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الحدث
ٌ
ُ
ٌ
«آمن طريق بغداد ــ دمشق» ،عبارة لم تعد أمنية،
فقد أصبحت أمس واقعًا .وعليه ،إن طريق طهران ــ
بغداد ــ دمشق ــ بيروت لم يعد «مشروعًا ّ
نظريًا» يأمل
«محور المقاومة» أن يدخل ّ
افتتاح
فإعادة
التنفيذ.
ز
حي
ٌ
معبر القائم ــ البوكمالّ ،
كرست «النظرية» .هي معادلة
مربكة لمحور واشنطن ــ تل أبيب ــ الرياض .وما حدث

ليس استعادة مدينة هنا أو تحرير محافظة هناك ،إنما
«صفعة» لواشنطن وحلفائها الذين سعوا إلى قطع أي
اتصال بين بلدان هذا المحور منذ  2003حتى اليوم .تلك
المنطقة الحدودية ،منذ ثمانينيات القرن الماضيّ ،لم
تشهد استقرارًا ّ
أمنيًا يبرز الدور االستراتيجي لهذا الخط.
نظام صدام حسين سابقًا ،واالحتالل األميركي للعراق

الحقًا ،وتنظيم «داعش» في األمس القريب ،أرادوا لهذا
«الشريان» أن يفقد نبضه ،وأال يمكن للعراق الوصول
إلى البحر المتوسط ،وال لسوريا الوصول إلى وسط آسيا،
عدا تطويق ٌإيران وإبقائها في «عزلتها» .إعادة افتتاح
المنفذ ترجمة عملية النتصارات السنوات الماضية .وأي
حديث عن انتصار دون اتصال جغرافي بين عواصم
ٍ

ٌ
افتتاح «القائم ــ البوكمال» :انتصار لبغداد ودمشق
بغداد ـــ األخبار
ـوات على
ب ـعــد أك ـث ُــر م ــن خ ـمــس سـ ـن ـ ٍ
إغ ــاق ــه ،أع ـي ــد اف ـت ـتــاح مـعـبــر الـقــائــم
ـ ـ ـ ـ ال ـبــوك ـمــال الـ ـح ــدودي ب ــن ال ـع ــراق
وس ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا .سـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـ ـح ـ ــرب ضــد
ُ ًّ
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» أج ـ ـبـ ــرت كـ ـ ـ ــا مــن
بـ ـ ـغ ـ ــداد ودمـ ـ ـش ـ ــق عـ ـل ــى إخ ـ ـ ـ ــاء ت ـلــك
املناطق الحدودية .هناكّ ،
تمدد أكثر
التنظيمات ّ
تطرفًا في العالم ،واتخذ
مــن الـصـحــراء وتضاريسها م ــاذًا له
وملسلحيه .إعالن بغداد القضاء على
«داعـ ــش» فــي كــانــون ّ
األول/ديـسـمـبــر
ـات
 ،2017واس ـت ـعــادة دم ـشــق مـســاحـ ٍ
شــاس ـعــة م ــن ح ــدوده ــا ال ـشــرق ـيــة في

ْ
أولى عبد المهدي
االنفتاح على جيران العراق
ً
أهمية قصوى
العام نفسه أيضًا ،فرض نقاشًا ّ
جديًا
ّ
ح ــول ض ــرورة افـتـتــاح خ ــط ط ـهــران ـ ـ
بغداد ـ ـ دمشق ـ ـ بيروت ،الــذي أطلق
عـلـيــه الـبـعــض تـسـمـيــة «أوت ــوس ـت ــراد
محور املقاومة».
دالالت كثيرة،
مــا جــرى أمــس يحمل
ٍ
س ـي ــاس ـي ــا واقـ ـتـ ـص ــادي ــا وت ـك ـت ـي ـكـ ّـيــا
ّ
واستراتيجيًا .فــي الحد األدن ــى ،هو
ٌ
إع ــان صريح بــأن الــدولـتــن تماثلتا
للشفاء بعد سنوات من الــدم والنار.
في بغداد كما في دمشق ،القرار واحد:
ٌ
متمسك بخيار الدولة،
ِكال الجانبني
وال يريد سواها على الضفة األخرى
من حــدوده .هكذا ّ
ٌ
ّ
أمني
مصدر
يعبر
ّ
مط ٌ
لع على اتـصــاالت بغداد ـ ـ
عراقي
دمشق.

سياسيًا ،تعكس إعادة افتتاح املعبر
ّ
تمسك الجانبني ،وتحديدًا العراقي،
بنظرية استثمار املوقع الجغرافي
وتوظيفه في سياق استعادة الدور
اإلقليمي ،والحضور على الخريطة
السياسية .طوال العامني املاضيني
( 2017ـ ـ ـ  ،)2019ومــع وصــول قــوات
ال ـب ـل ــدي ــن إلـ ــى امل ـن ـط ـقــة الـ ـح ــدودي ــة،
وب ــدء الـحــديــث عــن «األوت ــوس ـت ــراد»
(بمعزل عن نشاط هذا «الخط» من
ٍ
عدمه) ،مارس األميركيون ضغوطًا
هــائـلــة عـلــى الـجــانــب الـعــراقــي منعًا
ل ـعــودة «ال ـح ـيــاة» إل ـيــه .عــرق ـلــوا في
كثير من األحيان عمليات استعادة
ٍ
ت ـلــك امل ـن ــاط ــق ف ــي امل ـق ـلــب ال ـع ــراق ــي،
والح ـقــا عـمـلـيــات تـطـهـيــرهــا .رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ــق ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي،
ع ــرق ــل ه ــو اآلخ ـ ــر إعـ ـ ــادة «ال ـح ـي ــاة»
إلـ ــى هـ ــذا ال ـش ــري ــان ال ـح ـي ــوي .صـ ّـب
ٍّ
اه ـت ـمــامــه ع ـلــى خ ــط آخـ ــر :ب ـغ ــداد ـ ـ ـ
شركات
عمان ،مانحًا «تأمينه» إلى
ٍ
أمـنـيــة أجـنـبـيــة ،وتـحــديـدًا أميركية.
أراد ال ـ ـ ـع ـ ـ ـب ـ ــادي ،ت ـ ـحـ ــت الـ ـضـ ـغ ــط
األم ـيــركــي وإي ـمــانــا م ـنــه« ،تـحـيـيــد»
الـ ـع ــراق ع ــن أي خ ـط ــو ٍة م ــن شــأنـهــا
«تـ ـنـ ـفـ ـي ــس» الـ ـخـ ـن ــاق املـ ـ ـم ـ ــارس مــن
واشنطن على دمشق.
الـيــوم ،ومــع عــادل عبد املـهــدي ،كانت
الــرؤيــة مـغــايــرةْ .أولً ــى االنـفـتــاح على
جيران العراق أهمية قصوى ،بدءًا من
األردن فــالـسـعــوديــة وتــركـيــا وإي ــران،
وال ـ ـيـ ــوم سـ ــوريـ ــا .ف ــأن ـب ــوب بـ ـغ ــداد ـ ـ ـ ـ
عمان ،املعني بإمداد األخيرة بالنفط
عــن طريق الصهاريج ،فــرض تأمينًا
أم ـن ـيــا ل ــه ،ك ـمــا ف ــرض خ ــط ب ـغ ــداد ـ ـ ـ
عرعر ،الذي سيفتتح بعد أسبوعني،
الخطوة نفسها ،املسحوبة أيضًا على
خــط بـغــداد ـ ـ ـ دمـشــق .مـصــادر قريبة
من عبد املهدي ال تنفي الضغوطات

العراق يتأخر في االعتراف:
إسرائيل وراء استهداف «الحشد»

من اللحظة األولى سارع المهندس إلى اتهام الواليات المتحدة وإسرائيل (األناضول)

ٌ
تصف مصادر دبلوماسية عراقية وسورية افتتاح المعبر بأنه «صفعة» لواشنطن (أ ف ب)

األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـه ــائـ ـل ــة إلب ـ ـقـ ــاء ال ـخ ــط
ّ ً
األخـ ـي ــر م ـغ ـل ـقــا ،مـ ــؤكـ ــدة ،ف ــي حــديــث
إلــى «األخ ـبــار» أن األميركيني قدموا

ـراءات إلــى الــرجــل «حـتــى ال ينحو
إغـ ـ
ٍ
باتجاه يعاكس رغباتهمُ ...يفهم أنه
ٍ
مقتنع بخيارات محور طهران».

وسبق أن ذكرت مصادر أن «واشنطن
غير مرتاحة ألداء الحكومة الحالية»،
وأن أسـبــابــا كـثـيــرة وراء ذل ــك ،ولعل

كـ ـس ــر رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـعـ ــراقـ ــي،
ع ـ ــادل ع ـبــد املـ ـه ــدي« ،ص ـم ـت ــه» إزاء
االستهدافات التي طاولت عــددًا من
مـقــار «هيئة الحشد الشعبي» على
مدى الشهرين املاضيني .ففي مقابلة
بـثــت مـقــاطــع منها قـنــاة «الـجــزيــرة»
الـ ـقـ ـط ــري ــة أم ـ ـ ـ ــس ،ات ـ ـهـ ــم تـ ـ ــل أب ـي ــب
بالوقوف وراء «عــدد» من الهجمات
ال ـتــي اسـتـهــدفــت «ال ـح ـش ــد» ،ليكون
تصريحه ّأول اتهام مباشر ّ
يوجهه
ال ـع ــراق إل ــى إســرائ ـيــل ال ـتــي ّ
حملها
ع ـبــد امل ـه ــدي امل ـســؤول ـيــة امل ـب ــاش ــرة،
بقوله إن «التحقيقات في استهداف
بـعــض مــواقــع الـحـشــد تشير إلــى أن
إسرائيل هي من فعلت ذلك».
تـ ـص ــري ـ ٌـح ،ول ـل ـم ـف ــارق ــة ،تـ ــزامـ ــن مــع
اف ـت ـت ــاح م ـع ـبــر ال ـق ــائ ــم ـ ـ ـ ـ ال ـبــوك ـمــال
الحدودي ،وما تحمله هذه الخطوة
دالالت سياسية تــدفــع بالعراق
مــن
ٍ
إل ـ ـ ــى حـ ـس ــم ت ـم ــوض ـع ــه ال ـس ـي ــاس ــي
ضمن اإلقـلـيــم ،وكــذلــك دوره املــرجـ ّـو
في تقريب وجهات النظر بني الدول
امل ـت ـصــارعــة ،أي املـمـلـكــة الـسـعــوديــة
والـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة فــي إي ــران.

وسـبــق لـبـغــداد ط ـ ّـوال امل ــدة املاضية
أن ح ــاول ــت ّ«ال ـت ًـم ــل ــص» م ــن ات ـه ــام
تــل أبـيــب مفضلة «الـصـمــت» ،مــع أن
«الـحـشــد» خــرق هــذا «ال ـج ــدار» ،عبر
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة ،أب ـ ــو م ـهــدي
املـهـنــدس ،ال ــذي س ــارع مـنــذ الـبــدايــة
إل ـ ـ ــى ت ـح ـم ـي ــل ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل م ـس ــؤول ـي ــة ال ـه ـج ـم ــات
ب ــالـ ـط ــائ ــرات املـ ـس ـ ّـي ــرة ع ـل ــى ق ــواع ــد
«ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» وم ـ ـخ ـ ــازن سـ ــاحـ ــه ،بــل
ق ــال إن «ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة هــي من
ّ
ّ
الجوي لتل أبيب» .أما
قدمت الدعم
األخيرة ،فامتنعت أمس عن التعليق
عـلــى ات ـه ــام عـبــد امل ـه ــدي ،عـلـمــا بــأن
ّرئيس وزرائ ـهــا ،بنيامني نتنياهو،
ملــح م ــرارًا خــال الشهرين املاضيني
إلى ضلوع جيشه في ذلــك ،في حني
س ــارع ــت وزارة ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة
«ال ـب ـن ـتــاغــون» (آن ـ ــذاك) إل ــى نـفــي أي
مشاركة لقواتها.
م ـ ـصـ ــادر مـ ـق ـ ّـرب ــة مـ ــن عـ ـب ــد املـ ـه ــدي
أوضحت ،في حديث إلى «األخبار»،
أن تـ ـص ــريـ ـح ــات رئـ ـي ــس ال ـح ـكــوم ــة
«فتحت الـبــاب واسـعــا أمــام خيارات

عديدة لحفظ سيادة ًالبالد ومجالنا
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ّـوي» ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إل ـ ـ ــى أن ه ــذه
«الخيارات ّ
متنوعة بني الدبلوماسية
والسياسية والعسكرية ،إلى جانب
جهد الكتل البرملانية في إقرار قانون
الحد من انتشار القوات األجنبية في
العراق ،والعمل بالتوازي على بناء
منظومة الــدفــاع الـجـ ّـوي وتطويرها
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ض ـغ ــوط ــات واش ـن ـط ــن».
ّ
بتقدير ّأولي يفيد
وتتمسك املصادر
ٍ
ب ــأن ه ــذه ال ـض ــرب ــات ،امل ـتــزام ـنــة مع
التصعيد ال ـجــاري فــي املـنـطـقــة ،من
ّ
فعل غير مدروس عليها
شأن أي رد ٍ
ّ
ـرب دامـيــة» ،وقــد أكــد ذلك
«إشعال حـ ٍ
عبد املهدي بالقول إن «هناك الكثير
مــن املــؤشــرات على أنــه ال أحــد يريد
وقــوع الحرب في املنطقة باستثناء
إسرائيل».
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،ك ــان ــت املـ ـب ــادرات
العراقية األخيرة تهدف إلى «تقريب
وجهات النظر ومنع تدحرج األمور»،
وفق املصادر .كما ّ
عبر عبد املهدي،
أمس ،عن أن «الذهاب إلى الحرب قد
ـرار منفرد،
يحدث في أي لحظة وبـقـ ٍ

واح ـ ـ ـ ـدًا م ـن ـه ــا اقـ ـتـ ـن ــاع ع ـب ــد امل ـه ــدي
ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح عـ ـل ــى دمـ ـش ــق.
الـفــريــق امل ـقـ ّـرب مـنــه ي ــدرك أن إمـســاك

عبد المهدي:
ال أحد يريد الحرب
في المنطقة
باستثناء إسرائيل

لـكــن ال ـخ ــروج مـنـهــا سـيـكــون صعبًا
وقــاس ـيــا» ،مـسـتــدركــا« :يـجــب العمل
على إبعاد شبح الحرب ،ألن الدمار
واألذى سيصيب الجميع».
فــي امل ـ ــوازاة ،ت ـطـ ّـرق رئـيــس ال ــوزراء
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي إل ـ ـ ــى زيـ ـ ــارتـ ـ ــه األخ ـ ـيـ ــرة
للرياض ،معربًا عن اعتقاده بأنها
«ت ـب ـح ــث ع ــن الـ ـس ــام وال ـت ـه ــدئ ــة»،
ومـشـيـرًا إل ــى أن «ه ـنــاك اسـتـعــدادًا
لتقديم تنازالت وفتح ملفات كانت
مـغـلـقــة» ،وه ــو مــا تــؤكــده امل ـصــادر

األمن في املقلب الغربي للبالد يفرض
وجـ ـ ــودًا سـ ـ ّ
ـوريـ ــا .ك ــذل ــك ث ـمــة اق ـت ـنــاع
فـ ــي دمـ ـش ــق ب ـ ــأن امل ـن ـط ـق ــة ال ـشــرق ـيــة
ـار
ت ـح ـت ــاج فـ ــي ض ـب ـط ـهــا إل ـ ــى ان ـت ـش ـ ٍ
ع ـس ـك ــري ع ـ ــراق ـ ــي .وألن االسـ ـتـ ـق ــرار
األمـ ـن ــي ي ـ ّ
ـؤس ــس السـ ـتـ ـق ــرار ال ـح ــراك
االقتصادي ،فإن العمليات العسكرية
ُ
الـتــي أطـلـقــت مطلع الـصـيــف املــاضــي
ّ
ـوب قــد تشكل
هــدفــت إل ــى تــأمــن ج ـيـ ٍ
تـهــديـدًا لـهــذا الـخــط .ولــديـمــومــة ذلــك،
فــإن تأمينه في املناطق الصحراوية
ُ
سيسند إلــى بعض قطعات «الحشد
الشعبي» والـقــوات األمنية املختلفة،
أمــا في املنطقة الحدودية ،فــإن قوات
«حرس الحدود» ستتولى حمايتها.
هـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،ف ــي وصـ ــف م ـص ــادر
دب ـ ـلـ ــو ٌمـ ــاس ـ ـيـ ــة ع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة وسـ ـ ــوريـ ـ ــة،
«صفعة» لواشنطن ،بل يذهب البعض
إلى اعتبارها االنتصار «األكبر» منذ
 .2003فـ ــ«األوت ــوسـ ـت ــراد» بـ ــات آمـنــا
لــ«مـحــور املـقــاومــة» كليًا ،و«ال ـجــدار»
ال ـ ــذي أوج ــدت ــه الـ ـح ــرب ف ــي الـ ُبـلــديــن
ُ
«كـ ـ ـس ـ ــر» ،وامل ـ ـسـ ــاحـ ــات الـ ـت ــي خ ـل ـقــت
ّ
لتحرك اإلرهــابـيــن ،برعاية أميركية
م ـب ــاش ــرة ،ت ـمــت اس ـت ـع ــادة معظمها.
ـاق ال ـعــاص ـم ـتــن ،فــإن
الـ ـي ــوم ،وب ــاتـ ـف ـ ٍ
وجهة بغداد باتجاه البحر املتوسط
ّ
بــاتــت ســالـكــة ،وخ ــط دمـشــق باتجاه
الــوســط اآلس ـيــوي ســالــك أيـضــا .وهو
م ــا يـعـنــي أن ه ــذا ان ـت ـص ـ ٌـار سـيــاســي
ـ ـ ـ ـ اق ـت ـص ــادي بــامل ـع ـنــى ال ـح ــرف ــي ،مع
إدراك أصـ ـح ــاب األرض ملـصــالـحـهــم
ُ
ّ
طوال الفترة
التي بني عليها التحرك ٌ ُ
ّ
املــاض ـيــة ،كـمــا أن ــه إن ـج ــاز أجـ ــل أكـثــر
ضغوطات سياسية
مــن مـ ّـرة نتيجة
ٍ
أو استهدافات عسكرية مقصودة أو
عــراق ـيــل لــوجـسـتـيــة ،س ــارع ــت ب ـغــداد
إلــى معالجتها طــوال األشهر الثالثة
املاضية.

امل ـق ـ ّـرب ــة م ــن ال ــرج ــل ،ع ـنــدمــا تـقــول
ـرج
إن «ال ـس ـعــوديــة تـبـحــث عــن مـخـ ٍ
ي ـح ـف ــظ م ـ ـ ــاء وجـ ـهـ ـه ــا م ـ ــن األزم ـ ـ ــة
ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة» .عـ ـب ــد امل ـ ـهـ ــدي قـ ـ ــال فــي
املـقــابـلــة نفسها إن «زي ــارت ــه كانت
من أجل التهدئة ،وإن حل األزمة في
ّ
اليمن يمكن أن يشكل مفتاحًا لحل
ّ
أزم ــة الـخـلـيــج» ،م ــؤك ـدًا أن «جميع
الــدول املعنية بــاألزمــة في الخليج،
ومــن ضمنها أمـيــركــا ،تتحدث عن
املـ ـف ــاوض ــات ،وال ـس ـع ــودي ــة وإيـ ــران
مـ ـسـ ـتـ ـع ــدت ــان لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض» .ك ـمــا
أوض ـ ـ ــح أن «الـ ـح ــدي ــث عـ ــن كـيـفـيــة
صياغة نهايات لحل أزمــة الخليج
سيضعنا أمام طريق مسدود».
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ت ـقــول املـ ـص ــادر إن
«ه ــامـ ـش ــا» م ـم ـنــوحــا ل ـع ـبــد امل ـه ــدي
ّ
لـلـتـحـ ّـرك عـلــى خ ــط تـقــريــب وجهتي
ال ـن ـظ ــر ،ل ـي ـك ــون ذل ـ ــك ف ــي املـحـصـلــة
تـكــريـســا ل ــدور ال ـع ــراق ف ــي املـنـطـقــة،
ً
ّ
وتحوله إلى «صمام أمــان» بــدال من
«ساحة اشتباك أو انطالق الشرارة
األولى للمواجهة الشاملة».
(األخبار)

ّ
منقوص .وأي
هو
مشترك
عدو
تعاونت على قتال
ٌ
انفتاح للعراق على جيرانه دون سوريا زيادة في
سجل ألصحاب األرض ّ
«خنقها» .اليوم ُي ّ
تحدي واشنطن
ورفض ضغوطاتها ،والبحث عن مشتركات من شأنها
النهوض باقتصادات ّ
دمرت طوال السنوات الماضية.

(األخبار)

سوريا على طريق
كسر الحصار األميركي
يأتي إنجاز الحكومتين
السورية والعراقية ،بافتتاح
معبر القائم ـ ـ البوكمال،
في سياق إعادة ربط سوريا
بجيرانها ،بعد افتتاح معبر
نصيب مع األردن منذ قرابة
عام .واآلن يسهم افتتاح هذا
المعبر في إعادة تفعيل
العالقات االقتصادية والتجارية
والسياحية بين البلدين ،ما
يعني كسر الحصار األميركي
على سوريا
البوكمال ـــ أيهم مرعي
تعكس ال ـصــور الـتــذكــاريــة بــن الجنود
الـ ـس ــوري ــن ون ـظ ــرائ ـه ــم ال ـع ــراق ـي ــن فــي
مـعـبــر ال ـق ــائ ــم ـ ـ ـ ـ ال ـب ــوك ـم ــال ،الـ ــذي أعـيــد
افـ ـتـ ـت ــاح ــه أم ـ ــس بـ ـع ــد أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن س ـبــع
س ـنــوات عـلــى إغــاقــه ،رمــزيــة االنـتـصــار
ع ـلــى اإلره ـ ـ ــاب ،وال ـن ـج ــاح ف ــي مــواجـهــة
الضغوط األميركية .كما تبرز الرمزية
العسكرية بإغالق صفحة اإلرهاب الذي
مثله تنظيم «داعش» بعدما سيطر على
املـعـبــر وجــانـبـيــه م ــدة طــوي ـلــة .وتفتتح
دمشق وبغداد صفحة جديدة عنوانها
عالقات سياسية واقتصادية وتنسيق
عسكري واسع ،لتحقيق االستقرار على
ُ
طرفي الحدود .وكما كان متوقعًا ،افتتح
املعبر املذكور في املنطقة بني البوكمال
من الجهة السورية ،والحصيبة ( 2كلم
ً
شمال القائم) من الجهة العراقية ،بدال
مــن املعبر األســاســي امل ـعــروف ،ألسباب
يـ ّ
ـرجــح أنها تتعلق بالوجود األميركي
ف ــي م ـحــاف ـظــة األنـ ـب ــار ال ـع ــراق ـي ــة ،حيث
توجد نقطة مراقبة أميركية قريبة من
مـعـبــر «ال ـق ــائ ــم» م ــن ال ـج ـهــة الـجـنــوبـيــة
يمكن رؤيتها بالعني املجردة من املعبر
ال ـقــديــم .تــؤكــد ذل ــك امل ـص ــادر ال ـســوريــة،
بينما يعيد الجانب العراقي استحداث
املعبر املؤقت في هذا املكان إلى إجراءات
لوجيستية ،وأن املـعـبــر األســاســي غير
ً
جــاهــز ،ف ـضــا عــن أن فـتــح املـعـبــر يأتي
بعد تأجيل متكرر.
هـكــذا ،رغــم االسـتـهــداف الـجــوي املتكرر،
ً
ال ــذي بـقــي مـجـهــوال ،ملعبر «الـبــوكـمــال»
ومـحـيـطــه خ ــال ال ـش ـهــر األخ ـي ــر ،تمكن
الـجــانـبــان مــن ات ـخــاذ ال ـق ــرار ال ـس ـيــادي.
مــع ذل ــك ،لــم يـغــب الـتـشــويــش عـلــى هــذه
الخطوة ،عبر نشر إشاعات عن هجمات
إرهابية طاولت بلدتي الشوال والسخنة
في ريفي حمص ودير الزور ،في محاولة
لـتــرهـيــب ال ـتـ ّـجــار الــراغ ـبــن ف ــي تسيير
ال ـحــركــة .ي ــرد عـلــى ذل ــك م ـصــدر س ــوري
ّ
مطلع ،يقول لـ«األخبار» إن «الطريق من
املـعـبــر حـتــى دمـشــق آم ــن تـمــامــا ،بدليل
ان ـطــاق ع ـشــرات ال ــوف ــود اإلعــام ـيــة مع
ً
مـعــداتـهــم ،مــن دمـشــق لـيــا إلــى الـحــدود
لـتـغـطـيــة اف ـت ـت ــاح امل ـع ـب ــر ،وع ـ ـ ــادوا بكل
يسر وأمــان» ،مؤكدًا أن الجانبني اتخذا
إجـ ــراءات أمـنـيــة فـعــالــة «تـضـمــن سالمة

حركة األف ــراد واآللـيــات دون خــروقــات».
كـمــا يستبعد امل ـصــدر «ت ـك ــرار ال ـغــارات
ع ـلــى امل ـن ـط ـقــة ،ألن ـه ــا س ـت ـكــون م ــن دون
جــدوى ،لكون االفتتاح الــذي جــاء بقرار
سيادي عراقي يعني حسم امللف».
في السياق ،قال وزير الداخلية السوري،
ال ـ ـلـ ــواء م ـح ـمــد رح ـ ـمـ ــون ،خ ـ ــال الـحـفــل
الــرسـمــي الفـتـتــاح املـعـبــر ،إن ذل ــك «جــاء
نتيجة للتضحيات الكبيرة للجيشني
ال ـ ـسـ ــوري والـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ...وه ـ ــو ان ـت ـص ــار
لشعبي البلدين على اإلره ــاب» ،مؤكدًا
أن «املـعـبــر سـيـسـ ّـهــل الـحــركــة الـتـجــاريــة
يـمــا سينعكس إيـجــايــا عـلــى الـبـلــديــن».
كذلك ،قال محافظ دير الزور ،عبد املجيد
ال ـك ــواك ـب ــي ،ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،إن «اف ـت ـت ــاح
املـعـبــر انـتـصــار اق ـت ـصــادي ي ـضــاف إلــى
االن ـت ـصــارات الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة»،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن «املـ ـعـ ـب ــر والـ ـط ــري ــق مـنــه
وإل ـيــه ج ــاه ــزان وم ـ ّ
ـؤم ـن ــان» .هـنــا ،أبــدى
أم ــن ال ـج ـم ــارك ف ــي دي ــر الـ ـ ــزور ،عــاصــم
اس ـك ـن ــدر« ،ج ــاه ــزي ــة ال ـجــانــب ال ـس ــوري

ُيتوقع تحسن سريع
وكبير على اقتصاد
البلدين وال سيما سوريا

الستقبال الشاحنات والتبادل التجاري،
والسياح العراقيني ،وفق إجراءات سهلة
وتشجيعية» .أم ــا رئـيــس هيئة املنافذ
الحدودية العراقية ،كاظم العقابي ،فقال
إن «املـعـبــر الـحــالــي مــؤقــت» ،مـسـتــدركــا:
«ه ـن ــاك خ ـطــة ل ـتــوس ـيــع امل ـع ـبــر ليشمل
م ـســاحــة  400دون ـ ــم ،وت ـب ـعــد  2ك ـلــم عن
املعبر الحالي( ،إذ) تعمل الدولة العراقية
على استمالكها وتجهيزها الستيعاب
عدد أكبر من األشخاص واآلليات».
مــن ال ــزاوي ــة االق ـت ـصــاديــةُ ،يـتــوقــع حجم
استفادة كبير للجانب السوري في ظل
ازديــاد التضييق االقتصادي بعيدًا عن
العقوبات التي ّ
حجمت دور معبر نصيب
ّ
وتتحدث األرقام عن أكثر من
مع األردن.

ملياري دوالر أميركي هما حجم التبادل
التجاري بني سوريا ّوالعراق عام ،2011
وهــو رقــم قــابــل للتحقق وال ــزي ــادة وفق
اآللـيــة التي سيعمل بها املعبر ،خاصة
أن حركة االستيراد والتصدير يتوقع أن
تكون كبيرة .هنا تبرز حماسة «اتحاد
غرف التجارة العراقية» الفتتاح املعبر،
والتي عكستها أخيرًا زيــارة  120تاجرًا
ع ــراق ـي ــا إلـ ــى دمـ ـش ــق ،لـ ــإعـ ــداد إلط ــاق
التبادل بعد فتح الحدود .ووفق «املكتب
امل ــرك ــزي ل ــإح ـص ــاء ال ـ ـسـ ــوري» ،شكلت
«ال ـص ــادرات الـســوريــة إلــى ال ـعــراق نحو
 % 46مــن إجـمــالــي ال ـص ــادرات العربية
في  ،»2012جــراء «حصول سوريا على
استثناء من قائمة الرقابة العراقية على
املستوردات».
أيضًا يتوقع اقتصاديون أن تشهد هذه
األرقـ ـ ــام ارت ـف ــاع ــا ،ل ـكــون الـ ـع ــراق الـعـمــق
البري االقتصادي شبه الوحيد بالنسبة
إل ــى ســوريــا حــال ـيــا ،مــا سـيـفـتــح املـجــال
لتصدير املنتجات السورية إليه وعبره
ّ
وبخاصة
باتجاه الخليج ودول الجوار،
تركيا املغلقة املنافذ الرسمية السورية
معها .يقول أستاذ االقتصاد في جامعة
الفرات جم حميدي ،إن «افتتاح أي معبر
ب ــري مــع بـلــد عــربــي ،فــي ظــل الـعـقــوبــات
االقتصادية الجائرة ،سيخلق متنفسًا
مهمًا لــاقـتـصــاد ال ـس ــوري» ،شــارحــا أن
ً
«ال ـت ـب ــادل ب ــن الـبـلــديــن سـيـكــون مكمال
أح ــدهـ ـم ــا لـ ــآخـ ــر ،لـ ـك ــون االقـ ـتـ ـص ــادات
العربية تكاملية» .ويشير حميدي إلى
ّ
ستحسن قيمة الليرة
أن «هذه الخطوة
الـســوريــة ...افتتاح املعابر يعني تنوعًا
فــي الـسـلــع وتــوافــرهــا ،وخـلــق تنافسية
تـنـعـكــس إي ـجــابــا ع ـلــى املـسـتـهـلــك ال ــذي
سيحصل عليها بقيمة أقل».
لـعــل امل ـفــارقــة أن «ال ـقــائــم» لــم يستخدم
ألغراض تجارية منذ ما قبل  ،2010وكان
مخصصًا لحركة املشاة والــزيــارات بني
العائالت القاطنة على طرفي الـحــدود،
ّ
يتحول الـيــوم الــى املعبر البري
قبل أن
ال ــوح ـي ــد م ــع ال ـ ـعـ ــراق ،ف ــي ظ ــل ال ــوج ــود
ً
األمـيــركــي فــي معبري اليعربية شـمــاال،
وال ـت ـن ــف ج ـن ــوب ــا .ك ــذل ــك ،فـ ــإن «ال ـق ــائ ــم»
هــو األصـغــر مساحة ضمن املـعــابــر بني
البلدين اللذين يمتلكان خطًا حدوديًا
مشتركًا يمتد على قرابة  600كلم ،وكان
يتصدرها «الـتـنــف» بــالـقــرب مــن املثلث
الحدودي السوري ـ ـ العراقي ـ ـ األردنــي،
ويليه «ربيعة ـ ـ اليعربية» في محافظة
ً
الحسكة شماال.

ُ
كما كان متوقعًا ،افتتح معبر «مؤقت» غير األساسي (أ ف ب)

