
 إغالق "معبر جابر" األردني ُينذر بتفاقم مشاكل النقل والزراعة

 5802نيسان  80األربعاء  -النشرة االقتصادية 

أعمن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخمية األردنية زياد الزعبي أن الحدود مع سوريا ستبقى مغمقة إلى حين 
قرار اإلغالق جاء كإجراء احترازي لمحفاظ عمى أرواح استقرار األوضاع األمنية عمى الجانب السوري، موضحًا أن 

 .المسافرين وسالمتيم

وقال إن وزارة الداخمية طالبت بتقدير الخسائر التي حصمت في المنطقة الحرة المشتركة وفقًا لمسجالت الموجودة 
أن عمميات نقل بضائع لدى إدارة الحدود لمقارنتيا بالواقع ومن ثم تقديميا لمحكومة إلجراء الالزم، الفتًا إلى 

السورية تتم برفقة قوى أمنية وجمركية إلى األراضي  -المستثمرين الموجودة في المنطقة الحرة المشتركة األردنية 
 .األردنية

وفي السياق عينو، قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات األردنية محمد خير داود إن قطاع الشاحنات ىو األكثر 
جابر" الحدودي كونو المنفذ البري الوحيد لألردن عمى البحر المتوسط بعد سيطرة جبية  تضررًا نتيجة إغالق "معبر

. وأضاف أن األزمة السورية 5802النصرة وكتائب معارضة أخرى عمى معبر الجمرك القديم، في تشرين األول 
ليياتسببت بإغالق الطريق أمام حركة الشاحنات األردنية التي كانت تنقل البضائع من سوريا و   .ا 

من جيتو، أوضح نقيب تجار المواد الغذائية خميل الحاج توفيق أن سوريا قبل األزمة كانت تشّكل مصدر المواد 
األساس وخصوصًا البقول، وكانت المنفذ الوحيد وطريق ترانزيت لمبضائع التركية واألوروبية وأن معظم المواد 

لتجار مع بدء األزمة تحّولوا لإلستيراد عبر البحر ما تسبب الغذائية كانت تأتي من طريق سوريا، مشيرًا الى أن ا
 .بكمفة إضافية

وأكد الضرر أن األكبر كان عمى القطاع الزراعي حيث يصّدر األردن ويستورد الخضار والفواكو عبر ىذا المعبر من 
لييما. وتابع قائاًل إن األردن استورد حاجاتو كافة خالل رمضان من تركيا  .وأوروبا وأميركا سوريا ولبنان وا 

بدوره، أفاد الخبير اإلقتصادي يوسف منصور بأن الحركة التجارية لألردن تأثرت في شكل كبير في اآلونة األخيرة، 
بسبب األزمات األمنية والسياسية في الدول المجاورة، خصوصًا بعد إغالق كثير من أسواق الدول المجاورة أمام 

 .والمبنانية والسورية والتركيةالبضائع األردنية كالسوق العراقية 

ولفت الى أن القطاع الزراعي سيكون األكثر تأثرًا بإغالق المعبر، ما سيؤثر في حركة البضائع بين األردن ودول 
% من تجارة األردن كانت 08أخرى، مشيرًا إلى أن سوريا كانت تعد المنفذ الوحيد لألردن عمى البحر المتوسط وأن 

 تتم عبر سوريا

 


