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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

ــران باســيل يشــن فــي بــث علــى صفحتــه  ــان جب ــار الوطنــي الحــر فــي لبن رئيــس التي

فيســبوك هجومــا شــديد اللهجــة علــى الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان ويصــف 

ــارة  ــدم زي ــرر لع ــاك مب ــد هن ــم يع ــيل: ل ــاف باس ــرة. وأض ــان بالمؤام ــي لبن ــم ف بقائه

ــات". ــل االنتخاب ــا قب ــتعد لزيارته ــا مس ــة و"أن ــارة علني ــوريا زي س

الخارجيــة الفرنســية: إن اســتمرار الهجمــات التــي يشــنها نظــام األســد وروســيا علــى 

البنــى التحتيــة المدنيــة فــي الشــمال الســوري تمثــل انتهــاك صــارخ للقانــون الدولــي 

اإلنســاني.

الخارجيــة األمريكيــة: تديــن الواليــات المتحــدة الهجمــات التــي تضــر بالبنيــة التحتيــة 

المدنيــة الحيويــة بمــا فــي ذلــك محطــة ميــاه بالقــرب مــن إدلــب تخــدم مئــات اآلالف 

مــن الســوريين. ندعــو إلــى وقــف فــوري للتصعيــد مــن قبــل النظــام وروســيا واحتــرام 

وقــف إطــاق النــار فــي ســوريا.

النائــب األول لمنــدوب روســيا الدائــم لــدى األمــم المتحــدة ديمتــري بوليانســكي 

ــة النظــام فيصــل المقــداد  ــر خارجي ــن وزي يقــول إن موســكو تســعى لعقــد لقــاء بي

ــر العــام لمنظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة فرنانــدو أريــاس. وروســيا تنــوي  والمدي

ــه إلــى أحــد اجتماعــات مجلــس األمــن الدولــي حــول الوضــع فــي ســوريا. دعوت
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الســفير األمريكــي الســابق لــدى دمشــق روبــرت فــورد: بشــار األســد لــن يقبــل بــأي 

ــرًا فــي ســوريا. وجهــود األمــم المتحــدة فــي  ــرًا كبي ــل دســتوري يحــدث تغيي تعدي

هــذا الســياق بقيــادة "غيــر بيدرســون" ومــن قبلــه لــم تســفر عــن أي نتائــج. وأضــاف 

فــورد: علــى الــدول المجــاورة لســوريا إيجــاد صيغــة اتفــاق مــع النظــام علــى أســاس 

مصالــح مشــتركة ألن أمريــكا ليســت مســتعدة إلرســال جنودهــا إلــى دمشــق إلزاحــة 

األســد عــن الســلطة.

األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش: %90 مــن الســوريين يعيشــون فــي 

فقــر و%60 منهــم يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي. وأضــاف غوتيريــش: 9 ماييــن 

ســوري يعيشــون فــي مناطــق ال تخضــع لســيطرة نظــام األســد بينهــم 5.6 مليــون 

بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية.

المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األميركيــة نيــد برايــس: الواليــات المتحــدة ال تشــجع 

إقامــة عاقــات دبلوماســية مــع نظــام األســد وهــو غيــر قابــل للتأهيــل نظــرًا للســلوك 

الوحشــي الــذي مارســه علــى الشــعب الســوري.

وزارة الخارجيــة: نشــيد بمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة لمضيهــا قدًمــا فــي 

تحقيقاتهــا المحايــدة والمســتقلة بشــأن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة في ســوريا. 

ندعــو نظــام األســد إلــى االمتثــال اللتزاماتــه الدوليــة. حــان الوقــت للشــعب الســوري 

كــي ينــال العدالــة والســام الــذي يســتحقه.
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ثانيا: الحراك السياسي

القائــد العــام لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مظلــوم عبــدي: العاقــات بيــن اإلدارة 

الذاتيــة ونظــام األســد لــم تنقطــع ولكــن النظــام بحاجــة لتغييــر ســلوكه التفاوضــي 

والكــف عــن الحديــث مــن موقــع المنتصــر وعــن العــودة لوضــع مــا قبــل 2011.

وكالــة أنبــاء النظــام ســانا: وزيــر خارجيــة النظــام فيصــل المقــداد اســتقبل في دمشــق 

أميــن اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح الفلســطينية جبريــل الرجــوب والوفــد المرافــق 

ــا األوضــاع فــي ســوريا وفلســطين والمنطقــة. الرجــوب ســّلم المقــداد رســالة  وبحث

موجهــة إلــى بشــار األســد مــن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس وهنــأ النظــام 

بمــا ســّماها "االنتصــارات التــي حققهــا" مطالبــًا برفــع العقوبــات الغربيــة المفروضــة 

ــة:  علــى النظــام. وذكــر عضــو حركــة فتــح "أحمــد حلــس" لصحيفــة الوطــن الموالي

الرســالة تتضمــن التأكيــد علــى رغبــة القيــادة الفلســطينية فــي تعزيــز العاقــات بيــن 

الســلطة الفلســطينية ونظــام األســد.

وفــد روســي يعقــد اجتماعــًا مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مدينــة عيــن 

ــد  ــام األس ــد ونظ ــن قس ــم بي ــوات تفاه ــح قن ــة فت ــة لمناقش ــمالي الرق ــى ش عيس

فــي مجــاالت الثــروات الباطنيــة والكهربــاء والزراعــة.

أكــد رئيــس االئتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، ســالم المســلط، 

ــاره  ــم مس ــر أداءه وتقوي ــاف وتطوي ــاح االئت ــدة إلص ــرارات جدي ــركات وق ــود تح وج

إلعادتــه إلــى مكانتــه فــي األوســاط الدوليــة والشــعبية. وقــال المســلط فــي تصريــح 

ــاف اعتمــد  ــة اســتامه لرئاســة االئت ــه فــي بداي ــة إن ــون اإلعامي ــة زيت خــاص لوكال
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شــعار وحــدة المعارضــة الســورية كهــدف أساســي لعمــل قيــادة االئتــاف بالتعــاون 

مــع كل المكونــات. وأضــاف: “خــال الفتــرة الماضيــة خصصنــا وقتنــا لملــف العاقــات 

ــة إلصــاح عاقــات االئتــاف مــع المجتمــع الدولــي وعلــى وجــه  ــة والدولي الخارجي

ــع  ــا م ــر عاقاتن ــا تطوي ــى رأس أولوياتن ــا اآلن عل ــرب، ووضعن ــقائنا الع ــوص أش الخص

حاضنتنــا الشــعبية التــي نحــن جــزء منهــا”.
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:

مقتــل وإصابــة عــدد مــن عناصــر " القاطرجــي " جــراء هجــوم نفــذه مجهولــون يرجــح     
تبعيتهــم لتنظيــم الدولــة علــى حقــل الخراطــة النفطــي جنــوب غــرب ديــر الــزور.

وفــاة المعتقــل فــي ســجون نظــام األســد "محمــد حســين العمــاش" تحــت التعذيــب     
بعــد اعتقالــه منــذ أشــهر أثنــاء قدومــه مــن لبنــان لزيــارة أهلــه بديــر الــزور.

ــي      ــن ف ــاص مجهولي ــي" برص ــور عباس ــوري "منص ــرس الث ــي الح ــادي ف ــل القي مقت
ــزور. ــرق ديرال ــال ش ــدة البوكم بل

قصــف مجهــول يســتهدف مواقــع المليشــيات اإليرانيــة فــي مدينــة البوكمــال     
شــرق ديرالــزور. 1/2.

المركــز اإلعامــي العــام MMC: خــروج محطــة ميــاه إدلــب عــن الخدمــة نتيجــة     
1/2 األخيــرة.  الروســية  الجويــة  بالغــارات  اســتهدافها 

مقتــل 5 عناصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة العشــرات إثــر تعــرض حافلــة نقل عســكرية     
لهجــوم صاروخــي فــي الباديــة الســورية مــن قبــل خايــا تنظيــم الدولة )ســانا(.

شــبكة فــرات بوســت: سلســلة غــارات جويــة نفذتهــا طائــرات مســيرة مجهولــة     
باديتــي  اإليرانيــة فــي  والميليشــيات  األســد  نظــام  اســتهدفت مواقــع  الهويــة 

القوريــة والعشــارة بريــف ديــر الــزور. 1/4.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتــرض طريــق دوريــة روســية وتمنعهــا مــن المــرور قــرب     
مدينــة المالكيــة شــمال شــرقي الحســكة.

ــة      ــي جــراء غــارات جوي ــوري اإليران ــى وجرحــى فــي صفــوف قــوات الحــرس الث قتل
للتحالــف الدولــي طالــت مســتودعًا لألســلحة بالقــرب مــن قلعــة الرحبــة فــي مدينــة 

المياديــن شــرق ديرالــزور. 1/5.

مقتــل المدعــو "حبيــب القبــط" أحــد عناصــر الفرقــة الرابعــة التابعــة للنظــام نتيجــة     
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اســتهدافه مــن قبــل مجهوليــن بعــدة طلقــات ناريــة فــي بلــدة ســحم الجــوالن غربي 
درعا.

مقتــل "ســرحان الحراكــي" وإصابــة كل مــن الشــابين "محمــد وقتيبــة الحراكــي"     
عناصــر فصائــل المعارضــة ســابقًا نتيجــة اســتهدافهم بالرصــاص مــن قبــل مجهوليــن 

ــة" بريــف درعــا الشــرقي. ــدة "المليحــة الغربي فــي بل

الطيــران المســير التركــي يســتهدف بثــاث غــارات جويــة مواقــع لقــوات قســد فــي     
مدينــة عيــن العــرب شــرق حلــب. 1/8.

مقتــل "محمــد اللبــاد" مــن مدينــة الصنميــن و"زيــاد الزرقــان" مــن بلــدة كفر شــمس إثر     
اســتهدافهم برصــاص مجهوليــن بيــن قريتــْي القنيــة وتبنــة علــى أتســتراد "دمشــق 

- درعــا".

الســاح ضمــن األســواق      الســوري يصــدر تعميمــًا بمنــع حمــل  الوطنــي  الجيــش 
الســام شــمال شــرقي ســوريا. نبــع  المدنييــن فــي منطقــة عمليــات  ومســاكن 

التعميــم: أي عنصــر يحمــل ســاحا ضمــن األســواق الشــعبية أو المناطــق المأهولــة     
بالســكان ســيتعرض لاعتقــال ومصــادرة الســاح وعقوبــة انضباطيــة بالســجن لمــدة 

15 يومــا.

التعميــم: حمــل الســاح فقــط علــى خطــوط الربــاط مــع العــدو وليــس للتنــزه وإرهــاب     
األطفــال والنســاء والمدنييــن عامة.

ــزاز      ــة إع ــات مدين ــرب مواص ــيارة ق ــفة بس ــوة ناس ــار عب ــراء انفج ــخصين ج ــة ش إصاب
بريــف حلــب الشــمالي. 1/13.

مقتــل شــخص وإصابــة طفــل بحــروق بانفجــار مجهــول المصــدر حتــى اآلن قــرب كــراج     
االنطــاق فــي مدينــة البــاب شــرق حلــب. 1/13.

ــن      ــة عفري ــط مدين ــا وس ــفة لتفجيره ــوة ناس ــه زرع عب ــاء محاولت ــخص أثن ــل ش مقت
ــب. 1/13. ــمال حل ش
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ثانيا: أخبار متفرقة:

ــي      ــوا ف ــًا قتل ــر إن 1271 مدني ــي تقري ــول ف ــان تق ــوق اإلنس ــورية لحق ــبكة الس الش
ــب. ــبب التعذي ــا بس ــيدة و104 ضحاي ــًا و134 س ــم 299 طف ــام 2021 بينه ــي ع ــوريا ف س

المحكمــة اإلداريــة فــي مدينــة بولــو توقــف تنفيــذ قــرارات البلديــة التي تســتهدف     
الاجئيــن الســوريين المقيميــن فــي المدينة.

غرفــة القيــادة الموحــدة "عــزم" تصــدر بيانــًا تعلــن فيــه عــن منــع التنقــل بالســيارات     
المدنيــة والعســكرية فــي مناطــق عمليــات درع الفــرات وغصــن الزيتــون ونبع الســام 

بــدون لوحــة تعريــف وأوراق ثبوتيــة. 1/2.

شــبكة اإلنــذار المبكــر واالســتجابة لألوبئــة: تســجيل 17 إصابــة جديــدة بفيــروس     
كورونــا فــي عمــوم مناطــق إدلــب وحلــب شــمال غربــي ســوريا خــال الـــ24 ســاعة 

الماضيــة. 1/4.

ــة الدعــم عــن 333      رئيــس حكومــة النظــام حســين عرنــوس يكشــف توجههــم إلزال
ألــف بطاقــة مــن أصــل 4 ماييــن "بطاقــة ذكيــة".

ــل      ــز الترحي ــى مرك ــلمهم إل ــوريين وتس ــى 8 س ــض عل ــي القب ــة تلق ــرطة التركي الش
ــم. ــة بحقه ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــد اتخ بع

والــي أضنــة ســليمان إلبــان فــي بيــان: التوقيــف جــاء بعــد ظهــور الموقوفيــن فــي     
ــن بأيديهــم ســيوًفا  ــة حاملي ــة أضن تســجيل مصــور وهــم يســيرون فــي شــارع بوالي

وســكاكين وعصــي.

وكالــة األنبــاء ســانا التابعــة للنظــام: القــوات األمريكيــة تركــب بالتعــاون مــع قســد     
ــا فــي حقــول رميــان بريــف الحســكة. مصفــاة للنفــط بطاقــة 3000 برميــل يومي

األمــم المتحــدة تمــّدد إيصــال المســاعدات إلــى ســوريا لمــدة ســتة أشــهر مــن دون     
المســاعدات ضروريــة لمســاعدة  أن  األمــن وتؤكــد  تصويــت جديــد فــي مجلــس 

الســوريين مــن دون تصريــح مــن نظــام األســد. 1/11.
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القضــاء األلمانــي يحكــم بالســجن المؤبــد علــى "أنــور رســان" الضابــط الســابق لــدى     
نظــام األســد بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية.

ــواء الثامــن فــي      ــب الشــهرية لعناصــر الل تجمــع أحــرار حــوران: روســيا أوقفــت الروات
ــول بإنشــاء  ــواء مــن أجــل القب ــادة الل ــق الخامــس فــي درعــا للضغــط علــى قي الفيل

معســكر لهــم فــي منطقــة الســخنة شــرقي حمــص.

التجمــع: روســيا أبلغــت قيــادة اللــواء الثامــن فــي درعــا بقــرب إغاق معســكر ســلمى     
ــدء  ــة الســورية للب ــواء فــي البادي ــع نقــاط عســكرية دائمــة لل ــة وتوزي فــي الاذقي

بمعركــة ضــد تنظيــم الدولــة.

التجمــع: قيــادة اللــواء الثامــن رفضــت األمــر الســيما أّن عناصــره ســيعملون فــي     
الباديــة الســورية برفقــة الميليشــيات اإليرانيــة ولــواء القــدس.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

وكالــة األنبــاء اإليرانيــة: اإلعــان عــن تدشــين مشــروع إنشــاء ســكة حديديــة تربــط إيــران 

بســوريا مــرورًا بالعــراق بعــد تأجيــل المشــروع ألكثــر مــن 20 عامــًا. الوكالــة: الخــط البري 

سيســاهم بنقــل "الحجــاج" مــن إيــران وأفغانســتان وباكســتان إلــى األماكــن الدينيــة 

ــروع  ــول: المش ــي يق ــن روحان ــابق حس ــي الس ــس اإليران ــوريا. والرئي ــراق وس ــي الع ف

مهــم للغايــة وســيربط إيــران بالعــراق وســوريا ومنطقــة البحــر األبيــض المتوســط ممــا 

سيســهم فــي تحقيــق تغييــر كبيــر فــي المنطقــة.

صحيفــة فوريــن بوليســي األميركيــة تقــول فــي بيــان إن الحظــر الــذي فرضتــه 

المملكــة العربيــة الســعودية علــى االســتيراد مــن لبنــان لــن يــؤدي ســوى إلــى 

ــم تجــارة الكبتاغــون التــي ترغــب فــي كبحهــا. وأن مصــدر الحبــوب المخــدرة  تضخي

ــزب  ــم لح ــع دور داع ــد م ــام األس ــيطرة نظ ــق س ــو مناط ــي ه ــاج الرئيس ــز اإلنت ومرك

ــاء عبورهــا.  ــة فــي أثن ــة والغطــاء والحماي ــرة الفني ــن بالخب ــد المنتجي اهلل فــي تزوي

والحظــر الــذي فرضتــه الســعودية قصيــر النظــر ألنــه يســتهدف دولــة عبــور واحــدة 

ــان. فقــط هــي لبن

الرئاســة التركيــة: أردوغــان وبوتيــن ناقشــا هاتفيــا األوضــاع اإلقليميــة والدوليــة خاصة 

فــي القوقــاز وســوريا وليبيــا. 1/2.

موقــع "ميــدل إيســت آي" البريطانــي ينشــر تقريــرًا يقــول فيــه إن روســيا لديهــا رغبــة 

ــات اإلســرائيلية  ــك "تتســامح" مــع الضرب ــران فــي ســوريا ولذل ــح جمــاح إي ــرة بكب كبي

التــي تســتهدف المواقــع اإليرانيــة فــي ســوريا.

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان يعلــن عزمــه زيــارة الســعودية فــي شــهر شــباط 

المقبــل لبحــث العاقــات التجاريــة بيــن البلديــن.
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أعضــاء فــي الكونغــرس األمريكــي يرســلون رســالة إلــى الرئيــس جــو بايــدن يطالبــون 

مــن خالهــا باســتعادة القيــادة األمريكيــة بشــأن الوضــع فــي ســوريا. الرســالة طالبــت 

إدارة بايــدن برفــض إعــادة دمــج نظــام األســد في المجتمــع الدولي مــن دون إصاحات 

واضحــة للشــعب الســوري.

ــر الخارجيــة اللبنانــي عبــد اهلل بــو حبيــب يقــول إن مســؤولين أميركييــن أبلغــوه  وزي

باســتثناء بــاده مــن عقوبــات اســتجرار الطاقــة عبــر ســوريا وذلك عــن طريق مســؤولين 

مصرييــن.

ــاز  ــتجرار الغ ــم اس ــى دعمه ــد عل ــددوا التأكي ــون ج ــؤولون األمريكي ــب: المس ــو حبي ب

والكهربــاء إلــى لبنــان مــن مصــر واألردن عبــر ســوريا لتعزيــز إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة.

وزيــر الخارجيــة األردنــي أيمــن الصفــدي يلتقــي فــي واشــنطن نظيــره األميركــي 

أنتونــي بلينكــن لبحــث جملــة مــن القضايــا بينهــا األوضــاع فــي ســوريا وجهــود حــل 

ــزام  ــي الت ــره األردن ــر بلينكــن أكــد لنظي ــة: الوزي ــة األمريكي األزمــة الســورية. والخارجي

واشــنطن بدعــم حــل سياســي فــي ســوريا.

األميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة حســام زكــي يلتقــي المبعــوث 

الخــاص لألمــم المتحــدة إلــى ســوريا غيــر بيدرســون فــي جنيــف لمناقشــة تطــورات 

الملــف الســوري. ويصــف تواصــل بيدرســون مــع األطــراف المختلفــة بـــ "األمــر الجيــد" 

ويعكــس إدراك المبعــوث الخــاص للحاجــة إلــى تحريــك العملية السياســية في ســوريا 

بـــ "مصداقيــة وبصــورة أكبــر".

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس الــوزراء البريطانــي يتنــاوالن هاتفيــا 

المســتجدات األخيــرة فــي ســوريا وأوكرانيــا وملفــي المنــاخ والهجــرة.
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ــي  ــر ف ــي األخي ــد الروس ــباب التصعي ــول أس ــرًا ح ــر تقري ــات ينش ــور للدراس ــز جس مرك
شــمال غــرب ســوريا. وجــاء فــي التقريــر: روســيا تحــاول الضغط علــى المجتمــع الدولي 
مــن أجــل قبــول حصــر آليــة المســاعدات اإلنســانية بالمســاعدات عبــر خطــوط التمــاس. 
وتريــد روســيا تقليــص حجــم العقوبــات علــى النظــام كمــا أن موســكو مســتاءة مــن 
التباطــؤ فــي تنفيــذ االتفــاق مــع تركيــا الموقــع فــي قمــة سوتشــي عــام 2020. 
ومازالــت ملفــات "مكافحــة اإلرهــاب" و"الوجــود العســكري التركــي" و"تفعيــل 
حركــة التجــارة والنقــل" و"إعــادة االســتقرار" هــي ملفــات عالقــة بيــن روســيا وتركيــا 

بشــأن إدلــب. 1/3.

صحيفــة ذا ناشــيونال: ميليشــيا حــزب اهلل اللبنانــي حّولــت ضواحــي مدينــة دمشــق 
إلــى مناطــق شــبيهة بمنطقــة الضاحيــة الجنوبيــة فــي بيــروت والتــي ُتعتبــر معقــًا 
رئيســيًا للحــزب وأنصــاره. وحــذرت مــن خطــورة التغلغــل اإليرانــي فــي ســوريا وســيطرة 
الميليشــيات علــى مناطــق دمشــق وطــرد الســكان األصلييــن. وأضافــت الصحيفــة: 
ــر خارطــة  التنافــس بيــن القــوى الكبــرى يعّمــق االنقســام الســوري فــي حيــن أن تغيُّ
الســيطرة فــي ســوريا بيــن القــوى الدوليــة المتصارعــة تصاحبــت معــه عمليــات طــرد 

للســكان األصلييــن علــى ُأســس طائفيــة.

صحيفــة يديعــوت أحرونــوت نقــًا عــن مســؤول إســرائيلي لــم تســمه: تــل أبيــب تنظــر 
ــة:  ــب الصحيف ــج. وحس ــد ودول الخلي ــام األس ــن نظ ــر بي ــارب األخي ــى التق ــة إل بإيجابي
إســرائيل تأمــل فــي أن يــؤدي التقــارب الخليجــي مــع نظــام األســد إلــى "إبعــاد إيــران 

عــن ســوريا".

موقــع ســتراتفور األمريكــي للدراســات: التطبيــع مــع نظــام األســد بعــد عقــد مــن 
الحــرب ربمــا يتحــّول إلــى دليــل علــى أن القــوة خيــار صالــح للغايــة لقمــع التهديــدات 

الشــعبية لســيطرة األنظمــة فــي الشــرق األوســط.
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يبـــدو أن جميـــع المســـارات السياســـية ســـواء المفـــردة مـــع النظـــام مـــن خـــال مبـــادرة 

ــتورية،  ــة الدسـ ــار اللجنـ ــال مسـ ــن خـ ــي مـ ــار الجمعـ ــوة، أو المسـ ــل خطـ ــوة مقابـ خطـ

جميعهـــا متوقفـــة أو مجمـــدة، وهـــو مـــا ســـيفتح البـــاب واســـعا أمـــام ســـؤال هـــل 

ـــذا  ـــورية؟ ه ـــة الس ـــي الحال ـــيون ف ـــون األساس ـــه الاعب ـــذي يرتضي ـــع ال ـــى الواق ـــا ال وصلن

الســـؤال قـــد تظهـــر مامحـــه خـــال عـــام 2022 فـــا يبـــدو أن هنـــاك انفراجـــات كبيـــرة 

ـــل  ـــو العم ـــوى؛ ه ـــل كل الق ـــن قب ـــيكون م ـــذي س ـــر ال ـــام األكب ـــل االهتم ـــة، ولع متوقع

ـــي  ـــي ف ـــغال العالم ـــل االنش ـــا، ولع ـــيطرتها أو نفوذه ـــق س ـــع مناط ـــين واق ـــى تحس عل

قضايـــا مثـــل أوكرانيـــا وكازخســـتان وتايـــوان قـــد ينقـــل القضيـــة الســـورية إلـــى الظـــل 

ـــر والعمـــل علـــى  ـــر، وهـــو مـــا قـــد يفســـح المجـــال لتبريـــد الوضـــع القائـــم أكث بشـــكل أكب

إنتـــاج عناصـــر أكثـــر قـــدرة علـــى االســـتدامة واالســـتمرارية، وقـــد تكـــون روســـيا هـــي 

األكثـــر اضطـــرارا للعمـــل علـــى تثميـــر انتصارهـــا العســـكري بانتصـــار سياســـي، ولكـــن ال 

ـــن  ـــي بي ـــم سياس ـــاز تفاه ـــوى انج ـــك س ـــي ذل ـــاعدها ف ـــارات تس ـــاك أي مس ـــدو أن هن يب

قســـد والنظـــام، والـــذي يبـــدو لحـــد اآلن، صعـــب المنـــال. 
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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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