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سوريا :التنافس الدولي لالستحواذ
على غنائم المعركة

رأت دراسة نشرها معهد واشنطن أن الكالم عن “إعادة اإلعمار” في سوريا ،والصادر عن نظام دمشق
وداعميه في روسيا وإيــران ،ال يعبر عن جهد مشروع لبناء ما تهدم ولمساعدة المحتاجين ،بل هو
وسيلة لمتابعة الحرب بوسائل أخرى ،وأن الدعوة إلى المشاركة الدولية في مشاريع إعادة اإلعمار هي
جزء من عملية إعادة تأهيل النظام ودفع القوى الفاعلة للتطبيع معه ومنحه الشرعية التي فقدها
جراء االنتهاكات المروعة التي ارتكبها في غضون السنوات الماضية.
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أما النظام فيعمل على انتهاز الفرصة لمكافأة أتباعه من خالل الترويج لمشروع شامل تبلغ تكلفته
نحو أربعمائة مليار دوالر ،في حين تقف التقديرات الروسية عند مبلغ  250مليار دوالر ،ما يعكس
رغبة النظام والفئة المستفيدة منه في تحقيق المكاسب الشخصية واالستئثار بغنائم المعركة ترقبًا
إلعالن االنتصار النهائي على المعارضة في المعركة التي استمرت نحو ثمان سنوات ،حيث تسوق آلة
اإلعالم الروسية واإليرانية أن النظام قد انتصر وسيطر على معظم التراب السوري وأن الواقعية تقضي
دمرته الحرب.
بمشاركة الجميع في إعادة بناء ما ّ
ولتحقيق ذلك؛ فإن النظام يعمل في اآلونة األخيرة على صياغة مشاريع إعادة اإلعمار ،وعرض الصفقات
الضخمة على المستثمرين الدوليين من خالل شبكة التجار الذين اعتمد عليهم خالل الفترة الماضية
للتحايل على العقوبات الغربية ،وتصب أغلب تلك المشاريع في إعادة الهندسة السكانية لسوريا من
خالل مكافأة الموالين للنظام ومعاقبة سكان المناطق التي كانت تتبع للمعارضة على أنهم “خونة”،
عبر مصادرة ممتلكاتهم ومنعهم من العودة إلى بيوتهم وإحالل من يتم تجنسيهم من عناصر
الميلشيات األجنبية ،وخاصة في دمشق وحلب وحمص ،حيث يتم فرض مهل غير قابلة لالستيفاء من
جانب من هم في الخارج ،أو من خالل فقدان حقوق الملكية نتيجة التزوير أو تدمير الدوائر العقارية.
وفي تحول مفاجئ؛ بدت اإلدارة األمريكية غير عابئة بالمنافسة الروسية-اإليرانية-الصينية ،حيث قررت
االنسحاب من المشهد السوري ،بعد أن بدت على قواتها في المنطقة آثار اإلجهاد ،حيث تم تبذير
تريليونات الــدوالرات األمريكية على حروب ال طائلة منها منذ عام  ،2001ما أسفر عن مقتل عشرات
اآلالف من الجنود ومتعاقدي الشركات األمنية ،الذين لم يتم إحصاء أسمائهم في دوامة حروب عززت
حالة انعدام االستقرار بدالً من معالجتها.
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محاوالت الهيمنة اإليرانية
انتهزت إيران فرصة إعالن ترامب سحب القوات األمريكية من سوريا لتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي
طويلة األمد مع النظام ( 30ديسمبر  ،)2018في مختلف المجاالت االقتصادية ،بما في ذلك قطاعات
المصارف والمالية والبناء والزراعة والصناعة والنفط واالتصاالت والثروة الحيوانية ،وتقديم تسهيالت
للشركات اإليرانية في مشاريع إعادة اإلعمار واالستثمار في سوريا.
وتم تعزيز النزعة اإليرانية لالستحواذ على صفقات إعادة اإلعمار من خالل  11اتفاقية ومذكرة تفاهم
وبرنامجًا تنفيذيًا ( 29يناير  )2019أبرمها نائب الرئيس اإليراني ،إسحاق جهانغيري ،أثناء زيارته لدمشق،
وتضمنت :مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والخطوط الحديدية اإليرانية،
ومذكرة تفاهم في مجال األشغال العامة واإلسكان ،ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج لالستثمار
بين هيئة االستثمار السورية ومنظمة االستثمار والمساعدات الفنية واالقتصادية اإليرانية ،ومذكرة
تفاهم في مجال “الجيوماتيك” (هندسة المساحة الرقمية أو الهندسة الطبوغرافية اإللكترونية)،
ومذكرة تفاهم للتعاون السينمائي ،ومذكرة تفاهم بين هيئة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
في حكومة النظام ووحدة التحويالت المالية اإليرانية ،بشأن التعاون في تبادل المعلومات المرتبطة
بغسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
كما وقع الجانبان البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي ،إضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذي في المجال
التربوي (التعليم ما قبل الجامعي) لألعوام  2019و 2020و.2021
وتأتي تلك االتفاقيات لتعكس رغبة إيران في االستئثار بالقسم األكبر من كعكة إعادة اإلعمار ،وترسيخ
وجودها على المستويات كافة في سورية ،مع إدراكها أن مرحلة تقاسم الغنيمة السورية قد بدأت
بالفعل ،فيما أكد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام محمد سامر الخليل أن“ :الشركات
اإليرانية ستتمتع باألولوية في إعادة إعمار سورية خالل المرحلة ما بعد انتهاء األزمة في البالد”.
وترى مصادر مطلعة أن االتفاقيات األخيرة تبرز رغبة إيران في تحقيق طموحها بإنشاء ممر بري يصلها
بالمتوسط من بوابة االقتصاد بالتزامن مع الجهود العسكرية لفتح ذلك الممر ،حيث ترغب في تحويل
األراضي السورية إلى شريان اقتصادي هام إليران في ظل العقوبات المفروضة عليها ،ووضع يدها على
مفاصل هامة وحيوية تمنحها نفوذًا طويل األمد ،وخاصة فيما يتعلق بالحصول على امتياز إنشاء سكة
حديدية لنقل الفوسفات من البادية السورية إلى الموانئ على البحر األبيض المتوسط ،واالستحواذ
على القسم األكبر من عملية إعادة إعمار المدن والبلدات لتوطين عناصر الميلشيات األجنبية الذين تم
منح عدد كبير منهم الجنسية السورية في غضون األشهر الماضية.
يضاف إلى ذلك رغبة إيران في تعزيز نفوذها الثقافي ،ونشاطها “التبشيري” من خالل مذكرات التفاهم
الثقافة والتعليمية والتي تتضمن فتح أقسام باللغة الفارسية في الجامعات السورية ،والتغلغل في
الجامعات ،والمراكز التعليمية ،وفي وزارة األوقاف السورية فض ً
ال عن هيمنها على أجهزة األمن.
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وكانت حكومة النظام قد أبرمت عام  2018عقودًا مع شركات إيرانية لبناء وإعادة تأهيل البنى التحتية
الكهربائية في دمشق ودير الزور ،وشملت االتفاقية منح الشركات اإليرانية مشاريع اقتصادية ضخمة
بقيمة  130مليون يورو ،شملت حصول شركة “مبنا” اإليرانية على امتيازات في مجال القطاع الكهربائي
السوري ،في كل من الالذقية وحلب وحمص ودير الزور والعاصمة دمشق.
كما تم اإلعالن في الوقت نفسه عن منح شركات إيرانية ترخيص تشغيل شبكة للهاتف المحمول ،في
حين أكد أكبر زمانيان ،مدير معهد أبحاث صناعة البترول اإليراني ،أن إيران تستعد لبناء مصفاة نفطية
في حمص بطاقة إنتاجية تقدر بنحو  140ألف برميل يوميًا.
وتهدف إيــران من خالل عقود إعــادة اإلعمار إلى تعزيز هيمنتها في سوريا وتحقيق سياسة التغيير
الديمغرافي ،وذلك من خالل توطين عدد كبير من العوائل “الشيعية” في العاصمة ومحيطها ،وخاصة
في السيدة زينب ،وفي ُد ّمر غرب دمشق ،وفي أحياء دمشق القديمة ،فض ً
ال عن المنطقة الواقعة على
الطريق الرئيسي ألوتوستراد المزة ،وفي حي القدم ،حيث تنفذ شركات إيرانية مشاريع إعادة إعمار
تشمل  12ألف وحدة سكنية ،يتم من خاللها توطين المجنسين حديثًا من أصول إيرانية.
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المنافسة الروسية
في مقابل الرد األمريكي “البارد” على تلك االتفاقيات (عبر تمرير الكونغرس قانون “قيصر” ،الذي يعاقب
أي طرف يتعامل مع النظام السوري بعقوبات اقتصادية)؛ يبدو رد الفعل الروسي أكثر صرامة ،حيث
الحد من التأثير اإليراني في سوريا ،من خالل االستحواذ على المؤسسة العسكرية،
تعمل موسكو على
ّ
وتطهير صفوف الجيش من الضباط الموالين إليران ،وتفكيك الميلشيات الموالية إليران باإلضافة إلى
شن الفيلق الخامس (الذي تهيمن عليه) عمليات عسكرية ضد الفرقة الرابعة التي تعتبر من أكثر فرق
والء لطهران.
النظام ً
في هذه األثناء؛ تتحدث وسائل إعالم إيرانية عن تنامي مخاوف طهران واهتزاز ثقتها بالنوايا الروسية
وسط تكهنات بأن موسكو تتجاهل مصالح طهران في سوريا ،حيث تتنامى الشكوك اإليرانية فيما
ُينظر إليه على أنه محاوالت روسية لتجاوز إيران التي دفعت ثمنًا باهظًا إلبقاء بشار األسد.
تأتي تلك المؤشرات في ظل تصادم واضح بين المصالح اإليرانية وبين االمتيازات التي منحها النظام
لروسيا فيما يتعلق بحقول الغاز والنفط ومناجم الفوسفات ،حيث كانت إيران ترغب بالحصول على
حقوق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ طرطوس إلى محاذاة مدينة
بانياس وحقل قارة في حمص ،لكن النظام عدل عن تعهداته إليران ،ومنح شركات روسية حق تطوير
مناجم الفوسفات بخنيفيس في ريف تدمر.
وبلغت الحملة اإليرانية ضد النوايا الروسية في سوريا ذروتها عبر اتهام رئيس لجنة األمن القومي
والسياسة الخارجية في البرلمان اإليراني ،حشمت اهلل فالحت بيشه ،الحليف الروسي بالتواطؤ مع
الهجمات اإلسرائيلية ضد المواقع العسكرية اإليرانية في سوريا.
وجاء الرد الضمني من قبل موسكو عبر تصريح مثير للجدل أشار فيه نائب وزير الخارجية الروسي،
سيرغي ريابكوف ،في حديث مع قناة “سي إن إن” األميركية ،إلى أن روسيا “ليست حليف إيــران في
سوريا” ،وأن الطرفان يعمالن معًا في إطار مباحثات أستانة فقط ،مؤكدًا أن“ :إسرائيل تُعتبر أولوية
لروسيا” ،ومنتقدًا ،في الوقت ذاته“ ،أجندة إيران المعادية إلسرائيل”.
أما على صعيد إعادة اإلعمار؛ فقد جاء الرد الروسي مباشرًا من خالل إعداد مشروع روسي شامل إلعادة
إعمار سوريا ،حيث أكد رئيس هيئة تخطيط الدولة ،عماد صابوني ( 26ديسمبر  )2018أن ثالثين مشروعًا
روسيًا سيتم تنفيذه في سوريا من قبل الشركات الروسية في مختلف القطاعات بين عامي 2019
و ،2021منها ثمانية مشاريع في القطاع الصناعي تتضمن :إعادة تأهيل معمل إطارات حماة ،ومشروع
إلنشاء معمل إسمنت جديد في المسلمية بحلب ،ومشروعين في قطاع التدريب المهني ،وخمسة
مشاريع في قطاع الموارد المائية ،أبرزها مشروع لدعم منظومة تزويد مياه الشرب في الالذقية ،إضافة
إلى مشروعين في قطاع الصحة أبرزهما إقامة معمل سوري -روسي إلنتاج اللقاحات ،وثالثة مشاريع
في قطاع النقل منها مشروع إلعادة تأهيل وتطوير الخط الحديدي من مناجم الفوسفات حتى مرفأ
طرطوس ،ومشروع إلنشاء مطار في طرطوس مكان المطار الزراعي .كما تعاقدت الحكومة الروسية
مع حكومة النظام السوري على ثالثة مشاريع في قطاع المطاحن والصوامع.
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كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتجارة في البلدين ،واالتفاق على بناء المساكن
واتفاقية أخرى على األشغال العامة ،باإلضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مجالس األعمال.
أما على صعيد المواصالت؛ فتعمل روسيا على مشروع منافس للمشروع اإليراني يتضمن بناء شبكة
سكك حديدية وطرق مواصالت تربط المرافئ السورية مع دول الجوار ،وذلك بهدف استقطاب التجارة
من خالل توزيع وتسويق القمح الروسي انطالقًا من المرافئ والطرق السورية ،ويتضمن المشروع؛
توسيع المرافئ السورية وتطويرها الستقبال سفن الشحن العمالقة ،وتزويد المرافئ بتجهيزات
الشحن والتفريغ ،وبناء الصوامع العمالقة الستيعاب األقماح المخزنة والجاهزة للبيع.
وتزامن إعالن الحكومة السورية عن هذا المشروع مع كشف وزارة الدفاع الروسية عن خطة إلنشاء
مصنع لبناء وتصليح السفن في ميناء طرطوس الذي تستخدمه البحرية الروسية كقاعدة عسكرية
لها في منطقة البحر األبيض المتوسط ،حيث تمثل قاعدة طرطوس حاليًا نقطة التزويد المادي والفني
لألسطول الحربي الروسي في البحر المتوسط.
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الصين تدخل مجال المنافسة
رأت دراسة نشرها موقع “ديفنس ون” أن بكين ترى في األزمة السورية فرصة لمد طريق الحرير التاريخي،
ولتعزيز نفوذها السياسي واالقتصادي ،حيث يرغب رئيس الــوزراء الصيني لي تشيانغ بالدخول في
معترك المنافسة على عقود إعادة إعمار سوريا ،مستفيدًا من امتناع مجموعة “أصدقاء سوريا” عن
تقديم أية مساعدات حتى تتم عملية االنتقال السياسي.
ويعمل لي تشيانغ على توظيف رغبة النظام في كسر عزلته لالستحواذ على عقود سخية من دمشق،
خاصة وأن الجزء األكبر من الدعم الروسي ( 4مليارات دوالر) واإليراني ( 6مليارات دوالر) يذهب للعمليات
العسكرية وليس إلعادة اإلعمار.
وتأمل الحكومة الصينية في الهيمنة على قطاع اإلنشاءات والتبادل التجاري ،حيث أبرمت بكين عقودًا
مع نظام دمشق بملياري دوالر ،واستحوذت على  80بالمائة من حركة االستيراد للنظام ،كما تأمل في
دخول قطاع التكنولوجيا في مرحلة ما بعد الحرب.
وتحدث السفير الصيني لدى دمشق تشي تشيانجين ،خالل حديثه لوكالة “شينخوا” الصينية عن
قناعة بكين بضرورة التركيز على تطوير وإعادة إعمار سوريا ،مؤكدًا أن الصين ستلعب دورًا أكبر في
هذه العملية عن طريق تقديم المزيد من المساعدات للشعب السوري والحكومة السورية”.
وتعمل الصين في الوقت الحالي على مشاريع لتطوير القطاع الصحي في سوريا ،حيث قدمت منحًا
نقدية لتطوير قسم اإلسعاف في مستشفى المواساة في دمشق ،ووقعت ثالث اتفاقيات تقديم
المساعدات اإلنسانية بكلفة إجمالية تجاوزت  40مليون دوالر أميركي.
لكن االهتمام األكبر لبكين يصب في قطاع الطاقة؛ حيث أوصــت لجنة رســم السياسات والبرامج
االقتصادية في حكومة النظام باعتماد قطاع الكهرباء كأحد أهم المجاالت التي يمكن التعاون فيها
مع الصين ،وذلك من خالل مشاريع لبناء مولدات طاقة جديدة وتنفيذ مشاريع نقل الكهرباء وإعادة
تأهيل محطات التمويل وخطوط النقل ،وبناء محطات كهرومائية ومحطات طاقة متجددة ،وتقنيات
توفير الطاقة المستهلكة ورفع الكفاءة للمعدات والتجهيزات في مشاريع المياه.
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ويدور الحديث في دمشق عن ضرورة جلب المزيد من االستثمارات الصينية في قطاع النفط ،بهدف
المنفعة المتبادلة وتطوير التعاون في مجال النفط والــثــروة المعدنية من خــال تنفيذ مشاريع
استكشاف وتنمية وإنتاج النفط والغاز ،على أن يترافق ذلك مع زيادة االستثمارات الصينية في تطوير
قطاع الثروة المعدنية في سورية ،ومساهمة الصين في إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة في قطاع
النفط تحديدًا.
ووفــقــً لــدراســة نشرها موقع “أتالنتيك كاونسيل” ( 21ديسمبر )2018؛ فــإن الصين ترغب في
استثمار نحو ملياري دوالر في الصناعات السورية ،حيث شاركت نحو مائتي شركة صينية في معرض
دمشق الــدولــي (أكــتــوبــر  ،)2018كما قامت بتوريد الــاذقــيــة بنحو  800محول كهربائي ضمن
مشروع ضخم لتطوير قطاع اإلنتاج الكهربائي في المحافظة ،كما تمتلك شركة النفط الصينية
( )China National Petroleum Corporationعددًا كبيرًا من األسهم في شركات النفط
السورية وشركة “الفرات” للبترول.
جدير بالذكر أن الصين قد استثمرت نحو  29.5مليار دوالر في قطاع الطاقة في كل من الخليج العربي
وإيران والعراق منذ عام  ،2016وترغب في مد اهتمامها خالل عام  2019إلى سوريا ،حيث أعلنت أنها
مستعدة للمشاركة في عملية إعادة اإلعمار دون أية قيود أو شروط مسبقة.
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دخول الدول العربية على خط “التمويل”
تحدثت تسريبات أمنية قبل عدة أشهر عن مشروع سعودي لتطوير المحافظات الجنوبية في سوريا
ضمن مشروع شرق أوسطي شامل ،وأعــاد تعيين إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزيــرًا للخارجية
الحديث عن هذا المشروع إلى الواجهة ،حيث تولى العساف (حتى مطلع عام “ )2011اللجنة السعودية
السورية المشتركة” و”ملتقى رجال األعمال السعودي-السوري” لفترة ليست بالقصيرة ،وتبنى مشاريع
اقتصادية وتجارية تهدف إلى تحفيز االستثمار وفتح أبــواب جديدة أمــام تطوير القطاعات الزراعية
والصناعية والسياحية ،والنهوض بقطاعات الطاقة والكهرباء والعقارات والمدن الصناعية وتحلية
المياه في سوريا.
وتضمنت المشاريع المبرمة آنــذاك؛ خططًا لتوسيع محطات كهربائية وشبكات الصرف الصحي،
ودعم الصناديق اإلنمائية ،ومد السكك الحديدية إلى األردن تمهيدًا لربطها مع السعودية ،ومد طرق
المواصالت بهدف تحقيق التكامل بين قطاعات النقل في دول المنطقة ،وجعل سوريا بوابة رئيسية
لنقل وعبور البضائع والركاب من الدول األوروبية إلى الدول المجاورة ومنطقة الخليج.
كما بادرت األردن من طرفها إلى مناقشة مشاريع تجارية مع تركيا لمد خط تبادل تجاري عبر األراضي
السورية ،يمكن أن تبلغ قيمة التبادالت فيه نحو مليار دوالر سنويًا ،وقامت بفتح معبر نصيب وسهلت
حركة المرور إلى سوريا ،وأقامت معرضًا إلعادة اإلعمار والتنمية في سوريا ،وأرسلت وفودًا رسمية وتجارية
إلى دمشق.
ويبدو أن األردن ترمي بثقلها االقتصادي في االستئثار بكعكة إعادة اإلعمار في سوريا ،حيث تم اإليعاز
إلى وفد من المقاولين األردنيين لزيارة دمشق ( 20يناير  )2019وبحث سبل المساهمة في مشاريع
إعادة اإلعمار في سوريا ،حيث تم االتفاق على“ :تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المقاولين في سورية
ونظيرتها األردنية لبحث سبل مساهمة المقاولين األردنيين في مشاريع إعادة اإلعمار”.
وأعرب الوفد األردني عن اهتمامه باالستثمار في سورية خالل مرحلة إعادة اإلعمار عبر تأسيس الشركات
المشتركة واستقدام رأس المال الالزم للعمل ،إضافة لتوسيع التعاون مع نقابة المقاولين السوريين
فنيًا وماليًا ،وجاء ذلك بالتزامن مع زيــارة وزيــري الزراعة والصناعة اللبنانيين دمشق لمناقشة إعادة
العالقات التجارية بين البلدين ،والحديث عن إمكانية إعادة فتح شبكة القطار التي تصل طرابلس
بحمص.
وعلى الرغم من الرؤى الطموحة للمشاريع التي تنوي بعض دول مجلس التعاون المشاركة فيها؛ إال أن
المنافسة الدولية لالستحواذ على مشاريع إعادة اإلعمار ستقف حجر عثرة أمام الرؤى اإلقليمية.
بل يتوقع أن يفضي التنافس الدولي المستعر إلى معارك عسكرية بين القوى الفاعلة على األرض،
حيث ترغب موسكو في دمج برامج إعــادة اإلعمار مع خطة توسيع نفوذها العسكري والتي تشمل
إحكام سيطرتها على المطارات العسكرية للنظام ،وتعزيز البنى التحتية لمنشآتها العسكرية
البحرية والجوية بعد إبرام اتفاق ينص على بقاء القوات الجوية الروسية في سوريا لمدة  49عامًا مع
إمكان تمديدها  25عامًا إضافيًا.
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وباإلضافة إلى جهود تركيا لتعزيز وجودها العسكري وتنفذ مشاريع إنشائية ومد شبكات اتصاالتها
ومصارفها ومؤسساتها الرسمية في مناطق “غصن الزيتون” و”درع الفرات”؛ تسعى إيران إلى إبعاد
أي منافس لها في مشاريع التطوير العقاري الهادفة إلى تعزيز سياسات التغيير الديمغرافي ،وإبرام
اتفاقيات لتطوير التصنيع العسكري ونشر عناصرها في مختلف المحافظات السورية تحت ذريعة
تطوير القوات المسلحة السورية.
وباإلضافة إلى تنامي احتماالت تطور المنافسة الدولية إلى صراعات عسكرية تكون الغلبة فيها لمن
يسيطر بقواته على األرض؛ تتنافى الصورة المشرقة التي يرسمها اإلعالم اإلقليمي عن فرص االستثمار
في سوريا مع الواقع المرير ،حيث تسود الفوضى في مناطق سيطرة النظام ،وينتشر الفساد وتهيمن
طبقة من تُجار الحرب المقربين من القصر الجمهوري ،والذين يسهمون في تعزيز ظاهرة “اقتصاد
الظل” الذي يسعى إلى االستحواذ من خالل الهيمنة على السوق السوداء.
والحقيقية هي أنه ال يمكن الحديث عن إعادة إعمار سوريا في ظل استشراء القمع وفساد الدولة ،وهجرة
ونزوح نصف السكان ،واختفاء ما يقرب من  538ألف وظيفة سنويًا منذ عام  ،2011وارتفاع معدل
البطالة لدى الشباب إلى  78بالمائة ،وارتفاع التضخم بنسبة  ،700%وزيادة أسعار المواد الغذائية
بنسبة  ،769%والخضراوات والبقوليات إلى نحو  ،649%والمالبس إلى  ،733%وأسعار الكهرباء
والغاز ووقود التدفئة إلى  ،618%والرعاية الصحية بنسبة  ،481%في حين تبلغ نسبة السكان الذين
يعيشون تحت خط الفقر نحو  82بالمائة.
علمًا بأن المجتمع الدولي ال يطرح أي خطط لتحسين الوضع اإلنساني أو تحقيق االستقرار في غضون
عام  ،2019وهما شرطان أساسيان لضخ رأس المال الخارجي والبدء في مشاريع االستثمار وإعادة اإلعمار.

www.strategy-watch.com

11

البحوث والدراسات
أبحاث ودراسات متخصصة تستند إلى الرصد العلمي
والميداني ألهم التطورات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وتحديات الهوية وإدارة العالقات البينية في
المنطقة العربية.
األحد  10فبراير 2019

المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت
السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.
يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي ،ورفد صناع القرار بمعلومات
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية،
بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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