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جوزيف ضااااهر هو اذاااتا مشاااار بدوام جزئي في معهد الجامعة األوروبية ،في فلورنساااا طايطالياي ،يعتح تحع رةاية التشاااروع ال حثي "زمن
الحرب وما بعد الصراع في ذوريا" ،ضتن برنامج مسارات الشرق األوذط .وضاهر حائز ةلى دكتوراه في دراذات التنتية من معهد الدراذات
الشرقية واألفريقية في جامعة لندن ط2015ي ،ودكتوراه في العلوم السياذية من جامعة لوزان ،في ذويسرا ط2018ي.
صوان ترجتتها الى اللغة العربية.
نُش َِرت هذه الورقة ال حثية ّاوالً باللغة اإلنكليزية في  25تشرين األول  .2019تولّع مايا ّ
يتوله االتحاد األوروبي،
منشوراتنا هي جز ٌء من مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في ذوريا" الذي ّ
وهو مشروع بحثي في برنامج "مسارات الشرق األوذط" ضتن مركز روبرت شومان للدراذات العليا بالجامعة األوروبية بفلورنسا.
ت ةتليةً واذتراتيجيةً لآلفاق ،والتحدّيات ،والتوجّهات ،وخيارات ال سيا ذة العامة
يقدّم م شروع "زمن الحرب وما بعد ال صراع في ذوريا" تحليال ٍ
في زمن الحرب ،وفي اطار التحضير لترحلة ما بعد الصراع في ذوريا.
ان محتوى منشورات التشروع هو من مسؤولية التؤلّفين حصرا ً.
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مل ّخص تنفيذي
اتّخذت اإلمارات العربية التتحدة منذ بداية االنتفاضااة السااورية في منتصااف ار  ،2011موقفا ً م هتا ً الى حدّ ما
ازاء األحداث في ذااوريا ،حيث دةتع التعارضااة السااورية رذااتياًُ ،محافِظةً في الوقع نفسااه ةلى صااال ٍ
ت ةدّة
بنظام األذد في دمشق .ثم اخذت في العام  2015تنسحب من الصراع السوري ،لتر ّكز اهتتامها ومواردها اكثر
ذاااااا َعع بحلول العام  2018الى التقارب مع النظام السااااااوري ،فأةادت فتح
فأكثر ةلى الحرب في اليتن ،الى ان َ
ذاااافارتها في دمشااااق في كانون األول من ل العام .لكن الهدي الظاهري من هذه الخطوة ،والتتتثّح في مواجهة
النفو التتنامي لتركيا وايران في ذوريا ،ليس ما هو ةليه فعليا ً من نواحٍ ةدّة.
فرص محتتلةٌ لالذتثتار اإلماراتي في شتّى القطاةات في ذوريا ،مثح العقارات
ت رز ةلى التستوى االقتصادي
ٌ
والنقح والتجارة ،وهي قطاةاتٌ كانع كلّها تسااااااتفيد من االذااااااتثتار اإلماراتي ما ق ح العام  .2011بيد ان العودة
محفوي بالتعقيدات والعوائق ةلى التديَين القصير والتتو ّذط ،وال ذيتا
التحتتلة لالذتثتار اإلماراتي الى ذوريا
ٌ
في ضوء العقوبات األميركية ،والصعوبات االقتصادية التي تعانيها دبي.
والواقع ان امكانية ان يؤدّي رجال األةتال السااااااوريون التقيتون في اإلمارات دور الوذااااااطاء للتسااااااتثترين
اإلماراتيين ،ت قى محدودة ً نوةا ً ما .فاحتتال ةودة الغال ية العظتى من هؤالء الى ذااوريا ض ا يح ،اقلّه ةلى التدى
القصااااااير ،نظرا ً الى ما قد يواجهونه من صااااااعوبات او ةق ات متتثّلة في شاااااا كات النظام التجارية التي احكتع
التقربة من النظام في التوقع األفضح
ق ضتها ةلى االقتصاد السوري .وةوضا ً ةن ل  ،ت دو الش كات التجارية
ّ
ّ
حاليا ً
لالضطالع بهذا الدور الوذيط في االذتثتار اإلماراتي.
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مق ّدمة
اةادت اإلمارات العربية التتحدة فتح ذفارتها في العاصتة السورية دمشق ،في اواخر كانون األول  ،2018بعد
ذااااا عة اةوام ٍةلى اقفالها .واةلن وزير الخارجية اإلماراتي ة د بن زايد الحقا ً ان هذه الخطوة من شاااااأنها ان
تساهم في ضتان اذتعادة ذوريا مكانتها في العالم العربي 1.بيد ان اةادة فتح السفارة ،التي اةق تها زياراتٌ ثنائيةٌ
ةدّة لرجال اةتا ٍل ومسؤولين اماراتيين الى ذوريا ،ولوف ٍد ذوري الى اإلمارات في كانون الثاني  ،2019اثارت
تغيير في
العديد من التساااا الت في اإلةالم واألوذااااط الدبلوماذاااية األوروبية حول معنى وتأثير ما قُدّم ةلى انه
ٌ
ال سيا ذة اإلماراتية .فأبو ظ ي التي ت ش ّكح اإلمارة األقوى من بين اإلمارات ال س ع التي تتألّف منها دولة اإلمارات
العربية التتحدة ،ت ُ َعدّ
التحر الرئيسي لسياذة ال الد الخارجية ،في حين ان دبي التي ين ع نفو ها في التقام األول
ّ
من الدور الذي تضا ّ
اطلع به بوصاافها مركزا ً اقتصاااديا ً وتجاريا ً للقطاةات نير النفطية ،شااهدت تراجعا ً في نفو ها
2
السياذي منذ األزمة التالية في العا َمين  2008و.2009
وقد راى العديد من التحلّلين ان اةادة فتح السفارة قد تكون لها ثار ك يرة ةلى مسألة اةادة اضفاء الشرةية ةلى
النظام الساااااوري ضاااااتن العالم العربي ،والتجتتع الدولي األوذاااااع 3.فضاااااالً ةن ل  ،شااااا ّكلع العودة التحتتلة
لالذااتثتار االقتصااادي اإلماراتي الى ذااوريا ،موضااع الكثير من التك ّهنات .فإةادة اإلةتار في ذااوريا تتثّح اليوم
واحدة ً من اكثر الق ضايا الخا ضعة للنقاش في األو ذاط األكاديتية واو ذاط صنع ال سيا ذات 4،وال تزال الت صادر
التحتتلة للتتويح األجن ي لها نير مؤ ّكدة الى حدّ ك ير .وال بدّ ا ا ً في هذا الساااااياق من فهم الدور التحتتح الذي قد
ّ
تضطلع به اإلمارات في ذوريا.
تنظر هذه الدراذاااة اوالً في العالقات التتقلّ ة بين اإلمارات العربية التتحدة وذاااوريا منذ العام  ،2011ذاااعيا ً الى
قوتها االقتصاااادية وقطاةها
فهم الحوافز اإلماراتية التحتتلة لالذاااتثتار في ذاااوريا .فاإلمارات قد تتت ّكن ،بفضاااح ّ
الخاص النشط ،من التشاركة ةلى نح ٍو فعّا ٍل في جهود اةادة اإلةتار الهائلة التي تتطلّ ها ذوريا ،و ل براذتا ٍل
اشاااااتدّت الحاجة اليه .فقد بلج ناتجها التحلي اإلجتالي  414مليار دوالر ابتدا ًء من كانون األول  ،2018ما جعلها
 1مينا الدروبي" ،ةلى ذوريا ان تستعيد مكانتها في العالم العربي بحسب وزير اماراتي" ط Syria Should Recover its Place in the
Arab World, Says UAE Ministerي " ،ا ناشيونال" 6 ،ار https://bit.ly/2Hgkxgl ،2019
 2ماتياس ذايلر" ،السياذة الخارجية اإلماراتية وولي ةهد ابو ظ ي" ط UAE Foreign Policy and the Crown Prince of Abu
Dhabi, Hardly a Ruler in Waitingي ،قنطرة 26 ،ار https://bit.ly/2ZwU58A ،2018
 3جورجيو كافييرو" ،هح يتكن لدول الخليج العربي ابطال النفو اإليراني في ذوريا؟" ط Can Arab Gulf States Neutralize Iranian
?Influence in Syriaي" ،انسايد ارابيا" 11 ،ار https://bit.ly/2HyzFYi ،2019؛ مايكح يونج" ،فيتا تعتد دول ةربية الى تط يع العالقات
مع ذورية ،هح ذتدفعها هذه الخطوة الى تتويح اةادة اةتار ال الد؟" ،مركز كارنيغي للشرق األوذطhttps://bit.ly/2JxPgGP ،؛ ةتاد .
حرب" ،تعقيدات ةودة ذوريا الى الجامعة العربية" طThe Trickiness of Syria’s Return to the Arab Leagueي ،التركز العربي
واشنطن دي ذي 29 ،ار https://bit.ly/2mWWXO6 ،2019
 4اروين فان فين« ،الجغرافيا السياذية إلةاة اةتار ذوريا :لع ة ماتريوشكا» ط The Geopolitics of Syria’s Reconstruction: a Case
 ،»of Matryoshkaموجز ذياذات ،طالهاي :كلينغندايح ،نيسان 2019يhttps://bit.ly/2lZlTV6 ،؛ اوجينيو داكريتا وفاليريا تال وت« ،اةادة
بناء ذوريا :لع ة نفو الشرق األوذط الجديدة؟» ط?Rebuilding Syria: The Middle East’s Next Power Gameي ،تقرير التعهد
اإليطالي للدراذات السياذية الدولية ،طميالنو :التعهد اإليطالي للدراذات السياذية الدولية 20 ،ايلول 2019يhttps://bit.ly/2Mifn4W ،؛ معن
ّ
طالع و خرون« ،االنتعاش االقتصادي في ذوريا :رصد األطراي الفاةلة وتقييم السياذات الحالية» ط Economic Recovery in Syria:
Mapping Actors and Assessing Current Policiesي ،طاذطن ول :ةتران للدراذات االذتراتيجية2019 ،يhttp://bit.ly/2lHvGit ،؛
ذتيفن هايديتان« ،ما وراء الهشاشة :ذوريا وتحدّيات اةادة اإلةتار في الدول الشرذة» ط Beyond Fragility: Syria and the
Challenges or Reconstruction in Fierce Statesي ،تقرير طواشنطن :برنامج السياذات الخارجية في معهد بروكينغز ،حزيران
2018يhttps://brook.gs/2TJGSam ،؛ جوزيف ضاهر« ،اإلطار السياذي واالقتصادي إلةادة اةتار ذوريا :توقّعات في ضوء ارث من
التنتية نير التتكاف ة» ط The Political Economic Context of Syria’s Reconstruction: a Prospective in Light of a
Legacy of Unequal Developmentي ،تقرير مشروع بحثي طفلورنسا :معهد الجامعة األوروبية ،كانون األول 2018ي،
https://bit.ly/2GGRYbs
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ثاني اك ر اقتصاد في التنطقة بعد السعودية .وانطالقا ً من هنا ،ت حث هذه الورقة في الحوافز والعوائق الجغرافية-
االذتراتيجية واالقتصادية التي تنطوي ةليها ةتلية اةادة االذتثتار اإلماراتي في ذوريا ،والقطاةات التي يُر َّجح
ان يختارها رجال األةتال اإلماراتيون ،اضااااااافةً الى الشاااااا كات والقنوات التي يتكن ان تسااااااتخدمها اإلمارات
لالذااتثتار او اةادة االذااتثتار في ذااوريا .تسااتند الدراذااة بشااك ٍح مكثّفٍ الى تقارير اةالمية ،ومقاالت صااحافية،
ومقابالت ونقاشات نير رذتية اُجريَع مع رجال اةتا ٍل ذوريين.

الجزء األول :سوريا و اإلمارات العربية المتحدة :عالقة مبهمة
ق ح اندالع االنتفاضااااااة في العام  ،2011كانع ملكيّات الخليج ،بتا فيها اإلمارات العربية التتحدة ،تتتتّع بعالقات
ايجابية نس يا ً بدمشق .وبعد فترةٍ من التوتّر الشديد ،وال ذيتا ةقب انتيال رئيس الوزراء الل ناني رفيق الحريري
في العام  ،2005هدات العالقات وةادت الى ط يعتها بعد ةقد اتفاق الدوحة في ايار  5،2008ما ذاااااهم في زيادة
مستويات االذتثتار الخليجي في ذوريا ،في اواخر العقد األول من هذا القرن.

دعم المعارضة السورية و الحفاظ على الروابط بالنظام
ي
حاول الح ّكام الخليجيون التعامح مع النظام في التراحح األولى لالنتفاضاااااااة السااااااورية تسااااااهيالً لح ّح ذاااااالت ّ
لالحتجاجات 6،مفضّ لين ةدم ر ية األذد مخلوةا ً من السلطة .ف ينتا كانع اإلمارات والسعودية قلقت َين خصوصا ً
مقربا ً
ازاء موجة االنتفاضااات في التنطقة ،رن ع قطر في التحافظة ةلى ةالقات طيّ ة بدمشااق التي كانع حليفا ً ّ
7
حتى العام .2011
ولكن بعد ان شااجب التل السااعودي ة د بن ة د العزيز ل ذااعود " لة القتح" التابعة ل شااار األذااد ،داةيا ً الى
وضااااع حدّ لسااااف الدماء في ب  8،2011انضاااا ّتع اإلمارات الى نظرائها في مجلس التعاون الخليجي في ادانة
افعال النظام ال سوري ضدّ التحت ّجين في اواخر صيف العام  .2011وفي نهاية التطاي ،ةتدت اإلمارات ومعها
الدول األةضاااء الختسااة األخرى في مجلس التعاون ،الى اقفال ذاافاراتها في دمشااق ،في ار  ،2012ثم اةلنع
في مناذاااا ات ةدّة ،في الساااانوات الالحقة ،ةن دةم "تطلّعات الشااااعب السااااوري إلةادة األمن واالذااااتقرار الى
9
ال الد".
بعد ل  ،اص حع اإلمارات ةضوا ً في التحالف الدولي للدول التناهضة لنظام دمشق ،التعروي باذم "اصدقاء
 5افسح اتفاق الدوحة التجال إلجراء انتخابات رئاذية وتشكيح حكومة وحدة وطنية في ل نان ،في تشرين الثاني  .2009بالل صعب" ،ذوريا
تسعى الى التغيير :بشروطها الخاصة" طSyria Seeks Change: On Its Own Termsي ،معهد بروكينغز 17 ،تشرين الثاني ،2008
 .https://brook.gs/2VaoSHCبعد ل  ،تحسنّع العالقات بين ذوريا والسعودية الى حدّ ك ير ،حيث زار التل السعودي دمشق واألذد
مرات في العا َمين  2009و.2010
الرياض ثالث ّ
مرت َين ،وذلّته رذالةً من الشيخ خليفة من زايد ل نهيان،
 6في نيسان  ،2011التقى وزير الخارجية اإلماراتي الرئيس بشار األذد في دمشق ّ
بالتطورات في التنطقة .في التقابح ،قام وزير الخارجية السورية وليد التعلّم بزيارة رذتية لإلمارات في
حاكم اإلمارات العربية التتحدة ،تتعلّق
ّ
 5حزيران  ،2011التقى فيها الشيخ محتد بن زايد ل نهيان ،ولي ةهد ابو ظ ي ،ونائب القائد األةلى للقوات التسلّحة اإلماراتية.
 7ق ح العام  ،2011ايّد امير قطر الشيخ حتد اةادة تأهيح بشار األذد ةلى الصعيد الدولي في وجه ن ذ دمشق من جانب الواليات التتحدة ،واوروبا،
والدول العربية األخرى.
لسوريا :اوقفوا لة القتح" ط Saudi King Abdullah to Syria: ‘Stop the Killing
 8اليزابيث فلو " ،التل السعودي ة د
’Machineي" ،واشنطن بوذع" 8 ،ب https://wapo.st/33asvA1 ،2011
" 9نالف نيوز"" ،اإلمارات العربية التتحدة تعيد تأكيد دةتها لسوريا" طUAE Reaffirms Support for Syriaي 25 ،ايلول ،2013
https://bit.ly/2LM0I36
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ة ِقد في العاصااتة تونس ،في شاا اط  .2012ثم كانع اإلمارات واحدة ً من دول
ذااوريا" ،في اجتتاةه األول الذي ُ
مجتوةة "لندن  " 11التي اجتتعع مع االئتالي الوطني لقوى الثورة والتعارضاااااااة السااااااورية في العاصااااااتة
ال ريطانية لندن ،في العام  10.2013هذا وقدّمع اإلمارات دةا ً دائتا ً للشااااااخصاااااايات والتجتوةات التي تعارض
عار ضة السياذية والتسلّحة في ذوريا .فعلى ذ يح
ذياذات اإلخوان التسلتين ،او ال تدةتها ،ضتن الهي ات ال ُت ِ
التثال ،دةتع في تتوز  2013رئيس االئتالي الوطني الساااااوري ،ال ُتنتخَب حديثا ً نذا  ،احتد الجربا ،وهو احد
ُعري بروابطه الوثيقة بالسعودية.
شيوخ ةشيرة ش ّتر من محافظة الحسكة الواقعة في شتال شرق ذوريا ،الذي ي َ
عارضاااةً جديدة ً حتلع اذااام "الغد
وفي العام  ،2016واصااالع اإلمارات ومصااار دةم الجربا الذي اطلق حركةً ُم ِ
السوري".
ف ضالً ةن ل  ،قدّمع اإلمارات الدةم لتجتوةات التعار ضة الت سلّحة ،خ صو صا ً بين العا َمين  2012و،2018
وان كانع اضا ّ
بدور اق ّح بروزا ً ةلى هذا الصااااااعيد من دور السااااااعودية وقطر وتركيا .وقد شااااااتلع تل
اااااطلعع
ٍ
الحر ،جرى التحقّق جيدا ً من ذاااجلّها للتأ ّكد من
التجتوةات بتعظتها كتائب نير اذاااالمية تابعة للجيل الساااوري
ّ
انهااا ُمعاااديااة لإلخوان التساااااالتين والجهاااديين ،ةلت اا ً ان الاادةم اإلم ااراتي لهااا قُ ادّم ة ر برامج تااديرهااا وكااالااة
االذااااااتخ ارات التركزية األميركية ،وال ذاااااايتا في جنوب ذااااااوريا انطالقا ً من مركز العتليات العسااااااكرية في
األردن 11.هذا واةت ُ ِر خا لد الت حام يد ،وهو ر جح اة تال ذااااااوري مقيم في اإل مارات م نذ ال عام  ،2000ر ج َح
اإلمارات في اوذاااط التعارضااة الس اورية ،وال ذاايتا في مدينة درةا التي يتحدّر منها .واص ا ح التحاميد الوذاايط
زود مجتوةات التعارضااة التساالّحة في تحالف الج هة الجنوبية بالتتويح اإلماراتي 12.اضااافةً الى
الرئيسااي الذي ّ
مولع اإلمارات ايضا ً ميليشيا قوات النخ ة السورية التابعة ألحتد الجربا في الشتال الشرقي ،والتي اُنش َع
ل ّ ،
في ايار  13،2016وحاربع الى جانب قوات ذوريا الديتقراطية بصفتها ةضوا ً رذتيا ً في التحالف الدولي بقيادة
14
الواليات التتحدة ضدّ تنظيم الدولة اإلذالمية.
بحلول اواخر العام  ،2011كانع اإلمارات قد بدات الترحيب بأنشاااااطة رجال األةتال الساااااوريين التقيتين فيها،
م َّتن ةارضااااوا نظام دمشااااق .وفي تشاااارين الثاني ّ ،2012
نظتع نرفة تجارة وصااااناةة دبي مؤتتر "الشااااراكة
لالذااااتثتار في ذااااوريا التسااااتق ح" ،برةاية وزارة الخارجية اإلماراتية 15،ومشاااااركة العديد من رجال األةتال
الساااوريين التقيتين في اإلمارات ،و ل لتناقشاااة فرص بناء االقتصااااد الساااوري في حق ة ما بعد األذاااد .فأةلن
رجال األةتال الساااااوريون في التؤتتر انهم ذااااايساااااتثترون ما مقداره مليار دوالر اميركي في مختلف قطاةات
16
االقتصاد السوري طالعقارات ،والخدمات ،والرةاية الصحية ،والتعليمي ،ا ا ما ذقط نظام األذد.
 10موقع حكومة التتلكة التتحدة" ،اجتتاع لندن  11بشأن ذوريا" ،بيان صحافي 22 ،تشرين األول https://bit.ly/351WCdO ،2013

 11الفريق الدولي التعني باألزمات" ،التحافظة ةلى الهدوء في جنوب ذوريا" طKeeping the Calm in Southern Syriaي،
طبيروت/ة ّتان/بروكسح 21 ،حزيران 2018يhttps://bit.ly/2MLIk8T ،
ّ
ةع ةلى مختلف منظتات التجتتع التدني وفصائح التعارضة التسلحة.
 12قدّمع اإلمارات ايضا ً  55الف ذلّة نذائية شهريا ً في جنوب ذورياُ ،و ّز َ
ه ة محتد" ،معارضون ذورين ’للقدس العربي’ :نائب رئيس ’الهي ة العليا’ وراء تجتيد ج هات درةا بدةم اماراتي" ،القدس 25 ،ايار ،2018
https://bit.ly/2pXODiJ
 13تتألّف قوات ذوريا الديتقراطية بشكح رئيسي من ةشيرت َين ةربيّت َين نافذت َين في بلدات شتال شرق ذوريا وشرقها ،وهتا :الشعيطات وش ّتر.
 14شاركع اإلمارات العربية التتحدة في التحالف بقيادة الواليات التتحدة ضدّ تنظيم الدولة اإلذالمية في ذوريا ،والذي ُ
ش ّكح في ايلول .2014
ة د الرحتن التصري" ،تراجع قوات النخ ة السورية" طThe Decline of the Syrian Elite Forcesي ،التجلس األطلسي 6 ،ايلول ،2017
https://bit.ly/2Mv5YHE
 15نرفة دبي" ،نرفة دبي ّ
تنظم مؤتتر ’الشراكة لالذتثتار في ذوريا التستق ح’" ط Dubai Chamber Organises The ‘Partnership
to Invest in Future Syria’ Conferenceي 30 ،تشرين األول https://bit.ly/2kEN32V ،2012
 16نرفة دبي" ،انعقاد مؤتتر الشراكة لالذتثتار في ذوريا التستق ح في دبي" ط Partnership to Invest in Future Syria Held in
Dubaiي 22 ،تشرين الثاني https://bit.ly/2lKbJY3 ،2012
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بيد ان ذاااااالو اإلمارات اختلف في بعا النواحي ةن ذاااااالو ك ّح من السااااااعودية وقطر ،اللتين كانع تقودان
التعارضة العربية اإلقليتية ضدّ دمشق .فاإلمارات لم تتخ َّح قط تخلّيا ً تا ّما ً ةن التواقف التقليدية التي كانع اتّخذتها
لتحول الى
منذ بداية انتفاضات العام  :2011منع التغيير الجذري ةن طريق دةم األنظتة السلطوية؛ ومعارضة ا ّ
الديتقراطية؛ ومحاربة التجتوةات اإلذااالمية األصااولية والجهادية .وبالفعح ،انعكس هذا األمر بادئ ي بدء في
الدةم السااياذااي واالقتصااادي ال ُتقدَّر ب اااااااا 4،9مليارات دوالر ،والذي قدّمته اإلمارات للحكومة التصاارية الجديدة
التدةومة من الجيل ،ةقب االنقالب الذي قاده هذا األخير في تتوز  2013ضااااااادّ حكومة اإلخوان التساااااالتين
برئاذة محتد مرذي .وفي ما يتعلّق بسوريا ،لم تقطع اإلمارات ةالقاتها الدبلوماذية بدمشق بالكامح ،بح واصلع
لتقربين ،ب َتن
الساافارة السااورية ةتلها في ابو ظ ي ،ناهي ةن ان اإلمارات فتحع ابوابها لعد ٍد من اقارب األذااد ا ّ
فيهم والدته انيساااة طالتي توفّيع في اإلمارات في العام 2016ي ،وشاااقيقته بشااارى طالتي قُتِح زوجها اللواء صاااف
شوكع في تفجير وقع في دمشق ،في تتوز 2012ي وابنا ها.
تجدر اإلشاااارة الى ان ةددا ً من رجال األةتال التوالين للنظام ،والخاضاااعين للعقوبات الدولية ،واصااالوا اةتالهم
بقدر معي ٍّن من الحرية في اإلمارات ،ب َتن فيهم ذااااامر فوز ،وابن خال بشاااار
ة ر الشااااركات التحلية التي تتتّعع ٍ
األذااااااد ،رامي مخلوي .في التقابح ،حافي العديد من رجال األةتال اإلماراتيين التعروفين بقربهم من الحكومة
اإلماراتية ،ةلى ةالقاتهم بدمشق لفترةٍ طويل ٍة بعد قيام حركة االحتجاج في ذوريا ،حتى ان بعضهم انشأ شركا ٍ
ت
جديدة ً في ذوريا ،و/او فتح فيها فروةا ً لشركاته التوجودة في اإلمارات ،مثح ة د الجليح ال لوكي ،رجح األةتال
17
ذس شركةً للتنتية واالذتثتار في ذوريا في العام .2013
التقرب من األذرة الحاكتة في ابو ظ ي ،الذي ا ّ
ّ
هذا وقدّم العديد من األفراد والشااااركات في اإلمارات التساااااةدة الفاةلة لجهود األذااااد الحربية ،ا وافقع شااااركة
مقرا ً لها ،ةلى دفع نرامة مدنية قدرها  2،8مليون دوالر لشااااااحنها
التوزيع "كت يوتر لينكس" التي تتّخذ من دبي ّ
الى الحكومة الساااورية معدّا ٍ
ت اميركيةً محظورة ً لتراق ة حركة اإلنترنع والتح ّكم بها 18،ةلتا ً ان شاااركات اخرى
19
ومقرها دبي،
زودت النظام الساااوري بالوقود الذي يحتاجه لتشاااغيح لته الحربية .كتا ان شاااركة "يونا ذاااتار"،
ّ
ّ
احن للقوات الجوية السااورية ،وادارة التخابرات الجوية السااورية ،وهي ة امداد الجيل السااوري،
ةتلع كوكيح شا ٍ
ومركز الدراذااااااات وال حوث العلتية ،الذي كان يعتح ةلى تطوير قدرات النظام في مجال األذاااااالحة ال يولوجية
20
والكيتيائية.
ير من التسااااةدات اإلنساااانية
اخيراً ،حافظع اإلمارات العربية التتحدة طوال ذااانوات الصاااراع ةلى مساااتوى ك ٍ
تنس اق ةن كثب مع الحكومة السااورية 21.وقد وصاالع
لسااوريا ،ةن طريق وكاالت األمم التتحدة في دمشااق التي ّ
 17ذيرياندايز" ،شركة اماراتية للتطوير واالذتثتار في ذوريا" 23 ،ار https://bit.ly/35mwyei ،2013
 18وزارة التجارة األميركية" ،امر مرت ط بأيتن ةتار ،ورشيد ال ني ،وشركة الهندذة وال ناء والتقاوالت ،وشركة ’ادفانسع تي ذوليوشنز’،
وشركة ’اي تي وايف’ ش .م .ح ".ط & Order Relating to Aiman Ammar, Rashid Albuni, Engineering Construction
Contracting Co., Advanced Tech Solutions and iT Wave FZCOيhttps://bit.ly/2z7zn47 ،2013 ،
 19في تتوز  ،2014خضعع شركة "بانغايتس انترناشيونال كوربورايشن" للعقوبات بس ب تزويدها ك ّح من الحكومة السورية وشركة ذيترول
التتلوكة من الدولة ،بك ّتية ك يرة من التنتجات النفطية ،ما بين العا َمين  2012و .2014كالين مال " ،الواليات التتحدة تعاقب شركة في الشارقة
بس ب م يعات الى ذوريا" طUS Sanctions Sharjah Company for Sales to Syriaي " ،ا ناشيونال" 15 ،تتوز ،2014
https://bit.ly/2nNNitK
 20وزارة الخزانة األميركية" ،وزارة الخزانة تعاقب ش كات تدةم الحكومة السورية" ط Treasury Sanctions Networks Providing
Support to the Government of Syriaي 21 ،تتوز https://bit.ly/29YCwrk ،2016
 21راينود ليدرز وخلود منصور" ،العتح اإلنساني ،وذيادة الدولة ،وصيانة النظام السلطوي في الحرب السورية" ط Humanitarianism,
State Sovereignty and Authoritarian Regime Maintenance in the Syrian Warي ،مجلة العلوم السياذية الفصلية 133ط2ي،
تتوز .257-225 ،2018
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التساةدة اإلماراتية الخارجية لسوريا الى  3،59مليار درهم ط 977مليون دوالري ،بين العام  2012واوائح العام
 ،2019وفقا ً لوزارة الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتية ،ووكالة اإلناثة اإلماراتية 22.بالتقارنة مع ل  ،لم
ت لج التساةدة اإلماراتية التالية لصندوق االئتتان إلةادة اةتار ذوريا التابع للتعارضة ،ذوى  23مليون دوالر
23
منذ ش اط .2019

االنسحاب التدريجي من الساحة السورية
اضاااحع الرن ة الضاااتنية ل عا ملكيّات الخليج في تط يع العالقات مع دمشاااق ،نير خافي ٍة ةلى احد في صااايف
العام  ،2018حيث كانع اإلمارات العربية التتحدة وال حرين 24في طليعة الدول الران ة في ل  ،ا اةادتا فتح
ذاااافارت َيهتا في ذااااوريا في كانون األول  .2018وقد ّ
وزةع الساااافارة اإلماراتية خالل شااااهر رمضااااان في ايار
مولع ايضاااا ً
 ،2019حصاااصاااا ً نذائيةً تحتح شاااعار اإلمارات ،في ذااااحة الترجة في وذاااط دمشاااق ،ةلتا ً انها ّ
25
ةرضا حصريا ً ةلى قناة ابو ظ ي.
مسلسلَين ذوريَّين ُ
التطورات
التحول في السااااياذااااة الخارجية اإلماراتية ازاء الصااااراع السااااوري ،تعود الى
والواقع ان جذور هذا
ّ
ّ
اإلقليتية التي شاااااهدها العامان  2014و .2015اوالً ،ةتدت اإلمارات بدءا ً من العام  ،2014ةقب ذاااااقوط مع ّتر
القذافي ،الى التد ّخح او باألحرى التد ّخح من جديد في لي يا ،ة ر شااانّها نارا ٍ
ت جويةً ضااادّ التجتوةات اإلذاااالمية
ّ
اضطلعع
التدةومة من تركيا وقطر ،و ل دةتا ً منها للجيل الوطني اللي ي التوالي للتشير خليفة حفتر 26.ثانياً،
بدور فاة ٍح في الحرب التي تقودها السااااعودية ضاااادّ اليتن ،والتي بدات في ار  ،2015بتقديتها الدةم
اإلمارات
ٍ
28
السااياذااي واالقتصااادي والعسااكري للتجلس االنتقالي الجنوبي في اليتن 27.لكن ل ّتا ا ّمنع اإلمارات مصااالحها،
ورات نفسها امام ضغط نربي إلنهاء الحرب ،اةلنع خفا وجودها العسكري في اليتن في ب ُ ،2019مقلّصةً
جهودها ضادّ التقاتلين الحوثيين في ال الد .اخيراً ،كانع اإلمارات والساعودية الجهت َين الفاةلت َين الرئيسايّت َين اللتين
قطعتا الروابط بالدوحة في مجال السااياذااة والتجارة والنقح ،في حزيران  .2017كتا اتّهتتا قطر بدةم اإلرهاب،
وتأجيج االضااطرابات في التنطقة ة ر دةتها حركا ٍ
والتقرب جدّا ً من ايران،
ت مثح اإلخوان التساالتين وحتاس،
ّ
وهو ما نفته الدوحة بالكامح .لقد ذاااااا َعع الرياض وابو ظ ي اكثر ما ذاااااا َعتا الى ك ح ذااااااياذااااااة قطر الخارجية،
واخضاةها الى اجندتهتا اإلقليتية.
م اذّا الحين ،ر ّكزت اإلمااارات اولوي اّا اتهااا اإلقليتيااة ةلى الحرب في ك ا ّح من اليتن ولي يااا ،والتنااافس مع قطر،
والتوتّرات مع ايران ،حتى انها قلّصااع مشاااركتها منذ العام  2015في التحالف الذي تقوده الواليات التتحدة ض اد ّ
 22وكالة ان اء اإلمارات" ،التساةدات اإلماراتية لسوريا ت لج  3،59مليار درهم بين العا َمين  2012و "2019ط UAE Aid to Syria Reaches
AED3.59 billion from 2012-2019ي 25 ،كانون الثاني https://bit.ly/2m96Iby ،2019
 23صندوق ائتتان اةادة اةتار ذوريا 13 ،ش اط https://bit.ly/2BrrdVs ،2019
صح الى ’تفاهم’ مع الدول العربية" طSyria’s Assad Reaches ‘Understanding’ with Arab Statesي،
" 24اذوشيتد برس" ،األذد يتو ّ
"فويس اوي اميركا نيوز" 3 ،تشرين األول https://bit.ly/2lQOUlo ،2018
 " 25جيا تايتز"" ،اإلمارات العربية التتحدة تستخدم القوة الناةتة في ذوريا بعد  7ذنوات من الجفاء" ط UAE Using Soft Power in
Syria After 7-Year Frostي 31 ،ايار https://bit.ly/31S51Pl ،2019
 26اندرو ماكغريغور" ،مصر واإلمارات العربية التتحدة والتد ّخح العسكري العربي في لي يا" ط Egypt, the UAS and Arab Military
Intervention in Libyaي ،مجلة "تيروريزم مونيتور" التج ّلد 12 :النسخة 5 ،17 :ايلول https://bit.ly/2VUT5cO ،2014
 27مركز صنعاء للدراذات االذتراتيجية" ،انشطار اليتن  -تقرير اليتن ،انسطس /ب  4 ،"2019ايلول https://bit.ly/2CLVdvZ ،2019
 28ذيطرت اإلمارات ةلى جزيرة ذقطرى اليتنية بعد انشاء قاةدة ةسكرية فيها ،والقيام بأنشطة تنتوية اجتتاةية واقتصادية واذعة النطاق .وقد
م ّكن موقع ذقطرى االذتراتيجي في وذط اه ّم طرق تجارة النفط في العالم ،اإلمارات من السيطرة ةلى التجارة ة ر قناة السويس ومضيق باب
التندب بين اليتن والقرن األفريقي .يوذف انروان" ،هح تتهيّأ اإلمارات العربية التتحدة إللحاق جزيرة ذقطرى اليتنية؟" ط Is the UAE
?Gearing Up to Annex Yemen’s Socrota Islandي" ،انسايد ارابيا" 26 ،نيسان https://bit.ly/2Vtnpi1 ،2019
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تنظيم الدولة اإل ذالمية في ذوريا ،كي تنخرط الى حدّ ك ير في العتليات الع سكرية في اليتن .وا بدت احتتاالت
ذقوط النظام السوري انها خذة ٌ في التضا ل اكثر فأكثر ،خصوصا ً بعد التد ّخح العسكري والجوي واذع النطاق
الذي قامع به موذاكو ضادّ التعارضاة التسالّحة دةتا ً لدمشاق ،في ايلول  ،2015ةتدت ابو ظ ي شاي ا ً فشاي ا ً الى
ّ
ور في تجتيد
عارض لنظام األذد .وقد ه ع ابعد من ل الى
االضطالع بد ٍ
التخفيف من حدّة موقفها الرذتي ال ُت ِ
الج هت َين العسااكريت َين في محافظت َي درةا والقنيطرة ،والتهديد بوقف تتويلها الج هة الجنوبية في اكثر من مناذ ا ة
في العا َمين  2017و .2018هذا ودفعع اإلمارات اخيرا ً مجتوةات التعارضة التسلّحة ،بواذطة خالد التحاميد،
بالثوار الى
الى التفاوض ةلى "اتفاق مصااااااالحة محلية" مع النظام السااااااوري برةاية روذااااااية ،األمر الذي ادّى ّ
29
االذتسالم في تتوز .2018
برر التسااااؤولون اإلماراتيون
ةقب هذه التغيّرات الك رى
والتطورات السااااياذااااية التي طالع التشااااهد اإلقليتيّ ،
ّ
قرارهم اذت ناي العالقات بدمشق في العام  ،2018بتا ذ ّتوا ضرورة اةادة تفعيح الحضور والدور العربيَّين في
ذااااوريا ،وكان الهدي ال ُتعلَن رذااااتيا ً وراء ل مواجهة نفو تركيا وايران في ال الد 30.يُذ َكر ان وزير الخارجية
حث ق ح ةام ّ
اإلماراتي ،الشااايخ ة د بن زايد ل نهيان ،كان ّ
كالً من ايران وتركيا ةلى انهاء ما ذااا ّتاه افعالهتا
31
"االذتعتارية" في ذوريا ،ومحاوالتهتا تقليص ذيادة الدولة السورية.
ال ش ّ في ان التوتّرات تنامع بشكح ّ
مطرد في السنوات األخيرة بين اإلمارات العربية التتحدة وتركيا ،حول ةد ٍد
من القضااايا السااياذااية اإلقليتية ،وال ذاايتا ةقب االنقالب العسااكري الذي شااهدته مصاار في صاايف العام .2013
وشاااتلع هذه القضاااايا اصاااطفاي تركيا الى جانب قطر 32،وتنافس التصاااالح الساااياذاااية واالقتصاااادية في القرن
األفريقي 33،والصااراع اللي ي الذي يدةم فيه الطرفان جها ٍ
ت فاةلةً متعارضااة .وقد وصااح األمر بالرئيس التركي
رجب طيب اردونان الى حدّ اتهام اإلمارات بدةم محاولة االنقالب التي نفّذتها ضااااادّه فرقةٌ صاااااغيرة ٌ من الجيل
التركي في العام  34.2016لكن ي دو ان احدى نقاط الخالي الرئيسية من وجهة نظر الح ّكام اإلماراتيين ،تكتن في
دةم تركيا ،منذ العام  ،2011لإلخوان التساالتين وحركات اذااالمية اصااولية اخرى يرون انها تشا ّكح تهديدا ً ك يرا ً
لحكتهم ولالذاااتقرار في التنطقة ،ولذا صااابّ طتوح ابو ظ ي مذّا الحين ةلى احتواء جهود تركيا هذه .وبعد ان
وذااعع انقرة نطاق نفو ها في شااتال ذااوريا ،واَضاا َحع واحدة ً من الجهات الفاةلة الدولية الرئيسااية الثالث طالى
ّ
ة ِري بتسااار اذااتانة الدبلوماذااي ،ةتدت اإلمارات الى ادانة ةتلية نصاان الزيتون
جانب روذاايا وايراني في ما ُ
الع سكرية التي شنّتها تركيا في ةفرين ،ذوريا ،في ار  .2018والالفع ان التعار ضة اإلماراتية للنفو التركي
في ذوريا ،دفعع اإلمارات الى التعاطف مع اكراد ذوريا ،واإلةالن في ب  2018ةن تقديتها دةتا ً ماليا ً بقيتة
الثوار الى حق ة ما بعد االذتسالم في دراةا في جنوب ذوريا :تداةيات ونتائج
 29ه ة محتد ،الترجع السابق؛ ة د الج اصيني" ،من حكم ّ
الثوار خالل التفاوضات" ط From Rebel Rule to a Post-Capitulation Era in Daraa Southern Syria: The Impacts
ذلو
ّ
and Outcomes of Rebel Behaviour During During Negotiationsي ،تقرير مشروع بحثي طفلورنسا :معهد الجامعة األوروبية،
ش اط 2019يhttps://bit.ly/2nnQ0q4 ،
 30هاشم ةسيران" ،اإلمارات العربية التتحدة تعيد فتح ذفارتها في دمشق بعد ذتة اةوام" ط UAE Reopens Embassy in Damascus
after Six Yearsي " ،ا ناشيونال" 27 ،كانون األول https://bit.ly/2Nh5aYU ،2018
 31وكالة ابناء اإلمارات" ،الصحافة اإلماراتية :ال مجال لالذتعتار في ةالم اليوم" ط UAE Press: There is no Room for Colonialism
in Today’s Worldي 31 ،ب https://bit.ly/2pRigCf ،2017
 32من بين الئحة من  13مطل ا ً رفعته اإلمارات الى قطر في حزيران  ،2017طال ع بإزالة القاةدة التركية في الدوحة كشرطٍ من شروط رفع
الحصار ةلى قطر ،مؤ ّكدة ً معارضتها النفو والوجود التركيَّين في التنطقة.
 33في الصومال ،ادّت معركة حول السيطرة ةلى التوانئ والطرق ال حرية ،الى وضع ك ّح من تركيا وقطر في مواجهة السعودية واإلمارات
العربية التتحدة.
 34ذامويح راماني" ،اإلمارات العربية التتحدة تضاةف جهودها التناهضة لتركيا في ذوريا" ط UAE Steps Up Anti-Turkey Efforts
in Syriaي ،التونيتور 25 ،ش اط https://bit.ly/31QCtpD ،2019
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 50مليون دوالر لل رنامج األميركي لتحقيق االذاااتقرار ،في الجزء الذي تسااايطر ةليه قوات ذاااوريا الديتقراطية
في محافظة الرقّة .فضالً ةن ل  ،ادانع وزارة الخارجية اإلماراتية في تشرين األول  ،2019الهجوم العسكري
التركي األخير ةلى شااتال ذااوريا ،قائلةً انه يتثّح "اةتدا ًء صااارخا ً نير مق ول ةلى ذاايادة دولة ةربية شااقيقة بتا
35
يتنافى مع قواةد القانون الدولي ،ويتثّح تد ّخالً صارخا ً في الشأن العربي".
اما في ما يتعلّق بإيران ،فلطالتا خ شيع اإلمارات التهديدات التي تطرحها هذه األخيرة ،ومع ل َذ َعع دوما ً الى
تجنّب الخوض في مسااار تصااادمي م اشاار ةند مواجهتها .فكان التوقف اإلماراتي الرذااتي ان ال رنامج اإليراني
لتطوير قدرات الصاااواريخ ال الساااتية التتقدّمة يجب ك حه 36،ومن هنا شااا ّكلع اإلمارات طرفا ً اذااااذااايا ً في اجندة
اإلدارة األميركية التتتثّلة في فرض "اقصااااااى الضااااااغوط" ةلى طهران .نير ان العدائية بين اإلمارات وايران
للترة األولى منذ العام
تراجعع في صاااااايف العام  ،2019حينتا اجرت طهران وابو ظ ي محادثات بحرية امنية ّ
 ،2013في محاول ٍة واضااااح ٍة لتهدئة التشااااجنّات في الخليج 37.فوقّع الطرفان مذ ّكرة تفاهم لتعزيز امن الحدود بين
ال لدَين في ب  38،2019واذاااتأنفع لجنة الحدود اإلماراتية-اإليرانية التشاااتركة انشاااطتها للت ّرة األولى منذ ذاااتة
اةوام .في نضااون ل  ،اةلنع اإلمارات ةن تقليص وجودها العسااكري في اليتن ،وهو ما راى فيه التسااؤولون
39
اإليرانيون خطوة ً ايجابية.
وقد اثار نياب االتّساااااق في السااااياذااااة الخارجية األميركية حيال ايران ،وتردّد واشاااانطن في حتاية حلفائها في
فساااعَع الى شاااك ٍح من اشاااكال التفاهم
الخليج ،خشااايةً لدى اإلمارات من ان تُعزَ ل في مواجه ٍة محتتل ٍة مع طهرانَ ،
الت اشااار مع هذه األخيرة .كتا ان محاولتها بناء ةالقات اكثر اذاااتقرارا ً مع ايران ،اةت ُ ِ َرت ةلى نطاق واذاااع في
التنطقة ،وذاايلةً لصااون ذااتعتها بصاافتها مركزا ً منا ً وحيويا ً لقطاع األةتال .فلقد خشااي التسااؤولون اإلماراتيون
ي محاوالت متكنة إليران لشا ّ
ان هجتات م اشاارة ةلى األراضااي اإلماراتية ،الى تهديد اذااتقرارهم
من ان تؤدّي ا ّ
40
االقتصااادي والسااياذااي .اخيراً ،ذاااهتع ايض اا ً التخاوي في دبي ،التي حافظع ةلى ةالقات اقتصااادية وطيدة
41
بإيران ،في تلطيف السياذة اإلماراتية تجاه طهران ،وال ذيتا بالتقارنة مع السياذة السعودية.
بيد ان التناشاادات بوقف التصااعيد لم ت دّل موقف اإلمارات الرذااتي حيال التد ّخح والنفو اإليرانيَّين ةلى الساااحة
 35وزارة الخارجية والتعاون الدولي" ،اإلمارات تدين العدوان العسكري التركي في ذوريا" ط UAE Condemns Turkish military
Aggression in Syriaي 10 ،تشرين األول https://bit.ly/31ZmUfI ،2019
 36ليز ذالي" ،طتوحات اإلمارات العربية التتحدة ترتدّ ةليها ا تجد نفسها في ج هة التوتّرات األميركية-اإليرانية" ط The UAE’s
Ambitions Backfire as it Finds Itself on the Front Line of US-Iran Tensionsي" ،واشنطن بوذع" 11 ،ب ،2019
https://wapo.st/2KLiCkC
 37جاء وقف التصعيد ةقب هجتات ةلى ناقالت وذفن اخرى اماراتية ق الة ذاحح اإلمارات طقرب الفجيرة ،التي تتولّى  70في الت ة من صادرات
اإلمارات النفطيةي ،في ايار وحزيران  .2019وخالفا ً لواشنطن والرياض ،لم تُشِر ابو ظ ي م اشرة ً الى طهران ةلى انها التسؤول ةن انفجار
األلغام التغنطيسية ةلى الناقالت التوجودة ق الة الساحح اإلماراتي ،في حزيران .2019
 38معهد الدوحة" ،التغييرات في ذياذية اإلمارات العربية التتحدة :األذ اب والحوافز" ط Changes in UAE Policy: Reasons and
Motivationsي 8 ،ب https://bit.ly/2nqVyzD ،2019
تقرب ما بين الخص َتين ايران واإلمارات" ط Iranian press review:
" 39ميدل ايسع ي"" ،نظرة الى الصحافة اإليرانية :التوتّرات في الخليج ّ
Gulf Tensions Bring Unlikely Friends Iran and UAE Closerي 8 ،ب https://bit.ly/2ZM8EFY ،2019
 40يتكن للقوات اإليرانية ان تستهدي بسهولة التنشآت النفطية اإلماراتية بالصواريخ قصيرة التدى .وزاد الهجوم ةلى منشأة بقيق لتعالجة النفط
تعرض بنيتها التحتية لهجوم محتتح .وفي  18ايلول  ،2019اةلنع جتاةة الحوثيين
في السعودية ،في  14ايلول  ،2019مخاوي اإلمارات من ّ
اليتنية انها حدّدت ةشرات التواقع في اإلمارات التي تش ّكح اهدافا ً محتتلة .رويتز" ،حوثيو اليتن يهدّدون ّ
بشن هجتات ةلى اهداي في اإلمارات
العربية التتحدة" طYemen’s Houthis Threaten to Attack United Arab Emirates Targetsي 18 ،ايلول ،2019
https://reut.rs/2kFgr9v
 41جيورجيو كافييرو" ،التحادثات ال حرية اإلماراتية-اإليرانية" طThe UAE and Iran’s Maritime Talksي" ،لوب لوغ" 6 ،ب ،2019
https://bit.ly/2GQjx1Y
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اإلقليتية ،حيث رات ابو ظ ي في النفو اإليراني في ذااوريا ةنصاارا ً ذاال ياً ،وتحدّيا ً مه ّتا ً لتقاربها التسااتق لي مع
دمشااااااق .مع ل  ،ت دو طتوحات بعا ملكيّات الخليج في ابعاد دمشااااااق ةن طهران ،بعيدة ً ةن الواقع ،اقلّه في
التستق ح التنظور .ف ينتا كانع ذوريا ق ح الحرب قادرة ً ةلى موازنة ةالقاتها الدولية ما بين هات َين الش كت َين ،من
خالل التحافظة ةلى ةالقات وثيقة بإيران وروذاااايا ،الحليفت َين األقرب اليها ،وفي الوقع نفسااااه احياء انفراجٍ في
العالقات بالدول الغربية وملكيّات الخليج ،زادت ايران مذّا الحين نفو ها وحضورها في ذوريا الى حدّ ك ير.
مؤتمر يجمع رجال أعمال سوريين وإمراتيين وممثلي الغرف اإلقتصادية

الجزء الثاني :اهتمام بإعادة االستثمار في سوريا تقف دونه عقبات عدّة
بعد ةد ٍد من الزيا رات الثنائية التي اجراها رجال اةتال ومساااااؤولون اماراتيون الى ذاااااوريا ،ووفد ذاااااوري الى
اإلمارات العربية التتحدة في كانون الثاني  ،2019شار وفد اماراتي مؤلّف من  40شخ صاً ،ب َتن فيهم اة ضاء
في نري التجارة الس ع في اإلمارات 42،في الدورة  61لتعرض دمشق الدولي ،ما بين  28ب و 6ايلول .2019
ااارح ة د ذاااالطان العويس ،رئيس نرفة تجارة وصااااناةة الشااااارقة ،ونائب رئيس اتحاد
وفي هذا اإلطار ،صا ّ
نري التجارة اإلماراتية ،فور وصااوله الى دمشااق ،بأن وجود الوفد اإلماراتي في هذا الحدث يعكس رن ةً ةتيقةً
في التضااااااي قدما ً بالعالقات بين ال لدَين 43.كتا ان بعا التقاولين اإلماراتيين واألطراي االقتصااااااادية الفاةلة،
ااارحوا ايضااااا ً ان اةادة اإلةتار في ذااااوريا تتثّح فرصااااةً ك يرة ً للشااااركات في ارجاء التنطقة ،ومن ضااااتنها
صا ّ
 42ابو ظ ي ،ودبي ،والفجيرة ،وراس الخيتة ،وةجتان ،والشارقة ،وام القيوين.
" 43القطاع الخاص – معرض دمشق الدولي الدورة  ،"61فايس و  28 ،ب https://bit.ly/2Lb02mb ،2019
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الشااااركات التتتركزة في اإلمارات 44.في التقابح ،ر ّحب التسااااؤولون في دمشااااق ،ورجال األةتال السااااوريون
التقربون من الن ظام ،بالتوقف اإل ماراتي الرذااااااتي الرا نب في ا ةادة العال قات بسااااااور يا نظرا ً الى ام كا نات
ّ
45
االذتثتار اإلماراتي .فتا ال يرقى اليه ال ش ّ ان النظام ال سوري في حاج ٍة ما ّذ ٍة الى راس التال واال ذتثتار ،ا
ان احتياطاته تراجعع في الساانوات األخيرة ،فيتا قيتة الليرة السااورية تسااتتر في االنخفاض ،حيث وصاالع الى
 635ليرة مقابح الدوالر في اواخر ايلول .2019

هل يُعاد االستثمار في القطاعات نفسها كما قبل العام 2011؟
ق ح العام  ،2011كانع اإلمارات العربية التتحدة ثاني اك ر مسااااتثتر ةربي في ذااااوريا ،خصااااوصااااا ً في قطاع
التج ّتعات العقارية والساااياحية 46،حيث ناهزت القيتة اإلجتالية الذاااتثتاراتها ال ااااااااا 20مليار دوالر بحلول العام
 ،2011ةلتا ً ان مشااااروةا ً واحدا ً مثّح ثالثة ارباع هذا الت لج .ومع ل  ،ذاااااهم الحجم ال اقي من االذااااتثتارات،
اادر لالذاااتثتار األجن ي الت اشااار في ذاااوريا خالل
وال الج حوالى  5مليارات دوالر ،في جعح اإلمارات اك ر َمصا ٍ
الع قد األول من القرن ال حالي .وفي ال عام  ،2009بلج حجم الت جارة بين ال لدَين  322مليون دوالر ،األمر ا لذي
وضااااع ذااااوريا في الترت ة  58في مجال الت ادل التجاري نير النفطي لإلمارات مع بلدان اخرى ،في حين كانع
اكثر من الف شااااااركة تعتح في اإلمارات في العام  47.2007اما االذااااااتثتار اإلماراتي في القطاع التصاااااارفي
48
صة بن اإلمارات اإلذالمي في بن ال ركة ذوريا ،والتي بلغع نس تها  10في الت ة.
السوري ،فاقتصر ةلى ح ّ
العقارات والمشاريع الفاخرة
صاا ّع معظم االذااتثتارات والتشاااريع التشااتركة اإلماراتية في ذااوريا ق ح العام  ،2011في التشاااريع العقارية
الك رى الفاخرة ،مثح حصاااااة مجتوةة ماجد الفطيم اإلماراتية بقيتة مليار دوالر في مشاااااروع "ختس شاااااامات"
49
ّ
وخطة تنفيذ مشااروع "مدينة بنيان" السااياحي والعقاري في ريف دمشااق ،بقيتة  15مليار
السااياحي في دمشااق،
دوالر 50.كذل تولّع شاااركة اةتار-االذاااتثتار لتا وراء ال حار ،وهي ة ارة ةن مشاااروع مشاااتر بين شاااركة
مقرا ً لها ،تنفيذَ مشااااااروع "ال وابة
اةتار  -ذااااااوريا ،ومجتوةة االذااااااتثتار لتا وراء ال حار التي تتّخذ من دبي ّ
الثامنة" ،الذي ض ّم الت نى الجديد لسوق دمشق لألوراق التالية ،ومساحات تجارية وترفيهية اخرى ،والذي قُد َّرت
قيتته ب ااااااا 500مليون الى مليار دوالر 51.واذتلتع شركة اةتار ايضا ً مشروع "تالل دمشق" الذي ض ّم "مدينة
دمشاااااق الرقتية لتقنية التعلومات" ،وةددا ً من الفيالت والشاااااقق الساااااكنية ،والتكاتب ،والتراكز التجارية ،بقيتة
مثترين مه َّتين لالذتثتار في اإلمارات والسعودية؟" ط Why 2019 and 2020
 44زياد ةواد" ،لتا ا ذيكون العامان  2019و 2020ةا َمين
َ
will be Great Vintage Years for Investing in the UAE and KSAي" ،انتروبرونور" 20 ،ب ،2019
https://bit.ly/2lTeB5e
 45نرفة صناةة دمشق وريفها ،فايس و  29 ،ب https://bit.ly/2IrZSq8 ،2019
 46ال يان" ،رئيس هي ة االذتثتار ل ’ال يان’ :اإلمارات الثانية ةربيا ً بحجم االذتثتارات في ذوريا" 23 ،كانون الثاني ،2010
https://bit.ly/31K993S
 47االتحاد 335 ،مليون درهم حجم الت ادل التجاري بين اإلمارات وذوريا" 26 ،كانون األول https://bit.ly/2Zesc8R ،2010
 " 48ا ذيريا ري ورت"" ،الشركات اإلماراتية ت دي اهتتاما ً متزايدا ً بسوريا" ط UAE Companies Showing Growing Interest in
Syriaي 24 ،كانون األول https://bit.ly/31LNJ6H ،2018
 49اليزابيث برومهال" ،مجتوةة ماجد الفطيم ملتزمة بسوريا ةلى الرنم من االضطرابات العنيفة" ط MAF Committed to Syria despite
Violent Unrestي" ،ارابيان بيزنس" 26 ،نيسان https://bit.ly/33TCR8K ،2012
 50تولّع مجتوةة بنيان اإلماراتية الدولية لالذتثتار هذا التشروع الذي يقوم ةلى بناء مدينة جديدة في منطقة ج ح الشيخ بالقرب من مدينة قطنا.
ارقام" ،تقرير خاص :رصد ألهم االذتثتارات الخليجية في قطاةي العقار والسياحة في ذوريا" 21 ،كانون األول ،2011
https://bit.ly/30hbljl
 51اةتار" ،اةتار-االذتثتار لتا وراء ال حار تطلق ةتلية بيع مركز ال وابة الثامنة التجاري في دبي في  23ش اط" ط EMAAR-IGO
Launches Sale of Eighth Gate Commercial Center in Dubai on Feb. 23ي 19 ،ش اط https://bit.ly/2zdUMbP ،2009
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نصف مليار دوالر .فضالً ةن ل  ،فازت شركة ارابت اإلماراتية لإلنشاءات ،في ش اط  ،2010بعق ٍد قيتته 67
كتح بحلول العام
مليون دوالر لتشييد فندق ياذتين روتانا في دمشق 52.اال ان معظم هذه الت شاريع لم يكن قد ا ذت ُ ِ
53
 ،2011وتوقّف العتح فيها مع بداية االنتفاضة في منتصف ار .2011
وربتا ليس مساااااتغربا ً ان اإلمارات ابدت اهتتاما ً منذ منتصاااااف العام  2018بالفرص الجديدة في قطاع العقارات
الفاخرة في ذاااوريا ،وال ذااايتا مشاااروع "ماروتا ذااايتي" التعروي في دمشاااق 54.ففي ب  ،2018قام التواطن
تختص بالخدمات التالية
اإلماراتي ة د الجليح ال لوكي ،وهو نائب رئيس شاااااركة فاق اإلذاااااالمية للتتويح ،التي
ّ
مقر شاااركة
التتوافقة مع الشاااريعة اإلذاااالمية ،ورئيس شاااركة اإلمارات للتطوير واالذاااتثتار – ذاااوريا ،بزيارة ّ
دمشق الشام القابضة ،حيث اةرب ةن اهتتامه باالذتثتار في مشروع "ماروتا ذيتي" 55.وبعد بضعة اشهر ،في
كانون الثاني  ،2019اجرى وفدٌ من شركة دمشق الشام القابضةُ ،متثَّالً برئيسها التنفيذي السابق نصوح النابلسي،
زيارة ً الى اإلمارات مع موفدين ذوريين خرين ،هدفع الى تشجيع االذتثتار والشراكات في ذوريا في مختلف
قطاةات االقتصاد ،من ضتنها قطاع العقارات .وقد التقى الوفد ةددا ً من نري تجارة وصناةة اإلمارات ،اضافةً
56
الى رجال اةتال محليين.
كذل ارذلع شركةٌ اماراتيةٌ اخرى هي داما العقارية ،احد اك ر شركات التطوير العقاري في اإلمارات والعالم
العربي 57،وفدا ً الى دمشق في كانون األول  2018للقاء متثّلين ةن شركت َين ذوريّت َين هتا مجتوةة تلسا ،والديار
الدمشقية 58التي يتولّى رئاذتها محتد نازي الجاللي ،وزير ذابق لالت صاالت ومساهم صغير ةضو في مجلس
ادارة شااااااركة ذاااااايريتح ،التي يتلكها رامي مخلوي .وةلى نطاق اوذااااااع ،حظيع شااااااركات التطوير العقاري
اإلماراتية ،ةلى نرار ري ورتاج العقارية ،وارابت لإلنشااااءات ،واألفق اينرجي ،بتتثيح جيّد في معرض دمشاااق
الدولي للعام .2019
هذا ومنحع وزارة الساااياحة الساااورية ،في تتوز  ،2018شاااركةً اماراتيةً هي كورال للفنادق ،وشاااريكتها التحلية
مجتوةة جوليا دومنا ،رخصةً إلدارة فندق خدمات متيّزة في وذط دمشق .وكان من التتوقَّع ان تستثتر الشركة
59
 750مليون ليرة ذورية ،اي ما يساوي حوالى  1،7مليون دوالر ،لتجديد هذا الفندق من ف ة اربع نجوم.
ي من تل الزيارات والتصريحات الى اذتثتارات فعليّة او خطوات رذتية نحوها .فربتا
مع ل كلّه ،لم يُتر َجم ا ٌّ
شهر واح ٍد فقط ةلى معرض دم شق ،ولكن ةق ات ك يرة قد تحول اي ضا ً
ال يزال من الت كر اال ذتثتار بعد مرور
ٍ
 52انجيال جيوفرايدا" ،التستثترون في طريقهم الى دمشق" طInvestors on Road to Damascusي " ،ا ناشيونال" 1 ،ايار ،2010
https://bit.ly/31LR85o
 53زياد نصن" ،ذوريا :االذتثتارات الخليجية في حتاية الدولة" ،األخ ار 27 ،تتوز https://bit.ly/2VvSUWy ،2016
 54محتود الل ابيدي" ،رجال اةتال دمشق :اش اح "ماروتا ذيتي" ،تقرير مشروع بحثي ،طفلورنسا :معهد الجامعة األوروبية ،نيسان 2019ي،
https://bit.ly/2QwVN8V
 55محتود صالح" ،في خطوة جديدة ..اإلمارات تعلن رن تها باالذتثتار في ذورية" ،الوطن اونالين 7 ،ب https://bit.ly/2Oxj75t ،2018
 56اةتار ذورية" ،ماروتا ذيتي تحط رحالها في ابو ظ ي األذ وع التق ح" 15 ،كانون الثاني https://bit.ly/2L4AdEf ،2019
ملياري دوالر .ويتتل رجح األةتال اإلماراتي
 57ت لج قيتة اصول شركة داما العقارية اكثر من  7مليارات دوالر ،وةائداتها السنوية اكثر من
َ
صةً في الشركة نس تها  72،2في الت ة .للشركة فرةان في قطر والسعودية ،ومشاريع في مصر ،واألردن ،ول نان،
حسين ةلي ح يب ذجواني ح ّ
والعراق .دم هنية" ،التال واألذواق والتلكيّات .مجلس التعاون الخليجي واالقتصاد السياذي للشرق األوذط التعاصر" ط Money, Markets,
and Monarchies. The Gulf Cooperation Council and the Political Economy of the Contemporary Middle Eastي،
طكام ردج ،التتلكة التتحدة :منشورات جامعة كام ردج2018 ،ي.84 ،
 58اةتار ذورية" ،داما العقارية اإلماراتية ت حث في دمشق ذ ح تنفيذ مشاريع تطوير ةقاري" 20 ،كانون األول ،2018
https://bit.ly/2Hg3zyC
 " 59ا ذيريا ري ورت"" ،وزارة السياحة تتنح شركة اماراتية رخصة ادارة فنادق" ط Tourism Ministry Grants Hotel Management
License to UAE Companyي 3 ،تتوز https://bit.ly/2TN3NlD ،2018
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صح ادناهي.
دون العودة السريعة للتستثترين اإلماراتيين طكتا هو ُمف َّ
النقل و التجارة
شكلّع اإلمارات العربية التتحدة في العام  2017ذابع او ثامن اك ر ذوق للتصدير السوري ،بقيتة  44،5مليون
دوالر .وشتلع السلع الرئيسية التستوردة الدهون والزيوت الحيوانية والن اتية ط 6،5ماليين دوالري؛ واألصناي
التصاااااانوةة من الحجر ،والجص ،واألذاااااا توس ،والتيكا ،وما شااااااابهها ط 6،3ماليين دوالري؛ والآللئ الط يعية
والصناةية ،واألحجار الكريتة وش ه الكريتة ،والتعادن الثتينة ط 5،6ماليين دوالري؛ والقهوة ،والشاي ،والتتّة،
والتوابح ط 5،5ماليين دوالري .بيد ان التيزان التجاري ما َل بوضوحٍ لصالح اإلمارات ،حيث بلغع قيتة صادرات
هذه األخيرة الى ذاااوريا  968مليون دوالر في العام نفساااه ،وشاااتلع الالت والتعدّات والقطع الكهربائية ط479
60
مليون دوالري؛ والت ج ط 280مليون دوالري؛ والالت ط 64مليون دوالري؛ وال الذااااااتي ط 20،7مليون دوالري.
واذتتر ارتفاع الصادرات اإلماراتية الى ذوريا في العام  ،2018حيث وصلع الى  1،5مليون دوالر 61،مع ان
ّ
صاانِعَع في اإلمارات
معظم هذا
النتو جاء نتيجة التنتجات الصااينية التي ّ
تتر ة ر دبي ،وتُعاد تسااتيتُها ةلى انها ُ
ّ
الحرة العربية الك رى.
العربية التتحدة ،بغية االذتفادة من مزايا اتفاقية منطقة التجارة
ّ
لهذا الساااااا ب ت ُ دي الشااااااركات اإلماراتية اهتتاما ً فعليا ً باذاااااات ناي ةقودها مع ذااااااوريا في مجال النقح والتجارة
ور الى ال حر التتوذااط .ففي بداية كانون الثاني  ،2019اةلنع
والخدمات ،خصااوص اا ً ان ذااوريا تش ا ّكح بوابة ة ٍ
متر توري ٍد بطول
شااركة موانئ دبي العالتية في اإلمارات ،وهي احد اك ر مش اغّلي التوانئ في العالم ،ةن انشاااء ّ
وصرحع
 2500كيلومتر من ج ح ةلي في دبي ،وصوالً الى مع ر نصيب-جابر الحدودي بين األردن وذوريا.
ّ
ومزودي الخدمات
التتر الجديد من شأنه ان يشهد تعاونا ً ةن كثب ما بين السلطات الجتركية
الشركة التشغّلة ان
ّ
ّ
ق فعّا ٍل اكثر للساااالع من
اللوجسااااتية في اإلمارات ،والسااااعودية ،واألردن ،وذااااوريا ،ول نان ،من اجح تحقيق تدفّ ٍ
التتر
ذااوريا واليها .كتا اةلنع موانئ دبي ان القافلة األولى التؤلّفة من ثالث شاااحنات ُمس ا َّجلة في دبي ،ذاالكع
ّ
ذط التدّة التي كانع تستغرقها هذه الرحلة ق ح اةادة فتح الحدود،
في نضون  6ايام ،ما ش ّكح خفضا ً ك يرا ً في متو ّ
ً 62
والتي كانع  24يوما.
اضاااافةً الى ل  ،اةلن رئيس اللجنة الزراةية في اتحاد التصااادّرين الساااوريين ،اياد محتد ،في منتصاااف شااا اط
جار ةلى ان شاء شركة شحن وم ستودةات لل صادرات ال سورية الى دبي ،كتا ات ُّ ِفق ةليه خالل
 ،2019ان العتح ٍ
63
زيارةٍ لرجال اةتا ٍل ذوريين الى اإلمارات ،في كانون الثاني .2019
لكن هذه اإلةالنات ال تُتر َجم الى نتائج فعلية ،ا قامع وزارة النقح السااورية في نيسااان  ،2019بإلغاء اإلةفاءات
التي كانع تساااتفيد منها الشااااحنات الساااعودية واإلماراتية اثناء ة ورها ذاااوريا بتوجب االتفاقيات الثنائية ال ُتوقَّعة
في العا َمين  2004و 2005ةلى التوالي ،األمر الذي و ّجه ضااااااربةً اضااااااافيةً للجهود الرامية الى اةادة الروابط
صصة لإلمارات ةلى الرنم من العق ات في العالقة الثنائية" ط Exporters
 " 60ا ذيريا ري ورت"" ،اتحاد التصدّرين :تأذيس شركة شحن مخ ّ
Federation to Set-up UAE-dedicated Freight Company despite Obstacles in Bilateral Relationshipي 27 ،ش اط
https://bit.ly/2HcLIZg ،2019
 61قاةدة ال يانات اإلحصائية لتجارة السلع األذاذية ،األمم التتحدة 23 ،ب https://comtrade.un.org ،2019
مترا ً للتجارة بين ج ح ةلي وذوريا" ط DP World Establishes Trade Corridor
" 62لوجستكس ميدل ايسع"" ،موانئ دبي تنشئ ّ
between Jebel Ali and Syriaي 3 ،كانون الثاني https://bit.ly/2z52eWW ،2019
 63ذانا" ،اتحاد التصدّرين يعتح ةلى انشاء مستودةات للصادرات السورية في اإلمارات" ط Exports Unions Works on Establishing
Warehouses for Syrian Exports in UAEي 19 ،ش اط https://bit.ly/2KJPFad ،2019
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بتلكيّات الخليج 64.في الوقع نفسه ،وةلى الرنم من اةالن التسؤولين اإلماراتيين انهم في صدد اةادة الرحالت
الجوية الى ذااوريا 65،بقيع رحالت طيران اإلمارات الى دمشااق ُمعلَّقة 66،بعد ان كانع طيران اإلمارات مشااغّح
الرحالت الجوية األك ر في ذااااااوريا ق ح الحرب 67.فالقيود ةلى التجال الجوي السااااااوري لم تُرفَع بعد ،ةلتا ً ان
ومقرها ابو ظ ي ،ال تنوي هي األخرى اذت ناي رحالتها الى دمشق حالياً 68.والواقع ان ةوامح
االتحاد للطيران،
ّ
ذااااياذااااية اكثر منها تقنية ذاااايكون لها الثقح األك ر ةلى األرجح في القرارات التي تتّخذها شااااركات الطيران هذه
ونيرها في التنطقة .يُذ َكر ان اجنحة الشااام للطيران السااورية الخاضااة للعقوبات األميركية ،هي الخطوط الجوية
الوحيدة التي تشغّح رحالت من دمشق الى اإلمارات منذ تتوز .2018

العوائق في وجه عودة االستثمار اإلماراتي إلى سوريا
ي
ةلى الرنم من الزيارات الرذااااااتية ،وفرص االذااااااتثتار التتكنة في القطاةات التذكورة نفاً ،لم تُت َّخَ ذ بعد ا ّ
خطوات ملتوذاااة ةلى هذا الصاااعيد .فإلى جانب التساااتوى العالي لعدم االذاااتقرار والفسااااد ،ونياب الضاااتانات
األمنية واإلطار القانوني لالذااتثتارات التحتتلة ،يُر َّجح ان يؤدّي ةامالن اذاااذاايان خران الى ةرقلة االذااتثتار
اإلماراتي في ذوريا :العقوبات األميركية ،والصعوبات االقتصادية التي تواجهها دبي.
العقوبات األميركية
يشاا ّكح النطاق الواذااع للعقوبات األميركية من دون شاا ّ مصاادر قلق ك ير لإلمارات ،ونيرها من ملكيّات الخليج
السااااةية الى بساااط نفو ها في ذاااوريا .وةلى نحو ةام اكثرَ ،ك َح الضاااغط األميركي حصاااول مزي ٍد من التقارب
السياذي بين بعا األنظتة العربية طوابرزها السعوديةي وذوريا.
لكن اإلمارات ال تساااااتطيع التجازفة في تعريا ةالقاتها براةيها وحليفها الرئيساااااي ،الواليات التتحدة ،للخطر.
ّ
موظف ةساااكري اميركي بتوجب اتفاقية تعاون دفاةية ثنائية ،ناهي ةن انها
فهي تضااا ّم ما يقارب ال ااااااااا 5الي
التتطورةِ 69.زد ةلى ل ان اإلمارات
ااتر مه ّم للتعدات العساااكرية األميركية ،بتا فيها الدفاةات الصااااروخية
ّ
مشا ٍ
ت ُ َعدّ ذااوق التصاادير الوحيدة األك ر للواليات التتحدة في الشاارق األوذااط ،حيث تلقّع اكثر من  19،5مليار دوالر
من الصاااااااادرات األميركية في العام  ،2018وهو العام العاشاااااار ةلى التوالي الذي تتتتّع به بهذا االمتياز .في
التقابح ،بلج االذاااتثتار اإلماراتي الت اشااار في الواليات التتحدة  26،3مليار دوالر في العام  ،2016فيتا وصاااح
االذااااااتث تار األميركي الت اشاااااار في اإل مارات الى  13مل يار دوالر .ك تا ان اإل مارات تربط ةتلت ها ،الدرهم،
 " 64ا ذيريا ري ورت"" ،القرارات السورية تشي بفشح الجهود إلةادة الروابط بالخليج" ط Syrian Decisions Signal Failure of Efforts
at Resuming Ties with Gulfي 17 ،نيسان https://bit.ly/2ZerWqp ،2019
 65ةلّقع شركات طيران خليجية وتابعة ل لدان اخرى رحالتها في العا َمين  2011و 2012بس ب الوضع األمني في ذوريا ،والعائدات االقتصادية
ّ
ي شركة التحليق فوق ذوريا او اليها .وحدها ثالث شركات
الض يلة ،والضغوط السياذية ،مع انه ال توجد ةقوبات نربية محدّدة
تحظر ةلى ا ّ
طيران مدنية دولية طالخطوط الجوية العراقية ،وطيران الشرق األوذط طل ناني ،والخطوط الجوية القطريةي ال تزال تشغّح رحالت اليوم.
 66طيران اإلمارات" ،الرحالت الى دمشق" 19 ،ب https://bit.ly/2NaujV0 ،2019
 67حتى العام  ،2010كانع شركات الطيران اإلماراتية تشغّح  13رحلةً في اليوم الى مختلف التدن السورية ،بتا فيها ذ ع رحالت الى مطار
دمشق الدولي .مدونة الجزيرة العربية" ،دراذة :دور اإلمارات في ملف القضية السورية" 14 ،نيسان https://bit.ly/2Mn1mFT ،2015
 68دينا كامح" ،فالي دبي تف ّكر في اذت ناي رحالتها الى ذوريا فيتا الهي ة العامة للطيران التدني اإلماراتية تدرس مدى ذالمة مطار دمشق"
طFlydubai Mulls Resuming Syria Flights as UAE Regulator Studies Damascus Airport Safetyي " ،ا ناشيونال"17 ،
كانون الثاني https://bit.ly/2NfDfZi ،2019
 69دائرة ال حوث التابعة للكونغرس" ،اإلمارات العربية التتحدة :قضايا للسياذة األميركية" ط The United Arab Emirates (UAE):
Issues for U.S. Policyي 16 ،ب .2 ،https://bit.ly/2JYR0r9 ،2019
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بالدوالر ،في حين انها تض ّم اكثر من  1500شركة اميركية.

70

يرى العديد من الخ راء ان فاق االذااااتثتار اإلماراتي في ذااااوريا ال تزال نير ُمؤ َّكدةٍ طالتا ان اإلدارة األميركية
مقرهتا اإلمارات ،هتا شركة انشاء
تتارس الضغط إلبقاء األمور ةلى هذه الحال 71.وبالفعح ،خضعع شركتان ّ
خطوط األنابيب الدولية 72،و"ذاااونكس" لالذاااتثتارات 73،للعقوبات األميركية في ايلول  2018بسااا ب تزويدهتا
النظام السااااااوري باألذاااااالحة والوقود 74.وفي تتوز  ،2019الغى وزير الثقافة اإلماراتي تتويالً قيتته حوالى 25
مخصاااصاااا ً لترميم بعا اجزاء األذاااواق القديتة في مدينة حلب 75،ألن التشاااروع شاااتح ةددا ً من
مليون دوالر،
ّ
التاادارس والتتتلكااات الحكوميااة العااائاادة الى وزارة األوقاااي ،التي من التتكن ان تكون ةرضااااااااةً للعقوبااات
76
األميركية.
لكن من الجدير كره ان مشاركة اإلمارات في معرض دمشق الدولي للعام  ،2019حصلع ةلى الرنم من ال يان
ي شااااااخص يتعامح مع نظام
الذي اصاااااادرته الواليات التتحدة ق ح ايام من التعرضّ ،
وكررت فيه التحذير بأن "ا ّ
77
يعرض نفسه إلمكانية فرض ةقوبات اميركية ةليه" .فاإلمارات وان رن ع في ةدم تعريا
األذد او شركائه ّ
تحالفها مع واشاانطن للخطر ،ذاعَع الى تنويع شااراكاتها ومجاالت تعاونها السااياذااي مع مختلف األطراي الدولية
مقويةً ةلى نحو خاص ةالقاتها السياذية والعسكرية واالقتصادية مع روذيا والصين ،خص َتي الواليات
الفاةلةّ ،
التتحدة الرئيسااايَّين .ومن شاااأن هذه الخطوات ان تسااااةدها ةلى اكتسااااب التزيد من االذاااتقاللية ةن واشااانطن،
وبالتالي خدمة مصالحها.
األزمة االقتصادية في دبي
تشااا ّكح الصاااعوبات االقتصاااادية التي تواجهها اإلمارات ،وال ذااايتا امارة دبي ،احد العوامح األخرى التي تحدّ من
احتتاالت اضا ّ
نتوا ً
اطالع هذه الدولة بدور اقتصااادي فاةح في ذااوريا .ففي العام  ،2018ذا ّجح االقتصاااد في دبي ّ
النتو األبطأ منذ األزمة التالية في العام
بنساااااا ة  1،9في الت ة فقط ةلى اثر التراجع في ذااااااوق العقارات ،وهو
ّ
ذتستتر في االنخفاض بشكح حادّ في
 .2009وفي هذا السياق ،يعتقد خ راء العقارات ان اذعار التنازل في دبي
ّ
العا َمين  2019و ،2020نتيجة الت اطؤ في االقتصاااد األشااتح ،والعرض التفرط للوحدات السااكنية 78.هذا وةانع
 70ذفارة اإلمارات في الواليات التتحدة" ،العالقة االقتصادية اإلماراتية-األميركية" طUAE-US Economic Relationshipي 18 ،ب
https://bit.ly/2KRROzi ،2019
 71مقابلة ة ر ال ريد اإللكتروني مع جان لوي ذتعان ،اذتا مشار في الدراذات االذتراتيجية ُمل َحق حاليا ً بكلية الدفاع الوطني في اإلمارات،
 8ب 2019؛ مقابلة ة ر ال ريد اإللكتروني مع ذتير ذعيفان ،اقتصادي ذوري 26 ،ب .2019
 72طالتها العقوبات ألنها متلوكة من شركة "هيسكو" للهندذة ،وخاضعة لها .وصاحب "هيسكو" هو جورج حسواني ،احد وذطاء النظام السوري
في التعامالت بين النظام وتنظيم الدولة اإلذالمية ،الذي يُقال انه ذ ّهح دفعات مالية مصدرها ذوريا.
فرنة في بانياس ،بتا في ل 90
 73ةتلع الشركة بصفتها
ذالً اليه ،او مستأجرا ً لشحنات من النفط الخام والتنتجات ال ترولية ال ُت َّ
مشتر ،او ُمر َ
ٍ
طن متري من زيع الوقود الذي جرى تسليته في ايار  ،2017وشحنة اخرى من اكثر من  43الف ّ
الف ّ
طن متري من زيع الوقود ،في تشرين
الثاني .2017
 74جويس كرم" ،الواليات األميركية تعاقب ذوريين ول نانيين لدةتهم األذد" ط US Sanctions Syrian and Lebanese Nationals
Supporting Assadي " ،ا ناشيونال" 7 ،ايلول https://bit.ly/33MEK6T ،2018
كليومترين من ذوق العطارين الى باب قنسرين .وكان من التفترض ان تنفّذه
 75كان من التفترض ان يقوم التشروع ةلى بناء شارع بطول
َ
مؤذسة نا خان ،التي لم يؤ ّكد مسؤولوها هذه التعلومة او ينفوها ةندما ذألهم ةنها ال احث .مقابلة ة ر الهاتف مع صناةي من حلب 17 ،تتوز
.2019
 76مقابلة ة ر الهاتف مع صناةي من حلب 17 ،تتوز .2019
" 77اراب نيوز"" ،الواليات التتحدة تحذّر الشركات من التشاركة في معرض دمشق" ط US Warns Businesses Against Taking Part
in Damascus Fairي 28 ،ب https://bit.ly/2ZorMxQ ،2019
 78منزر حسين وشروتي ذركر" ،اذعار التنازل في دبي في تراجع حادّ :اذتطالع رويترز" ط Dubai House Prices to Fall Sharply:
Reuters Pollsي ،رويترز 5 ،ايلول https://reut.rs/2kxKWxN ،2019
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دبي ايضااااا ً من تط يق العقوبات األميركية ضاااادّ ايران ةقب وصااااول الرئيس دونالد ترامب الى الساااالطة ،ا بلج
التصدير/اةادة التصدير من اإلمارات الى ايران ،في العا َمين  2017و ،2018ما مجتوةه  17و 19مليار دوالر
ةلى التوالي ،مع حصاااول معظم الت ادل التجاري ةن طريق دبي .وتتوقّع السااالطات اإلماراتية ان يتراجع الت ادل
جراء العقوبات األميركية ،في حين ان ةدد اإليرانيين التقيتين في
التجاري مع ايران الى النصااااااف هذا العام ّ
79
اإلمارات انخفا من  117الف منذ ثالث ذنوات ،الى  73الفا ً اليوم.
تقرير لل ن الدولي ان القطاةات نير النفطية في اإلمارات "احرزت تقدّما ً بوتيرة
وبصااااااورة ةامة اكثر ،اظهر
ٌ
بنتوها بنس ة  1،9في الت ة في العام السابق" .فضالً
ّ
اخف ،ا ن َتع بنس ة  1،3في الت ة في العام  ،2018مقارنةً ّ
ةن ل  ،انخفضااااع اذااااعار العقارات في دبي وابو ظ ي منذ العام  ،2014بنساااا ت َي  16،5في الت ة و 16،6في
الت ة ةلى التوالي.
وهكذا ،قد تشااا ّكح الصاااعوبات االقتصاااادية التي تواجهها اإلمارات ،وتحديدا ً اكثر دبي ،ةق ةً في وجه االذاااتثتار
التحتتح في ذوريا في التستق ح ،تتتثّح في ت اطؤ انشطة الشركات التتتركزة في اإلمارات ،وال ذيتا في مجال
العقارات .ناهي ةن ل  ،تُو َّجه التدابير اإلماراتية لتعزيز النتو االقتصاااااادي بتعظتها نحو االقتصااااااد الداخلي،
مقرونةً بحزم تحفيز مالي وقوانين اذتثتار جديدة لتشجيع االذتثتار األجن ي الت اشر ،وزيادة االذتهال  ،وتنشيط
ذااوق العقارات ،وتحسااين ذااوق العتح 80،في حين تر ّكز الساالطات في دبي بشااكح اذاااذااي حاليا ً ةلى التحضااير
لتعرض  ،2020ةلى امح ان يحقّق نجاحا ً ك يراً.

الجزء الثالث :الشبكات التي يمكن استخدامها لالستثمار في سوريا
بتكان تحليح نوع
ذاااط ،ا ا ما ُرفِ َعع العوائق الحالية او ُخفّفَع ةلى األق ّح ،فسااايكون من األهتية
ةلى التدى التتو ّ
ٍ
يتر التستثترون اإلماراتيون ة رها ليعيدوا اذتثتاراتهم الى ذوريا.
الجهات الوذيطة والش كات التي يتكن ان ّ

مجتمع األعمال السوري في اإلمارات العربية المتحدة
ض ّتع اإلمارات ،وتحديدا ً دبي ،طوال ةقو ٍد جالية ذورية مه ّتة نس ياً ،وكانع بعا االذتثتارات اإلماراتية في
تتر ة ر رجال اةتال ذااوريين او شاا كات ذااورية في اإلمارات ،او تُجرى بالتعاون
ذااوريا ما ق ح العام ّ 2011
مع هؤالء .وقد اُنشاائ مجلس ذااوري لألةتال في دبي واإلمارات الشااتالية في العام  81،2003ثم في ابو ظ ي في
العام  ،2005لتعزيز الروابط االقتصااادية واالذااتثتارات بين ذااوريا واإلمارات .هذا وةتدت اإلمارات منذ ار
 2011الى تتديد اقامات ما يزيد ةن  100الف مواطن ذااوري ،ب َتن فيهم اكثر من  6الي مسااتثتر ،وةدد ك ير
تعهدين ،مع العلم ان ةدد السااااااوريين التقيتين في اإلمارات هو اليوم  242الفا ً
من األكاديتيين ،والتهنيين ،والت ّ
تقري اً .وقد انخرط السااااوريون بشااااكح خاص في ختسااااة قطاةات رئيسااااية في اإلمارات ،وهي التعليم ،وال ناء،
 79اندرو انغلند وذيتيون كير" ،العقوبات األميركية تعرقح التجارة اإليرانية مع اإلمارات" ط US Sanctions Put Chill on Iranian Trade
with UAEي" ،فاينانشح تايتز" 26 ،تتوز https://on.ft.com/2ZcCljm ،2019
 80مصري اإلمارات العربية التتحدة التركزي" ،التقرير السنوي لتصري اإلمارات العربية التتحدة التركزي للعام  "2018ط Annual
Report of the Central Bank of the UAE 2018يhttps://bit.ly/2lvsB5i ،30-28 ،
 81تألّف هذا التجلس من  320ةضوا ً تقري ا ً ق ح العام  .2011ال يان" ،مجلس العتح السوري ينتخب اةضاءه الجدد في دبي واإلمارات الشتالية"،
 7ايار https://bit.ly/2kd3uU4 ،2007
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واإلةالم ،والصحة ،والسياحة.

82

ولكن ذواء اكان رجال األةتال ال سوريون م َّتن يقيتون في اإلمارات منذ ةقود ،ام كانوا من القادمين الجدد اليها
بعد اندالع الثورة ،ي دو مساات عدا ً ان يضا ّ
بدور وذاايطٍ في مشاااريع االذااتثتار اإلماراتية في ذااوريا .فتعظم
اطلعوا
ٍ
الشاخصايات التي جتعع كتيا ٍ
ت ك يرة ً من راس التال خارج ذاوريا ،وخصاوصاا ً في اإلمارات ،هي اليوم خارج
شااا كات األةتال الترت طة بدمشاااق .هذا ناهي ةن ان السااالطات في دمشاااق صاااادرت متتلكات العديد من رجال
األةتال السوريين التقيتين في اإلمارات والتنخرطين في اوذاط التعارضة ،فلجأوا الى االذتثتار في اإلمارات
في قطاةات تتراوح من التجارة والعقارات الى الخدمات.
تل كانع حال رجال األةتال ال ارزين التقيتين في اإلمارات منذ ةقود ،الذين ةاد بعضااااااهم الى ذااااااوريا في
الساانوات التي اةق ع وصااول بشااار األذااد الى الساالطة ،وتحرير االقتصاااد في العقد األول من القرن الحالي ،فيتا
ةتدت الغال ية العظتى م َّتن بقي منهم الى القيام باالذااتثتارات وتتويح التشاااريع .فعلى ذاا يح التثال ،بنى موفّق
القداح ثروته في اإلمارات ،وبدا االذااااااتثتار في ذااااااوريا في منتصااااااف العقد األول من القرن الحالي مع انفتاح
االقت صاد .وكان اذتثتر ق ح العام  2010في ةدد من التشاريع العقارية في دمشق مع شركة االذتثتار ما وراء
ال حار ،وفي مشاااريع مشااتركة مع شااركة اةتار لتنفيذ مشااروع "ال وابة الثامنة" ،كتا حصااح مجانا ً ةلى اراض
حكومية في دمشق في تداو ٍل لألوراق التالية .بيد ان الحكومية السورية وضعع اليد ةلى اصوله في العام 2014
بتهتة "تتويله منظتات ارهابية"" ،والتشاركة في ادخال األذلحة الى درةا" 83.وةلى الرنم من ازالة اذته من
الئحة الحكومة السااورية لإلرهاب في ايار  ،2018قام في ش ا اط  2019بح ّح شااركته السااورية للتطوير العقاري،
84
التعروفة باذم مجتوةة موفّق القداح طMAGي للتطوير العقاري.
و صادر النظام في تشرين الثاني  2012اي ضا ً ا صول بعا رجال األةتال ال سوريين التقيتين في اإلمارات منذ
ةقود ،والذي هم ةلى ةالقة بأوذاااط التعارضااة السااورية طذااياذاايا ً او اقتصاااديا ً او ة ر تقديم خدمات انسااانيةي،
و ل اذااتنادا ً الى التهتة نفسااها بتتويح ما يساا ّتيه النظام "مجتوةات ارهابية مساالّحة" 85.هذا ما حصااح مثالً مع
الدكتور ة د القادر السااانكري ،الرئيس الساااابق لتجلس األةتال الساااوري في دبي واإلمارات الشاااتالية ،ورئيس
مجتوةة "باريس ناليري" ال ُتؤ َّذ سة في اإلمارات في العام  ،1983والتي ا ص حع اليوم شركة رائدة في مجال
تجارة السااالع الفاخرة في الشااارق األوذاااط 86.فالسااانكري شاااار في كانون األول  ،2015في اجتتاعٍ للتعارضاااة
ي انشااطة
السااورية في الرياض ضا ّم حوالى  100شااخصااية ،مع انه لم ينضا ّم الى اي مجتوةة معارضااة او يقُم بأ ّ
ذاااياذاااية ةامة 87.وفي مثال خر ،حجز النظام ةلى اصاااول محتد رهيف الحاكتي ،نائب رئيس مجلس األةتال
سااع في اإلمارات في العام  ،1971والتي تتل اليوم محفظةً
السااوري في دبي ،ورئيس مجتوةة ارمادا التي ا ُ ّ
ذاا َ
 82ذفارة اإلمارات العربية التتحدة ،واشنطن" ،ازمة الالج ين السوريين – مساهتة اإلمارات العربية التتحدة" ط Syrian Refugee Crisis
– UAE Contributionي 19 ،ب https://bit.ly/2P2Rcwc ،2019
 " 83ا ذيريان اوبزورفر"" ،كيف خسر األذد االبن االم راطورية" طHow Assad Junior Lost the Empireي 23 ،كانون األول ،2013
https://bit.ly/2KPabGk
صصة لإلمارات ةلى الرنم من العق ات في العالقة الثنائية" ط Exporters
 " 84ا ذيريا ري ورت"" ،اتحاد التصدّرين :تأذيس شركة شحن مخ ّ
Federation to Set-up UAE-dedicated Freight Company despite Obstacles in Bilateral Relationshipي 27 ،ش اط
https://bit.ly/2HcLIZg ،2019
 85يال ذوريرا" ،مل ّخص الثورة السورية ،اليوم  :600الس ع 3 ،تشرين الثاني  "2012ط Syrian Revolution News Round-up Day
600: Saturday, 3 November 2012ي 4 ،تشرين الثاني https://bit.ly/2QTIFfH ،2012
 86باريس ناليري ،الصفحة الرئيسية 9 ،تشرين األول https://bit.ly/2IAB2ob ،2019
 87السورية" ،التعارضة تتفق ةلى نقاط ةدة في اليوم األول من مؤتتر الرياض" 9 ،كانون األول https://bit.ly/33ijghm ،2015
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بتليارات الدوالرات في قطاةات الرةاية الصااااااحية ،والرفاهية والتنتجعات ،والتطوير العقاري ،والتقاوالت،
وادارة التنشاااآت ،والفنادق 88.يُضااااي الى السااانكري والحاكتي خالد التحاميد ،الط يب ورجح األةتال الساااوري
الذي تتراوح اهتتاماته من العقارات الى التواد الغذائية ،والذي نقح انشااااطته االقتصااااادية الى اإلمارات في العام
 ،2000بعد ان كانع متتركزة ً في اليونان وق رص .كان التحاميد ةضااااااوا ً في منصاااااااة القاهرة ،ثم خرج منها
لالن ضتام الى الهي ة العليا للتفاو ضات ب صفته ة ضوا ً م ّ
ستقالً ،ق ح ان ي ص ح نائب رئي سها الى حين ا ذتقالته في
تشاااارين األول  .2018تجدر اإلشااااارة الى ان هذه الشااااخصاااايات الثالث انخرطع في مجلس األةتال السااااوري
لإلناثة والتنتية ،الذي كان مرت طا ً في ال داية بالتجلس الوطني الساااااوري ،واُنشااااائ في اوائح العام  2012بهدي
تتويح مختلف األنشطة اإلنسانية في التناطق التي تسيطر ةليها التعارضة ،وفي اوذاط الالج ين السوريين في
ال لدان التجاورة 89.لكن هذه التنظتة تالشااااع تدريجيا ً حينتا اخذت التساااااحات الخاضااااعة لساااايطرة التعارضااااة
تتقلّص ،وحين اخذ رجال األةتال اكثر فأكثر يقدّمون الخدمات اإلنسانية بشكح منفصح.
كتا ان احد ابرز رجال األةتال السااوريين الخرين التقيتين في اإلمارات ،هو وليد الزة ي ،وزير ال نية التحتية
طور اةتاله في اإلمارات في
والزراةة السااااااابق في الحكومة االنتقالية السااااااورية في اواخر العام  ،2013الذي ّ
اواخر ذااااا عينيات القرن الفائع ،و ل بدايةً في التشااااااريع العقارية .يتل الزة ي اليوم "مجتوةة تايغر" ،وهي
ّ
موظف ومصااالح في قطاةات العقارات ،والتعليم ،والرةاية الصااحية ،والتجارة ،ونيرها،
شااركة تضاا ّم  7الي
90
في اإلمارات وبلدان اخرى في الشرق األوذط.
اتقروا حديثا ً في اإلمارات بعد العام  ،2011خسااروا جتيعا ً روابطهم
الواقع ان رجال األةتال السااوريين الذين اذا ّ
االقتصادية داخح ذوريا .فعتاد نريواتي ،ةلى ذ يح التثال ،الذي تراّس اتحاد نري التجارة بين العا َمين 2006
و ،2011نادر الى دبي في العام  .2012وفي العام  ،2017وضااااع نظام األذااااد يده ةلى اصااااول ةد ٍد من افراد
اذااارة نريواتي ،ب َتن فيهم ةتاد واربعة من اشاااقّائه 91.وفي مثال خر ،ةتد فراس مصاااطفى طالس ،وهو رجح
اةتال ذوري نافذ قام بتتويح مجتوةات التعارضة السورية انطالقا ً من اإلمارات 92،الى نقح انشطته االقتصادية
الى دبي ،بعد ان نُ ِقلَع ملكيّة شركته "ماس" رذتيا ً الى الدولة في ب  2014ةقابا ً له من النظام .في العام ،2017
اةتقلع قوات األمن اإلم اراتية طالس لقيامه بدور الوذيط بين تنظيم الدولة اإلذالمية ،وشركة اإلذتنع العتالقة
"الفارج هولسيم" ،وبس ب شرائه النفط والغاز السام.
والالفع ان رجال األةتال السوريين التقيتين في اإلمارات ،م َّتن كانوا منخرطين في اوذاط التعارضة ،توقّفوا
تحول الثورة
عارض .واضافةً الى ّ
ي ةتح ُم ِ
تدريجيا ً ةن اإلفصاح ةلنا ً ةن معارضتهم للنظام السوري او القيام بأ ّ
الى حرب ،واحتتاالت ذاااااقوط األذاااااد الضااااا يلة ،كان من بين األذااااا اب التي دفعع هؤالء الى انهاء انشاااااطتهم
عار ضة ،احتتا ُل قيام ال سلطات اإلماراتية بال ضغط ةليهم .ولذا ا ص ح رجح األةتال وليد الزة ي ،ةلى ذ يح
ال ُت ِ
 88موقع محتد رهيف الحاكتي ،السيرة الذاتية 12 ،ايلول https://bit.ly/35bvM44 ،2019
 89مايكح بيح" ،التعارضة السورية تلجأ الى ط قة رجال األةتال" طSyria Opposition Taps Business Classي" ،فاينانشح تايتز"19 ،
ار https://on.ft.com/2otyZLJ ،2019
" 90مجتوةة تايغر"َ " ،من نحن" 12 ،ايلول https://bit.ly/2lQSnQW ،2019؛ " ا ذيريان اوبزورفر"َ " ،من هو َمن :وزراء الحكومة
االنتقالية" طInterim Government Ministersي 3 ،كانون األول https://bit.ly/2khfDHF ،2013
 91زمان الوصح" ،نظام األذد يصادر اصول ةائلة نريواتي" طAssad Regime Confiscates Ghreiwati Family Assetsي " ،ا
ذيريان اوبزورفر" 13 ،تشرين األول https://bit.ly/2Xn1Tsu ،2018
 92فراس طالس هو شقيق مناي طالس ،العتيد السابق في الحرس الجتهوري السوري ،وةضو الدائرة الداخلية ل شار األذد حتى العام ،2012
الذي نادر ذوريا بعد اةالن معارضته النظام.
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التثال ،ير ّكز الن ةلى انشطته التجارية فقط 93،حيث اةلنع شركته "مجتوةة تايغر" ،في كانون الثاني ،2018
ةن قيامها باذتثتارا ٍ
ت بقيتة  10مليارات درهم ط 2،7مليار دوالري لتطوير مشاريع ذكنية وفندقية في اإلمارات
94
بحلول العااام  ،2020وبناااء ماادينااة بت ااة برج في امااارة ةجتااان .كااذلا خفّف محتااد رهيف الحاااكتي باادوره
ذع في العام  ،2019خصوصا ً مع
معارضته للنظام السوريُ ،مر ّكزا ً ةلى انشطته التجارية التي
اذتترت في التو ّ
ّ
95
شرائه فرع مصري "بي ان بي باري ا" في جزر القتر ،وفندقا ً فاخرا ً بختس نجوم في انقرة ،في تركيا.
ال ي دو ،اقلّه ةلى التدى القصااااير ،ان رجال األةتال السااااوريين التغتربين في اإلمارات ذاااايعودون الى بالدهم،
ل ان اضا ّ
محفوي بالصااااعوبات والعوائق ،نظرا ً الى ان
اااطالةهم بدور الوذاااايط في االذااااتثتارات في ذااااوريا
ٌ
ش كات النظام التجارية ّ
ةززت نفو ها وق ضتها ةلى اقتصاد ال الد.

الفرص االقتصادية في سوريا عبر شبكات دمشق
وتطوره .فق ح الحرب ،تتيّزت ش كات النظام
ترت ط فرص االذتثتار األجن ي في ذوريا بط يعة النظام السوري
ّ
التجارية ال ارزة في ذوريا بشك ٍح من اشكال راذتالية التحسوبية ،حيث اةتتدت الفرص االقتصادية ةلى الوالء
للنظام واالرت اط به ،ةلتا ً ان هذه التو ّج هات ّ
تعززت الى حدّ ك ير في الساااااانوات األخيرة ،في ظ ّح مغادرة ةد ٍد
ير من اصااحاب الثروات ال الد ،وبروز نخ ة جديدة .وهكذا تت ّكن راذااتاليو التحسااوبية وافراد النخ ة التجارية
ك ٍ
الجديدة ،من انتهاز الفرص االقتصادية في الثغرات التي تركتها مغادرة رجال األةتال السوريين ال الد.
في الواقع ،ترمي ذاااياذاااات النظام الساااوري االقتصاااادية ،وخططه إلةادة اإلةتار ،الى تعزيز نفو ه الساااياذاااي
واالقتصاااااادي ،وال ذااااايتا ةن طريق شااااا كات رجال األةتال الترت طين به 96.ويتجلّى ل بوضاااااوح من خالل
الشاااخصااايات التي اختارتها دمشاااق للقاء التتثّلين ةن اإلمارات ،والجهات االقتصاااادية اإلماراتية الفاةلة .فالوفد
رذاح الى اإلمارات في كانون الثاني  ،2019تراّذااه محتد حتشااو ،احد ابرز
السااوري ،ةلى ذا يح التثال ،الذي ا ُ ِ
التقربين من النظام
متثّلي ماهر األذاااااااد وامين ةام ات حاد نري الت جارة ،وتألّف من ةد ٍد من رجال األة تال
ّ
99
98
97
ق الوفد رجال اةتال ذااااوريين
السااااوري ،امثال وذاااايم القطان ،وفارس الشااااهابي ،وذااااامر الدبس .ولم يلت ِ
ي اذااااااتثتارا ٍ
تتر ة ر الشاااااا كات التجارية
ت محتتل ٍة في ذااااااوريا ال بدّ ان ّ
مقيتين في اإلمارات ،ما د ّل ةلى ان ا ّ
نفسااها الوفدَ
الترت طة بدمشااق ،والتي يتتركز معظتها داخح ال الد .ةلى نح ٍو متاثح ،اذااتق لع هذه الشااخصاايات ُ
اإلماراتي في زيارته األخيرة الى ذااااوريا ضااااتن معرض دمشااااق الدولي .ور ّكز التنتدى الذي ضاااا ّم متثّلين ةن
وزوارا ً اماراتيين ،ةلى مناقشة اه ّم فرص االذتثتار وحوافزه ال ُتتاحة للتستثترين من
القطاع الخاص في ذوريا ّ
الجان َين في شتّى القطاةات ،مثح التصنيع ،والصناةة ،والخدمات ،والطاقة ال ديلة ،ومحطات الطاقة ،والصناةة
 93اقتصاد" ،اين توارى رجح األةتال الداةم للثورة ..وليد الزة ي؟" 26 ،ش اط https://bit.ly/2lGF9Xc ،2019
 94وحيد ة اس’" ،مجتوةة تايغر’ تستثتر بقيتة  10مليارات درهم في اإلمارات بحول العام  "2020ط Tiger Group to Invest Dh10b
in UAE by 2020ي ،خليج تايتز 12 ،كانون الثاني https://bit.ly/2mitT3u ،2018
 95د .رهيف حاكتي ،فايس و  9 ،تشرين األول https://bit.ly/31WznRi ،2019
 96ضاهر" ،السياق االقتصادي السياذي إلةادة اإلةتار في ذوريا".
مقرب من ماهر األذد ،ورئيس نرفة تجارة ريف دمشق منذ ش اط  .2018في السنوات القليلة األخيرة ،فاز
 97وذيم القطان هو رجح اةتال ّ
تسوق ك رى في دمشق.
القطان بعد ٍد من العقود إلدارة مراكز ّ
ً
ُ
 98فارس الشهابي هو رئيس نرفة صناةة حلب ،وداةم معروي للنظام ،انتخِ ب رئيسا التحاد نري الصناةة السورية في حزيران  ،2012ثم
اص ح نائ ا ً في ال رلتان في العام .2016
مقرب من النظام ،ونائب رئيس اتحاد نري الصناةة السورية ،اص ح نائ ا ً في ال رلتان في العام  ،2012ثم رئيسا ً
 99ذامر الدبس هو صناةي ّ
لغرفة صناةة دمشق وريفها في العام .2014
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الزراةية ،والسااااااياحة ،والتجارة ،وال ناء 100.وقد اظهرت هذه اللقاءات التختلفة الدور األذاااااااذااااااي لهذه الجهات
ي ا ذتثتارات اماراتية محتتلة في ذوريا ،وال ذيتا بعد ان زاد را ذتاليو التح سوبية هؤالء ثرواتهم
الفاةلة في ا ّ
ونفو هم اثناء الحرب.
السااااا ُح األخرى التتكنة ال ُتتاحة التي يتكن ان تفيد االذاااااتثتارات اإلماراتية ،والتي يتكن النظر فيها ،هو
ان احد ُ
ةال قات ابو ظ ي التتع ّت قة بتوذااااااكو .ف قد وقّ عع اإل مارات وروذاااااا يا في حزيران  ،2018اةالن الشاااااارا كة
االذتراتيجية لتوطيد الحوار بين ال لدَين حول التسائح الثنائية واإلقليتية والدولية ات األهتية السياذية التشتركة.
ي خر
ففي ما
ّ
يختص بالوضع السوري ،ت ُ دي اإلمارات حاليا ً موقفا ً مشتركا ً مع روذيا اكثر منه مع ا ّ
ي حكم ملك ّ
عارض
في الخليج ،ما ةدا ُ
ةتان ،ا تق ح ب قاء األذااد حاكتا ً شاارةيا ً لسااوريا ما بعد الحرب .وةلى النحو نفسااه ،ت ُ ِ
موذكو وابو ظ ي بشدّة التجتوةات اإلذالمية األصولية والجهادية في ذوريا ونيرها.
ا ضافةً الى ل  ،ت ستطيع رو ذيا ،بف ضح موقعها التهيتن في ذوريا ،ت سهيح اال ذتثتار اإلماراتي في ال الد ،وال
ذاااايتا ان موذااااكو تطالب بالتشاااااركة التالية للدول اإلقليتية ونيرها في اةادة اةتار ذااااوريا ،وتشااااجيع ةودة
الالج ين ،واةادة ربط ذااااوريا باألذااااواق التالية العالتية .وتسااااتطيع موذااااكو ايضااااا ً ان تسااااتخدم االذااااتثتارات
للتفوق ةلى ايرانُ ،م ّ
قوتها ونفو ها.
عززة ً ّ
اإلماراتية خصوصاً ،والخليجية ةتوماً ،في ذوريا ّ

 100نرفة صناةة دمشق وريفها ،فايس و  29 ،ب https://bit.ly/2L2mK1a ،2019
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خاتمة
منذ بداية االنتفاضااات العربية في اواخر العام  ،2010اضا ّ
ومتنام في
بدور فاة ٍح
اطلعع اإلمارات العربية التتحدة
ٍ
ٍ
التنطقة ذااياذااياً ،واقتصااادياً ،وةسااكرياًُ ،م ّ
عززَ ة ً في الوقع نفسااه مكانتها بوصاافها مركزا ً ماليا ً اقليتياً ،ومركز
اذتقطاب ةالتي في قطاع األةتال .وةقب بداية الحرب في اليتن ،في ار  ،2015والتد ّخح الروذي في ذوريا،
في اواخر ايلول من العام نفسااااااه ،ات ّ عع اإلمارات تدريجيا ً مقاربةً جديدة ً حيال ذااااااوريا ،الى ان تخلّع في نهاية
التطاي ةن معار ضتها الر ذتية ال سابقة لدم شق .هذا ولم تعُد ذوريا في صدارة اولوياتها ال سيا ذية ،ناهي ةن
انها بدات تعيد النظر في ذااااااياذااااااتها الخارجية العدائية نظرا ً الى ةدم نجاحها ،وتكاليفها ال اهظة طبتليارات
الدوالراتي ،وةدم االذتقرار التي تس ّع به القتصاد ال الد.
ّ
االضطالع بدور ذياذي في
لهذا الس ب ،حاول الح ّكام اإلماراتيون بناء ةالقات رذتية جديدة بدمشق ،ذعيا ً الى
مسااااتق ح ذااااوريا بتختلف الوذااااائح ،ومن ضااااتنها االذااااتثتار االقتصااااادي في خطط اةادة اإلةتار .بيد ان هذه
االحتتاالت تعثّرت ا شاادّدت الواليات التتحدة ةقوباتها ةلى ذااوريا ،وضااغطع ةلى اإلمارات وملكيّات الخليج
األخرى لوقف تقاربها مع دمشق ،في ظ ّح ةدم اذتعداد هذه الدول لتعريا ةالقاتها بواشنطن للخطر.
في الوقع نفساااه ،يواجه االقتصااااد اإلماراتي صاااعوباته الخاصاااة ،فيتا امارة دبي منشاااغلة بالتحضاااير لتعرض
 ،2020األمر الذي ادّى الى تث يط االذاااتثتارات اإلماراتية التحتتلة في ذاااوريا ةلى التدى القصاااير .ناهي ةن
ل  ،اصااا حع قدرة رجال األةتال الساااوريين التقيتين في اإلمارات او نيرها ،ةلى االضا ّ
ااطالع بدور الوذااايط
َّ
للتساااااتثترين اإلماراتيين ،محدودة ً للغاية مع ّ
تتخط
تعزز ط يعة السااااالطة الحصااااارية للنظام الساااااوري .وهكذا لم
مجرد اإلةالن ةنها ،ومن نير التتوقّع
االذااتثتارات اإلماراتية في ذااوريا ،خصااوص اا ً في خطط اةادة اإلةتار،
ّ
سد قري اً ،في حين ان العزلة السياذية واالقتصادية لسوريا ال تزال قائتة.
ان تتج ّ
ول ن كانع هذه القيود والعق ات تجعح احتتال ةودة التسااااااتثترين اإلماراتيين الى ذااااااوريا في وقع قريب بعيدا ً
نسااا ياً ،تت ّكنع اإلمارات في السااانوات األخيرة من اكتسااااب بعا االذاااتقاللية التي اتاحع لها مجاالً اك ر التّخا
قرارات ذااياذااية وخيارات ذااياذااية خارجية مسااتقلّة ،وال ذاايتا من خالل ةالقاتها التتع ّتقة بخص ا َتي واشاانطن،
الصين وروذيا .كتا ان هذه التغيّرات حصلع ايضا ً في فترةٍ من التراجع النس ي للنفو األميركي ةلى التستوى
العالتي ،بعد فشااح الغزو واالحتالل األميركيَّين للعراق ،واألزمت َين العالتيّت َين االقتصااادية والتالية للعا َمين 2007
و ،2008وموجة االنتفاضات اإلقليتية منذ العام .2011
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