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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

وزيــر الخارجيــة التركــي جاويــش أوغلــو: تواصلنــا مــع نظــام األســد بشــأن القضايــا 

ــاك أي تواصــل علــى المســتوى السياســي.  ــة ومكافحــة اإلرهــاب وليــس هن األمني

وفــي مناســبة أخــرى، أوغلــو يؤكــد دعــم أنقــرة التــام لائتــاف الســوري المعــارض 

ــة. والحكومــة الســورية المؤقت

وخــال زيارتــه لموســكو، وزيــر الخارجيــة االســرائيلي: إســرائيل لــن تســمح بتكــرار حادثــة 

إســقاط الطائــرة الروســية "ايــل20-" فــي ســوريا وآليــة منــع وقــوع حــوادث تعمــل 

بشــكل جيــد. وحــول الضربــات اإلســرائيلية علــى ســوريا يقــول: إســرائيل وروســيا 

تعمــان علــى منــع تفاقــم الوضــع إلــى حــد التصعيــد الخطير. نريــد أال يتعــرض الجيش 

الروســي ألي أضــرار بغــض النظــر عمــا يحــدث فــي ســوريا.

ــح  ــة بتصري ــة األمريكي ــة باســم وزارة الخارجي ــة اإلقليمي ــث المتحدث ــن غريفي ــر الدي جي

خــاص لحلــب اليــوم: ال يوجــد تغيــرات فــي سياســة الواليــات المتحــدة بشــأن العقوبات 

المفروضــة علــى النظــام. إن العقوبــات ال تخــص الواليــات المتحــدة وحســب بــل تمــر 

عبــر األمــم المتحــدة أيضــًا وهنــاك دول أخــرى. والواليــات المتحــدة لــن ترفــع أيــًا مــن 

العقوبــات إلــى أن يتغيــر ســلوك النظــام.
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األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط يعلــن أن الــدول العربيــة لــم 

تتوافــق علــى عــودة ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة. وأضــاف: هنــاك بعــض األطــراف 

العربيــة التــي ترغــب فــي فتــح حــوار مــع ســوريا وعودتهــا إلــى الجامعــة وهنــاك 

ــذا  ــي ه ــدث ف ــر التح ــن المبك ــوريا وم ــودة س ــًا لع ــس ناضج ــع لي ــرى أن الوض دول ت

الموضــوع.

الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن يســتقبل بشــار األســد الــذي وصــل إلــى العاصمــة 

الروســية فــي زيــارة غيــر معلنــة. ويقــول: مشــكلة ســوريا األساســية هــي "الوجــود 

غيــر الشــرعي لقــوات أجنبيــة" علــى أراضيهــا. وبعــد اللقــاء، الكرمليــن يقــول: بوتيــن 

يدخــل العــزل الصحــي علــى خلفيــة ظهــور إصابــات بفيــروس كورونــا فــي دائــرة 

المحيطيــن بــه.
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ثانيا: الحراك السياسي

رئيــس االئتــاف الوطنــي "ســالم المســلط" عبــر حســابه فــي تويتــر: ال يمكــن أن 
نقــف متفرجيــن علــى قتــل أهلنــا بيــد النظــام المجــرم وحلفائــه. وأضــاف المســلط: 
مــا لــم يتوقــف هــذا اإلجــرام ضــد أهلنــا فــي درعــا، مــن خــال تحــرك جــدي وفــوري 
للــدول الفاعلــة، فلــن يبقــى أي معنــى اللتزامنــا مــع المجتمــع الدولــي بــأي عمليــة 

سياســية علــى أي مســتوى أو مســار.

وزيــر الخارجيــة الروســي: يتوجــب علــى تركيــا اســتكمال تنفيــذ االتفاقــات بيــن بوتيــن 
وأردوغــان بشــأن إدلــب فيمــا يتعلــق بفصــل اإلرهابييــن ونأســف ألن ذلــك لــم يتــم بعد.

بيدرسون في دمشق إلحياء مسار اللجنة الدستورية بآلية جديدة.

مبعــوث بوتيــن للشــرق األوســط "بوغدانــوف" يســتدعي رئيــس منصــة موســكو 
ــاور. ــكو للتش ــى موس ــل" ال ــدري جمي "ق
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:
بــدء دخــول الشــرطة الروســية بمرافقــة اللــواء الثامــن وضبــاط مــن نظــام األســد إلــى     

درعــا البلــد بهــدف تثبيــت وقــف إطــاق النــار. 9/1.

قــوات الشــرطة واألمــن العــام تفــكك دراجــة ناريــة مفخخــة بالقــرب مــن دوار النيــروز     
وســط مدينــة عفريــن شــمال حلــب.

ــالمة      ــان المس ــي عدن ــا المحام ــي درع ــة ف ــة المركزي ــم اللجن ــمي باس ــق الرس الناط
ــد. ــة روســية حــول درعــا البل ــود االتفــاق مــع قــوات النظــام بضمان ينشــر بن

وكالــة ســانا التابعــة للنظــام: الدفاعــات الجويــة تتصــدى لصواريــخ معاديــة فــي     
ســماء العاصمــة دمشــق.

موقــع صــوت العاصمــة المحلــي: الغــارات اإلســرائيلية اســتهدفت مركــز البحــوث     
العلميــة فــي بلــدة جمرايــا ونقطــة تجمــع للميليشــيات اإليرانيــة فــي محيــط بلــدة 

الدريــج فــي ريــف دمشــق.

قــوات النظــام اســتخدمت للمــرة األولــى منظومــة دفــاع جــوي روســية فــي الضميــر     
خــال الضربــة اإلســرائيلية الليلــة الماضيــة، والمنظومــة المســتخدمة فعلتهــا القوات 

الروســية لحمايــة أمــن مطــار ضميــر العســكري.

إصابــة مدنــي ومقتــل طفــل ونفــوق عــدد كبيــر مــن المواشــي بغــارات جويــة     
للطائــرات الحربيــة اســتهدفت أطــراف بلــدة كنصفــرة بريــف إدلــب الجنوبــي.

قــوات النظــام تنقلــب علــى اتفــاق درعــا البلــد وتطالــب باســتثناء مخيــم درعــا مــن     
ــر بعــض  االتفــاق، وهــددت بالعمــل العســكري علــى مخيــم درعــا إن لــم يتــم تهجي
ــم مــن االتفــاق  ــب النظــام باســتثناء المخي ــة رفضــت طل ــة المركزي األشــخاص. واللجن

ــر الجماعــي. ــت النظــام بالتهجي ــك انقــاب علــى االتفــاق. وطالب ــرت ذل واعتب

تجمــع أحــرار حــوران: 23 حافلــة دخلــت مدينــة درعــا لنقــل النازحيــن مــن األحيــاء     
المحاصــرة فــي مــدارس درعــا المحطــة إلــى منطقتــي إزرع وخربــة غزالــة بريــف 

درعــا. 9/4.
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تجمــع أحــرار حــوران: قــوات النظــام تعتقــل زوجــة أحــد المطلوبيــن للنظــام "مؤيــد     
حرفــوش" مــع أطفاله الخمســة، وشــقيقه "أحمــد حرفوش" مع زوجتــه، وتقتادهم 

إلــى مبنــى فــرع األمــن العســكري فــي حــي المطــار بمدينــة درعــا.

قوات النظام تستهدف أحياء درعا البلد براجمات الصواريخ.    

قــوات النظــام تســتهدف الوفــد العشــائري القــادم مــن درعــا المحطــة إلــى أحيــاء     
درعــا البلــد بالرشاشــات الثقيلــة. 9/4.

قــوات الفرقــة الرابعــة وبدعــم مــن الميليشــيات اإليرانيــة تحــاول اقتحــام أحيــاء درعــا     
البلــد وســط اشــتباكات مــع أبنــاء المدينــة.

لجنــة المفاوضــات عــن أهالــي درعــا والنظــام الســوري عــادا إلــى االتفــاق الســابق     
بعــد تدخــل روســي.

روســيا وعــدت بســحب قــوات النظــام وفــك الحصــار عــن درعــا بالتزامــن مــع نشــر 9     
ــة للنظــام. نقــاط أمني

دخــول ســيارات الشــرطة العســكرية الروســية إلــى أحيــاء درعــا البلــد المحاصــرة لتنفيــذ     
بنــود االتفــاق وتثبيــت وقــف إطــاق النــار.

مقتــل مدنــي وإصابــة آخريــن جــراء انفجــار عبــوة ناســفة مزروعــة بســيارة فــي حــي     
االشــرفية بمدينــة عفريــن.

مســلحون يقدمــون علــى قتــل 80 رأس مــن األغنــام واختطــاف ثاثــة رعــاة فــي     
ــة. ــرقي الرق ــوب ش ــبخة جن ــة الس بادي

قــوات الشــرطة واألمــن العــام فــي مديريــة أمــن اعــزاز بريــف حلــب التابعــة للجيــش     
الوطنــي تعلــن القبــض علــى شــخصين علــى صلــة بانفجــار شــاحنة مفخخــة ضــرب 

المدينــة الشــهر الماضــي.

الطيــران الحربــي الروســي يســتهدف بغــارات جويــة محيــط معــرة مصريــن بريــف     
إدلــب الشــمالي.

قوات النظام تستهدف بقذائف بالمدفعية أطراف مدينة إدلب.    
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تجــدد القصــف المدفعــي علــى مدينــة إدلــب مــن قبــل قــوات النظــام المتمركــزة     
فــي مدينــة ســراقب بريــف إدلــب الشــرقي.

نظام األسد يقصف مدينة إدلب ويخلف 19 ضحية.    

مقتــل ســيدة وإصابــة عــدد مــن المدنييــن بينهــم طفــل جــراء قصــف لقــوات النظــام     
ــف  ــان بري ــة مرعي ــي قري ــة ف ــة الطبي ــتهدف النقط ــًا اس ــة ليزري ــف الموجه بالقذائ

إدلــب الجنوبــي وخــروج النقطــة عــن العمــل.

تجمــع أحــرار حــوران: ميليشــيات الفرقــة الرابعــة وإيــران تبــدأ باالنســحاب مــن مواقــع     
ــة فــي  ــل وتتجــه إلــى حــي الضاحي ــد مــع عتادهــا الثقي لهــا فــي محيــط درعــا البل

مدخــل مدينــة درعــا الغربــي.

ــت      ــازل والمــزارع التــي كان ــش المن ــام الميليشــيات بســرقة وتعفي التجمــع: رصــد قي
ــة درعــا.  ــاء مدين ــة العســكرية علــى أحي ــدء الحمل ــذ ب تتخذهــا مقــرات عســكرية من

9/9

مقتــل 3 جنــود أتــراك وجــرح آخريــن بانفجــار عبــوة ناســفة اســتهدفت رتــًا للجيــش     
التركــي علــى طريــق إدلــب – بنــش.

ــي      ــرة جنوب ــدة الفطي ــراف بل ــى أط ــة عل ــارات جوي ــدة غ ــن ع ــي يش ــران الروس الطي
إدلــب. 9/12.

الطيران الروسي يشن غارة جوية على أطراف مدينة دارة عزة غربي حلب.    

غرفــة القيــادة الموحــدة عــزم تعلــن أســر عنصــر مــن قــوات النظــام علــى جبهــة كفــر     
خاشــر بريــف حلب الشــمالي.

ثانيا: أخبار متفرقة:

الداخليــة التركيــة: سنرســل الســوريين المتواجديــن فــي العاصمــة أنقــرة والذيــن     
قيودهــم مــن خارجهــا إلــى مدنهــم.

وقفــة احتجاجيــة فــي مدينــة البــاب تطالــب بفــك احتجــاز الشــبان والعائــات المهجرة     
مــن درعــا منذ أســبوع.
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ــق      ــام واف ــوري: النظ ــري خ ــوري نص ــي الس ــى اللبنان ــس األعل ــام للمجل ــن الع األمي
ــورية. ــي الس ــر األراض ــة عب ــاء األردني ــري والكهرب ــاز المص ــر الغ ــان تمري ــب لبن ــى طل عل

ــليم      ــو س ــم "أب ــروف باس ــول المع ــب دعب ــد دي ــاة محم ــن وف ــة تعل ــات موالي صفح
ــد. ــار األس ــام بش ــس النظ ــب رئي ــر مكت ــول" مدي دعب

ــا فــي      ــروس كورون ــدة بفي ــات جدي ــن تســجيل 1507 إصاب ــي يعل مركــز الترصــد الوبائ
ــع الســام. 9/5. ــة نب مناطــق شــمال غــرب ســوريا ومنطقــة عملي

وكالــة األناضــول: دخــول 23 شــاحنة محملــة بمســاعدات إنســانية إلــى محافظــة     
ــدودي. ــوى الح ــاب اله ــر ب ــر معب ــب عب إدل

محكمــة اســتئناف فرنســية تؤيــد الحكــم االبتدائــي علــى رفعــت األســد بالســجن 4     
ســنوات ومصــادرة أماكــه فــي فرنســا.

فريــق دعــم التربيــة والتعليــم التطوعــي فــي تركيــا يقــول إن وزارة التربيــة التركيــة     
حــددت أعــداد المعلميــن الســوريين والمعاييــر المطلوبــة للبرنامــج الجديــد مــع 

ــي. ــر الترك ــال األحم ــيف واله اليونيس

فريــق دعــم التربيــة والتعليــم: عــدد المعلميــن المطلوبيــن للمشــروع الجديــد فــي     
تركيــا يقــارب 3 آالف معلــم ومعلمــة ويشــترط أن يكونــوا مــن حملــة الشــهادة 

ــة. ــة التركي ــي اللغ ــتوى B1 ف ــهادة مس ــى ش ــن عل ــوا حاصلي ــة وأن يكون الجامعي

األغذية العالمي يخفض محتويات سلته الغذائية في المناطق المحررة.    

بعد تجار حلب.. نظام األسد ياحق عشرات الحرفيين والتجار في دمشق.    

إعــان خمســة فصائــل فــي الجيــش الوطنــي الســوري عــن اندماجهــم ضمــن تشــكيل     
ــر(، وذلــك فــي مدينــة بزاعــة بريــف  واحــد تحــت مســمى )الجبهــة الســورية للتحري
حلــب الشــمالي. والفصائــل المنضويــة هــي: )فرقــة الســلطان ســليمان شــاه، فرقــة 
ــان  ــب بي ــك بحس ــمال(، وذل ــور الش ــواء صق ــة 20، ل ــزة، الفرق ــة الحم ــم، فرق المعتص

صحفــي صــادر عــن قيــادة التشــكيل الجديــد.

قيــادة "حــزب البعــث" الحاكــم فــي ســوريا تطالــب أعضــاء "مجلــس الشــعب" بعــدم     
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انتقــاد حكومــة النظــام بــأي شــكل مــن األشــكال وفــق موقــع ســناك ســوري 
الموالــي.

الموقــع: قيــادة الحــزب اتهمــت النــواب "الذيــن تجــرأوا علــى انتقــاد الحكومــة     
وتجاهلــوا التوجيهــات بأنهــم ال وطنيــون" وجــرى تحذيرهــم مــن اســتمرار انتقادهــا

وفاة الشاعر السوري نادر شاليش صاحب قصيدة "أرسلت روحي".    

الدفــاع المدنــي الســوري يقــول إن الوضــع كارثــي فــي مناطــق شــمال غربــي ســوريا     
بســبب االرتفــاع الهائــل بعــدد اإلصابــات بفيــروس كورونــا فــي ظــل إشــغال المشــافي 

ومراكــز العــزل وعــدم القــدرة علــى اســتيعاب المزيــد مــن اإلصابــات.

تجمــع أحــرار حــوران: قــوات النظــام ســتفتح مركزا لتســوية أوضاع الشــبان المنشــقين     
عــن "الفرقــة الرابعــة" فــي مبنــى المجلــس البلــدي فــي بلــدة المزيريــب بريــف درعــا 

الغربــي صبــاح يــوم غــد األربعــاء.

رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي: لــن نقــف متفرجيــن بينمــا تقــوم إيــران بإنشــاء قواعدهــا     
علــى حــدود إســرائيل الشــمالية.

وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي: لــن نســمح بامتــاك إيــران للســاح النــووي أو حتــى     
الوقــوف علــى حافــة الوصــول إلــى ذلــك.

الفروف: روسيا تعارض استهداف إسرائيل انطاقا من األراضي السورية.    

اإلعان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.    
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

منظمــة العفــو الدوليــة تنــدد فــي تقريــر بتعــّرض العشــرات مــن الاجئيــن الذيــن 
عــادوا إلــى ســوريا ألشــكال عــدة مــن االنتهــاكات علــى أيــدي قــوات األمــن بينهــا 
ــد  ــر جدي االعتقــال التعســفي والتعذيــب واالغتصــاب. والمنظمــة ناشــدت فــي تقري
بعنــوان "أنــت ذاهــب الــى موتــك" الــدول الغربيــة التــي تســتضيف الجئيــن ســوريين 
أال تفــرض عليهــم العــودة "القســرية" إلــى بلدهــم مشــددة علــى أن ســوريا ليســت 
مكانــًا آمنــًا لترحيــل الاجئيــن إليهــا. وجــاء فــي التقريــر: وثقــت المنظمــة "انتهــاكات 
مرّوعــة" ارتكبتهــا قــوات األمــن بحــق 66 الجئــًا بينهــم 13 طفــًا عادوا إلى ســوريا منذ 
العــام 2017 حتــى ربيــع العــام الحالــي مــن دول عــدة أبرزهــا لبنــان وفرنســا وألمانيــا 
وتركيــا ومخيــم الركبــان عنــد الحــدود الســورية – األردنيــة. وأحصــت المنظمــة وفــاة 
خمســة أشــخاص خــال احتجازهــم بعــد عودتهــم فيمــا ال يــزال مصيــر 17 شــخصًا مــن 
ــة مــن العنــف الجنســي  ــن قســرًا مجهــواًل. كمــا وّثقــت المنظمــة "14 حال المخفيي
ارتكبتهــا قــوات األمــن ضمنهــا ســبع حــاالت اغتصــاب لخمــس نســاء ومراهــق وطفلــة 

فــي الخامســة مــن عمرهــا"

لجنــة التحقيــق الدوليــة الخاصــة بســوريا: الوضــع فــي ســوريا غيــر مناســب مــن أجــل 
عــودة آمنــة وكريمــة لاجئيــن.

صحيفــة كوميرســانت الروســية تقــول إن الملــف الســوري لــم يربــك العاقــات بيــن 
ــة روســيا وإســرائيل فــي  ــري خارجي ــن وزي ــى بي ــات األول روســيا وإســرائيل. إن المحادث
ــا  ــغ فيه ــرائيل "مبال ــاه إس ــج الروســي تج ــر النه ــات تغي ــرت أن افتراض ــكو أظه موس
بوضــوح". وأضافــت الصحيفــة: لــم يصــدر موقــف روســي يديــن الضربــات اإلســرائيلية 

فــي ســوريا ويمكــن اعتبــار ذلــك تلميــح إليــران بعــدم عبــور الحــدود.
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سادسا: رؤية تحليلية

ـــن واألســـد، وهـــي تطـــورات  ـــن كل مـــن بوتي تطـــورات متاحقـــة دفعـــت لعقـــد اللقـــاء بي
الوضـــع فـــي درعـــا، تداعيـــات االنســـحاب األمريكـــي مـــن أفغانســـتان واحتماليـــة أن 
تنســـحب أمريـــكا مـــن ســـورية، الضغـــط الروســـي إلعـــادة تفعيـــل مســـار اللجنـــة الدســـتورية، 
الوضـــع االقتصـــادي المتـــردي فـــي مناطـــق ســـيطرة النظـــام، احتماليـــة التفاهـــم 
التركـــي األمريكـــي فـــي ســـورية ومصيـــر مناطـــق شـــرق الفـــرات، ضـــرورة االنفتـــاح علـــى 
المعارضيـــن المحســـوبين علـــى موســـكو مثـــل قـــدري جميـــل والعديـــد مـــن العوامـــل 
ـــه مســـبقا، ولكـــن إذا مـــا  التـــي قـــد تكـــون دفعـــت باتجـــاه عقـــد اللقـــاء دون اإلعـــان عن
عدنـــا بالزمـــن إلـــى الـــوراء يمكـــن لنـــا تذكـــر اللقـــاء األول بيـــن بوتيـــن واألســـد فـــي روســـيا، 
وهـــو اللقـــاء الـــذي أتـــى فـــي أيلـــول عـــام 2015 بعـــد التدخـــل العســـكري األمريكـــي 
ضـــد داعـــش، وقـــد كان المخـــرج لاجتمـــاع فـــي حينهـــا: التدخـــل العســـكري الروســـي 
فـــي ســـورية، واليـــوم يمكـــن القـــول إن الدافـــع الرئيســـي لعقـــد هـــذا اللقـــاء هـــو الـــدور 
األمريكـــي الجديـــد فـــي ســـورية، فهـــل أمريـــكا بعـــد االنســـحاب مـــن أفغانســـتان ســـتكمل 
انســـحابها مـــن كامـــل المنطقـــة أمـــا أنهـــا ســـتركز جهودهـــا فـــي مناطـــق أخـــرى ومنهـــا 
ســـورية، خاصـــة أن هنـــاك العديـــد مـــن المؤشـــرات التـــي يمكـــن االســـتدالل بهـــا مـــن خـــال 
ــير إلـــى زيـــادة اهتمـــام أمريـــكا بســـورية. وال يغيـــب  التصريحـــات األمريكيـــة التـــي تشـ
ـــد  ـــف التهدي ـــن تصني ـــت م ـــتان رفع ـــن أفغانس ـــحاب م ـــل االنس ـــكا قب ـــا أن أمري ـــن أذهانن ع
الـــذي تمثلـــه ســـورية بحيـــث اعتبرتـــه تهديـــدا لألمـــن القومـــي األمريكـــي، ولعـــل روســـيا 
ـــي  ـــي األمريك ـــاء الروس ـــال اللق ـــن خ ـــد م ـــي الجدي ـــه األمريك ـــار التوج ـــى اختب ـــعى إل تس
ــرأ  ــد تقـ ــيا قـ ــا أن روسـ ــاري، كمـ ــول الجـ ــي أيلـ ــده فـ ــع عقـ ــورية  والمزمـ ــاص بسـ الخـ
الموافقـــة المباشـــرة علـــى المقتـــرح األمريكـــي بتزويـــد لبنـــان بالكهربـــاء والغـــاز مـــن 
ـــاح  ـــام لانفت ـــن النظ ـــهوة م ـــة وش ـــا رغب ـــي طياته ـــل ف ـــالة تحم ـــورية كرس ـــر س األردن عب
علـــى أمريـــكا، وهـــو مـــا تعتبـــره روســـيا تجـــاوزا يحتـــاج إلـــى الضبـــط وإعـــادة تعريـــف 
النظـــام بالحـــدود التـــي ال ترغـــب روســـيا لـــه بتجاوزهـــا. بالمختصـــر، قـــد يكـــون هنـــاك 
العديـــد مـــن العوامـــل التـــي دفعـــت إلـــى عقـــد اللقـــاء ولكـــن كلمـــة الســـر وإن لـــم تكـــن 

ـــورية".   ـــي س ـــد ف ـــي الجدي ـــدور األمريك ـــي " ال ـــر: ه ـــكل كبي ـــة بش بادي
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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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