الشركات الصينية التي تعمل
خارج الصني ،ال تملك قرارًا بالتعاون
م ــع س ــوري ــا ف ــي مـلــف ال ـن ـفــط ،خشية
العقوبات األميركية.

