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 : الرسائل الرئيسية
 مجلس خارج منبقرار وقت قريب  فيللنظام في سورية  "محدودة"اإلدارة األمريكية توجيه ضربة عسكرية  تعتزم -1

 اإلدارة قبل من به المصرح حسبالضعاف قدرات النظام العسكري بخاصة فيما يتعلق باألسلحة الكيميائية  األمن،
  . ، وتقوم نتائج هذه الدراسة على هذا النطاق للضربةاألمريكية

، الدولة وانهيار ،للمعارضة العسكري والحسم ،المسلح النزاع استمرار سيناريوهات احتمال من تزيد المحتملة الضربة -2
 .وبطبيعة الحال سيناريو الحسم العسكري للنظام بينما تقلل إلى حد كبير من فرص سيناريوهات الحل السياسي

 مناستفادة  كرراألبحسب تحليل حجم القوى الفاعلة ودرجة دعمها لكل من سيناريوهات األزمة، تظهر الدراسة أن  -3
 أما. المرجحة نتيجة الضربة الرالرة السيناريوهات وفي اإلسالمية الكتائب يه الداخلي المستوى على المحتملة الضربة
 النزاع استمرار لسيناريوهي األول الداعم كونها الضربة مناألكرر استفادة  إسرائيلفإن  الخارجي، المستوى على

 مستفيدين وقطر السعودية وتعتبر .أقل بدرجة ولكن السيناريوهين لهذين داعمة فهي أمريكا أما الدولة، وانهيار المسلح
 . حدورها احتمال من الضربة تعزز التي الرالرة السيناريوهات متفاوتة بدرجات يدعمون كونهم المحتملة الضربة من

بالضربة  ابرقل خارجي، ولكن مع قيامهتدعم بالدرجة األولى سيناريو المفاوضات أميركا  أنالدراسة أظهرت نتائج  -4
فهي تقوم بالتقليل بشكل كبير من احتمالية حصول سيناريو المفاوضات على حساب زيادة الدعم لسيناريوهات أخرى 

بحسب تحليل  الضربة وأولويات أمريكاأولويات انهيار الدولة، األمر الذي يظهر تناقضًا بين استمرار النزاع و مرل 
 . األزمة السورية فيالسيناريوهات 

ز حصول سيناريو بالدرجة األولى من احتمالية حدوث سيناريو استمرار النزاع المسلح إضافة إلى تعزي لضربةستزيد ا -5
لكتائب اإلسالمية، وبالتالي يمكن االستنتاج ذان يعتبران أكرر السيناريوهات دعمًا من قبل إسرائيل واللانهيار الدولة وا

أي أن الضربة األمريكية تعزز المصالح االسرائيلية والكتائب . ذين الفاعلين بشكل رئيسيأن الضربة تدعم خيار ه
 . سالمية إلى حد كبيراإل

تناقض واضح بين أولويات الضربة واألولويات المفضلة وفق رؤيا سورية ال ،نظر المصلحة السورية جهةو  من -6
النزاع المسلح الذي يعد أسوأ السيناريوهات المحتملة المستقبل، حيث تعزز الضربة إلى حد كبير احتمالية استمرار 

بحسب الرؤيا المستقبلية أي أن الهدف الرئيسي للضربة يسير في عكس اتجاه مصلحة سورية المستقبلية واألمر نفسه 
ة بالمقابل تقلل الضرب. الحسم العسكري للمعارضة وبدرجة أقل ينطبق على ازدياد احتمالية الدولة الفاشلة وأخيراً 

احتمالية أكرر سيناريوهين مفضلين وهما المفاوضات برقل داخلي وبرقل خارجي حيث تضعف الضربة احتماالت 
 . الحل السياسي بشكل ملموس

ستقود الضربة وفق السيناريوهات المحتملة إلى زيادة الخسائر البشرية والمادية واستمرار تدهور ظروف المعيشة  -7
 . شجع داعمي الخيارات المسلحة من مختلف األطرافتلنزوح، و وازدياد معدالت الفقر والهجرة وا
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 :تمهيد

هذه الورقة استكمااًل لجهود بحرية يقوم بها المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع العديد من الخبراء والناشطين في  تعد
 وآرار جذور تناولت مختلفة اصدارات السابقة الفترة لخال تضمن والذيمشروع استشراف بدائل الحل لألزمة السورية،  إطار
رؤيا ل مسودة تطويرتضمن  كماهجية علمية تشاركية، بمنة في سورية يمن النواحي المؤسساتية واالقتصادية واالجتماع األزمة

تقييم كل و  لتحديدآلراء الخبراء السوريين  استقصاءعلى  تاعتمد تيسيناريوهات األزمة ال دراسةفة إلى امستقبلية لسورية باالض
هذا السياق يقدم  وفي. السورية األزمة في الفاعلين خارطة ورسم ،من السيناريوهات لتحديد أكررها احتمااًل وأكررها تفضيالً 

 . زمةسيناريوهات األ فيالمركز بناء على هذه الدراسات تحلياًل لدور الضربة االمريكية المحتملة 

 خلفية عن األزمة السورية -0
أزمة سياسية اجتماعية عميقة، أظهرت تداعياتها تعقيدات العوامل المؤررة بها سياسيًا واقتصاديًا  2111آذار تشهد سورية منذ 

واجتماعيًا، وعلى المستويين الداخلي والخارجي، ولكن من دون شك، حمل الحراك المجتمعي منذ بداياته في سورية طابعًا 
سك بها بشكل رابت ومستمر من قبل معظم األطراف وبتجليات متعددة، تعبيرًا وقد كان طرح قيمة الحرية والتم. سياسيًا بامتياز

وتحول هذا الحراك في جزء كبير . عن جوهر األزمة في الحرمان من الحريات السياسية والمؤسسات الممرلة والشفافة والكفء
  .وخارجيةة داخلية يع عنيف بين قوى سياسامنه، ونتيجة لعوامل متعددة، إلى نزاع مسلح وصر 

تجلى في فقدان المؤسسات السياسية الذي " االختناق المؤسساتي"تتمرل في جذرها في  هذه األزمةإن العوامل التي قادت إلى 
 اتسموقد  .عن التطلعات والمصالح واإلمكانيات الجديدة للمجتمع رواالقتصادية قدرتها على التطور عبر الزمن لتعب  واالجتماعية 

مكانيات مما أبقى طيفًا واسعًا من اإل ،"توازن عند الحد األدنىال" بظاهرة في مرحلة ما قبل األزمة السوريالنموذج التنموي 
، المحسوبياترأسمالية كل من  في، وتمرل هذا النموذج التنموي الكامنة لسورية اقتصاديًا واجتماعيًا ومؤسساتيًا غير مسترمرة

توظيف واسع في القطاع قابله نتاجية وقطاع غير منظم كبير، ومؤسسات تعاني قلة المساءلة والتشاركية، ضعف اإلو 
قد أخذ هذا الدور المتعلق و  ،والمواد الرئيسية الحكومي، ودعم للقطاعات االجتماعية كالصحة والتعليم وقطاعات البنية التحتية

المركز السوري )ليبرالية في العقد األخيردية سياسات اقتصاتطبيق تدريجيًا مع تراجع بالتوظيف الحكومي ودعم السلع العامة بال
   . (أ 2113لبحوث السياسات، 

تجاه الحالة العادلة التي يرغبونها، وبالتالي  المواطنيينإن تطور الوعي المجتمعي بإمكانية التغيير المؤسساتي رفع من توقعات 
كما لعب الجانب . (2112 ،سن) وسع الفروقات بين الحالة الراهنة والحالة الممكنة بالنسبة لهم وزاد الضغط المجتمعي

الدول  اربالديمغرافي دورًا هامًا في زيادة الضغط باتجاه التغيير، حيث تدفقت أجيال شابة التحقت بالتعليم واطلعت على تج
األخرى عبر توفر المعرفة من خالل قنوات االتصاالت الحديرة وتواصلت هذه األجيال بشكل أكبر فيما بينها مما رفع سقف 
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 إلىفارتفع مستوى التطلعات والرقة بالقدرة على الوصول  ممكناً  تغيير المؤسسات السياسية القائمة وجعل هدفالطموحات 
 .مجتمع أكرر تقدمًا وعدالة

تمرل الخسائر في األرواح أشد و  واالقتصادية، واالجتماعية اإلنسانية الصعد على السكان حالة تدهور في األزمة آرار تجلت
ألف  411بحوالي  ونألف، أما الجرحى فيقدر  111 أكررب 2113 منتصفحتى  الشهداءآرار النزاع مأساوية، حيث يقدر عدد 

كما تشير التقديرات األولية إلى أن األزمة أدت إلى معدل نمو سكاني . أمراض مزمنةجريح، انتهى الكرير منهم بحاالت إعاقة و 
إضافة . الوفيات معدالت وزيادة ،في عدد الالجئين والمهاجرين خارج األراضي السورية الكبيرةزيادة ال نتيجة ،2112سالب عام 

 .  تغيير كبير في توزيع السكان ضمن األراضي السورية نتيجة تزايد أعداد النازحين إلى ما أنتجته األزمة من

 فيها بما العامة والخدمات األمنية الحالة تدهور متضمنة المعيشية الظروف في حاد تدهور من في سورية السكان ويعاني
 أدى مما المناطق من العديد في والمنشآت المساكن تضرر ذلك إلى ويضاف النقل، ووسائل الطاقة ومصادر والتعليم الصحة

 خارج إلى لجؤوا أو سورية داخل نزحوا الذين واألفراد األسر على حدة أكرر وبشكل ذلك وينطبق. مالئمة غير سكن ظروف إلى
إضافة إلى خسارتها المكانيات في المجال التعليمي والصحي قسمًا كبيرًا من انجازاتها  هذا اإلطار خسرت سورية يوف .البالد

انعكست آرار األزمة في تقديرات دليل التنمية البشرية الذي من المتوقع أن و  .رفع المستويات التعليمية والصحية لمواطنيها
، أي أن البالد خسرت الرمانينات بدايةإلى مستوى أقل مما كان عليه  2113عام  منتصفينخفض بسبب األزمة  ليصل في 

 .   من التنمية البشرية الرة عقودرإنجازات 

والذي  مليار دوالر أميركي 113بحوالي  2113وحتى منتصف عام  األزمة نتيجة االقتصاد خسارة تقدر االقتصادية الناحية من
فرصة عمل، مما أدى إلى  مليون 2.3إضافة إلى خسارة . 2111جمالي في سورية للعام من الناتج المحلي اإل% 174يشكل 
، من مصدر أي حوالي نصف سكان سورية ،ماليين شخص 2من  أكرريحرم ، األمر الذي %6..4معدل البطالة إلى ارتفاع 

إضافي  مليون شخص 6.7 ل، حيث دخبشكل كبير الفقر المادي في سورية نتيجة لألزمةوارتفعت معدالت . دخلهم الرئيسي
 . (أ 2113المركز السوري لبحوث السياسات )دخلوا دائرة الفقر الشديد مليون 3.1دائرة الفقر العام منهم 

 لمفهوم، فبالرغم من تنامي دور المجتمع المدني وانتشار أكبر االجتماعية والقيم العالقاتأررت األزمة بشكل مأساوي في  كما
ت سلبًا القيم تأرر كما  واالستقطاب، األزمة أدت إلى تدهور في العالقات االجتماعية وانتشار للتطرف والتعصب فإنالمواطنة، 

وتعاظمت ظاهرة اقتصاديات العنف التي تلعب  ،واألعراف االجتماعية، من خالل تأجيج أفكار وسلوكيات االنتقام من اآلخر
تسبب كل ذلك في خسارة كبيرة في االنسجام والتضامن االجتماعي ورأس المال االجتماعي . مسلحدورًا كبيرًا في تأجيج النزاع ال

 .موالذي يصعب تعويضه ،والرقافي
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 :استشراف بدائل الحل منهجية -3

استشراف سيناريوهات األزمة وبدائل يعمل المركز السوري لبحوث السياسات باستخدام منهجيات علمية تشاركية متعددة على 
بحسب المقترحة  الحل، من خالل رسم خارطة الفاعلين المحليين واالقليميين والدوليين، ومن رم قياس احتماالت السيناريوهات

وزن القوى الداعمة لكل منها وتحديد السيناريو األكرر احتمااًل، وأخيرًا تقييم مدى مالءمة كل من السيناريوهات لرؤيا سورية 
السيناريو يمكن هذا وبمعرفة . (ج 2113 ،المركز السوري لبحوث السياسات) المستقبل وصواًل إلى السيناريو األكرر تفضيالً 

للدفع باتجاه السيناريو المفضل من خالل التأرير على آلليات الالزمة اقتراح ا الفاعلين األكرر واألقل دعمًا له وبالتاليتحديد 
لتحليل آراء الخبراء في حجم القوى الفاعلة وأهم السيناريوهات  ولتحقيق ذلك تم تحضير استمارة السيناريوهات. الفاعلين

 :لى رالرة أقسام رئيسيةفضياًل، وتحتوي االستمارة عالمحتملة والسيناريوهات األكرر ت

يهدف إلى رسم خارطة القوى المؤررة في األزمة السورية على المستويين الداخلي والخارجي ودرجة تفاعل القسم األول  -
 :الفاعلين كالتالي تحديدوبالمشاركة مع عدد من الخبراء تم . ورقلها في التأرير هذه القوى بعضها مع بعض

o (:قوى فاعلة 21)المستوى الخارجي  على 
 أميركا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين: بمجلس األمن الدول دائمة العضوية 
 تركيا، إيران، السعودية، مصر، ليبيا، إسرائيل: دول إقليمية 
 لبنان، العراق، األردن: العربية المجاورة الدول 
 قطر، الكويت، اإلمارات: دول خليجية 
 األمم المتحدة، جامعة الدول العربية، االتحاد األوروبي، دول البريكس: منظمات دولية 

o  (:قوى فاعلة 13)على المستوى الداخلي 
 الجيش النظامي، أجهزة األمن، الجيش الحر، الكتائب اإلسالمية: قوى عسكرية 
 مؤسسات حكوميةال ،الرئاسة، المعارضة السياسية: قوى سياسية 
 رسمية وغير رسمية، منظمات مجتمع مدني، تنسيقيات وأشكال العمل مؤسسات دينية : قوى مدنية

    .الجماعي، قطاع خاص، إعالم
يهدف إلى معرفة السينايو األكرر احتمااًل من خالل دراسة درجة دعم الفاعلين، مع األخذ بعين االعتبار : القسم الراني -

تشكل  تم تحديدها بشكل تشاركي برمان سيناريوهات التياألزمة، على كل سيناريو من السيناريوهات  فيرقل تأريرهم 
إذ قد تتقاطع السيناريوهات في بعض األحيان إال أن العنوان يعكس  2114العنوان العريض للمرحلة حتى نهاية عام 

 :هيو  المقصود لسيناريواسيطرة 
-  
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o سيناريوهات ذات طابع عسكري : 
عدم قدرة أي طرف : مدفوعًا بالعوامل التالية( السيناريو االستمراري)استمرار النزاع المسلح  -1

على الحسم العسكري، استمرار الدعم العسكري واللوجستي والمادي الخارجي لكافة األطراف، 
عدم الوصول إلى اتفاق أو قاعدة للتفاوض على المستوى الداخلي والخارجي، تدهور 

 .تصادية للدولة وأداء المؤسسات الخدميةالمقومات االق
استمرار النزاع المسلح دون حسم، : تدخل خارجي عسكري مباشر مدفوعًا بالعوامل التالية -2

الدولية على الحسم لصالح أحد األطراف، عدم ظهور بوادر لالتفاق  ىاتفاق أغلب القو 
الوطني الداخلي، استخدام ذريعة أسلحة الدمار الشامل، فتح جبهات عسكرية مع دول الجوار 

سرائيل  .وا 
إيقاف الدعم الخارجي للمعارضة المسلحة : حسم عسكري للنظام مدفوعًا بالعوامل التالية -3

عمليات ميدانية جذرية للسيطرة العسكرية واألمنية على المناطق واستمرار الدعم للنظام، 
الخارجة عن سلطة الدولة، انحياز جزء أكبر من المجتمع إلى الرغبة بالحسم، ميل الموقف 

 .الدولي إلى دعم النظام والقضاء على المعارضة المسلحة
العسكري وغير  زيادة الدعم المباشر: حسم عسكري للمعارضة مدفوعًا بالعوامل التالية -4

العسكري من الخارج إلى المعارضة المسلحة، زيادة االنشقاقات بالجيش واألمن وتآكل القدرة 
العسكرية واألمنية للنظام، انحياز جزء أكبر من المجتمع إلى الرغبة بالحسم العسكري ، ميل 

  . الموقف اإلقليمي والدولي إلى تغيير النظام الحالي
o ذريسيناريوهات التغيير الج: 

استمرار النزاع المسلح وعدم الوصول إلى أرضية : انهيار الدولة مدفوعًا بالعوامل التالية  -1
للتفاوض، فقدان الدولة لسيطرتها الفعلية على أراضيها ولشرعية اتخاذ القرارات وتنفيذها، العجز 

عدم عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة، العجز عن التفاعل مع الدول األخرى، 
 .القدرة على الوفاء بااللتزامات الداخلية والخارجية

 إلى الوصول وعدم حسم دون المسلح النزاع استمرار: تقسيم سورية مدفوعًا بالعوامل التالية  -2
 فيما ومختلفة المركزية الدولة سلطة عن خارجة مناطقية سلطات ظهور ودولي، داخلي اتفاق
 .خارجي للسلطات المناطقية وتقديم التسهيالت لها للحصول على اعتراف دولي دعم بينها،
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o ضاتو سيناريوهات المفا : 
قدرة األطراف على  عدم: مدفوعًا بالعوامل التالية خارجيتسوية ذات رقل  مفاوضات  -1

االستمرار بالنزاع، تشكيل قوة ضغط من داخل كل طرف للتوجه إلى المفاوضات، اتفاق دولي 
قليم قليمية دولية أجندات فرض سورية، في الصراع إنهاء على يوا   المفاوضات، طاولة على وا 
 .األكبر الخارجي النفوذ ذات القوى بين السلطة تقاسم

 االستمرار على األطراف قدرة عدم: التالية بالعوامل مدفوعاً  داخلي رقل ذات تسوية مفاوضات -2
 المحلي المجتمع فرض المفاوضات، إلى للتوجه طرف كل داخل من ضغط قوة تشكيل بالنزاع،

 وبرنامج توافقية حكومة إلى للوصول استرناء أو استئرار دون بالمفاوضات البدء ألولوياته،
 .بناء إعادة

التي تم ذكرها تفضياًل من خالل الربط بين السيناريوهات الممكنة يهدف إلى معرفة السينايو األكرر : لثالقسم الرا -
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه القيم والمبادىء تم . القيم الحاكمة والمرغوبة في سورية المستقبلالمبادىء و سابقًا مع 

يفيد تحديد السيناريو األفضل . تحديدها بشكل تشاركي مع عدد كبير من الخبراء السوريين في داخل وخارج البالد
لهذا السيناريو، وبالتالي وضع مالمح عامة لسياسات وآليات التأرير الداعمة أو غير الداعمة بمعرفة القوى الفاعلة 
 .(ب 2113المركز السوري لبحوث السياسات، )غوبةتحقيق القيم والمبادىء المر يقود إلى على هذه القوى بما 

وباالهتمام بالشأن  على التفكير المنهجي القدرةخبير سوري من خلفيات سياسية متنوعة يتمتعون ب 121تم إرسال االستمارة إلى 
كما تمت مناقشة النتائج مع مجموعات واسعة من الخبراء والمهتمين . تقريباً % 51وصلت نسبة االستجابة إلى و ، العام

 . "2113بيروت  ،نحو حل استراتيجي لألزمة في سورية"مؤتمر التي جرت في السوريين بما فيها مناقشات 

  السورية األزمة في الفاعلين خارطة -2
من % 41مرتبط بالفاعلين الخارجيين حيث أن  األزمة السوريةعلى  من إجمالي تأرير الفاعلين% 63أن أظهرت النتائج 
األمر الذي يدل على انعكاس الصراع الدولي بين القوى  مع بعض األطراف الخارجية بعضها ناتج من تفاعل إجمالي التأرير

من إجمالي تأرير % 23ويعود . إضافة إلى صراع إقليمي بين الدول الفاعلة في المنطقة ،الكبرى على مناطق النفوذ في العالم
فيما يتعلق باألزمة السورية، حيث يظهر هذا التأرير  األطراف الداخلية علىاألطراف الخارجية بشكل مباشر  الفاعلين إلى تأرير

% 37فلم يتجاوز  أما تأرير األطراف الداخلية على األزمة. اعالمية وغيرهمن خالل التمويل والتسليح والمساندة السياسية واإل
بشكل مباشر من خالل الصراع أو ويتضمن تأرير األطراف الداخلية بين بعضها والذي يظهر ، من إجمالي تأرير الفاعلين

كما  عالم،التمويل واإلالتحالف بين األطراف الداخلية أو غير مباشر من خالل تقديم أو حجب أشكال الدعم المختلفة مرل 
وبالتالي يمكن القول أن  .من إجمالي التأرير %15.5رير القوى الداخلية على الخارجية الذي يشكل التأرير األضعف يتضمن تأ
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لة إلى حد كبير األزمة السورية  ، حيث مما يؤرر سلبًا على إيجاد حل داخلي يأخذ بعين االعتبار أولويات المجتمع السوريمدوَّ
 .في أهداف الفاعلين وتضارب لصراع طابعًا معقدًا تمتد آراره على دول المنطقة بما يهدد بانفجارها وسط تداخلأخذ ا

 ( خارجي/داخلي) السورية األزمة في الفاعلين ثقل ترتيب(: 0) الجدول
 )%(الوزن  الفئة الفاعل الترتيب )%(الوزن  الفئة الفاعل الترتيب

 2.9 داخلي المعارضة السياسية 18 4.65 خارجي أميركا 1
 2.83 خارجي دول البريكس 19 3.65 خارجي السعودية 2
 2.71 خارجي الصين 20 3.64 داخلي األجهزة األمنية 3
 2.6 خارجي مصر 21 3.63 داخلي الرئاسة 4
 2.6 خارجي جامعة الدول العربية 22 3.59 خارجي االتحاد االوروبي 5
 2.59 خارجي العراق 23 3.53 خارجي إيران 6
 2.57 داخلي القطاع الخاص 24 3.45 خارجي بريطانيا 7
 2.55 داخلي التنسيقيات 25 3.44 خارجي روسيا 8
 2.44 خارجي لبنان 26 3.39 خارجي قطر 9
 2.44 داخلي مؤسسات دينية غير رسمية 27 3.39 خارجي تركيا 10
 2.33 داخلي مؤسسات حكومية 28 3.3 داخلي الجيش النظامي 11
 2.3 خارجي اإلمارات 29 3.22 خارجي فرنسا 12
 2.28 خارجي األردن 30 3.2 خارجي إسرائيل 13
 2.23 خارجي الكويت 31 3.11 داخلي الجيش الحر 14
 2.19 داخلي مؤسسات دينية رسمية 32 3.09 داخلي الكتائب اإلسالمية 15
 2.14 داخلي حكوميةمنظمات غير  33 3.08 خارجي األمم المتحدة 16
 2.01 خارجي ليبيا 34 2.92 داخلي اإلعالم 17

  2113المركز السوري لبحوث السياسات، دراسة السيناريوهات : المصدر

تعتبر أكرر الفاعلين تأريرًا على األزمة السورية تليها السعودية ولكن بفارق كبير نسبيًا، ويأتي  أمريكاأن  أعالهيبين الجدول 
أما أقل الفاعلين تأريرًا . األمن رالث الفاعلين من حيث التأرير وأكرر الفاعلين الداخليين رقاًل في األزمة تليه الرئاسة بفارق بسيط

ويالحظ مدى . مستوى الداخلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية الرسميةعلى المستوى الخارجي فهي ليبيا وعلى ال
عسكرة األزمة من خالل األرر الضعيف نسبيًا ألغلب الفاعلين المدنيين على المستوى الداخلي من مختلف األطراف مقارنة مع 

     .األطراف العسكرية واألمنية

   احتماالا  األكثر السيناريو -4
أن هذه السيناريوهات تشمل كافة االحتماالت ، بافتراض حدوث السيناريوهات الرمانية المقترحة الدراسة احتماالتتظهر نتائج 

مكانيات حدوث تغيرات جذرية خالل مراحلها ت السيناريوهات تعقيدات األزمة وا  تدل النتائج المتقاربة الحتماالو  الممكنة لألزمة،
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. الفاعلين لديه سيناريو يدعمه بالدرجة األولىمن قد يدعم الفاعل عدد من السيناريوهات بدرجات متفاوتة إال أن كل . المختلفة
 :ترتيب السيناريوهات حسب احتمال حدورها على الشكل التاليوقد جاء 

 العسكري الحسم لسيناريو الداعمة) السياسية المعارضةمحليًا  ؤيدهتو % 16.2 باحتمال: خارجي بثقل المفاوضات - أ
 أما. (االولى بالدرجة خارجي برقل المفاوضات سيناريو يدعم الذي) الخاص والقطاع (األولى بالدرجة للمعارضة

 العربية الدول عةجامو  األردنإضافة إلى  ،(األولى بالدرجة للنظام عسكري حسم تدعم والتي) إيران فتؤيده إقليمياً 
 تؤيدهوعلى المستوى الدولي  .(األولى بالدرجة خارجي رقلب المفاوضات جميعها تدعم التي) ومصر لبنانو  والعراق
 المتحدة واألمم وفرنسا األوروبي واإلتحادأمريكا و  ،(األولى بالدرجة للنظام عسكري حسم تدعم التي) والصين روسيا

 تدعم التي) تركيا إلى إضافة (األولى بالدرجة خارجي رقلب المفاوضات تدعم التي) البريكس دول ومجموعة بريطانياو 
 بعض يدعمه خارجي بأرر المفاوضات سيناريو أن سبق مما يتضح .(األولى بالدرجة للمعارضة عسكري حسم

 الداعمين أقل أن إلى اإلشارة تجدر .لهم خيار كأول والدوليين اإلقليميين الفاعلين من والكرير المحليين الفاعلين
 والتي) يةاألمنواألجهزة  النظامي الجيشو  الرسمية الدينية والمؤسسات الرسمية المؤسسات السيناريو هم لهذا المحليين

حسم  سيناريو تؤيد التي) اإلسالمية الكتائبإضافة إلى  ،(األولى بالدرجة للنظام عسكري حسم سيناريو جميعها تدعم
 .(األولى بالدرجة لمعارضةعسكري ل

 الدينية والمنظمات المرخصة المدني المجتمع منظمات محلياً ويؤيده % 13.3باحتمال : داخلي بثقل المفاوضات - ب
 الحسم سيناريو الذين يؤيدون) النظامي والجيش الخاص والقطاع الرئاسة ومؤسسة الحكومية والمؤسسات الرسمية
 بالدرجة خارجي برقل المفاوضات سيناريو يدعم الذي، الخاص القطاع ماعدا ،األولى بالدرجة للنظام العسكري

 وعلى. (األولى بالدرجة للنظام العسكري الحسم سيناريو تدعم أنها إال) السيناريو هذا إيران فتدعم إقليمياً  أما. (ولىاأل
 خارجي برقل المفاوضات سيناريو تدعم التي) البريكس مجموعة داخلي برقل المفاوضات سيناريو تؤيد الدولي المستوى
وتجدر اإلشارة إلى أن دعم  .(األولى بالدرجة للنظام العسكري الحسم سيناريو تدعم التي) وروسيا (االولى بالدرجة

 هكذا في المشاركين وتوجيه ضبط على بقدرته النظام شعورمن  نابعاً النظام ومؤسساته لهذا السيناريو قد يكون 
 المتوقع والدعم المعادلة هذه يقلب قدإال أن إعطاء المساحة الكافية لألطراف وخاصة المجتمع المدني  مفاوضات،

 اإلسالمية الكتائبوبالنسبة لغير الداعمين لسيناريو المفاوضات برقل داخلي هم محليًا . السيناريو لهذا النظام قبل من
 الداعمين) وقطر والسعودية وليبيا تركيا إقليمياً  ،(األولى بالدرجة حسم عسكري للمعارضة سيناريو تدعم التي)

 بالدرجة المسلح النزاع استمرار تدعم التي) إسرائيل إلى إضافة (األولى بالدرجة للمعارضة العسكري الحسم لسيناريو
 بالدرجة خارجي برقل لمفاوضات الداعمة) أمريكاو  وفرنسا بريطانيا من كالً  السيناريو اذه تدعم ال دولياً  أما. (األولى
 .(األولى
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 اإلسالمية والكتائب الحر الجيشوبالدرجة األولى  محلياً ويؤيده % 13.3باحتمال : للمعارضة العسكري الحسم - ت
قليمياً  ،السياسية والمعارضة الرسمية غير الدينية والمنظمات والتنسيقيات المسلحة  أما. وليبيا والسعودية وتركيا قطر وا 

. (االولى بالدرجة خارجي برقل المفاوضات لسيناريو الداعمان) وبريطانيا فرنسا من مدعوم السيناريو هذا فإن دولياً 
 والمنظمات الرسمية والمؤسسات المرخصة المدني المجتمع منظمات محلياً  فهم السيناريو لهذا الداعمين لغير وبالنسبة
 هذا لبنان تدعم ال إقليمياً  ،(األولى بالدرجة للنظام عسكري حسم لسيناريو نالمؤيدو ) النظامي والجيش الرسمية الدينية

 سيناريوالداعمان ل) والعراق إيران تدعمه وال ،(األولى بالدرجة خارجي برقل المفاوضات سيناريو تدعم) السيناريو
. (األولى بالدرجة المسلح النزاع استمرارسيناريو  تدعم التي) إسرائيل وال ،(األولى بالدرجة للنظام العسكري الحسم
بالدرجة  للنظام عسكريال حسمال سيناريو نويدعما السيناريو هذا دانيؤي ال) وروسيا الصين الدولي المستوى وعلى
 . (األولى

 العسكري الحسم سيناريول المؤيدة) اإلسالمية الكتائب محلياً  دعمهتو % ..12 باحتمال: المسلح النزاع استمرار - ث
قليمياً  ،(األولى بالدرجة للمعارضة  إلى إضافة ،(األولى بالدرجة المسلح النزاع استمرار سيناريو تدعم التي) إسرائيل وا 

 تدعم الدولي المستوى على. (األولى بالدرجة للمعارضة العسكري الحسم لسيناريو نالداعمو ) وقطر والسعودية تركيا
أما  .(األولى بالدرجة خارجيرقل ب وضاتاالمف سيناريو تدعمان اللتان) وبريطانياأمريكا  من كالً  السيناريو هذا

 للمعارضة عسكري حسم لسيناريو المؤيدة) التنسيقياتالجهات التي ال تدعم سيناريو استمرار النزاع فهي محليًا 
، إضافة إلى الجيش (بالدرجة األولى خارجي رقلب المفاوضات لسيناريو الداعم) الخاص والقطاع ،(األولى بالدرجة
 جميعها تدعم والتي) خصةالمر  المدني المجتمع ومنظمات الرسمية الدينية والمؤسسات الرسمية لمؤسساتوا النظامي
 الكويت من كالً  السيناريو هذا تدعم فال اإلقليمي الصعيد على أما. (األولى بالدرجة للنظام عسكري حسم سيناريو

 الدول وجامعة ولبنان األردن تدعم ال كما (األولى بالدرجة للمعارضة العسكري الحسم لسيناريو المؤيدتان) واإلمارات
 تؤيد ال ودولياً  .(بالدرجة األولى خارجي برقل المفاوضاتالمؤيدون لسيناريو و ) النزاع استمرار سيناريو ومصر العربية

 (. خارجي برقل للمفاوضات أساسي بشكل الداعمان) البريكس دول ومجموعة المتحدة األمم من كالً  السيناريو هذا
 النظامي والجيش األمنية واألجهزة الرئاسةبالدرجة األولى  داخلياً  ويؤيده% 12.5 باحتمال: للنظام عسكري حسم - ج

 إيران من كالً  إقليمياً  األولى بالدرجةتدعمه  كما واإلعالم، المرخصة المدني المجتمع ومنظمات الحكومية والمؤسسات
 اإلسالمية والكتائب الحر الجيشفهم  محلياً  السيناريو لهذا الداعمين غير أما. والصين روسياكل من  دولياً و  والعراق،

 عسكري حسم لسيناريوبالدرجة األولى  المؤيدون) السياسية والمعارضة الرسمية غير الدينية والمنظمات والتنسيقيات
 وقطر وتركيا والكويت اإلمارات قبل مندعمًا  األقل السيناريو هذا يعتبر اإلقليمي الصعيد وعلى. (للمعارضة
 تدعم التي) إسرائيل إلى إضافة (للمعارضة العسكري الحسم لسيناريو الدرجة األولىب الداعمون) وليبيا والسعودية
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 وفرنسا األوروبي واالتحاد المتحدة واألمم أميركاال تدعم  دولياً  أما. (األولى بالدرجة المسلح النزاع استمرار سيناريو
 .السيناريو هذا وبريطانيا

 السياسية والمعارضة اإلسالمية والكتائب الحر الجيش داخلياً  ويؤيده% 11.7 باحتمال: مباشر خارجي عسكري تدخل - ح
 وتركيا والسعودية قطر فتدعمه إقليمياً أما (. األولى بالدرجة للمعارضة عسكري حسم سيناريو يدعمون وجميعهم)
. جهة أي السيناريو هذا يدعم ال دولياً  أما ،(األولى بالدرجة للمعارضة عسكري حسم سيناريو بدورهم يؤيدون الذين)

 والمؤسسات الرسمية والمؤسسات والجيش واألمن الرئاسة تؤيده ال محلياً  السيناريو، لهذا الداعمين غير ناحية ومن
 العراقو  ومصر لبنانو  واإلمارات الكويت تدعمه فال إقليمياً  أما المرخصة، المدني المجتمع ومنظمات الرسمية الدينية
يران  .البريكس دول ومجموعة المتحدة األممو  وروسيا الصينال تدعم هذا السيناريو  ودولياً . وا 

بينما تؤيده  ،على المستوى المحلي الفاعلينأي من  منوالذي ال يحظى بالتأييد % 11.4باحتمال : سورية تقسيم - خ
 والجيش األمنية واألجهزة الرئاسة فهم المحلي المستوى على السيناريو لهذا الداعمين غير أما. أمريكاكاًل من إسرائيل و 

 والقطاع واإلعالم الرسمية الدينية والمؤسسات المرخصة المدني المجتمع ومنظمات الحكومية والمؤسسات النظامي
قليمياً . والتنسيقيات السياسية والمعارضة الرسمية غير الدينية والمنظمات الخاص  بدعم السيناريو هذا يحظى ال وا 
 تدعمه فال الدولي المستوى على أما واإلمارات، والكويت وليبيا والعراق العربية الدول وجامعة ومصر واألردن لبنان
 .األوروبي واإلتحاد المتحدة األمم إلى إضافة البريكس ومجموعة والصين روسيا

درجة أقل قطر وب اإلسالمية فقط بينما إقليميًا تدعمه إسرائيل الكتائبؤيده داخليًا تو % 2.2باحتمال : الدولة انهيار - د
أما بالنسبة إلى غير الداعمين لهذا  .م باسترناء أمريكالدولي ال يحظى هذا السيناريو بدعوعلى الصعيد ا والسعودية

 إلى إضافة السياسية والمعارضة قياتوالتنسي الرسمية غير الدينية المنظماتالسيناريو فهم على المستوى الداخلي 
 الدينية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات واإلعالم النظامي والجيش األمنية واألجهزة والرئاسة الخاص القطاع
 والكويت ليبيا السيناريو هذا تؤيد فال اإلقليمي المستوى على أما. المرخصة المدني المجتمع ومنظمات الرسمية

يران ومصر العربية الدول وجامعة ولبنان األردن إلى إضافة واإلمارات  دعماً  السيناريو هذا يلقى ال دولياً . والعراق وا 
 . لصينا و روسيا تدعمه ال كما البريكس دول ومجموعة المتحدة واألمم األوروبي االتحاد من
 

 السيناريو األكثر تفضيلا  -5
سورية المستقبل لرؤيا بهدف التوصل إلى السيناريو األكرر تفضياًل، تم ربط السيناريوهات الممكنة مع المبادىء والقيم الحاكمة 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه القيم والمبادىء تم تحديدها بناء . ومعرفة درجة تحققها في كل سيناريو من السيناريوهات المطروحة
. المستقبل التي ُأعدت بشكل تشاركي مع عدد كبير من الخبراء السوريين في داخل وخارج البالدعلى تصور رؤيا سورية 
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بداع واالبتكار وتشمل هذه القيم والمبادىء مفاهيم العدالة والمساواة واحترام اإلنسان والحرية واألخالق والتكامل الحضاري واإل
 . والرقافة والمعرفة والمؤسسات الفعالة

مفاوضات الهو للقيم والمبادىء المرغوبة في سورية المستقبل  هتحقيقحيث من  أن السيناريو األكرر تفضيالً  ةالدراسأظهرت 
 الجدولويوضح . يليه سيناريو المفاوضات برقل خارجي تأخذ أولويات المجتمع السوري بعين االعتبارالتي داخلي الرقل ذات ال

سيناريوهات المفاوضات بشكل عام والمفاوضات برقل داخلي بشكل خاص تزيد التالي أن نسبة القيم والمبادىء التي تحققها 
بإيجاد مخرج لسورية وضوح أولوية السيناريوهات المفضلة ببشكل كبير عن النسب التي تحققها باقي السيناريوهات مما يعكس 

 .    لألزمة سياسيتفاوضي 

 المستقبل سورية في المرغوبة والمبادىء للقيم تحقيقها نسبة بحسب المفترضة السيناريوهات ترتيب: 3الجدول 
 الترتيب السيناريوهات نسبة تحقيقه للمحددات

 1 مفاوضات ذات رقل داخلي %.6
 2 مفاوضات ذات رقل خارجي 54%
 3 حسم عسكري للمعارضة 37%
 4 تقسيم سورية 35%
 5 تدخل عسكري خارجي مباشر 34%
 6 حسم عسكري للنظام 31%
 7 انهيار الدولة 25%
 8 استمرار النزاع المسلح 24%

 2113المركز السوري لبحوث السياسات : المصدر

المجتمع السوري من حيث هي األقل تفضياًل بالنسبة انهيار الدولة استمرار النزاع المسلح و الجدول أن سيناريوهات  يبين كما
  .المستقبلنسب تحقيقها للقيم والمبادىء المرغوبة في سورية 

 أثر الضربة األمريكية المحتملة على سيناريوهات األزمة السورية -6
تم تقييم أرر الضربة العسكرية المحتملة على احتماالت حدوث السيناريوهات الرمانية المطروحة أعاله لألزمة السورية من خالل 

على تصريحات معلنة، بأنها هجوم صاروخي محدود ورشة عمل تشاورية لخبراء سوريين تبنوا من خاللها تعريفًا للضربة، وبناء 
وُتظهر النتائج مدى تأرير الضربة المحتملة . على أهداف استراتيجية محددة تستهدف معاقبة النظام السوري دون إسقاطه

 . زيادة احتمال حدورهبالتقليل من احتمال السيناريو أو بالمحدودة على احتمالية حدوث سيناريوهات األزمة إما 

بين النتائج أن الضربة تزيد من احتمال سيناريو استمرار النزاع المسلح بالدرجة األولى وذلك ألن األكرر توقعًا من الضربة وت
المحدودة هو إضعاف القدرات العسكرية واللوجستية للنظام دون التأرير بشكل جذري على قدرته باالستمرار في قتال أطراف 
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الذي من المحتمل أن تعززه الضربة بالدرجة الرانية فهو سيناريو الحسم العسكري للمعارضة  أما السيناريو. المعارضة المسلحة
فتراض أن الضربة ستنهك قوات النظام إلى درجة كبيرة تسمح فيها للمعارضة المسلحة السيطرة على الوضع الميداني وهزيمة اب

الرة من حيث تعزيز احتمالية حدوره نتيجة للضربة، إذ يمكن ويأتي سيناريو انهيار الدولة بالدرجة الر. قوات النظام عسكرياً 
لعمل عسكري خارجي أن يفضي بشكل رئيسي إلى فقدان الدولة لقدرتها على تقديم الحد األدنى من الخدمات وعلى الوفاء 

جة الرابعة من احتمالية وتظهر النتائج أن الضربة تزيد بالدر . بالتزاماتها المختلفة مع استمرار النزاع دون حسم واضح ألي طرف
حصول سيناريو التدخل العسكري األجنبي المباشر الواسع إذ تشكل الضربة مدخاًل للتدخل الخارجي وترفع من احتماالت نشوب 

ويأتي التأرير على زيادة احتمال حدوث سيناريو التقسيم نتيجة . صراع مسلح على نطاق واسع يتضمن تدخل قوات برية أجنبية
رجة الخامسة إذ من المتوقع أن تزيد الضربة من إضعاف سيطرة الدولة على أراضيها وبالتالي خلق مساحات أكبر الضربة بالد

 . لنزعات الحكم الذاتي في بعض المناطق

أي ومن جهة أخرى، فمن المرجح أن تفضي الضربة المحدودة إلى تراجع احتمال حصول سيناريوهات الحل السياسي 
لخارجي والداخلي ألنها تفاقم النزاع المسلح، وبالتالي تزيد من تصلب المواقف في حال لم يهزم أحد المفاوضات ذات الرقل ا

. عسكريًا التفاوض" المنتصر"األطراف، أما في حال إسهام الضربة في الحسم لصالح أحد األطراف فاألرجح أن يرفض الطرف 
للضربة المحدودة أن تضعف هذا االحتمال حيث أن الهدف المعلن وبالنسبة الحتمال الحسم العسكري للنظام، فإنه من المتوقع 

 .للضربة هو ضرب ومعاقبة النظام وبالتالي إضعاف قدرته النسبية على الحسم العسكري

إن أهم السيناريوهات التي من المتوقع أن تزيد الضربة من احتمال حدورها هي وحسب الترتيب استمرار النزاع المسلح، والحسم 
وبالعودة إلى التحليل السابق ألكرر الفاعلين دعمًا لكل سيناريو، فإن أهم القوى الداعمة . العسكري للمعارضة، وانهيار الدولة

الدعم إسرائيل، وأميركا، وقطر، والسعودية، والكتائب اإلسالمية، وبريطانيا،  "شدة"المسلح هي حسب لسيناريو استمرار النزاع 
أما بالنسبة لسيناريو الحسم العسكري للمعارضة فإن أهم القوى الداعمة هي حسب شدة الدعم الجيش الحر، والكتائب . وتركيا

أما فيما يتعلق بالسيناريو التي تعززه الضربة المحتملة . نسا، وبريطانيااالسالمية، وقطر، والتنسيقيات، وتركيا، والسعودية، وفر 
بالدرجة الرالرة وهو سيناريو انهيار الدولة فإن أكرر القوى الداعمة له حسب شدة الدعم هي إسرائيل، والكتائب االسالمية، 

 .   وقطر، وأمريكا، والسعودية

من الضربة المحتملة على المستوى الداخلي هم الكتائب اإلسالمية بالدرجة وبالتالي فإن المرجح أن يكون أكرر المستفيدين 
. يليه الجيش الحر وبدرجة أقل التنسيقيات كونهم يدعمون سيناريو الحسم العسكري للمعارضة ،األولى وفي السيناريوهات الرالرة

ربة كونها الداعم األول لسيناريوهي استمرار أما على المستوى الخارجي، فيرجح أن تكون إسرائيل المستفيد بشكل كبير من الض
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النزاع المسلح وانهيار الدولة، أما أمريكا فهي داعمة لهذين السيناريوهين ولكن بدرجة أقل، وتعتبر السعودية وقطر مستفيدين من 
 . رهاالضربة المحتملة كونهم يدعمون بدرجات متفاوتة السيناريوهات الرالرة التي تعزز الضربة من احتمال حدو 

 أظهرت نتائج البحث أنالمحتملة وبمقارنة ما تعززه الضربة من سيناريوهات ودرجة دعم الفاعلين الرئيسيين للسيناريوهات 
بشكل كبير من احتمالية  تقللبالضربة فهي  اتدعم وبالدرجة األولى سيناريو المفاوضات برقل خارجي، ولكن مع قيامهأميركا 

حساب زيادة الدعم لسيناريوهات أخرى مرل سيناريو انهيار الدولة، األمر الذي يظهر تناقضًا حصول سيناريو المفاوضات على 
الضربة تزيد بالدرجة األولى من احتمالية حدوث سيناريو أن من المتوقع . بين الضربة وأولويات أمريكا في األزمة السورية

لدولة واللذان يعتبران أكرر السيناريوهات دعمًا من قبل إسرائيل استمرار النزاع المسلح إضافة إلى تعزيز حصول سيناريو انهيار ا
أي أن الضربة األمريكية تعزز . والكتائب اإلسالمية، وبالتالي يبدو ظاهريًا أن الضربة تدعم خيار هذين الفاعلين بشكل رئيسي

 . المصالح االسرائيلية والكتائب االسالمية إلى حد كبير

؟ أي إلى أي مدى تعزز هذه تفضياًل وفق رؤيا سورية المستقبلبة مع السيناريوهات األكرر والسؤال ما مدى انسجام الضر 
 الضربة احتماالت وقوع السيناريوهات األكرر تناسبًا مع أولويات المجتمع السوري المشتقة من رؤيا سورية المستقبل؟

السورية من األكرر تفضياًل إلى األقل تفضياًل حسب الشكل التالي مقارنة بين ترتيب سيناريوهات األزمة  يوضحفي هذا اإلطار 
 السيناريوهات حسب التفضيل وفق الرؤيا، مقابل الفرق بين ترتيب (تفضيالً  األقل 1 ، تفضيالً  األكرر .)رؤيا سورية المستقبل 
 احتمال تقلص 7- بينيتراوح )لسيناريوهات بحسب احتمالية وقوعها نتيجة للضربة مع تربيت بقية العوامل االمستقبلية وترتيب 

، أي الفرق بين أولويات السيناريوهات المفضلة وبين أولويات (السيناريو وقوع احتمال من تزيد 7+ و، السيناريو وقوع
   : الضربة المحتملة، نجد ما يلي أو تقلل من احتمالها السيناريوهات التي تعززها

 2113المركز السوري لبحوث السياسات : المصدر 
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مفاوضات بثقل 
 داخلي 

مفوضات بثقل 
 خارجي

حسم عسكري 
 للمعارضة 

تدخل عسكري  تقسيم سورية 
 أجنبي مباشر 

حسم عسكري 
 للنظام 

استمرار النزاع  دولة فاشلة 
 المسلح 

 السيناريوهات مع يتوافق ال بما سيناريوهات حدوث احتمال تعزيز إلى تقود الضربة :االتجاه عكس
   السوري المجتمع أولويات حسب المفضلة

 الترتيب النسبي لسيناريوهات األزمة حسب التفضيل

 الفرق بين ترتيب السيناريوهات حسب التفضيل وترتيب السيناريوهات وفق الضربة المحتملة 
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ويظهر الشكل التناقض الواضح بين أولويات الضربة واألولويات المفضلة وفق رؤيا سورية المستقبل حيث تعزز الضربة إلى 
حد كبير احتمالية استمرار النزاع المسلح الذي يعد أسوأ السيناريوهات المحتملة بحسب الرؤيا المستقبلية أي أن الهدف الرئيسي 

بالمقابل تقلل . ة سورية المستقبلية واألمر نفسه ينطبق على ازدياد احتمالية الدولة الفاشلةللضربة يسير في عكس اتجاه مصلح
الضربة احتمالية أكرر سيناريوهين مفضلين وهما المفاوضات برقل داخلي وبرقل خارجي حيث تضعف الضربة احتماالت الحل 

    . السياسي بشكل ملموس

 : مراجع
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