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يســعى هــذا التقريــر إلــى رصــد أهــم األحــداث والمواقــف للــدول الفاعلــة فــي 
الشــأن الســوري علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي مــن خــال رصــد 
أهــم التصريحــات الرســمية واللقــاءات واالتفاقيــات ذات الصلــة، مــع تقديــم رؤيــة 
تحليليــة تســاعد القــارئ فــي تركيــب صــورة ذهنيــة مترابطــة حــول تطــورات 

ــدول. ــة أدوار ال ــة الســورية وماهي القضي

أوال: أبرز التصريحات حول سوريا

رغــم كثــرة التصريحــات األمريكيــة بخصــوص ســوريا إال أنهــا بقيــت دونمــا توجــه واضــح 
نحــو االهتمــام بهــذه القضيــة المرتبــط بمشــروع واضــح، فالخارجيــة األمريكيــة قالــت: 
ســنواصل العمــل إليصــال المســاعدات إلــى الســوريين بغــض النظــر عــن المــكان الــذي 
يعيشــون فيــه. وســنعمل مــع مجلــس األمــن لتجديــد تفويــض األمــم المتحــدة إليصال 
المســاعدات إلــى الســوريين المحتاجيــن. نحــن ال نحــاول هندســة تغييــر للنظــام فــي 

ســوريا لكننــا ســنطالب بالعدالــة للشــعب الســوري الــذي عانــى مــن األســد.
ــي  ــة إيم ــوريا باإلناب ــى س ــة إل ــة األمريكي والمبعوث
األممــي  المبعــوث  ندعــم جهــود  كترونــا قالــت: 
إلــى ســوريا غيــر بيدرســون وطلبنــا منــه تكثيــف 
جهــوده مــن أجل إطــاق ســراح المعتقلين. واشــنطن 
ستســتمر بضغطهــا مــن أجــل محاســبة مرتكبــي 
الجرائــم فــي ســوريا. واالنتخابــات التــي ســيجريها 
النظــام »غيــر حــرة وغير نزيهــة« و«لن تشــرعن وجود 

األسد«.
ومــرة ثانيــة جــاء عــن الخارجيــة األمريكيــة: فــي ذكــرى الهجمــات الكيميائيــة علــى 

خــان شــيخون ودومــا يجــب محاســبة نظــام األســد علــى هــذه الفظائــع.
وفــي تصريــح يحمــل مؤشــرات أخــرى، وزارة الخزانــة األمريكيــة تؤكد أن تصديــر المواد 
الغذائيــة األمريكيــة ومعظــم األدويــة إلــى ســوريا غيــر محظــور بموجــب قانــون 
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»قيصــر« لحمايــة المدنييــن فــي ســوريا، وأن األشــخاص غيــر األمريكييــن والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة والمؤسســات الماليــة األجنبيــة لــن يكونــوا معرضيــن للعقوبــات 
بموجــب قانــون قيصــر لمشــاركتهم فــي مثــل هــذه المعامــات. وأضافــت: إن تصديــر 
أو إعــادة تصديــر بعــض األطعمــة غيــر األمريكيــة ومعظــم األدويــة إلــى ســوريا 

ــن يقدمــون هــذه الخدمــات فــي العــادة. ــن الذي مســموح لألمريكيي
وفــي تصريــح مشــابه، البنتاغــون: ســبب وجودنــا العســكري فــي ســوريا مشــابه لمــا 

هــو عليــه فــي العــراق وهدفنــا ضمــان القضــاء علــى تنظيــم الدولــة.
وجــاء فــي تصريــح آخــر للخارجيــة األميركيــة: نتفــق مــع اســتنتاج منظمــة حظــر 
ــام  ــي 2018. إن نظ ــراقب ف ــوم س ــن هج ــد ع ــؤولية األس ــة ومس ــلحة الكيميائي األس
األســد يحتفــظ بمــواد كيميائيــة الســتخدام غــاز الســارين وتطويــر أســلحة كيميائيــة 
جديــدة. وفــي تصريــح أخيــر للــوزارة: إن نظــام األســد يســتخدم شــحنات المســاعدات 
اإلنســانية إلــى ســوريا بمثابــة ســاح ويواصــل عرقلــة المنظمات اإلنســانية عــن تقديم 
المســاعدات لماييــن الســوريين. النظــام يوفــر وصــواًل غيــر كاٍف للمنظمــات فــي 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا مــن خــال فــرض قيــود التأشــيرات والعقبــات اإلداريــة 
األخــرى. إن وكاالت اإلغاثــة تواجــه معوقــات كبيــرة فــي المناطــق التــي اســتعادت 

قــوات النظــام الســيطرة عليهــا فــي 2018 بمــا فــي ذلــك درعــا والقنيطــرة.
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وفــي بيــان جماعــي، وزراء خارجيــة 18 دولــة أوروبيــة يتعهــدون فــي بيــان بمواجهــة 
إفــات تنظيــم الدولــة والنظــام فــي ســوريا مــن العقــاب علــى خلفيــة بارتــكاب 
اعتــداءات باألســلحة الكيماويــة وعمليــات خطــف وإخفــاء. وجــاء فــي البيــان: دولنــا 
ملتزمــة بضمــان عــدم إفــات مجرمــي الحــرب ومرتكبــي التعذيــب مــن العقــاب. 
ففــي الســنوات العشــر الماضيــة ُقتــل نحــو 400 ألــف شــخص وأجبــر أكثــر مــن 6 
ماييــن علــى الفــرار مــن البــاد هربــا مــن »انتهــاكات ال حصــر لهــا لحقــوق اإلنســان«. 
نواصــل دعوتنــا إلــى الســماح للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالتحقيــق فــي الجرائــم 

ــاة. التــي يشــتبه بارتكابهــا فــي ســوريا ومحاكمــة الجن
مــن جهــة أخــرى، منــدوب الهنــد الدائــم لــدى األمــم المتحدة يكشــف عن مســاعدات 
قدمتهــا بــاده لنظــام األســد تشــمل قروضــًا ميســرة بــــ 265 مليــون دوالر باإلضافــة 

لمســاعدات صحيــة وغذائيــة.
ــن  ــدون م ــن متأك ــرة: نح ــه للقاه ــال زيارت ــال خ ــد ق ــي فق ــة الروس ــر الخارجي ــا وزي أم

ــا. ــا فيه ــتئناف عضويته ــة واس ــدول العربي ــة ال ــى جامع ــوريا إل ــودة س ع
وفــي تقريــر لمنظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة: طائــرة مروحيــة تابعــة لنظام األســد 
أســقطت قنبلــة محملــة بغــاز الكلــور علــى مدينــة ســراقب بريــف إدلــب عــام 2018. 
ــتعمل  ــة اس ــا 18حال ــة: وثقن ــلحة الكيميائي ــر األس ــة حظ ــام لمنظم ــر الع ــال المدي وق

فيهــا النظــام الســوري األســلحة الكيميائيــة.
ــروف:  ــع الف ــي م ــر الصحف ــال المؤتم ــري خ ــة المص ــر الخارجي ــن وزي ــاء ع ــرا، ج وأخي

»تألمــت مصــر لمــا جــرى فــي ســوريا 
مــن قتــل وتدميــر ونزوح واالســتهداف 
تنظيمــات  قبــل  مــن  تــم  الــذي 
خــارج  اقليميــة  وأطــراف  ارهابيــة 
ــوريا  ــودة س ــل ع ــي. نأم ــاق العرب النط
تطبيــق  بعــد  العربيــة  للمنظومــة 
.»2254 والقــرار  األممــي  المســار 
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ثانيا: الحراك السياسي

تغريــدة لرئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري نصــر الحريــري يهنــئ بهــا اآلشــوريين 
ــدم  ــر« يق ــر مط ــابقا »عام ــل س ــوري المعتق ــاب الس ــو«. والش ــد »أكيت ــريان بعي الس
شــهادته إلحــدى المحاكــم األلمانيــة ضــد »أنــور رســان« الرئيــس األســبق لفــرع أمــن 

ــة فــي دمشــق. الدول
وجاء عن جمال سليمان: ” أطالب بتغيير بنية المعارضة ودخول وجوه جديد”. 

»االئتــاف  وتعليقــا علــى تعييــن موريتانيــا ســفير لهــا لــدى النظــام الســوري، 
الوطنــي الســوري«: »تعييــن موريتانيــا ســفيرًا لهــا فــي دمشــق خطــوة مؤســفة لــن 
يكــون مصيرهــا مختلفــًا عــن محــاوالت أخــرى بائســة ســعت إلــى تعويــم النظــام«. 
والشــعب الســوري يرفــض هــذه الخطــوة ويســتنكر أي دعــوة لتعويــم نظــام األســد 
وينظــر إليهــا كشــراكة فــي اإلجــرام. وإن المســاعي الراميــة إلــى تعويــم األســد 
ــدة بحــق الشــعب الســوري. ــن تكــون ســوى جريمــة جدي وتجــاوز الحــل السياســي ل

ــى  ــرا، رئيــس النظــام بشــار األســد يلتقــي المبعــوث الخــاص للرئيــس الروســي إل أخي
ــق. ــي دمش ــف ف ــندر الفرنتيي ــوريا ألكس س
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

مازالــت البيئــة األمنيــة فــي ســوريا غيــر مســتقرة، وجــاءت أهــم األحــداث األمنيــة 
علــى الشــكل التالــي:

إصابــة شــخص بانفجــار عبــوة ناســفة مزروعــة فــي ســيارته فــي مدينــة عفريــن     
ــب. ــمال حل ش

ــن      ــة عفري ــط مدين ــات وس ــارع الفي ــي ش ــر ف ــدة للتفجي ــة مع ــيارة مفخخ ــط س ضب
ــب. شــمال حل

فصائــل الثــوار تتمكــن مــن قنــص ضابــط برتبــة »مــازم أول« لقــوات األســد علــى محــور     
مدينــة ســراقب شــرق إدلب.

ــة      ــة اثنتيــن منهــا بصواريــخ عنقودي ــة الروســية شــنت 4 غــارات جوي ــرات الحربي الطائ
علــى منطقــة حــرش بســنقول جنــوب غربــي إدلــب.

اغتيــال صــف ضابــط برتبــة مســاعد وعنصــر تابعيــن لفــرع المخابــرات الجويــة التابعــة     
لنظــام األســد علــى يــد مجهوليــن تبعهــا حملــة اعتقــاالت طالــت العشــرات مــن 

ــة داعــل شــمالي درعــا. الشــبان فــي مدين
وكالــة األنبــاء الســورية: الدفاعــات الجويــة تتصــدى لعــدوان إســرائيلي جنوبــي     

دمشــق مــن اتجــاه الجــوالن المحتــل ولبنــان.
العثــور علــى جثــة وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي »حكومــة اإلنقــاذ«     

ــب  ــة التوامــة بريــف حل ــة مشــوهة بالقــرب مــن قري ــز الخليــف« مرمي ــور »فاي الدكت
الغربــي. والخليــف كان قــد فقــد منــذ عــدة أيــام بعــد خروجــه مــن منزلــه فــي مدينة 
إدلــب. وبعــد أيــام قليلــة: جهــاز األمــن العــام التابــع لهيئــة تحريــر الشــام يعلــن القبــض 
علــى »العصابــة« التــي خطفــت وقتلــت الدكتــور »فايــز الخليــف« وزيــر التعليــم فــي 

حكومــة اإلنقــاذ.
قصــف مدفعــي وصاروخــي مــن قــوات النظــام يســتهدف جبــل األربعيــن بريــف     

إدلــب الجنوبــي ومحيــط قــرى ســرجة وبنيــن وكفــر حايــا تزامنــًا مــع قصــف مدفعــي 
لقــوات النظــام علــى محيــط دارة عــزة وجبــل الشــيخ بــركات بريــف حلــب الغربــي.

قصف صاروخي تتعرض له مدينة عفرين شمال حلب.    
ــاء رعيــه األغنــام فــي محيــط مدينــة مــارع بريــف حلــب الشــمالي      مقتــل طفــل أثن

ــة«. ــوريا الديمقراطي ــوات س ــاص »ق برص
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اغتيــال المــازم فــي الشــرطة المدنيــة خالــد الخطيــب برصــاص مجهوليــن فــي مدينــة     
البــاب بريــف حلــب الشــرقي.

العثــور علــى جثــة الشــرطي جمعــة العكــون علــى أطــراف مدينــة البــاب بريــف حلــب     
الشــرقي مقتــواًل بالرصــاص.

برصــاص      ســابقا  المعارضــة  فصائــل  عناصــر  أحــد  العبــود«  جمعــة  »ياســين  مقتــل 
درعــا. شــرقي  النعيمــة  بلــدة  قــرب  مجهوليــن 

مقتــل ثاثــة عناصــر مــن مرتبــات فــرع األمــن السياســي التابــع لنظــام األســد علــى يــد     
مجهوليــن بالقــرب مــن بلــدة غباغــب بريــف درعــا الشــمالي.

وفي أخبار أخرى متفرقة على امتداد الساحة السورية:
افتتاح معمل أدوية األول من نوعه في الشمال السوري.    
عصابــات األســد تســمح لشــركة روســية بالتنقيــب عــن النفــط والغــاز جنــوب ســواحل     

طرطــوس، وحتــى فــي الميــاه اللبنانيــة.
ــرًا      ــى أم ــوري أضح ــام الس ــيطرة النظ ــق س ــي مناط ــة ف ــل العام ــائل النق ــاب وس غي

ــدة. ــود المحت ــة الوق ــب أزم ــل بس ــبه كام ش
الدفــاع المدنــي الســوري: منحنــى اإلصابــات بفيــروس كورونــا يرتفــع مــرة أخــرى مــا     

ينــذر بموجــة ثانيــة مــن الوبــاء قــد تكــون أخطــر من ســابقتها في ظــل إنهــاك القطاع 
الطبــي فــي الشــمال الســوري نتيجــة القصــف الممنهج مــن النظام وروســيا.

ــخ      ــم صواري ــدة تض ــة جدي ــلحة إيراني ــحنة أس ــان: ش ــوق اإلنس ــوري لحق ــد الس المرص
ــراق. ــن الع ــة م ــورية قادم ــي الس ــت األراض ــدى دخل ــط الم ــرة ومتوس قصي

ــدرات      ــب المخ ــة لتهري ــى عصاب ــض عل ــن يقب ــي عفري ــدرات ف ــة المخ ــم مكافح قس
ويصــادر أكثــر مــن 100 ألــف حبــة مخــدرة كانــت معــدة للتهريــب داخــل عبــوات لنقــل 

الزيــت.
مجلــس الــوزراء التابــع للنظــام يقــرر إعفــاء المواطنيــن المهجريــن العائديــن إلــى الباد     

والطــاب الدارســين فــي الخــارج، والموفديــن بمهــام رســمية، مــن تصريــف مبلــغ 100 
دوالر أثنــاء دخولهــم إلــى البــاد.

القــرار شــمل المواطنيــن ممــن لــم يتمــوا الثامنــة عشــر مــن عمرهــم وســائقي     
الشــاحنات والســيارات العاملــة علــى خطــوط النقــل مــع دول الجــوار.

وصول ناقلة إيرانية تحمل مليون برميل نفط الى سوريا.    
انفراجات في مادة البنزين وزيادة الحصص بنسبة 20-15 %.    
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شــبكة اإلنــذار المبكــر تســجل 13 إصابــة بالســالة البريطانيــة مــن فيــروس كورونــا فــي     
منطقــة عفريــن بريــف حلب الشــمالي.

جريــدة البعــث التابعــة للنظــام: وصــول 3 ناقــات محملــة بالنفــط الخــام إلــى مينــاء     
بانيــاس وســتغطي حاجــة الســوق المحليــة مــن المحروقــات لمــدة شــهرين.

وســائل إعــام مواليــة: رئيــس حكومــة األســد حســين عرنــوس: حاجتنــا اليوميــة مــن     
النفــط 2٠٠ ألــف برميــل انتاجنــا 2٠ ألــف برميــل ونقــوم بتأميــن الباقــي مــن الخــط 

االئتمانــي اإليرانــي.
طاب من الطائفة العلوية يصلون إدلب هرًبا من نظام األسد.    
ــة تقــرر تدريــس مــادة عــن      ــة والتعليــم فــي الحكومــة الســورية المؤقت وزارة التربي

تاريــخ الثــورة الســورية 2011 فــي المــدارس التابعــة لهــا ضمــن منهــاج الصــف الســابع 
والثامــن مــن مرحلــة التعليــم األساســي واألول والثانــي مــن المرحلــة الثانويــة.

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ترحــب بتقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة     
الــذي حــدد مســؤولية النظــام عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي مدينــة 

ســراقب بريــف إدلــب.
»بشار األسد« يقيل حاكم مصرف سوريا المركزي »حازم قرفول« من منصبه.    

ريف حلب الشمالي: الطيران التركي يلقي مناشير على مدينة تل رفعت.    
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رابعا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــدء  ــر بالب ــدن يأم ــن: باي ــؤولين أمريكيي ــن مس ــال ع ــتريت جورن ــة وول س ــرت صحيف ذك
بســحب بعــض القــوات والعتــاد مــن الشــرق األوســط. والخطــوة تأتــي فــي إطــار إعادة 
تنظيــم الوجــود العســكري فــي الخليــج والشــرق األوســط. وأضافــت: تحويــل قطــع 
عســكرية منهــا حاملــة طائــرات مــن الشــرق األوســط لتلبيــة االحتياجــات بمناطــق 

أخــرى.
وفــي خبــر آخــر: التوتــر العســكري يتصاعــد علــى الحــدود بيــن روســيا وأوكرانيــا بعــد 
مقتــل طفــل وجنــدي مــن كل جهــة واســتقدام موســكو لتعزيــزات. والبلــدان يعلنــان 

عــن منــاورات عســكرية قريبــة.
ــر دام  ــا ومصــر، فبعــد توت أمــا فيمــا يخــص محــاوالت التقــارب والمصالحــة بيــن تركي

ــا ومصــر. ــة تركي ــري خارجي ــن وزي ســنوات. أول اتصــال هاتفــي مباشــر بي
ــف  ــن مل ــر م ــي أكث ــكو ف ــنطن وموس ــن واش ــرة بي ــات المتوت ــص العاق ــا يخ وفيم
آخرهــا الملــف الملتهــب فــي هــذه األثنــاء. أي ملــف أوكرانيــا، واشــنطن تفــرض 
عقوبــات علــى 32 كيانــا وشــخصية مــن روســيا علــى خلفيــة التدخــل فــي االنتخابــات 
ــة  ــده لقــرار اإلدارة األميركي ــرة. وحلــف شــمال األطلســي يبــدي تأيي ــة األخي األمريكي
ــة علــى  ــات األمريكي ــرد: العقوب ــة الروســية ت ــات علــى روســيا. والخارجي فــرض عقوب
موســكو تتعــارض مــع مصالــح البلديــن، ورد موســكو علــى العقوبــات األمريكيــة أمــر 

ال بــد منــه.
أخيــرا، األمــن الفيدرالــي الروســي: إحبــاط عمليــة إرهابيــة فــي القــرم والقبــض علــى 
روســيين ينتميــان إلــى هيئــة تحريــر الشــام. ومكتــب العاقــات اإلعاميــة لهيئــة 
تحريــر الشــام ينفــي االتهامــات الروســية حــول وجــود عنصريــن يتعبــان لهــا فــي 
»عمليــة إرهابيــة« فــي القــرم. وأضــاف المكتــب: ترويــج الــروس لهــذه االتهامــات بين 
الفينــة واألخــرى يــراد منــه إيجــاد مبــررات لشــن عــدوان جديــد ضــد المنشــآت الطبيــة 

والتجمعــات الســكانية فــي المناطــق المحــررة.
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

صحيفــة الشــرق األوســط تعتبــر أن حــًا واحــدًا للوضــع للســوري لــم يعــد كافيــًا وأن 
اجتــراح حــل بمســارين ســيكون أكثــر قبــواًل، ورأت الصحيفــة أنــه يجــب أن يكــون الحــل 
ضمــن مســار دولــي -إقليمــي يتــم عبــر مؤتمــر دولــي لاتفــاق علــى عناويــن الحــل 
الســوري إلــى جانــب مســار ســوري -ســوري لتوفيــر شــرعية وقبــول للحــل المرتجــى. 
وأضافــت الصحيفــة: تــم اختبــار الحــل السياســي مــرات عــدة لكــن حصــاده كان صفــرًا 
ــل  ــكريًا ب ــس عس ــل لي ــى أن الح ــوري عل ــف الس ــن بالمل ــد الفاعلي ــتمرار تأكي ــع اس م

سياســيًا.
أمــا صحيفــة تاغــس شــبيغل األلمانيــة فجــاء عنهــا: نظــام األســد يســرق معظــم 
المســاعدات اإلنســانية المقدمــة للشــعب الســوري ويحــاول االســتياء علــى حصــة 
إدلــب منهــا. نظــام األســد وروســيا يبذلــون قصــارى جهدهم لمنــع وصول المســاعدات 
ــر المســاعي  ــب عب ــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتهم وخصوصــًا إدل اإلنســانية إل
ــر. وأضافــت: إن معظــم مــا تقدمــه واشــنطن ودول االتحــاد  الروســية إلغــاق المعاب
األوروبــي مــن مســاعدات يذهــب للمناطــق التــي يســيطر عليهــا نظــام األســد وهــو 

مــا تصــل نســبته لقرابــة 9٠ بالمئــة.
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مــن جهــة أخــرى، المبعــوث األمريكــي الســابق إلــى ســوريا جيمــس جيفــري لوكالــة 
األناضــول: التواجــد الروســي واإليرانــي فــي ســوريا يمــس األمــن القومــي لــكل مــن 
ــوات »ي ب  ــودًا لق ــدم وع ــم تق ــنطن ل ــرائيل. وواش ــا وإس ــدة وتركي ــات المتح الوالي
ك » بإقامــة دولــة لهــم فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا. وأضــاف جيفــري: الوضــع 
فــي ســوريا بحاجــة لعمليــة سياســية تجــري برعايــة األمــم المتحــدة بمــا فــي ذلــك 
صياغــة دســتور جديــد للبــاد واالســتفتاء واالنتخابــات الديمقراطيــة ومــا إلــى ذلــك.

وجــاء عــن »هيومــن رايتــس ووتــش«: النظــام بمشــاركة ميليشــيات مواليــة صــادر 
بشــكل غيــر قانونــي منــازل وأراضــي لمزارعيــن فــّروا مــن الهجمــات العســكرية فــي 

ــه. ــي لمؤيدي ــب وحمــاة وباعهــا بالمــزاد العلن إدل

وفي معلومات ذات صلة:

ــر اإليرانــي وســتحافظ      ــة: العــراق ســيكون ســاحة للتأثي ــرة االســتخبارات األميركي مدي
إيــران علــى وجــود عســكري فــي ســوريا.

تقريــر للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان يكشــف عــن إلقــاء نظــام األســد فــي     
غضــون تســع ســنوات قرابــة 82 ألــف برميــل متفجــر تســببت فــي مقتــل 11٠87 

مدنيــًا بينهــم 1821 طفــًا.

التقريــر دعــا إلــى مــن تطبيــق قــرار مجلــس األمــن 2139 ومحاســبة مرتكبــي عمليــات     
القصــف العشــوائي والتدميــر والتشــريد القســري.
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سادسا: رؤية تحليلية

ـــاع  ـــة، فاألوض ـــة الحالي ـــوان المرحل ـــون عن ـــد يك ـــم ق ـــي العال ـــات ف ـــدة األزم ـــاع ح ارتف
فـــي أوكرانيـــا وصلـــت لدرجـــة مـــن الحساســـية قـــد تـــؤدي نتيجـــة ســـوء الحســـابات إلـــى 
ـــهد  ـــي يش ـــف اإليران ـــا أن المل ـــب، كم ـــدودة العواق ـــر مح ـــة غي ـــة صراعي ـــدالع دوام ان
حالـــة مـــن الشـــد والجـــذب بيـــن إيـــران والـــدول الغربيـــة، ورســـائل التهديـــد المتبـــادل بيـــن 
ايـــران وإســـرائيل قـــد تدفـــع باتجـــاه تســـخين أجـــواء الشـــرق األوســـط بشـــكل كبيـــر، هـــذه 
التطـــورات أرجعـــت القضيـــة الســـورية عـــدة خطـــوات للـــوراء علـــى ســـلم االهتمـــام 
العالمـــي، ولكـــن لألســـف، مـــا زالـــت ســـورية أشـــبه بصنـــدوق رســـائل ألغلـــب الـــدول 
األطـــراف فـــي هـــذه األزمـــات وقـــد تجـــد بالســـاحة الســـورية المـــكان الـــذي يمكـــن 
لهـــا أيصـــال رســـائلها لباقـــي األطـــراف دون إشـــعال جبهـــة صـــراع جديـــدة، وهـــو مـــا 
قســـد يســـهم باتجـــاه تأزيـــم األوضـــاع الســـورية، ولكـــن فـــي نفـــس الوقـــت يمكـــن 
ـــة  ـــوا لقناع ـــة، أن يصل ـــة اإليراني ـــول القضي ـــى ح ـــا، وحت ـــي أوكراني ـــراع ف ـــراف الص ألط
ـــد  ـــية ق ـــويات سياس ـــام تس ـــال أم ـــح المج ـــد يفس ـــا ق ـــع مم ـــر للجمي ـــدام مض ـــأن الص ب
ـــار  تشـــمل حتـــى الســـاحة الســـورية، فالوضـــع اليـــوم أشـــبه بقـــدر بخـــار يغلـــي فـــوق ن
ـــو  ـــه ه ـــا تحت ـــار أو إطفاؤه ـــدة الن ـــف ح ـــك، فتخفي ـــت. لذل ـــل البي ـــر بأه ـــكاد أن ينفج ي

ـــرى.   ـــات أخ ـــع باتجاه ـــد تدف ـــابات ق ـــوء الحس ـــم أن س ـــع رغ ـــة للجمي مصلح
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مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة ُتعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاث السياس واألبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  إلســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســورية  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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