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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

الســفير اإليرانــي فــي دمشــق "مهــدي ســبحاني": إيــران واجهــت أخطــر أنــواع 

ــى  ــة وهــي مســتعدة لنقــل تجاربهــا إل ــة األمريكي ــات والضغــوط االقتصادي العقوب

ــد. ــام األس نظ

المبعــوث األممــي إلــى ســوريا "غيــر بيدرســون": بعد مناقشــاتي مع فيصــل المقداد 

أنــا أكثــر تفــاؤاًل بأنــه ســيكون مــن الممكــن عقــد الجولــة الســابعة للجنــة الدســتورية 

الســورية وآمــل أن يكــون ذلــك فــي آذار المقبــل.

وزارة الخارجية الروســية: الفروف ســيلتقي بيدرســن في العاصمة الروســية موســكو 

لمناقشــة مجموعــة من القضايا المتعلقة "بالتســوية الســورية".

نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكــي لشــؤون الشــرق األوســط "إيثــان غولدريتــش" 

يؤكــد دعــم بــاده للحــل السياســي فــي ســوريا وفــق القــرار األممــي رقــم 2254. 

الوصــول للحــل السياســي ليــس ســهًا وواشــنطن تدعــم كافــة األطــراف الدوليــة 

ــة  ــة العربي ــد للجامع ــام األس ــودة نظ ــماح بع ــل، والس ــذا الح ــول له ــركائها للوص وش

ــاول  ــد يح ــام األس ــش: نظ ــاف غولدريت ــام. وأض ــة للنظ ــالة خاطئ ــة رس ــيكون بمثاب س

ــية. ــة سياس ــأي عملي ــاركة ب ــتطاع المش ــدر المس ــادى بق ــًا أن يتف دائم
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ــي: ال يوجــد حــل عســكري فــي ســوريا ونســعى الستكشــاف  ــة األردن ــر الخارجي وزي

مســار سياســي.

ــذ  ــل لتنفي ــأواصل العم ــون": س ــر بيدرس ــوريا "غي ــى س ــاص إل ــي الخ ــوث األمم المبع

ــوريا.  ــي س ــي ف ــل السياس ــأن الح ــم 2254 بش ــي رق ــن الدول ــس األم ــرار مجل ــود ق بن

ــة الدســتورية الســورية ســتعقد بتيســير مــن  ــة الســابعة مــن اجتماعــات اللجن الجول

ــل. 26/2. ــوم 21 آذار المقب ــف ي ــي جني ــدة ف ــم المتح األم
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ثانيا: الحراك السياسي

ــات  ــودة العاق ــب بع ــة: نرح ــم رحم ــوري هيث ــي الس ــاف الوطن ــام لائت ــن الع األمي

ــة. ــة التركي ــدة والجمهوري ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــن دول ــة بي األخوي

وكالــة أنبــاء النظــام - ســانا: وزيــر خارجيــة النظــام فيصــل المقــداد يصــل إلــى موســكو 

للقــاء نظيــره الروســي "ســيرغي الفــروف" والمبعــوث األممــي "غيــر بيدرســون" 

لبحــث مســار العمليــة السياســية الســورية.

وزيــر خارجيــة نظــام األســد "فيصــل المقــداد": المفاوضــات مــع "اإلدارة الذاتيــة" 

ــه  ــأن كل مــا يتــم االتفــاق علي التابعــة لقســد مســتمرة بشــكل طبيعــي. ونتفاجــأ ب

تجــري مخالفتــه فــي وقــت الحــق نتيجــة "الضغــوط األمريكيــة".

العالــم  ويطالــب  ألوكرانيــا  الروســي  "الغــزو"  يديــن  الســوري  الوطنــي  االئتــاف 

بالتصــدي لــه بحســم تجنبــًا لكارثــة دوليــة. ال يريــد الشــعب الســوري أن يشــهد المزيــد 

مــن اإلجــرام الروســي المقتــرن بخــذالن دولــي فــي أي جــزء جديــد مــن العالــم. ندعــو 

المجتمــع الدولــي وأطرافــه الفاعلــة ونخــص االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة 

ــد  ــن تتوقــف عن ــن ووضــع حــد لمطامعــه التــي ل ــردع بوتي ــى التدخــل الفــوري ل إل

ــا. حــدود أوكراني

رئيــس النظــام "بشــار األســد": روســيا اليــوم ال تدافــع عــن نفســها فقــط وإنمــا عــن 

العالــم وعــن مبــادئ العــدل واإلنســانية. الــدول الغربيــة تتحمــل مســؤولية الفوضــى 

ــذي  ــدو ال ــعوب. الع ــى الش ــيطرة عل ــدف للس ــي ته ــاتها الت ــة سياس ــاء نتيج والدم

ــي  ــرف" وف ــو "تط ــوريا ه ــي س ــد فف ــي واح ــوري" والروس ــان "الس ــه الجيش يجابه

ــا هــو "نازيــة". أوكراني
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ــورية  ــة الس ــم المعارض ــي بدع ــع الدول ــب المجتم ــوري يطال ــي الس ــاف الوطن االئت

ــان حــّذر  ــرات. البي أســوة بدعــم الشــعب األوكرانــي بالعتــاد النوعــي ومضــادات الطائ

المجتمــع الدولــي مــن احتمــال رد بوتيــن علــى خســاراته فــي أوكرانيــا بضربــات 

ــوري. ــعب الس ــى الش ــة عل انتقامي

الحكومــة الســورية المؤقتــة تصــدر بيانــًا تضامنيــًا مــع الشــعب األوكرانــي ضــد الغــزو 

ــع  ــن م ــة نتضام ــورية المؤقت ــة الس ــي الحكوم ــا ف ــان: إنن ــي البي ــاء ف ــي. وج الروس

الشــعب األوكرانــي والحكومــة الشــرعية فــي دفاعهــا المشــروع ونضالهــا الوطنــي 

ضــد الغــزو الروســي.
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:

الدفــاع المدنــي الســوري يخمــد الحرائــق فــي ســوق محروقــات ترمانيــن بريــف إدلب     
بعــد تعرضهــا للقصــف مــن قبــل قــوات النظــام.

صحيفــة الشــرق األوســط: الميليشــيات اإليرانيــة تدفــع بســتة أرتــال عســكرية ضخمــة     
مــن مناطــق تســيطر عليهــا فــي وســط وشــرق ســوريا باتجــاه ريــف دمشــق ودرعــا 

ــًا مــع االحتجاجــات فــي األخيــرة. والســويداء تزامن

ــع لنظــام األســد      ــال "أبــو جعفــر" رئيــس مفــرزة األمــن العســكري التاب ــة اغتي محاول
ــوة ناســفة. ــدة "الشــجرة" غربــي درعــا باســتهداف ســيارته بعب فــي بل

مقتــل عضــو مكتــب العاقــات العامــة فــي الفيلــق الثالــث التابــع للجيــش الوطنــي     
"أبــو خالــد الصيــداوي" جــراء انفجــار عبــوة ناســفة بســيارته فــي مدينــة البــاب بريــف 

حلــب.

مقتــل ضابطيــن اثنيــن وإصابــة آخريــن مــن قــوات النظــام إثــر ســقوط طائــرة مروحيــة     
فــي قريــة الرويميــة شــرقي الاذقيــة.

المديــر العــام لهيئــة الطــب الشــرعي التابعــة للنظــام "زاهــر حجــو": عدد جرائــم القتل     
المرتكبــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام خــال شــهر كانــون الثانــي الماضــي بلغــت 40 

جريمــة )صحيفــة الوطــن الموالية(.

ــل      ــر اســتهدافهما بالرصــاص مــن قب ــاوي" إث ــل كل مــن "محمــد ومهــادي الجب مقت
ــدة "نمــر" بريــف درعــا الغربــي. ــن فــي بل مجهولي

مقتــل المدعــو "مؤمــن بجبــوج" أحــد عناصــر مجموعــات األمــن العســكري التابعــة     
لقــوات النظــام إثــر اســتهدافه بعــدة طلقــات ناريــة مــن قبــل مجهوليــن فــي درعــا 

البلــد.

العثــور علــى جثتــي الطفليــن "خالــد وفاطمــة الحمــودي" بعــد اختطافهمــا يــوم     
أمــس مــن مخيــم الوفــاء فــي أطمــة بريــف إدلــب مــن قبــل مجهوليــن. 2/20.
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وكالــة أنبــاء الشــام تقــول إن حكومــة اإلنقــاذ ألقــت علــى القبــض علــى امــرأة     
مســؤولة عــن قتــل الطفليــن فــي مخيــم أطمــة بريــف إدلــب. والمــرأة اعترفــت بقتــل 
أبنــاء أشــقاء زوجهــا "أحمــد الحمــودي" الــذي يعمــل فــي صيانــة الدراجــات الناريــة 

ــة. 2/21. ــزال مســتمرة لمعرفــة جميــع مابســات الحادث والتحقيقــات ال ت

نتيجــة      الدرعــان"  "إســماعيل  المعارضــة  فصائــل  فــي  الســابق  القيــادي  مقتــل 
اســتهدافه بعــدة طلقــات ناريــة مــن قبــل مجهوليــن فــي بلــدة "المليحــة الشــرقية" 

ــرقي. ــا الش ــف درع بري

مقتــل شــخص بانفجــار عبــوة ناســفة بحــي العصيانيــة فــي مدينــة إعــزاز بريــف حلــب     
الشمالي.

ــن      ــة" ســابقًا برصــاص مجهولي ــم الدول ــل "كمــال الجاعونــي" أحــد قــادة "تنظي مقت
ــدة "الشــجرة" بريــف درعــا الغربــي. فــي بل

شــبكة الســويداء 24: قــوات النظــام تطلــق عمليــات تمشــيط فــي باديــة الســويداء     
بمشــاركة طائــرات روســية مســّيرة بحثــًا عــن خايــا لتنظيــم الدولــة.

ــا      ــق وريفه ــط دمش ــي محي ــام ف ــع النظ ــى مواق ــرائيلي عل ــف اإلس ــة القص حصيل
ــتخدمه  ــي تس ــزن مدن ــرة. مخ ــة كبي ــرار مادي ــة ألض ــا إضاف ــى و12 جريح ــت 7 قتل بلغ
ــار  ــرب مط ــل ق ــف بالكام ــة ُنس ــدات إيراني ــلحة ومع ــن أس ــي تخزي ــام ف ــوات النظ ق
دمشــق. وتدميــر مخــزن أســلحة ومنصتــي دفــاع جــوي فــي الفرقــة األولــى قــرب 
ــن علــى محافظــات ريــف دمشــق  ــى النظــام موزعي الكســوة بريــف دمشــق. وقتل

ــاة. ــة وحم ــص والاذقي وحم

مقتــل "عبــد الــرزاق العبيــد" تحــت التعذيــب فــي الســجن األمنــي لــدى فصيــل "فيلــق     
الشــام" فــي مدينــة جنديــرس شــمال حلــب. 2/25.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام برصــاص مجهوليــن قــرب أحــد الحواجــز العســكرية     
المتمركــزة بيــن بلدتــي "عيــن ذكــر" و"تســيل" غربــي درعــا.

مقتــل الرائــد "ماهــر وســوف" التابــع لقــوت النظــام برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة     

"صيــدا" شــرقي درعــا.
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ثانيا: أخبار متفرقة:

اســتئناف      إلــى  يدعــون  الســويداء  مدينــة  فــي  الحــراك  ناشــطو   :24 الســويداء 

االحتجاجــات علــى سياســة نظــام األســد االقتصاديــة بعدمــا علقوهــا ســابقًا إثــر منــح 

قائمــة مطالــب إلــى حكومــة النظــام. 2/16.

العربــي الجديــد: أســماء األســد تضــع يدهــا علــى قطــاع االتصــاالت الخليويــة بســوريا     

وتســعى لاســتحواذ علــى الشــركة الجديــدة "وفــا تيليكــوم".

مديــرة مكتــب التخطيــط اإلقليمــي فــي حمــص "ريــم بعلبكــي" طلبــت مــن األمــم     

المتحــدة مبلــغ 5 مليــار ليــرة ســورية إلعــادة تأهيــل أســواق حمــص القديمــة واألثريــة.

ــو      ــل ســليمان شــاه محمــد الجاســم "أب ــد فصي ــة تقــرر عــزل قائ ــة القضــاء الثاثي لجن

ــه. عمشــة" مــن منصب

مفتــش الهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتيــش فــي حكومــة النظــام "محمــد عتمــة":     

اســترداد مبلــغ 105 مليــارات ليــرة ســورية لخزينــة الدولــة تعــود لقضايــا فســاد العقود 

فــي وزارة التربيــة الســورية )إذاعــة المدينــة المواليــة(.

ــة      ــة حــول قضي ــة الثاثي ــن دعمهــا لقــرار اللجن ــادة الموحــدة - عــزم تعل غرفــة القي

ــن  ــادرة ع ــات الص ــرارات والتوصي ــذ  الق ــد بتنفي ــاه" وتتعه ــليمان ش ــل "س ــادة فصي ق

ــة. اللجن

ــي      ــة ف ــة احتجاجي ــي وقف ــي ف ــن األهال ــرات م ــع العش ــويداء 24: تجم ــبكة الس ش

بلــدة القريــا جنــوب الســويداء تنديــدا بسياســة النظــام التــي أدت لتدهــور األوضــاع 

المعيشــية واالقتصاديــة.

صحيفــة الوطــن المواليــة: جامعــة تشــرين التابعــة للنظــام فــي محافظــة الاذقيــة     

تصــدر تعميمــًا يقضــي بمنــع ضــرب الطــاب داخــل المدينــة الجامعيــة.
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شــيخ العقــل فــي الطائفــة الدرزيــة "حكمــت الهجــري": الحصــار الداخلــي الــذي     

تتعــرض لــه ســوريا مــن حكومــة فاســدة أعنــف وأصعــب مــن الحصــار الخارجــي. مــن ال 

يســتطيع تحمــل مســؤولياته وصــون كرامــة النــاس عليــه التنحــي مــن منصبــه.

اللجنــة الثاثيــة تصــدر قــرارًا بنفــي "أبــو عمشــة" خــارج منطقة غصــن الزيتــون وتؤكد     

علــى تثبــت القــرار الســابق بعزله.

شــبكة الســويداء 24: تجمــع العشــرات أمــام مقــام عين الزمــان في مدينة الســويداء     

إلعــان قــرارات ومطالــب الحــراك الشــعبي االحتجاجــي ضــد سياســات حكومــة نظــام 

.2/25 األسد. 

مديــر اإلنتــاج الحيوانــي فــي وزارة الزراعــة بحكومــة النظــام "أســامة حمــود": الثــروة     

ــي  ــاع العالم ــبب االرتف ــا بس ــن قطيعه ــو 50% م ــدت نح ــوريا فق ــي س ــة ف الحيواني

فــي أســعار األعــاف والعقوبــات االقتصاديــة علــى النظــام.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

الروســي ميخائيــل بوغدانــوف: هنــاك عاقــات جيــدة بيــن  نائــب وزيــر الخارجيــة 
المســؤولين العســكريين الــروس فــي قاعــدة حميميــم بمحافظــة الاذقيــة الســورية 
وبيــن نظرائهــم األتــراك فــي ســوريا. وأضــاف بوغدانــوف: الحــوار والعمــل المشــترك 

ــكري. ــي والعس ــتويين السياس ــى المس ــال عل ــكل فّع ــل بش ــا يتواص بينن

مجلــس االتحــاد األوروبــي يــدرج خمــس ســيدات مــن عائلــة محمــد مخلوف خــال رئيس 
النظــام بشــار األســد علــى قائمــة العقوبــات الخاصــة بــه. االتحــاد: قائمــة األشــخاص 
والكيانــات الخاضعيــن للعقوبــات فــي ضــوء الوضــع فــي ســوريا تشــمل 292 شــخصا 
مســتهدفين بتجميــد األصــول وحظــر الســفر إضافــة لـــ 70 كيانــا خاضعــا لتجميــد 

األصــول.

بوتيــن يعلــن عــن عمليــة عســكرية خاصــة في شــرق أوكرانيــا. ووزيــر الخارجيــة التركي 
يقــول: الهجــوم الروســي علــى أوكرانيــا غيــر مقبــول وهــو انتهــاك للقانــون الدولــي 

وتهديــد لألمــن العالمي.

ــال  ــويغو" خ ــيرغي ش ــي "س ــاع الروس ــر الدف ــة: وزي ــا" الموالي ــث ميدي ــبكة البع "ش
ــا.  ــزو أوكراني ــول غ ــيا ح ــرار روس ــد" بق ــار األس ــم "بش ــوريا أعل ــى س ــرة إل ــه األخي زيارت
شــويغو وضــع األســد بصــورة الموقــف الميدانــي علــى الجبهــة مــع أوكرانيــا 
وبالموعــد المحتمــل للعمــل العســكري واألهــداف الروســية مــن العمليــة علــى 
األرض. ومجلــس الــوزراء فــي حكومــة نظــام األســد يعقــد جلســة اســتثنائية مصغــرة 
ــادي  ــع االقتص ــى الوض ــة عل ــات المحتمل ــبق إلدارة التداعي ــط المس ــدف التخطي به
والخدمــي فــي ســوري جــراء التطــورات الحاصلــة فــي ملــف األزمــة األوكرانيــة )بيــان 

ــمي(. رس

ــدول  ــن موافقــة مجموعــة ال ــدن" يعل ــة "جــو باي ــات المتحــدة األمريكي رئيــس الوالي

الصناعيــة الســبع علــى رزمــة عقوبــات مدمــرة بحــق روســيا.



راصد نما للنصف الثاني من شهر شباط - فبراير 2022

Page 11

خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

الداخليــة التركيــة تعلــن أن 3.1% مــن الســوريين المقيميــن فــي تركيــا ال يريــدون 
العــودة إلــى ســوريا بعــد إجرائهــا الســتطاع رأي حــول وجودهــم فــي البــاد.

الداخليــة التركيــة: 4.1 % يرغبــون بالعــودة مهمــا كانــت الظــروف و12 % ســيعودون 
بشــرط إنشــاء منطقــة آمنــة حصــرًا.

الداخليــة التركيــة: 13.7 % يريــدون العــودة إذا انتهــت "الحــرب" و 28.2 % يريــدون 
العــودة بشــرط انتهــاء "الحــرب" وتشــكيل حكومــة تمثــل الشــعب فــي حيــن لــم يقــرر 

ــد. ــم بع 38 % وجهته

المونيتــور: إدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن أجــرت اتصــاالت مــع نظــام األســد 
للكشــف عــن مصيــر مواطــن أمريكــي معتقــل فــي ســوريا منــذ نحــو خمــس ســنوات.

صحيفــة "تايمــز اليــف": خــال بشــار األســد المتوفــى "محمــد مخلــوف" يمتلــك 
ــذي يعــد  ــدي ســويس" ال ــك "كري ــدوالرات بحســابه فــي بن ــن مــن ال عشــرات المايي
ثانــي أكبــر بنــوك سويســرا وأغناهــا. عبــد الحليــم خــدام النائــب الســابق لحافظ وبشــار 
األســد يملــك بحســابه الُمنشــأ فــي ذات البنــك السويســري منــذ 1994 مايقــارب 100 
ــات  ــات والطلب ــدام للمكالم ــوف وخ ــاء مخل ــتجب أبن ــم يس ــي. ل ــون دوالر أمريك ملي

المتكــررة مــن منظمــات محاربــة الفســاد للتعليــق علــى مصــدر األمــوال.

ــة تصــدر قــرارًا بإيقــاف تســجيل  ــة التركي ــة: وزارة الداخلي ــت التركي صحيفــة جمهوريي
ــة.  ــن 52 والي ــي ضم ــي 800 ح ــم ف ــع إقامته ــة ومن ــة تركي ــي 16 والي ــوريين ف الس
الواليــات التــي ُأعلــن إيقــاف تســجيل الســوريين فيهــا هــي ) أنقــرة، أنطاليــا، أيديــن، 
إزميــر، كيركاريلــي،  إســطنبول،  أدرنــة، هاتــاي،  دوزجــي،  جانــاك قلعــة،  بورصــا، 

ــا(. ــرداغ ويالوف ــكاريا، تكي ــا، س ــي، موغ كوجال
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سادسا: رؤية تحليلية

طغـــت تطـــورات القضيـــة األوكرانيـــة علـــى مجمـــل األخبـــار العالميـــة، بعـــد إقـــدام بوتيـــن 

علـــى غـــزو أوكرانيـــا ووقـــوف الـــدول الغربيـــة كداعميـــن ألوكرانيـــا فـــي حربهـــا ضـــد 

روســـيا، ولعـــل انعكاســـات تطـــورات القضـــة األوكرانيـــة علـــى مثلـــث العاقـــات االمريكيـــة 

الروســـية التركيـــة هـــو أبـــرز مـــا يمكـــن أن يتـــرك أثـــرا مباشـــرا علـــى القضيـــة الســـورية 

وخاصـــة أن تركيـــا رغـــم انهـــا ال تســـعى إلـــى تصعيـــد الموقـــف ضـــد روســـيا. وعملـــت علـــى 

بنـــاء تفاهمـــات معهـــا إال أن الخطـــوة الروســـية األخيـــرة فـــي أوكرانيـــا ســـتثير المخـــاوف 

ـــدرك  ـــكا ت ـــا نفســـها. كمـــا أن أمري ـــة مـــن خطـــط توســـعية روســـية قـــد تهـــدد تركي التركي

ـــي  ـــم الغرب ـــة الدع ـــن غالبي ـــابقا ع ـــدار كان س ـــرات بيرق ـــا بطائ ـــي ألوكراني ـــم الترك أن الدع

لهـــا. وهـــو مـــا يظهـــر مـــدى أهميـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه تركيـــا فـــي مناطـــق تعتبـــر ذات 

ـــاح  ـــادة انفت ـــي بإع ـــد تش ـــورات ق ـــذه التط ـــي ه ـــرب، وبالتال ـــبة للغ ـــة بالنس ـــة عالي أهمي

غربـــي عمومـــا وأمريكـــي خصوصـــا، ولكـــن المشـــكلة التـــي تواجـــه تركيـــا أنهـــا فـــي 

أغلـــب الســـاحات الصراعيـــة التـــي تجمعهـــا مـــع أمريـــكا وروســـيا وضعهـــا يعتبـــر جيـــد 

ـــكا  ـــة بأمري ـــح مقارن ـــب واض ـــو كع ـــيا عل ـــك روس ـــث تمتل ـــورية، حي ـــر بس ـــورن األم ـــا ق اذا م

وتركيـــا لذلـــك، فســـوريا قـــادرة علـــى الضغـــط علـــى كل مـــن أمريـــكا وتركيـــا فـــي ســـورية، 

ـــن وضعهمـــا.  ـــا تحصي ـــكا وتركي ـــى كل مـــن أمري ـــب عل وهـــو مـــا يتطل
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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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