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كان الموقــف الروســي واضحــا منــذ انــدالع الثــورة الســورية عــام 2011 بدعمها لنظام 
األســد مــن خــال تقديــم الدعــم السياســي والعســكري لــه، وفــي عــام 2015 تدخلــت 
ــة العســكرية للنظــام، وقــد قدمــت  ــم الحماي روســيا عســكريا بشــكل مباشــر لتقدي
روســيا حجــة تدخلهــا المباشــرة فــي حينهــا وهــي » الحفــاظ علــى الدولــة الســورية 
ــة الروســية  ــر عــن المقارب ــه روســيا مــن نمــوذج يعب ــه، فمــا قدمت وســيادتها«. وعلي
لدورهــا الخارجــي الجديــد، والقائــم علــى قاعــدة أن روســيا مســتعدة لتقديــم الدعــم 
لألنظمــة الديكتاتوريــة القائمــة ومنعهــا مــن الســقوط. وعليــه، باتــت المقاربــة 
الروســية دعــم الســيادة فــي مقابــل المقاربــة األمريكيــة دعــم الديموقراطيــة، 

وبالتالــي فســورية أصبحــت البوصلــة للمقاربــة الروســية.

محصلة التدخل العسكري
اآلن، وبعــد مضــي أكثــر مــن خمســة ســنوات علــى التدخــل العســكري يمكــن القــول 
إن روســيا نجحــت فــي منــع انهيــار النظــام عســكريا ولكنهــا لــم تســتطيع إزالــة جميــع 
التهديــدات العســكرية للنظــام، إال بشــرط بقائهــا العســكري المباشــر، وعليــه فقــد 
ــن  ــه م ــد، ومكنت ــار األس ــا بش ــقوط حليفه ــع س ــال بمن ــكل فع ــيا بش ــهمت روس أس
اســتعادة الســيطرة علــى مســاحات واســعة مــن ســوريا. ولكنهــا تكبــدت نفقــات 
عســكرية كبيــرة لتحقيــق ذلــك، ولــم تحصــل علــى عوائــد ماليــة مــن النظــام الــذي 
يعانــي لســنوات مــن تدهــور اقتصــادي ونفقــات عســكرية كبيــرة. ويضــاف إلــى ذلك، 
الدعــم بالســاح الــذي قدمتــه للنظــام منــذ لجوئــه الســتخدام الحــل العســكري فــي 

البــاد، حيــث لــم تقبــض ثمــن تلــك األســلحة 
األجــل،  طويلــة  ديــون  إلــى  وحولتهــا 
أو  مزايــا  خــال  مــن  تحصيلهــا  اختــارت  أو 
اتفاقيــات تضمــن بهــا مصالحهــا وتواجدهــا 
ــر، فــإن  بالمنطقــة. وحســب دراســات وتقاري
معــدل النفقــات العســكرية الروســية فــي 
ســوريا بيــن 5 إلــى 7 مليــارات دوالر، وجــل مــا 
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حصلــت عليــه روســيا، هــي عقــود طويلــة األجــل فــي مجالــي النفــط والغاز مــن نظام 
ــك ومهــدد بالســقوط فــي أي لحظــة.)1) كمــا أن طموحاتهــا فــي الســيطرة  متهال
علــى نفــط شــرق الفــرات تبخــرت؛ فمنــذ دخــول قواتهــا لشــرق الفــرات، حاولــت روســيا 
ــط  ــى محي ــي انســحبت إل ــة الت ــاك، إال أن القــوات األمريكي ــى النفــط هن الوصــول إل
حقــول النفــط، منعتهــا مــن ذلــك مــرارًا، فقــد قطعــت دوريــات أمريكيــة عشــرات 
ــان  ــة رمي ــول لمنطق ــت الوص ــية حاول ــكرية روس ــل عس ــى قواف ــق عل ــرات الطري الم
شــمال شــرقي ســوريا.  ويبقــى الســؤال المهــم: ماهــي النتيجــة التــي تحققــت مــن 
ــا؟ فروســيا أصبحــت الفاعــل األهــم فــي ســورية  ــدور الروســي فــي ســورية فعلي ال

ــة الفاشــلة«.  »الدول

المؤشرات تخبر قصة أخرى 
لقــد وصــف األميــن العــام لألمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش فــي 10 مــارس 2021    
الوضــع فــي ســوريا بأنــه “كابــوس”، ومؤكــدًا تعــرض “نحــو 60 %مــن الســوريين لخطــر 
الجــوع هــذا العــام وكشــف مديــر التجــارة واألســعار فــي المكتــب المركــزي لإلحصــاء 
التابــع للنظــام، بشــار قاســم، أن معــدل التضخــم قــد ارتفــع خــال العــام الماضــي إلــى 
نحــو 200 بالمئــة بالمقارنــة مــع العــام 2019، مضيفــًا أن التضخــم الســلعي زاد بنســبة 

300 بالمئــة فــي نهايــة العــام الماضــي مقارنــة مــع بدايتــه.)2)
أزمــة  بــرزت  األساســية؛  المــواد  علــى  الطوابيــر  ظاهــرة  تنامــي  مــع  وبالتزامــن 
المحروقــات، حيــث بــات مشــهد طوابيــر الســيارات مألوفــًا فــي ســائر المحطــات، وذلــك 
بالتزامــن مــع شــكاوى المواطنيــن مــن الفســاد الرســمي المتمثــل بقيــام عســكريين 

ــة. ــغ مالي ــل مبال ــل، مقاب ــور الســيارات الطوي ــر خاصــة خــارج طاب بإنشــاء طوابي
ــد  ــر 2021  ق ــارف 29 يناي ــال المص ــة عم ــن نقاب ــادر ع ــر ص ــرى، كان تقري ــة أخ ــن جه م
أكــد أن خســائر االقتصــاد الســوري بلغــت أكثــر مــن 530 مليــار دوالر، أي مــا يعــادل 9,7 
أضعــاف الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبــاد عــام 2010 ، مشــيرًا إلــى عجــز الحكومــة 

 mX9oq/us.cutt//:https ،15-6-2020 ”1)  محمد مستو،« كيف ستعوض روسيا فاتورة نفقاتها في سوريا؟(
)2)  التقرير االستراتيجي الرصدي، المرصد االستراتيجي، العدد 87، اذار، 2021، ص3
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عــن التقــدم بأيــة مبــادرات حقيقيــة لتجــاوز األزمــة، وإلــى تنامــي احتــكار الثــروة فــي 
أيــدي قلــة قليلــة مــن المســتفيدين علــى حســاب الشــريحة الكبــرى مــن المجتمــع،  
ــعار  ــتمر ألس ــع المس ــرف، والرف ــعر الص ــتقرار س ــدم اس ــن: “ع ــر ع ــدث التقري ــا تح كم
ــي  ــات والتخل ــعار الخدم ــع أس ــى رف ــة إل ــوم، إضاف ــب والرس ــة والضرائ ــواد األولي الم
ــة  ــنين، بحج ــرات الس ــر عش ــن عب ــدم للمواطني ــذي كان يق ــم ال ــن الدع ــي ع التدريج
ــر مــن  األزمــة وتبعاتهــا االقتصاديــة”، مقــدرًا نســبة الدمــار فــي البنيــة التحتيــة بأكث
40 بالمئــة. وتخطــى ســعر الليــرة فــي شــهر مــارس الجــاري عتبــة 4800 ليــرة مقابــل 
الــدوالر،  وقــّدر تقريــر أممــي، صــادر عــن اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربي آســيا 
“اســكوا” بالتعــاون مــع جامعــة “ســانت أنــدروز” البريطانيــة، خســائر االقتصــاد الســوري 
بنحــو 442 مليــار دوالر، مضيفــًا أنــه: “علــى الرغــم مــن ضخامــة هــذا الرقــم، إال أنــه ال 
يلخــص حجــم معانــاة الســكان الذيــن تــم تســجيل 5,6 مليــون شــخص منهــم كاجئيــن، 
و 6,4 مليــون كنازحيــن داخليــًا، و 6,5 مليــون يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي، و 
7, 11 مليــون ال يزالــون بحاجــة إلــى شــكل واحــد علــى األقــل مــن أشــكال المســاعدة 
ــال  ــوريا، أكجم ــي س ــة ف ــة العالمي ــة الصح ــة منظم ــدت ممثل ــا أك ــانية.)3) كم اإلنس
ماجتيموفــا، أن نحــو 90 بالمئــة مــن ســكان ســوريا يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وذلــك 

)3)  التقرير االستراتيجي الرصدي، المرصد االستراتيجي، العدد 87، اذار، 2021، ص3
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ــت  ــبة بلغ ــم، بنس ــي العال ــرًا ف ــر فق ــدول األكث ــة ال ــوريا قائم ــّدر س ــع تص ــن م بالتزام
82,5 %، بحســب بيانــات موقــع )World By Map) العالمــي. أكــد تقريــر أعــده برنامــج 
األغذيــة العالمــي » WFP« )التابــع لألمــم المتحــدة) فــي 13 فبرايــر 2021 أن أكثــر مــن 
21,4 مليــون شــخص فــي ســوريا يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي، معتبــرًا أن الباد 
تعيــش “أســوأ حالــة أمــن غذائــي فــي تاريخهــا”.)4) ووفقــًا للتقريــر؛ فــإن 1,3 مليــون 
ســوري يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد، بزيــادة قدرهــا 124 % عــن العــام 
الماضــي، باإلضافــة إلــى تعــرض 1,8 مليــون مواطــن ســوري آخريــن لخطــر الوقوع في 
انعــدام األمــن الغذائــي، فيمــا بلغــت زيــادة عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن انعــدام 
األمــن الغذائــي نســبة 57 %، أي بمقــدار 4,5 مليــون شــخص فــي عــام واحــد فقــط. 
ــب المركــزي لإلحصــاء فــي ســوريا، أن الرقــم القياســي ألســعار  ــن المكت ــك أعل كذل
المســتهلك وصــل إلــى 7012,8 بالمئــة، حتــى شــهر أغســطس مــن عــام 2020، وذلــك 
ــغ 931,5  ــا بل ــرة ذاته ــن الفت ــنوي ع ــم الس ــاس 2010، وأن التضخ ــام األس ــة بع مقارن
ــر  ــة “يونيســف” فــي 24 يناي ــة. كمــا أكــدت منظمــة األمــم المتحــدة للطفول بالمئ
2021 أن أكثــر مــن نصــف األطفــال فــي ســوريا ال يزالــون محروميــن مــن التعليــم بعــد 
مــرور نحــو عشــرة أعــوام علــى انــدالع االحتجاجــات الشــعبية. ووفقــًا لتقريــر أصدرتــه 
ــة مــن  منظمــة »«Save The Children   فــي 9 مــارس الجــاري؛ فقــد رفــض 86 بالمئ
األطفــال الســوريين الاجئيــن فــي كل مــن األردن ولبنــان وتركيــا وهولنــدا العــودة إلــى 
ســوريا، فبعــد عشــر ســنوات مــن الحــرب، ال تســتطيع الغالبيــة العظمــى مــن أطفــال 

ــم  ــتقبل له ــل أي مس ــوريا تخي س
فــي بلدهــم.

العــام  األميــن  مكتــب  وحســب 
مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية »األوتشــا« فــأن 
“13 مليــون” , هــو عــدُد الســوريين 

مــن  الفــرار  علــى  أجِبــروا  الذيــن 

)4)  التقرير االستراتيجي الرصدي، المرصد االستراتيجي، العدد 87، اذار ، 2021، ص4
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ديارهــم فــي الســنوات العشــر الماضيــة. وهنــاك 6,6 مليون الجٍئ ســوري، ويشــّكلون 
ربــَع إجمالــي عــدِد الاجئيــن فــي العالــم”، وهنــاك 7 ماييــن ســوري إضافــي نازحــون 
داخليــًا، وهــم أكبــر عــدٍد مــن النازحيــن داخليــًا فــي العالــم. و “13,4 مليــون” هــو 
عــدُد األشــخاص المحتاجيــن للمســاعدات اإلنســانية فــي ســوريا، و“2,5 مليــون”، هــو 
ــَث  ــتخداُم ثل ــن اس ــوريا، “وال يمك ــي س ــدارس ف ــن بالم ــُر الملتحقي ــال غي ــدُد األطف ع
هــا تــأوي عائــات نازحــة أو تســتخدم ألغــراض  مــدارس الدولــة، تضــّررت أو دّمــرت، أو أنَّ

عســكرية”.)5)
وقــد حّلــت ســوريا فــي قــاع الترتيــب العالمــي لمؤشــر الحريــة للعــام 2021، وترأســت 
قائمــة الــدول التــي تنعــدم فيهــا الحريــة، وفــق تقريــر مؤسســة “فريــدوم هــاوس” 
لعــام 2021، بعنــوان: “الحريــة فــي العالــم، الديمقراطيــة تحــت الحصــار”. كمــا تصــّدرت 
ســوريا المؤشــر العالمــي الســنوي لإلفــات مــن العقــاب، بخصــوص الجرائــم المرتكبــة 
بحــق الصحفييــن، فــي شــهر نوفمبــر 2020، كمــا حافظــت ســوريا علــى المرتبــة 
األخيــرة فــي قائمــة مؤشــر الفســاد العالمــي بالتقريــر الســنوي الــذي أصدرتــه 
ــر 2021، والــذي يرصــد حالتــي الشــفافية  “منظمــة الشــفافية الدوليــة” فــي 28 يناي

والفســاد، فــي 180 دولــة حــول العالــم.
وحســب مؤشــر الدولــة الفاشــلة: )Fragile States Index –FSI) هــو تقريــر ســنوي، 
ــة  ــة السياس ــع “مجل ــتراك م ــام” )Fund For Peace-FFP)، باالش ــدوق الس ــدأ “صن ب
الخارجيــة” ))Foreign Policy فــي الواليــات المتحــدة، بإصــداره منــذ عــام 2005، 

ــة الفاشــلة بـــ: ويحــدد “صنــدوق الســام” الخصائــص الرئيســة للدول
فقــدان ســيطرة الدولــة علــى أراضيهــا أو جــزء منهــا، أو فقــدان احتــكار االســتخدام .   1    

المشــروع للقــوة والســلطة داخــل أراضيهــا.
 تآكل السلطة الشرعية، لدرجة العجز عن اتخاذ قرارات موحدة.   2    
عدم القدرة على توفير الخدمات العامة..   3    
 عــدم القــدرة علــى التفاعــل مــع الــدول األخــرى، كعضــو كامــل العضويــة فــي .   4    

المجتمــع الدولــي.)6)

)5)  “أوتشا” تلّخُص “أزمَة 10 سنواٍت” في سوريا بعشرِة أرقامٍ، شبكة المحرر، 
/us.cutt//:https ،2020-7-22،”6)  رسان عامر،« سورية في المؤشرات والتقارير الدولية.. األرقام تتحدث عن نفسها(

EU05b
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وجــاءت ســورية، فــي تقريــر عــام 2020، فــي المركــز الثالــث عالمًيــا، بعــد اليمــن 
والصومــال، وبدرجــة 110,7 مــن 120 التــي تصنــف كمســتوى “إنــذار عــال جــًدا.)7)

وبحســب مؤشــر الســام العالمــي )Global Peace Index- GPI): وهــو مؤشــر يقيــس 
“مؤشــر الســام العالمــي” الوضــع النســبي للســام فــي الــدول واألقاليــم، وقــد 

 Institute for( ”انطلــق فــي أيــار/ مايــو 2009، ويصــدره “معهــد االقتصــاد والســام
Economics & Peace (IEP))، وفــي تقريــر عــام 2018 حلــت ســورية بموجبــه، عالمًيــا، 
فــي المرتبــة 163، واألخيــرة بيــن دول العالــم. وحلــت فــي المرتبــة 162 مــن 163 فــي 

تقريــر عــام 2019 متقدمــة فقــط علــى أفغانســتان.
“وحــدة  وحســب مؤشــر الديمقراطيــة )Democracy Index): وهــو مؤشــر تعــده 
“صحيفــة  لـــ  التابعــة   (Economist Intelligence Unit( االقتصاديــة”  االســتخبارات 
لقيــاس  ويســتخدم   (the Economist Newspaper( البريطانيــة”  اإليكونوميســت 
حالــة الديمقراطيــة فــي 167 بلــًدا، وقــد ظهــر هــذا المؤشــر أول مــرة فــي عــام 2006. 
ــة 164، مــن  وفــي نســخة عــام 2019 مــن هــذا المؤشــر، جــاءت ســورية فــي المرتب
أصــل 167 علــى مســتوى العالــم، وبمعــدل 1,43 نقطــة، وذلــك بعــد كوريــا الشــمالية 

والكونغــو الديمقراطيــة وأفريقيــا الوســطى.)8)
وحســب مؤشــر األمــان )Safety Index): جــاءت ســورية فــي المرتبــة 103، مــن بين 118 
دولــة، وفًقــا لـــ “مؤشــر األمــان”، فــي تقريــر عــام 2019 الســنوي الصــادر عــن مؤسســة 
“نومبيــو” Numbeo التــي تقــدم معلومــات حديثــة عــن ظروف المعيشــة، ومؤشــرات 

اإلســكان، والرعايــة الصحيــة، وحركــة المــرور، والجريمــة والتلــوث فــي العالــم، ويجــدر 
الذكــر أن دولــة قطــر حلــت فــي المرتبــة األولــى، فــي هــذا التقريــر، كمــا أشــار موقــع 
ــز 12  ــورية المرك ــل س ــام 2020، تحت ــو لع ــر نومبي ــا لتقري ــي، ووفًق ــبوتنيك الروس س

عالمًيــا، فــي “مؤشــر الجريمــة” )Crime index) بيــن 129 دولــة.

)7)  رسان عامر،« سورية في المؤشرات والتقارير الدولية.. األرقام تتحدث عن نفسها”،2020-7-22،
 https//:cutt.us/EU05b 

)8)  رسان عامر،« سورية في المؤشرات والتقارير الدولية.. األرقام تتحدث عن نفسها«،2020-7-22،
 https//:cutt.us/EU05b 
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إعادة االعمار مفتاح النجاة 
ــلة،  ــرة وفاش ــة مدم ــورية كدول ــن س ــم ع ــوم نتكل ــن الي ــبق، فنح ــا س ــى م ــاء عل بن
وصحيح أن الروس اســتطاعوا االســتئثار بموقع أساســي في الملف الســوري، نتيجة 
أداتهــم العســكرية، لكــن نجاحهــم فــي ســورية حاليــا ال يرتبــط بــاألداة العســكرية، بــل 
بــاألداة االقتصاديــة، فــكل الــدول التــي تعيــش حالــة صــراع مثــل ســورية تحتــاج إلــى 
عمليــة إعــادة إعمــار، وهــو ملــف مبنــي علــى عناصــر اقتصاديــة وليســت عســكرية، 

وال يــزال اقتصــاد روســيا يــرزح تحــت نيــر العقوبــات األمريكيــة واألوروبيــة.
 وأدىَّ هــروب رؤوس األمــوال واالســتثمار األجنبــي اآلخــذ فــي االنخفــاض فــي أعقاب 
فــرض العقوبــات إلــى تباطــؤ ملحــوظ فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الروســي 
ــت نتائــج ذلــك  ل ضغًطــا محليــًا ألن موســكو فرضــت إجــراءات تقشــف. وتمثلَّ ممــا َشــكَّ
ــر اعتمــادا علــى الطاقــة، والــذي بــدوره أدىَّ  فــي أن أصبــح االقتصــاد الروســي أكث
إلــى وضــع موســكو بشــكل متزايــًد تحــت رحمــة أســعار الطاقــة المتقلبــة، ويتطلــب 
اعتمــاد روســيا علــى الطاقــة اســتمرارية موســكو فــي الوصــول إلــى األســواق 
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والتعــاون المســتمر مــع المملكــة العربيــة الســعودية للتفــاوض بشــأن أســعار النفــط 
واإلنتــاج فــي منظمــة البلــدان المصــّدرة للبتــرول »أوبــك«.)9)

وتبــدو تكاليــف اســتمرار الحضــور العســكري الروســي طويــل األمــد، والتدخــل فــي 
ســوريا، وثمــن إعــادة اإلعمــار المحتمــل الــذي قدرتــه األمــم المتحــدة بأنــه 250 مليــار 
دوالر أمريكــي علــى األقــل، أمــرًا ليــس هينــًا، رغــم أن روســيا أوضحــت أنهــا ال تنــوي 
المشــاركة فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار برمتهــا. ومــع أن روســيا عقــدت العديــد مــن 
الصفقــات بشــأن الطاقــة والبنيــة التحتيــة مــع دمشــق فــي محاولــة لحصــد غنائــم 
إعــادة اإلعمــار فــي ســوريا، فإنــه مــن غيــر المرجــح رؤيــة الفوائــد الماليــة الملموســة 
ــة،  ــود االقتصادي ــك، وفــي ظــل القي ــب. لذل لهــذه المســاعي فــي المســتقبل القري
فإنــه ليــس مــن المحتمــل حــدوث توســع فــي األنشــطة اإلقليميــة لروســيا، بمــا 
فــي ذلــك إعــادة اإلعمــار التــي ســتتطلب تمويــًا إضافيــًا مــن أجــل حضــور عســكري 

ــر. ودبلوماســي أكب
وقــد صــرح وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرجي الفــروف إن ســوريا بحاجــة إلــى مســاعدة 
دوليــة إلعــادة بنــاء اقتصادهــا.)10) فالقــادة الــروس يدركــون محدوديــة قدرتهــم علــى 
تقديــم المســاعدة للنظــام فــي مواجهــة اســتحقاقاته االقتصاديــة الداخليــة، وحتى 
أزمــة المحروقــات الحاليــة والتــي تعتبــر اســوأ أزمــة محروقــات عاشــها النظــام، لــم 
تقــدم روســيا أي مســاعدة للنظــام، وعليــه فالمعادلــة السياســية اليــوم: روســيا 
ــت جائزتهــا  ــج عســكرية واضحــة، وكان ــت فــي ســورية عســكريا، وحققــت نتائ تدخل
ــات  ــن األزم ــط م ــي محي ــر ف ــلة تبح ــة فاش ــن دول ــر م ــم األكب ــى القس ــيطرة عل الس
ــذي  ــي« ال ــوذج البوتين ــي »فالنم ــاعدتها، وبالتال ــن مس ــزة ع ــيا عاج ــة وروس الداخلي
ــد فــي  ــط  بالتوجــه الروســي الجدي ــم كماركــة ترتب ــن تســويقه فــي العال أراد بوتي
القــرن الواحــد والعشــرين  والقائــم علــى أن روســيا داعمــة لســيادة الــدول مهمــا 
كانــت طبيعــة نظامهــا القائــم يصطــدم بعقبــة كأداء، وهــي عجــز روســيا عــن إعــادة 
بنــاء الــدول مــا بعــد الصــراع، فهــي مــارد عســكري ولكنهــا قــزم اقتصــادي، وبالتالــي 

)9)  بيّكا واّسر،« حدود االستراتيجية الروسية في الشرق األوسط”، مؤسسة راند، تشرين الثاني ،2019، ص5
)10)  روسيا تقول إن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية إلعادة بناء اقتصادها، 2020-9-7، 

https//:www.reuters.com/article/syria-russia-fm-economy-ia-3idARAKBN25Y1D8 
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ــاح، وهــو مــا قــد  ــح فــي مهــب الري فمكاســب روســيا اليــوم فــي ســورية قــد تصب
يدفــع الــروس للتفكيــر باعتمــاد مســار جديــد لهــم فــي ســورية، قائــم علــى البحــث 
عــن شــركاء لهــم فــي ســورية قادريــن علــى مســاعدتها فــي ملــف إعــادة اإلعمــار، 
وتــدرك روســيا أن ملــف إعــادة إعمــار الــدول ال تســتطيع عليــه ســوى الــدول الغنيــة 
فــي العالــم وذات االقتصاديــات الكبــرى، وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
والصيــن، ويبــدو أن الصيــن غيــر مهتمــة حتــى اآلن بســورية بشــكل كبيــر، أمــا الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة فهــي واضحــة بشــأن ربطهــا ملــف إعــادة اإلعمــار بتحقيــق 
تســوية سياســية حقيقيــة وفــق القــرار 2254 وهــو مــا ال يــروق كثيــرا للــروس. لذلــك 
ســعوا للبحــث عــن منافــذ تمويليــة جديــدة مثــل الــدول األوروبيــة تحت ضغــط التهديد 
ــد  ــبب التواج ــدا بس ــات بعي ــه ب ــدو أن ــذي يب ــر ال ــو األم ــدة، وه ــرة جدي ــات هج بموج
العســكري المباشــر مــن قبــل األتــراك، وحتــى فــي زيــارة الفــروف األخيــرة تجــاه دول 
الخليــج والهادفــة لتشــجيع انفتــاح دول الخليــج علــى النظــام فقــد وجــد الفــروف 
بــأن الموقــف األمريكــي الواضــح والصــارم مــن خــال قانــون قيصــر يمنــع هــذه الــدول 
مــن أي مشــاركة تســمح بتقديــم مســاعدة اقتصاديــة ذات قيمــة للنظــام، وبالتالــي 
فالنمــوذج البوتينــي فــي ســورية اليــوم أصبــح يتاشــى مــع الزمــن، وقــد يصبــح مــع 

الزمــن أقــرب للســراب.
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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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