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العالم

العالم

قضية

 1200ك ـ ـلـ ــم ،وم ـ ــا ي ـت ـط ـل ـب ــه مـ ــن ضــخ
استثمارات كبيرة ،ومـعــارضــة القوى
الوطنية العراقية ألي شكل من أشكال
التطبيع مع إسرائيل ،حاال دون السير
ف ــي ه ــذا املـ ـش ــروع ،الـ ــذي أع ـيــد طــرحــه
بشكل غير رسمي في العام  ،2015وهو
ما جعل وفدًا من وزارة النقل السورية
يـطـيــر إل ــى ب ـغ ــداد ل ـلــوقــوف ع ـلــى رأي
الحكومة العراقية ،والــذي جاء رافضًا
ألي م ـش ــروع م ــن ه ــذا ال ـق ـب ـيــل (راج ــع
«األخبار»  27شباط .)2015

أيًا كان سبب انفجار مرفأ بيروت ،فإنه يأتي في وقت تبلورت فيه رؤية غربية
وعربية لتغيير مسارات التجارة الشرق متوسطية ،بحيث تتحول المرافئ السورية واللبنانية إلى
مجرد مرافئ محلية ال مكان لها على خريطة التجارة اإلقليمية والدولية

مرفآ طرطوس وبيروت وسكة بغداد:

في ظل الحرب

تجارة شرق المتوسط
إلى حضن إسرائيل؟
زياد غصن

قبل الحرب
مقابل املساعي اإلسرائيلية ،املدعومة غربيًا وعربيًا ،كانت دمشق تحاول قبل
حربها ّ
املدمرة تعزيز حضورها على خريطة تجارة الترانزيت اإلقليمية ،من خالل
العمل على عدة مشروعات استراتيجية ،أبرزها مشروع للربط السككي مع كل
من العراق وإيران ،كان من شأنه أن يرفع من حجم البضائع اإليرانية والعراقية
املستوردة عبر مرفأ طرطوس .كان املشروع قاب قوسني أو أدنى من اإلنجاز لوال
بعض الصعوبات التي واجهته ،ثم اندالع الحرب السورية ،إذ لم يكن قد تبقى سوى
جزء صغير بحاجة إلى استكمال في كل من سوريا والعراق .ففي سوريا باتت
شبكة الخطوط الحديدية جاهزة حتى منطقة خنيفيس ،التي ال تبعد عن الحدود
مع العراق سوى قرابة  120كلمّ ،أما في العراق فإن املسافة الفاصلة بني العكاشات
والتنف السورية ال تتجاوز  80كلم ،وتاليًا فإن املسافة التي تحتاج إلى استكمال
في كال البلدين ال تتجاوز  200كلم ،خاصة أن طهران كانت أنجزت بالكامل القسم
تكتف دمشق بذلك ،فقد سعت قبل الحرب إلى طرح مشروع لشق
املتعلق بها .ولم
ِ
طريقني دوليني بمواصفات دولية يربطان شمال سوريا بجنوبها ،وشرقها مع
َّ
غربهاُ ،وينفذان وفق نظام الـ  ،B.O.Tبغية تحديث البنية التحتية الستقبال املزيد
من السيارات الشاحنة املحملة بالبضائع القادمة من مرفأ طرطوس أو من تركيا
ولبنان واملتجهة نحو دول املنطقة شرقًا وجنوبًا .ووفق البيانات الرسمية السورية،
فإن عدد السيارات الشاحنة التركية العابرة لألراضي السورية كترانزيت ،وصل
قبل الحرب ألكثر من  54ألف شاحنة سنويًا ،فيما لم يكن يتجاوز عدد السيارات
الشاحنة السورية املتجهة إلى أوروبا عبر األراضي التركية سوى ما يقرب من
 1200شاحنة سنويًا.

تقرير

أعـ ـ ــاد ان ـف ـج ــار م ــرف ــأ بـ ـي ــروت تـسـلـيــط
الضوء مجددًا على الـصــراع اإلقليمي
وال ــدول ــي ،ال ــرام ــي إل ــى الـسـيـطــرة على
ت ـ ـجـ ــارة ش ـ ــرق ال ـب ـح ــر املـ ـت ــوس ــط ،وال
سيما أن االنـفـجــار ّتبعه بــأيــام قليلة
حدث استثنائي ،تمثل في اإلعالن عن
اتفاق إماراتي  -إسرائيلي على تطبيع
العالقات ،ما يعني بنظر كثيرين فتح
ال ـبــاب أم ــام ت ـجــارة عــربـيــة متوسطية
عـ ّـرابـهــا مرفأ حيفا اإلســرائـيـلــي ،الــذي
شـهــد خ ــال ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة عمليات
توسعة وتحديث.
والـ ـص ــراع امل ـش ــار إل ـي ــه ال يـنـطـلــق من
غايات اقتصادية فقط ،بل له حسابات
وم ـص ــال ــح س ـيــاس ـيــة خ ــاص ــة بـجـمـيــع
ً
األط ـ ــراف؛ ف ـم ـثــا ه ـنــاك ح ــرص غــربــي
إسرائيلي على منع إيران من الوصول
إلـ ــى ال ـب ـحــر امل ـت ــوس ــط ،ي ـقــاب ـلــه سـعــي
م ــن ب ـعــض ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة للحيلولة
ّ
دون تـمــكــن إســرائـيــل مــن الـتــواصــل أو
التطبيع الـتـجــاري مــع العمق العربي
لألردن .الخبير االقتصادي زياد أيوب
عربش ،يرى ،في حديث إلى «األخبار»،
أن «م ـحــاولــة الـسـيـطــرة عـلــى مـيـنــاءي
البصرة وطــرطــوس مــن قبل الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى مـ ـم ــرات
العبور واستبدالها بموانئ أخرى من
اإلمـ ـ ــارات إل ــى حـيـفــا املـحـتـلــة ،هــدفـهــا:

وجود القوات األميركية في منطقة التنف لم يكن أكثر من محاولة
لقطع الطريق أمام أي محاولة إلحياء مشروع الربط السككي (أ ف ب)

مــرســن .ســوريــا كــانــت بمنزلة «حجر
في تلك التجارة ،بالنظر إلى
القبان» ّ
كونها تمثل املمر البري  -االقتصادي
ل ـت ـلــك ال ـت ـج ــارة امل ـت ـج ـهــة إلـ ــى ال ـع ــراق
واألردن ودول الـخـلـيــج ال ـعــربــي .لكن
م ــع ب ــداي ــة الـنـصــف ال ـثــانــي م ــن العقد
املــاضــي ،ب ــدأت تظهر مــامــح مـشــروع
إســرائـيـلــي ،قــوامــه إدخ ــال مــرفــأ حيفا
على خــط الـتـجــارة اإلقليمية لتخديم
كــل مــن األردن والـعــراق ودول الخليج
العربي ،مستفيدًا في ذلــك من عاملني
اثنني:
ّ
األول ،وج ـ ــود رغ ـب ــة أردن ـ ـيـ ــة ،تـجـلــت
ّ
بوضوح في الطلب الذي تقدم به وزير
النقل األردن ــي فــي اجـتـمــاع ضـ ّـمــه إلى
وزيري النقل السوري والسعودي قبل

منع نـجــاح م ـبــادرة ال ـحــزام والـطــريــق،
ومحاصرة الصني في بحرها ،وعزلها
م ــع ال ـه ـن ــد وروس ـ ـيـ ــا ب ـخ ــط أوك ــران ـي ــا
دمشق ،ومحاصرة األوراسية ،إضافة
إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى مـ ـن ــاب ــع ال ـن ـفــط
والغاز ،ليس فقط لضمان إمداد الغرب
ب ــال ـط ــاق ــة ،ول ـك ــن ل ـك ـبــح ج ـم ــاح الـ ــدول
الصاعدة».

من البر والبحر!
لـسـنــوات عــديــدة ،كــانــت املنافسة على
ت ـجــارة ش ــرق الـبـحــر املـتــوســط ،والـتــي
ت ـخــدم ســوقــا يـبـلــغ ع ــدد مستهلكيها
أكثر من  200مليون مستهلك ،تنحصر
بــن ثــاثــة مــرافــئ رئـيـسـيــة ،ه ــي :مرفأ
ط ـ ــرط ـ ــوس ،وم ـ ــرف ـ ــأ ب ـ ـي ـ ــروت ،وم ــرف ــأ

نحو  11عــامــا للحصول على موافقة
ال ـب ـلــديــن إلدراج م ـش ــروع ي ـه ــدف إلــى
إن ـش ــاء خ ــط لـلـسـكــك ال ـحــديــديــة يــربــط
مــرفــأ حـيـفــا بـ ـ ــاألردن ،عـلــى اع ـت ـبــار أن
م ـشــاريــع رب ــط الـسـكــك ال ـحــديــديــة بني
البلدان العربية هي مشاريع متضمنة
ضمن اتفاقية «األسكوا» حول السكك
الحديدية الدولية بني الــدول العربية،
وإدراج أي م ـش ــروع ضـمـنـهــا يحتاج
إلـ ـ ــى م ــوافـ ـق ــة بـ ــاإلج ـ ـمـ ــاع مـ ــن الـ ـ ــدول
األعضاء في «األسكوا» ،وهو ما قوبل
آنــذاك ،وفــق ما صـ ّـرح به مصدر مطلع
لـ ــ»األخـ ـب ــار» ،بــالــرفــض م ــن الــوزيــريــن
السوري والسعودي ،ما دفع بمؤيدي
املشروع داخــل األردن إلى التفكير في
خـ ـي ــارات أخ ـ ــرى ،م ــع ال ـع ـلــم أن الــربــط

ال ـ ّس ـك ـكــي ب ــن ال ـ ــدول الـ ـث ــاث كـ ــان قــد
تعثر بسبب تأخر تنفيذ األردن الجزء
املتعلق بــه ،في الوقت الــذي كانت فيه
ك ــل م ــن دم ـشــق وال ــري ــاض ق ــد أنـجــزتــا
الجزء املتعلق بهما.
ال ـثــانــي ،يـتـعـلــق بــالــوجــود الـعـسـكــري
للواليات املتحدة ونفوذها السياسي
ال ــواس ــع ف ــي الـ ـع ــراق ،ح ـيــث ك ــان ــت تل
أبيب تـعـ ّـول على موافقة عراقية على
مشروع ملد سكة حديد يبدأ من مرفأ
حيفا فــالـحــدود الـعــراقـيــة األردن ـيــة ثم
ً
العاصمة بغداد ،وهــذا سيكون كفيال
بفتح طــريــق تـجــاري جــديــد الستيراد
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـ ـعـ ــراق امل ـ ـقـ ــدرة سـنــويــا
بــأك ـثــر م ــن  40م ـل ـيــون ط ــن ع ـبــر مــرفــأ
حيفا .إال أن طــول الـخــط املـقــدر بنحو

تقرير

ّ
تفجير «خط الغاز العربي» :سوريا تغرق في العتمة

ّ
َ
ف ّّجر مسلحون ،فجر أمس،
خط الغاز الرئيس في سوريا،
عند االمتداد الواقع ما بين
الضمير وعدرا في ريف
دمشق .ونجم عن التفجير،
الذي وصفته وزارة النفط
المعدنية بـ»اإلرهابي»،
والثروة ّ
ُ
خروج محطات توليد الكهرباء
الجنوبية عن الخدمة تباعًا،
لتغرق البالد في ظالم دامس،
ّ
استمر لنحو تسع ساعات
متواصلة
طارق علي
ّ
يـنـقــل خـ ــط ال ـغ ــاز «الـ ـع ــرب ــي» ،ال ـ ــذي تـ ّـم
تـ ـفـ ـجـ ـي ــره أمـ ـ ـ ــس ،س ـب ـع ــة مـ ــايـ ــن م ـتــر
ّ
مكعب من الغاز بصورة يومية ،لتغذية
ّ
م ـحــطــات تــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء ف ــي تـشــريــن
ودي ــر عـلــي والـنــاصــريــة والح ـقــا جـنــدر،
والـتــي خــرجــت عــن الـخــدمــة تباعًا عقب

ّ
املعنية تعاونت
االعـتــداء عليه .ال ــوزارة
مع فرق اإلطفاء والدفاع املدني الحتواء
ّ
املتضررة تمهيدًا
الحريق وعزل املنطقة
ّ
إلي ـصــال ال ـغــاز إل ــى امل ـحــطــات املـتــوقـفــة،
قبل أن تباشر وح ــدات الصيانة العمل
ّ
على إعادة تفعيل الخط األساسي الذي
َ
تـ ـع ـ ّـرض لـلـتـفـجـيــر ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى أهـمـيـتــه
ّ
فــي تــأمــن التغذية لـكــل ســوريــا .ووفقًا
معنية ّ
ّ
تحدثت إلــى «األخـبــار»،
ملصادر
ف ــإن «ف ـت ــرة ال ـص ـيــانــة ق ــد تـنـتـهــي خــال
ّ
ّ
أقــل مــن  24ســاعــة ،وذلــك بعد إطـفــاء كل
ال ـن ـي ــران ب ـف ـعــل ال ـت ــدخ ــل ال ـس ــري ــع ال ــذي
أسـهــم فــي مـنــع ام ـتــداد الـنـيــران باتجاه
املزارع والقرى املجاورة».
وتـعـلـيـقــا عـلــى ال ـح ــدث ،ق ــال زي ــر النفط
والثروة املعدنية ،علي غانم ،في حديث
إلــى «األخ ـب ــار» ،إن «ال ـ ــوزارة استطاعت
ف ـصــل ال ـص ـم ــام ــات امل ـق ـط ـع ـيــة ال ـخــاصــة
بـ ـمـ ـك ــان ال ـ ـض ـ ــرر ،وت ــالـ ـي ــا عـ ـ ــزل امل ــوق ــع
ّ
امل ـ ـعـ ــطـ ــل ،وي ـ ـجـ ــري الـ ـعـ ـم ــل إلع ـ ـ ـ ــادة م ـ ّـد
ّ
محطة الناصرية بالغاز إلعــادتـهــا إلى
ّ
الخدمة ،وبعدها محطة جندر ،لتحقيق
اس ـت ـق ــرار ن ـس ـبــي ف ــي ال ـك ـه ــرب ــاء ،بينما
تجري معالجة آثــار التخريب بالسرعة
امل ـط ـلــوبــة ،عـبــر إي ـص ــال م ـع ـ ّـدات خــاصــة
للكشف عن مدى الضرر الفعلي».
بدورهَ ،ر ّجح املبعوث األميركي الخاص

إل ــى س ــوري ــا ،جـيـمــس ج ـي ـف ــري ،وق ــوف
تنظيم «داع ـ ــش» خـلــف االعـ ـت ــداء ،الــذي
قــال إن ب ــاده ال ت ــزال فــي طــور تحليله.
ّ
وف ـي ـم ــا ل ــم ت ـع ــل ــق ال ـس ـل ـط ـ ًـات ال ـس ــوري ــة
على كــام جـيـفــري ،مكتفية بــوصــف ما
ح ـص ــل ب ــأن ــه «ع ـم ــل إره ـ ــاب ـ ــي» ،أوض ــح
ّ
مـ ـص ــدر أمـ ـن ــي م ــط ـل ــع لـ ـ ــ»األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
«مـ ــا حـ ــدث ل ـيــس ش ـي ـئــا ع ــادي ــا ،ب ــل هو
أمــر م ــدروس ،وال سيما أن املـفـ ّـجــر كان
ّ
ي ـع ـلــم ح ـســاس ـيــة الـ ـخ ــط وقـ ــدرتـ ــه عـلــى
إغــراق سوريا في العتمة» .وفــي دالالت
ال ـح ــادث ،اعـتـبــر رئ ـيــس ال ـ ــوزراء حسني
عرنوس ،في تصريح إلى وسائل إعالم

ّ
ُيمثل استهداف
اإلنتاج النفطي
والغازي جزءًا من
أدوات الحرب

ونـقـلـهــا بــاتـجــاه دول ال ـج ــوار .وفيما
ك ــان مــرفــأ حيفا ينتظر تطبيع مزيد
مــن ال ــدول الـعــربـيــة مــع إســرائ ـيــل ،كــان
مرفأ مرسني يستثمر تطورات الحرب
السورية وتأثيراتها الجيوسياسية،
ويستثمر حتى التفجير األخير الذي
ت ـع ــرض ل ــه م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،ل ـيــرفــع من
حجم البضائع التي يستقبلها لصالح
دول ع ــدي ــدة ،أب ــرزه ــا إي ـ ــران وال ـع ــراق
وسـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ،بـ ــأسـ ــواق ـ ـهـ ــا الـ ـخ ــاضـ ـع ــة
ل ـس ـي ـط ــرة ال ـح ـك ــوم ــة أو امل ـج ـم ــوع ــات
ً
املسلحة ،فضال عن نشاطه املتزايد في
إع ــادة تـصــديــر بـضــائــع مختلفة نحو
م ــرف ــأي ط ــراب ـل ــس ف ــي ل ـب ـن ــان ،وحـيـفــا
فــي فلسطني املحتلة .وبحسب خبير
سوري في مجال النقل ،فإن منع السفن
الـتــركـيــة م ــن دخ ــول امل ــراف ــئ الـســوريــة
منذ بــدايــة الـحــرب ألسـبــاب سياسية،
كــان لــه تأثيرات اقتصادية على مرفأ
ط ــرط ــوس ،وف ــي امل ـقــابــل ت ـعــزيــز مــرفــأ
مــرســن بــالـتـجــارة املـتــوسـطـيــة ،إذ إن
هـنــاك الـكـثـيــر مــن الـبـضــائــع ،وأبــرزهــا
القادمة مــن إيــران ووجهتها األســواق
الـ ـس ــوري ــة ،ت ـن ـقــل ب ـع ــد وص ــول ـه ــا ب ـرًا

محلية ،أن «العصابات املجرمة أعطت
رســالــة لـلـمـحــادثــات الــدس ـتــوريــة (الـتــي
انعقدت أمــس فــي جـنـيــف)» ،مضيفًا أن
«اإلرهــاب ـيــن أرادوا أن يـ ّ
ـوجـهــوا رسالة
واضـ ـ ـح ـ ــة ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة
والنصف فجرًا ،ما أسفر عن تعتيم كامل
في سوريا بفعل خروج  1100ميغا عن

الخدمة ،وهو رقم كبير ،أدى إلى اختالل
عمل الشبكة».
وليست هذه ّ
املرة األولى التي يستهدف
ّ
ف ـي ـه ــا مـ ـس ــلـ ـح ــون خ ـ ـطـ ــوط نـ ـق ــل الـ ـغ ــاز
والنفط .وقد كان ّأول استهداف من هذا
ال ـنــوع ق ــرب تلكلخ فــي ري ــف حـمــص في
َ
تـمــوز /يوليو عــام  ،2011ت ِبعه آخــر في

ّ
الخط سبعة ماليين متر ّ
مكعب من الغاز يوميًا (أ ف ب)
ينقل

ّ
حي بابا عمرو في حمص في الثامن من
كــانــون األول /ديسمبر مــن الـعــام نفسه،
ّ
مرورًا بسيطرة املسلحني على حقول جزل
ً
وح ـي ــان وش ــاع ــر ش ــرق ح ـم ــص ،وص ــوال
إل ــى ال ـس ـي ـطــرة امل ـس ـت ـمـ ّـرة ل ــ»ق ـس ــد» على
مـنــاطــق ال ـشــرق الـ ـس ــوري .وك ــان ــت وزارة
النفط أعـلـنــت ،فــي مطلع الـعــام الـجــاري،
ّ
اس ـ ّت ـهــداف مـســلـحــن لـلـمــرابــط الـبـحــريــة
املغذية للطاقة عبر عبوات ناسفة قبالة
شواطئ طرطوس.
ُ ّ
وي ـ ـمـ ــثـ ــل اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـن ـف ـطــي
ّ
املستمرة
والغازي جزءًا من أدوات الحرب
منذ تسع سنوات .وقــد بــدا ذلــك واضحًا
فــي استماتة تنظيم «داع ــش» للسيطرة
ع ـلــى ح ـق ــول ت ــدم ــر ،ف ــي م ـع ــارك ك ـ ّـر وفــر
ُ
ّ
حكم الجيش
استمرت لعامني ،قبل أن ي ِ
الـ ـ ـس ـ ــوري س ـي ـط ــرت ــه عـ ـل ــى اآلب ـ ـ ـ ــار ال ـت ــي
أسهمت نسبيًا في تحسني وضع الطاقة
ّ
في سوريا .غير أن الثقل اليوم يتركز في
آبــار املناطق الشرقية التي كــان يسيطر
عليها «داعش» ،قبل أن تصبح في عهدة
ّ
امل ـســل ـحــن األكـ ـ ــراد ال ــذي ــن اس ـت ـم ـ ّ ّـروا في
اس ـت ـخ ــراج نـفـطـهــا وب ـي ـعــه .وت ـمــثــل آ ّخــر
ّ
تـجــلـيــات ه ــذا الــواقــع فــي االت ـفــاق املــوقــع
بــن «ق ـســد» وشــركــة أمـيــركـيــة فــي نهاية
الـشـهــر ال ـفــائــت ،تـحــت ع ـن ــوان« :تـحــديــث
حقول النفط».

مع بدء الحرب السورية ،وما شهدته
م ــن خ ـ ــروج ل ـل ـم ـعــابــر الـ ـح ــدودي ــة عــن
سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـحـ ـك ــوم ــة وفـ ـ ـ ــرض الـ ـغ ــرب
عـ ـق ــوب ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة عـ ـل ــى م ــرف ــأي
طرطوس والالذقيةّ ،
تعرض املشروع
ال ـس ــوري لـلــربــط الـسـكـكــي وال ـت ـجــاري
م ــع دول امل ـن ـط ـقــة الن ـت ـكــاســة ك ـب ـيــرة،
تجلت فــي التوقف شبه الـتــام لحركة
الترانزيت الـقــادمــة مــن تركيا ولبنان
أو ع ـ ـبـ ــر م ـ ــرف ـ ــأ طـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــوس .وحـ ـت ــى
عندما عــادت الحكومة لتسيطر على
م ـع ـبــري ن ـص ـيــب م ــع األردن وال ـقــائــم
م ــع ال ـ ـعـ ــراق ،فـ ــإن ح ــرك ــة ال ـشــاح ـنــات
الـ ـق ــادم ــة واملـ ـ ـغ ـ ــادرة ب ـق ـيــت م ـح ــدودة
جـ ـ ـدًا مـ ـق ــارن ــة ب ــال ـف ـت ــرة الـ ـت ــي سـبـقــت
سيطرة املـجـمــوعــات املسلحة عليها،
ب ـس ـبــب اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـتــي
ت ـحــركــت بــات ـجــاهــات ع ــدي ــدة لـضـمــان
استمرار عــزل دمشق .فوجود القوات
ً
األمـيــركـيــة فــي منطقة التنف مـثــا لم
يكن أكـثــر مــن مـحــاولــة لقطع الطريق
أمام أي محاولة إلحياء مشروع الربط
السككي بني إيــران والـعــراق وسوريا.
وق ــد ق ــام تنظيم «داعـ ــش» فــي الـعــراق
بتخريب السكة الحديدية املمتدة من
ب ـغــداد حـتــى منطقة الـعـكــاشــات .كما
أن الضغوط التي مارستها واشنطن
ع ـلــى ال ـح ـكــومــة األردن ـ ـيـ ــة لـلـحـيـلــولــة
دون الـ ـسـ ـم ــاح ل ــدمـ ـش ــق بــاس ـت ـث ـمــار
إعـ ــادة سيطرتها عـلــى مـعـبــر نصيب
ال ـحــدودي ،تعزز مــن فرضية الجهود
الـ ـغ ــربـ ـي ــة إلعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـي ــل خ ــري ـط ــة
ال ـت ـج ــارة املـتــوسـطـيــة ع ـبــر إخــراج ـهــا
مرفأي طرطوس وبيروت من حسابات
املرحلة القادمة ،أو على األقل تحجيم
دور كل منهما .و هــذا ربما ما ّ
شجع
الـحـكــومــة الـســوريــة عـلــى الــدخــول في
شــراكــة استثمارية مــع شركة روسية
السـ ـتـ ـثـ ـم ــار مـ ــرفـ ــأ طـ ـ ــرطـ ـ ــوس ،ب ـغ ـيــة
محاولة إخــراجــه من دائــرة العقوبات
وتذليل الصعوبات التي تحول دون
استعادة دوره في استقبال البضائع

أسهم غياب التنسيق والتعاون
االقتصادي السوري  -اللبناني في
إضعاف موقف مرافئ البلدين
م ــن مــرفــأ مــرســن إل ــى مــرفــأ طــرابـلــس
وم ـنــه تــدخــل إل ــى األراض ـ ــي ال ـســوريــة.
وه ــذا مــا دف ــع بـ ــوزارة الـنـقــل الـســوريــة
إل ــى أن تـطـلــب م ــن ال ـح ـكــومــة املــواف ـقــة
ع ـلــى شـ ــراء سـفـيـنـتــي «رورو» ،لتسد
ج ــزءًا مــن حــاجــة املــرافــئ الـســوريــة في
تفعيل دورها داخل اإلقليم ،وذلك عبر
نقلها ج ــزءًا مــن الـبـضــائــع بــن مــرافــئ
كل من تركيا ولبنان ومصر وقبرص
وروسيا والقرم وبني مرفأي طرطوس
والالذقية.

غياب التعاون
أسـ ـه ــم غـ ـي ــاب ال ـت ـن ـس ـي ــق والـ ـتـ ـع ــاون
االق ـت ـصــادي ال ـس ــوري  -الـلـبـنــانــي في
إضعاف موقف مرافئ البلدين في هذه
املعركة ،التي تتضح مالمحها بجالء
اليوم مع ما ّ
تعرض له مرفأ بيروت وما
تشهده املــرافــئ الـســوريــة مــن عقوبات
أميركية وغربية تستهدفها بــاالســم،
ل ـي ـكــون ال ـب ــدي ــل ال ــوح ـي ــد املـ ـت ــاح أم ــام
التجارة املتوسطية بنظر الغرب ،هو
إمــا مرفأ مرسني بالنسبة إلــى العراق

15

وإي ـ ـ ـ ــران وال ـ ـ ـ ــدول امل ـح ـي ـطــة ب ـه ـم ــا ،أو
مرفأ حيفا بالنسبة إلــى األردن ودول
الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي ،وه ــو خ ـيــار يـتـعــزز
اليوم مع خطوات التطبيع املتسارعة
بني بعض دول الخليج وإسرائيل.
وع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ــاف م ـ ــا ّ
روج ف ـ ــي اآلون ـ ـ ــة
األخ ـ ـيـ ــرة ،فـ ــإن ازدهـ ـ ـ ــار م ــرف ــأ ب ـي ــروت
خــال السنوات القليلة املاضية حمل
معه أيضًا فــائــدة اقتصادية لسوريا،
إذ إن املــرفــأ ،بحسب خبير اقتصادي،
«ل ـ ــم ي ـك ــن لـ ــه ق ـب ــل ال ـ ـحـ ــرب ال ـس ــوري ــة
ذل ـ ــك الـ ـحـ ـض ــور املـ ــؤثـ ــر فـ ــي ال ـت ـج ــارة
املـتــوسـطـيــة ف ــي ظ ــل ط ــرق الـتــرانــزيــت
الـبــريــة النشطة بــن أوروب ــا واملنطقة
ع ـب ــر األراضـ ـ ـ ــي ال ـت ــرك ـي ــة والـ ـس ــوري ــة،
حيث لم يكن عدد السيارات الشاحنة
املحملة بالبضائع ،واملتجهة من لبنان
إل ــى األردن ع ـبــر األراضـ ـ ــي ال ـســوريــة،
ي ـت ـجــاوز آنـ ــذاك  700شــاحـنــة سـنــويــا.
لـكــن مــع خ ــروج معبر بــاب الـهــوى من
الـ ـخ ــدم ــة ،وت ــوق ــف ح ــرك ــة ال ـت ــران ــزي ــت
ال ـب ــري ــة ب ــن دم ـش ــق وأن ـ ـقـ ــرة ،نـشـطــت
التجارة املتوسطية عبر مرفأ بيروت،
وهــذا ما تظهره البيانات اإلحصائية
التي تؤكد أن عدد السيارات الشاحنة
الـقــادمــة مــن لبنان بــاتـجــاه األردن في
العام  2015وصــل إلــى حوالى  18ألف
شاحنة» .ويضيف الخبير أن «زيــادة
ح ـج ــم الـ ـتـ ـج ــارة ال ـ ـ ـ ـ ــواردة ع ـب ــر مــرفــأ
ب ـيــروت س ــوف ينعكس إيـجــابــا أيضًا
على سوريا من خالل ارتفاع حصيلة
اإلي ـ ـ ـ ــرادات املـتـحـقـقــة م ــن ج ـ ــراء عـبــور
شاحنات الترانزيت ،ولهذا جاء القرار
األخـ ـي ــر ب ــإع ـف ــاء الـ ـسـ ـي ــارات الـشــاحـنــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،والـ ـت ــي يـ ـك ــون مـقـصــدهــا
األخير سوريا ،من أي رسوم تشجيعًا
للتجارة الثنائية بني البلدين».
وتأكيدًا ملــا سبق ،تكشف مـصــادر في
وزارة االقتصاد والـتـجــارة الخارجية
ال ـســوريــة أن م ـس ـت ــوردات س ــوري ــا عن
طــريــق لـبـنــان أو م ــن ل ـب ـنــان ،ال تشكل
وسطيًا خالل السنوات الثالث األخيرة
أكثر مــن  8إلــى  10فــي املئة فــي أفضل
األحـ ـ ـ ــوال ،ال ب ــل إن ت ـلــك امل ـس ـت ــوردات
تـ ــراج ـ ـعـ ــت فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــامـ ــن األخ ـ ـيـ ــريـ ــن
والـ ـنـ ـص ــف ّ
األول مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـحــالــي
لتصبح أقل من الرقم املسجل في العام
 ،2017وهــي فــي طريقها إلــى التراجع
مـ ــع ت ـط ـب ـي ــق ب ــرن ــام ــج إح ـ ـ ــال ب ــدائ ــل
وترشيد املستوردات .وعليه فإن تأثر
املستوردات السورية بحادثة انفجار
م ــرف ــأ ب ـي ــروت مـ ـح ــدود ،خ ـصــوصــا أن
امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردات الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـل ـب ــاد تـتــم
عـبــر امل ــراف ــئ ال ـســوريــة كـمــا تــؤكــد تلك
املصادر.

ّ
ّ
قمة مصرية  -أردنية  -عراقية في عمان

تـنـعـقــد الـ ـي ــوم ،ف ــي ع ـ ّـم ــان ،ق ـ ّـمــة ثــاثـيــة
تجمع املـلــك األردنـ ــي عـبــد الـلــه الـثــانــي،
ورئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي مـصـطـفــى
الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،والـ ــرئ ـ ـيـ ــس املـ ـ ـص ـ ــري عـبــد
ّ
الفتاح السيسي ،وذلــك وســط إجــراءات
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ف ــرض ـت ـه ــا إصـ ــابـ ــة وزيـ ــر
االت ـصــاالت الـعــراقــي ،أرك ــان الشيباني،
بفيروس كورونا ،علمًا بأنه كان وصل
فــي وقــت سابق إلــى العاصمة األردنـيــة
ّ
من أجل اإلعداد ّ
للمتحدث
للقمة .ووفقًا
الرسمي باسم رئيس ال ــوزراء العراقي،
ّ
أح ـم ــد م ــا طـ ــال ،ف ــإن «ال ـق ـ ّـم ــة ستعقد
ال ـثــاثــاء ،لـكــن حـجــم ال ــوف ــود ومــواعـيــد
االجـتـمــاعــات ستكون مـحــدودة كــإجــراء
احترازي».
ُ
وتـعـ ّـد هــذه ّ
القمة الثالثة من نوعها؛ إذ
ُع ـق ــدت األول ـ ــى ف ــي ال ـعــاص ـمــة املـصــريــة
الـ ـق ــاه ــرة ف ــي آذار /م ـ ــارس م ــن ال ـع ــام
املـ ــاضـ ــي ،وت ـب ـع ـت ـهــا أخ ـ ــرى ف ــي مــديـنــة
نيويورك األميركية في أيلول /سبتمبر
مــن الـعــام ذات ــه .وعـلـيــه ،يمكن الـقــول إن
الكاظمي يستكمل حراك سلفه عادل عبد
املهدي في هذا اإلطار ،علمًا بأنه كان له
دور بـعـيــد ع ــن األضـ ـ ــواء ف ــي ع ـهــد عبد
امل ـه ــدي ،ت ــرك بصمته فــي ال ـت ـقــارب بني
البلدان الثالثة .وأشــار الكاظمي ،قبيل
ّ
تتضمن
انطالق القمة ،إلى أن «الــزيــارة

اس ـت ـك ـمــال الـ ـح ــوار ال ـع ــراق ــي  -األردنـ ــي
 امل ـص ــري ،والـ ــذي ب ــدأ فــي ال ـقــاهــرة فيزمـ ُـن الحكومة السابقة» ،واصـفــا ّإياها
بـ«امل ّ
همة لتطوير العالقات الثالثية ،في
ما يخص املجال االقتصادي ،وكذلك في
ّ
ما يتعلق بالتطورات في املنطقة».
ّ
ووفق املعلومات ،فإن ّ
القمة ستركز على
«تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ً بـ ــن الـ ـ ـع ـ ــراق واألردن
ومـ ـص ــر ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ب ـح ــث ال ـق ـضــايــا
اإلقـلـيـمـيــة» ،فــي وقــت يشير فـيــه بعض
املـ ـص ــادر ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـتــاب ـعــة إلـ ــى أن
الهدف من تفعيل هذا اللقاء هو محاولة

تربط مصادر
سياسية بين زيارة
الكاظمي لواشنطن
وموعد القمة

القادة الثالثة إظهار نوع من «التمايز»
عن دول املنطقة ،وتحديدًا على مستوى
العالقات مع طهران من جهة والرياض
وواشـنـطــن مــن جـهــة أخ ــرى ،و»صـيــاغــة
خ ـطــاب عــربــي جــديــد ض ـ ّـد الـسـيــاســات
ً
التركية في املنطقة» ،فضال عن الهدف
االقتصادي الذي لم يتبلور بعد بشكل
ك ــام ــل ،عـلـمــا ب ــأن ال ـكــاظ ـمــي ي ــرغ ــب في
تفعيل ال ـســوق االق ـت ـصــادي مــع األردن
ومصرً.
إض ــاف ــة إل ــى م ــا س ـب ــق ،ت ــرب ــط امل ـص ــادر
بني زيــارة الكاظمي األخيرة لواشنطن،
ومـ ــوعـ ــد الـ ـق ـ ّـم ــة ال ـ ـ ــذي ُ
«ح ـ ـ ـ ـ ّـدد فـ ـج ــأة»،
ً
مــوض ـحــة ف ــي حــديـثـهــا إل ــى «األخ ـب ــار»
أن ــه «رب ـمــا ت ـكــون ه ـنــاك رغ ـبــة أمـيــركـيــة
في تظهير اصطفاف جديد في املنطقة،
أكثر مــرونــة مــن معسكر الــريــاض  -أبو
ظ ـبــي ،ب ـهــدف إب ـق ــاء خ ـطــوط ال ـتــواصــل
م ـف ـت ــوح ــة مـ ــع ط ـ ـه ـ ــران» .ل ـك ــن م ـص ــادر
ّ
املتقدم ،الفتة
الكاظمي ترفض الحديث
إلــى أن هــدف الــزيــارة األول اقتصادي -
تـجــاري ،بما «يعود باملنفعة على دول
املنطقة وشعوبها ،خصوصًا أن انهيار
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط يـ ـف ــرض إي ـ ـجـ ــاد آل ـي ــات
ج ــدي ــدة ت ـح ــول دون إيـ ـق ــاع امل ــزي ــد مــن
الخسائر في امليزان التجاري العراقي».
(األخبار)

تقول مصادر الكاظمي إن الهدف من القمة
اقتصادي بالدرجة األولى (أ ف ب)

