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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

الرئيــس التركــي: ينبغــي بــذل جهــد أكبــر إليجاد حــل سياســي لألزمة الســورية بطريقة 
تلبــي طموحــات الشــعب الســوري. تمكنــا مــن تأميــن عــودة 462 ألــف ســوري إلــى 
أراضيهــم. وأضــاف: ال يمكــن للمجتمــع الدولــي الســماح لألزمــة الســورية باالســتمرار 
لمــدة 10 ســنوات أخــرى. نســتضيف فــي بلدنــا مليــون الجــئ مــن جنســيات مختلفــة 
إضافــة إلــى الاجئيــن الســوريين. والنظــام فــي ســوريا مــع األســف يشــكل تهديــدا 

فــي جنــوب بادنــا.

وعــن الواليــات المتحــدة قــال أردوغــان: بايــدن بــدأ فــي نقــل األســلحة والذخائــر 
ــدي  ــي األي ــف مكتوف ــن نق ــوريا ول ــي س ــة ف ــات اإلرهابي ــى المنظم ــدات إل والمع

ونحــن نشــاهد ذلــك.

وقالــت المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان: حددنــا هويــات أكثــر مــن 350 ألفــا 
ــات  ــن عملي ــدد م ــر ع ــجيل أكب ــم تس ــي 2011 و2021. ت ــن عام ــوريا بي ــي س ــوا ف قتل

ــص ــم حم ــق ث ــف دمش ــم ري ــب ث ــي حل ــق ف ــل الموث القت

وقالــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا: الحــرب ضــد المدنييــن 
فــي ســوريا مــا زالــت مســتمرة والوقــت غيــر مناســب إلعــادة الاجئيــن إليهــا.

ســفير تركيــا الدائــم لــدى األمــم المتحــدة "صــادق أرســان": أولويــة أنقــرة الدائمــة 
فــي ســوريا هــي حمايــة المدنييــن ســواء مــن الناحيــة األمنيــة أو تأميــن المســاعدات 
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ــذ  ــون بتنفي ــال: ملتزم ــي أكار فق ــي خلوص ــاع الترك ــر الدف ــا وزي ــم. أم ــانية له اإلنس
ــر فــي هــذا الصــدد. وأضــاف:  ــزم بجهــد كبي االتفــاق شــمالي ســوريا ونفعــل مــا يل
نأســف ألن حلفائنــا فــي الواليــات المتحــدة يدعمــون قســد باألســلحة والذخيــرة 
والمعــدات بطريقــة ال تائــم روح التحالــف. وفــي تصريــح آخــر، وزيــر الدفــاع التركــي 
ــع  ــرم م ــاق المب ــس االتف ــون بأس ــن ملتزم ــب(: نح ــى إدل ــارات عل ــى الغ ــًا عل )معلق

ــل تحمــل مســؤولياته المتعلقــة باالتفــاق. روســيا وننتظــر مــن الطــرف المقاب

أمــا وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف فقــد جــاء عنــه: يجــب القضــاء علــى 
البــؤرة اإلرهابيــة الموجــودة فــي إدلــب.

مــن جهــة أخــرى، مــارك كاتــس نائــب المنســق األممــي للشــؤون اإلنســانية فــي 
ســوريا: يوجــد 2.4 مليــون نــازح فــي إدلــب وريــف حلــب بينهــم 1.7 مليــون نــازح 

يعيشــون ضمــن 1400 مخيــم.

وجــاء عــن الخارجيــة األمريكيــة: نرحــب بإعــان األردن اســتئناف الرحــات التجاريــة مــع 
ســوريا. وبعــد ذلــك، وزارة الخارجيــة األمريكيــة تقــول إنهــا تراجــع قــرار اســتئناف 
الرحــات التجاريــة بيــن األردن ونظــام األســد بعــد إعانهــا الترحيــب بالقــرار فــي وقــت 

ســابق.
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الرئيــس التركــي خــال لقائــه مــع نظيــره الروســي فــي سوتشــي: الســام فــي 
ســوريا مرتبــط بالعاقــات بيــن تركيــا وروســيا فالخطــوات التــي نتخذهــا بشــأن ســوريا 
لهــا أهميــة كبيــرة. وبعــد اللقــاء قــال: غادرنــا سوتشــي بعــد لقــاء مثمــر مــع نظيــري 

بوتيــن.

أمــا بوتيــن فقــد قــال: تركيــا وروســيا تتعاونــان بشــكل ناجــح فــي ســوريا وليبيــا 
وجنــوب القوقــاز. اجتماعاتنــا مــع أردوغــان ال تســير دائمــا بشــكل ســلس، ومــع ذلــك 
يمكــن لمؤسســاتنا ومنظماتنــا ذات الصلــة أن تجــد توافقــا فــي اآلراء. وقالت صحيفة 
األناضــول: بوتيــن يشــكر أردوغــان علــى زيارتــه لروســيا ويؤكــد أن اللقــاء كان مفيــدا 

وشــاما للغايــة.
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ثانيا: الحراك السياسي

غيــر بيدرســون: االجتمــاع المقبــل للجنــة الدســتورية الســورية يعقــد فــي 18 تشــرين 
األول فــي جنيــف

منــدوب عصابــات األســد لــدى األمــم المتحــدة "بســام صبــاغ": ســوريا ملتزمــة بالعمــل 
علــى إيصــال المســاعدات مــن الداخــل ومتمســكة بموقفهــا الداعــي لوضع حــد آللية 

العمــل عبــر الحــدود المسيســة والتــي تنتهــك ســيادتها ووحــدة أراضيهــا.

وزيــر الداخليــة الباكســتاني يلتقــي بممثــل عصابــات األســد فــي اســام ابــاد "مــازن 
عبيــد".

ــر بيدرســون كان محبطــا بعــد اجتماعــه فــي دمشــق  ــب يقــول إن غي ومعــاذ الخطي
ــذ  ــة لتنفي ــتورية، وال إمكاني ــة دس ــي وال لجن ــل سياس ــة: "ال ح ــد المعارض ــال لوف وق
القــرارات الدوليــة ومنهــا 2254". وهــادي البحــرة يــرد: "بــل علــى العكــس، بيدرســون 
تحــدث بــكل موضوعيــة، عــن أنــه ال حــل إال عبــر تنفيــذ القــرار 2254". ليــرد عليــه 
معــاذ الخطيــب: "مــا يجــري فــي الخفــاء محــاوالت تطبيــع مــع النظــام نرفضــه تمامــا، 
وســتظهر األيــام مفخخــات النظــام داخــل المعارضــة. اللجنــة الدســتورية هــي خديعــة 

بامتيــاز لكســب الوقــت ريثمــا يطحــن الشــعب الســوري أو يتعــب".

مــن جهــة أخــرى، وصــل إلــى دمشــق رئيــس بعثــة االتحــاد االوروبــي إلــى ســوريا " دان 
ــارات دبلوماســية واجتمــع بالقائــم باألعمــال المجــري بيتــر  ستونيســكو" وأجــرى زي
كــزوالك، ورئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والمنســق المقيــم لألمــم المتحــدة 
عمــران رضــا، وناقــش معهــم آخــر التطــورات فــي  ســوريا والحاجــة إلــى حــّل سياســي 

للصــراع.

وزيــر خارجيــة عصابــات األســد يــزور وزيــر الخارجيــة المصــري فــي مقــره فــي الجمعيــة 
العموميــة فــي نيويــورك
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إلهــام أحمــد لمعهــد واشــنطن: حــزب العمــال الكردســتاني قــّدم تضحيــات جمــة 
فــي مكافحــة اإلرهــاب فــي مناطــق كرديــة ولدينــا التــزام أخاقــي تجاهــه، ندعــو 

ــا. ــي لحــل هــذه اإلشــكالية مــع تركي المجتمــع الدول

االئتاف يتعهد باإلصاح وتعزيز دوره بين حاضنته الشعبية

كشــفت وســائل إعــام أردنيــة عــن لقــاء يــوم أمــس األحــد، جمــع بيــن رئيــس هيئــة 
األركان المشــتركة للملكــة األردنيــة )يوســف الحنيطــي( ورئيــس أركان نظــام األســد 
) علــي أيــوب( فــي العاصمــة األردنيــة عمــان. وذكــرت وســائل إعــام أردنيــة أن وزيــرا 
البلديــن بحثــا خــال اللقــاء العديــد مــن القضايــا ذات االهتمــام المشــترك، وفــي 
مقدمتهــا تنســيق الجهــود لضمــان أمــن الحــدود المشــتركة بيــن البلديــن، واألوضــاع 
فــي الجنــوب الســوري، ومكافحــة اإلرهــاب، والجهــود المشــتركة لمواجهــة عمليات 

التهريــب عبــر الحــدود، وخاصــة تهريــب المخــدرات.

أميركا تطمئن قسد: لن ننسحب من سورية قبل هزيمة تنظيم داعش

قــال الصحفــي التركــي ) باريــش يــركاداش(: ” إن بشــار األســد تواصــل مــع زعيــم أكبــر 
ــا لبحــث ملــف الاجئيــن الســوريين والمنظمــات اإلرهابيــة.”  حــزب معــارض فــي تركي
تصريحــات باريــش وهــو نائــب فــي فــي حــزب الشــعب الجمهــوري جــاءت خــال بــث 
مباشــر علــى قنــاة krt التركيــة أكــد فيهــا أن رئيــس حزبــه )كمــال كليجــدار أوغلــو( 

تلقــى رســالة مــن بشــار األســد فــي وقــت ســابق.

ــو  ــة فــي واشــنطن، وأحمــد أب ــات الدولي ــي البعث االئتــاف الســوري يلتقــي بممثل
ــط يناقــش تطــورات األوضــاع فــي ســورية مــع االئتــاف الوطنــي الغي

التقــى الوفــد المشــترك لائتــاف الوطنــي الســوري وهيئــة التفــاوض الســورية إلــى 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيــرش، 
علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وجــرى بحــث مســتجدات 

األوضــاع الميدانيــة والعمليــة السياســية فــي ســورية.
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:
ــة      ــة األمني ــا واللجن ــة لدرع ــة الغربي ــة المركزي ــن اللجن ــاق بي ــوران: اتف ــرار ح ــع أح تجم

ــس. ــة طف ــي مدين ــدة ف ــوية جدي ــات تس ــراء عملي ــى إج ــام عل ــة للنظ التابع

التجمــع: االتفــاق يقضــي بتســليم الســاح الخفيــف ونشــر نقــاط أمنيــة للنظــام     
ــات تفتيــش "شــكلية" بحضــور وجهــاء المنطقــة  ــة طفــس وإجــراء عملي فــي مدين

والشــرطة الروســية.

قــوات النظــام تدخــل برفقــة الشــرطة العســكرية الروســية إلــى مدينــة طفــس     
بريــف درعــا الغربــي لتنفيــذ بنــود االتفــاق الــذي توصلــت إليــه مــع اللجنــة المركزيــة 

ــة. ووجهــاء مــن المدين

ــل شــهاب بريــف درعــا      ــدة ت ــى بل قــوات النظــام برفقــة الشــرطة الروســية تدخــل إل
ــا. ــن فيه ــاع المطلوبي ــوية أوض ــز لتس ــة مرك ــدا إلقام تمهي

ــل      ــى ت ــدة والنظــام يقضــي بدخــول قــوات النظــام إل ــي البل ــن أهال جــرى اتفــاق بي
شــهاب برفقــة لجنــة مــن المحافظــة وضبــاط روس لتفتيشــها والبحــث عــن أســلحة 
فيهــا، كمــا ســيتم نشــر نقــاط عســكرية للنظــام والشــرطة الروســية لضمــان تنفيــذ 

االتفــاق. 
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ــهد      ــث تش ــويداء، حي ــى الس ــيطرته عل ــكام س ــعى إلح ــد يس ــام األس ــا نظ ــد درع بع
محافظــة الســويداء جنــوب البــاد حالــة توتــر أمنــي، فــي ظــل حالــة مــن الخافــات 
ــك الخافــات  ــة فــي المحافظــة، ويقــف وراء تل ــل والتشــكيات المحلي ــن الفصائ بي

نظــام األســد.

ضحايــا،      وتخلــف  المحــررة  المناطــق  تســتهدف  مكثفــة  روســية  جويــة  غــارات 
ــران  ــا: الطي ــدة منه ــق جدي ــح مناط ــد واض ــي تصعي ــي ف ــران الروس ــتهدف الطي واس
قريــة باصوفــان فــي منطقــة عفريــن بريــف حلــب الشــمالي. واســتهداف معســكًرا 

للجيــش الوطنــي فــي عفريــن وتوقــع قتلــى وجرحــى.

القيــادة الموحدة-عــزم تلقــي القبــض علــى إحــدى أخطــر الخايــا اإلرهابيــة لتنظيــم     
"داعــش"، التــي نفــذت أكثــر مــن 30 عمليــة تفجيــر واغتيــال فــي ريــف حلــب الشــمالي.

ثانيا: أخبار متفرقة:

وزارة العــدل فــي حكومــة النظــام تفــرض موافقــة أمنيــة علــى كل مــن يحتــاج     

الســتخراج وكاالت قانونيــة عــن الغائــب أو المفقــود.

ــي      ــة بالمــازوت اإليران ــج المحمل ــدء وصــول قوافــل الصهاري ــة: ب وســائل إعــام لبناني

ــر ســوريا. إلــى األراضــي اللبنانيــة عب

وســائل إعــام لبنانيــة: قافلــة الصهاريــج المحملــة بالمــازوت اإليرانــي تضــم نحــو 20     

صهريجــا وكل صهريــج يحمــل نحــو 50 ألــف ليتــر مــازوت. 9/16

ــزورة      ــهادات م ــون ش ــًا يحمل ــل 38 طالب ــررة تفص ــق المح ــي المناط ــب ف ــة  حل جامع

ــة. ــد الجامع ــات ومعاه ــن كلي ــد م ــام األس ــن نظ ــادرة ع ص

بيــان مــن مديريــة التربيــة والتعليــم فــي إدلــب ينــص علــى تعليــق الــدوام الفيزيائــي     

فــي جميــع المــدارس والمعاهــد اعتبــارا مــن يــوم الســبت 25 أيلــول وحتــى الســادس 

مــن تشــرين األول المقبــل بســبب تفشــي فيــروس كورونــا.

عــودة الطبيــب "عثمــان حجــاوي" إلــى عملــه فــي مستشــفى مدينــة مــارع شــمال     

حلــب.
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إدارة معبــر جرابلــس الحــدودي تعلــن تفاصيــل إجــراءات زيــارة الســوريين حاملــي     

الكملــك فــي تركيــا إلــى بادهــم

ــن      ــركاب بي ــة األردنيــة" لنقــل ال ــران "الملكي التلفزيــون األردنــي: اســتئناف رحــات طي

ــل ــارًا مــن 3 تشــرين األول المقب األردن وســوريا اعتب

ــا      ــروس كورون ــة وفــاة بفي ــدة و 12 حال ــة جدي ــب توثــق 1273 إصاب ــة صحــة إدل مديري

ــب. 9/29. فــي محافظــة إدل

نظام األسد يضيق على الصناعيين وأعداد كبيرة منهم يلجأون إلى مصر    

حــازت الكاتبــة الســورية )لميــاء قــدور( علــى مقعــد فــي البرلمــان األلمانــي، لتكــون     

أول ســورية تصــل هــذا المنصــب.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــان غولدريتــش( بمنصــب      ــن الدبلوماســي ) إيث ــة تعيي ــة األمريكي قــررت وزارة الخارجي
ــر الخارجيــة، المســؤول عــن ملــف الشــرق األوســط والتواصــل فــي  معــاون نائــب وزي

ــا (. ــة الســابقة )إيمــي كترون ــا للمبعوث ســورية، خلًف

ــا      الرئاســة المصريــة: السيســي بحــث مــع مستشــار األمــن القومــي األمريكــي قضاي
إقليميــة منهــا ليبيــا وســوريا وغــزة وســد النهضــة.

كشــفت مصــادر مطلعــة، عــن نتائــج لقاءيــن سياســي وعســكري، عقــدا مؤخــرًا بيــن     
مســؤولين أمريكييــن وروس رفيعــي المســتوى، وتنــاوال الملــف الســوري. ونقلــت 
ــي  ــن األمريك ــاء، أن الجانبي ــوم الثاث ــا الي ــر له ــي تقري ــط” ف ــرق األوس ــة “الش صحيف
والروســي حققــا اختراقــًا الســتئناف الحــوار بيــن البلديــن واســتمرار الحــوار حــول 
بيــن  الــذي عقــد  المســاعدات اإلنســانية، وذلــك علــى خلفيــة االجتمــاع  ملــف 
مســؤول الشــرق األوســط فــي مجلــس األمــن القومــي األمريكــي بريــت ماكغــورك، 
ــندر  ــي ألكس ــوث الرئاس ــينين والمبع ــيرغي فرش ــي س ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي ونائ
ــن  ــًا ع ــة، نق ــت الصحيف ــي. وقال ــول الحال ــن أيل ــي الـــ 15 م ــف ف ــف، بجني الفرينتيي
ــى  ــن عل ــؤولين األمريكيي ــوا المس ــروس عاتب ــؤولين ال ــي: “إن المس ــر دبلوماس تقري
عــدة أمــور تتعلــق بســوريا، أبرزهــا عــدم قيــام اإلدارة األمريكيــة بتقديــم إعفــاءات 
مــن عقوبــات قيصــر، وعــدم تخفيــف الضغوطــات علــى بشــار األســد، وعــدم القيــام 

ــل إصــاح خــط الغــاز العربــي فــي ســوريا”. ــح موافقــة للبنــك الدولــي لتموي بمن

وأضافــت الصحيفــة، أن الوفــد الروســي منزعــج من بطء إيصال المســاعدات اإلنســانية     
عبــر خطــوط التمــاس بيــن قــوات نظــام األســد والمعارضــة، ولمــح إلــى أن بــاده لــن 
تســمح بتمديــد قــرار إدخــال تلــك المســاعدات عبــر المعابــر يعــد انتهــاء مهلــة الســتة 

أشهر.
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

منظمــات غيــر حكوميــة عاملــة فــي القطــاع الصحــي بمناطــق ســيطرة المعارضــة 

ــار وشــيك فــي قطــاع الصحــة بالمنطقــة  فــي شــمال غربــي ســوريا تحــذر مــن انهي

ــا" إلــى ذروتهــا. بســبب وصــول جائحــة "كورون

ــاء الحاليــة قــد وصلــت إلــى حــد خطيــر غيــر مســبوق وتشــير آخــر  البيــان: موجــة الوب

التقارير الوبائية الصادرة حول المنطقة أن الجائحة وصلت إلى تصنيف "جائحة غير 

من  يزيد  و"ما  االستجابة"،  الصحي على  للنظام  قدرة محدودة  عليها مع  مسيطر 

كارثية الوضع هو إصابة مزيد من الكوادر الصحية بالمرض وتوقفهم عن العمل مما 

سيتسبب في شلل النظام الصحي وستصبح أبسط األمراض سببًا للوفيات بسبب عدم 

توافر الكوادر". المنظمــات طالبــت الســلطات المحليــة فــي المنطقــة باتخــاذ تدابيــر 

ــا فرض ارتداء الكمامات وتعليق الدوام في  ــا فيه ــة بم ــير الجائح ــاء س ــة إلبط وقائي

المدارس والجامعات وفرض إجراء فحص "كوفيد- 19" علــى الداخلين إلى المنطقة 

ــة. من المعابر كاف

معهــد الشــرق األوســط لألبحــاث فــي واشــنطن يقول فــي تقريــر إن "الفرقــة الرابعة" 

تتحــول إلــى جيــش مــوازٍ فــي ســوريا بدعــم مــن إيــران. تنامــي قــوة الفرقــة الرابعــة 

يثيــر تســاؤالت كبيــرة عــن مســتقبلها والمخــاوف مــن نشــوء قــوة أخــرى تضاهــي 

قــوة الجيــش المنهــار بســبب االنشــقاقات والتشــكيات بداخلــه. الفرقــة الرابعــة 

ــة دمشــق  ــى كامــل األراضــي الســورية وليــس لحماي ــش ينتشــر عل ــى جي ــت إل تحول

وأطرافهــا نتيجــة عــدم الثقــة بقــوات النظــام. الفرقــة الرابعــة جعلــت قــوات النظــام 

ــاع كافــة القطاعــات العســكرية  فــي خدمتهــا وليــس العكــس مــا مكنهــا مــن ابت

التابعــة للنظــام.
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سادسا: رؤية تحليلية

ـــل  ـــى مجم ـــى عل ـــذي طغ ـــاع ال ـــو االجتم ـــان ه ـــن وأردوغ ـــن بوتي ـــب بي ـــاع المرتق االجتم
ـــاع: ـــول االجتم ـــة ح ـــاط التالي ـــجيل النق ـــن تس ـــورية، ويمك ـــة الس ـــات للقضي المتابع

االجتمــاع كان محصــورا بقــادة البلديــن ممــا يدلــل علــى أن االجتمــاع ناقــش القضايــا (  1
ــل ألن  ــس كتفاصي ــة ولي ــا العام ــاع بخطوطه ــال االجتم ــدول أعم ــى ج ــة عل المدرج

األخيــرة هــي مهمــة الفــرق الفنيــة.

ردود فعــل الطرفيــن كانــت إيجابيــة حــول االجتمــاع ممــا يشــير إلــى أن كا الطرفيــن (  2
اســتطاع تحقيــق قســم ممــا يطمــح لــه مــن هــذا االجتمــاع. 

يبــدو أن ملــف العاقــات االقتصاديــة كان لــه دور بــارز فــي نقاشــات الزعيميــن وهــو (  3
ملــف محــل توافــق كبيــر.  

العاقــات التركيــة الروســية باتــت عاقــات متعــددة المســارات ومتشــعبة ممــا (  4
يصعــب مــن عمليــة فــرز ملــف منهــا عــن باقــي الملفــات. 

يمكــن الجتمــاع اللجنــة الدســتورية القــادم أن يكــون أحــد مؤشــرات القيــاس لمــدى (  5
التوافــق والتنافــر الروســي التركــي حــول القضيــة الســورية.

ــي (  6 ــى بقــاء الوضــع الحال ــن ممــا يشــير إل ــن الدولتي ــة التوافــق علــى الصــراع بي غلب
ــه.  فــي ســورية فــي المــدى المنظــور علــى مــا هــو علي

يبقــى ملــف إدلــب ملــف شــائك جــدا وصعــب الحــل فــي الوقــت الحالــي، وقــد أتــى (  7
التصريــح التركــي ببقــاء الوضــع الحالــي فــي إدلــب علــى مــا هــو ضمــن هــذا الســياق. 

ــة مــا (  8 ــرة القادمــة بعــض المؤشــرات حــول ماهي مــن المتوقــع أن يخــرج خــال الفت
تــم مناقشــته ومــا تــم االتفــاق عليــه بيــن الزعيميــن وهــو أمــر مــن المهــم رصــده 

ــه.  ومتابعت

وبالمجمـــل فالقمـــة أثبتـــت مـــدى أهميـــة العاقـــة بيـــن الدولتيـــن علـــى عـــدة مســـتويات 
ممـــا يدفـــع قيـــادة البلديـــن لتغليـــب التوافـــق علـــى الصـــراع، وهـــو مـــا ســـيكون لـــه 

ـــورية.  ـــة الس ـــى القضي ـــدى عل ـــة الم ـــاته طويل انعكاس
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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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