
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 فريق األزمات العربي

Arab Crises Team- ACT 

فريق عربي متخصص معين برصد ومتابعة األزمات العربية، وتناوهلا بالدراسة والتحليل وتقديم، ما أمكن، ما 
، ويعمل يلزم من توصيات لألطراف ذات الصلة، ويلتزم الفريق الدقة واملوضوعية يف تناوله للقضايا العربية

 .مركز دراسات الشرق األوسط يف األردن ضمن برامج
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 الضربة العسكرية األمريكية لسوريا

 
 امللخص التنفيذي

 
 حبياة أودى السامة بالغازات لقصف الشرقية دمشق غوطة يف مناطق تعرضت 11/8/1113 يوم يف

  .لسوريا عسكرية ضربة بتوجيه نيتها عن املتحدة الواليات حتدثت القصف هذا إثر ويف األشخاص، مئات
: أواًل: وهي أساسية، اجتاهات ثالثة يف لسوريا األمريكية العسكرية الضربة توقعات بشأن التقرير يذهب

 أن: وثانيًا. متامًا كريةالعس املعادلة من السوري الكيماوي السالح إخراج تستهدف حمدودة الضربة تكون أن
 على واإلجهاز السورية االسرتاتيجية العسكرية القوة جممل لتتناول موسعة األمريكية العسكرية الضربة تكون

 الضربة عن املتحدة الواليات ترتاجع أن: وثالثًا. األسد بشار السوري الرئيس نظام إلسقاط األساسية مكوناتها
 -روسي دبلوماسي حترك حالة يف أو الضربة، توجيه األمريكي وجنرسالك رفض حالة يف وذلك العسكرية،

 .بآخر أو بشكل الكيماوية أسلحتها تسليم على سوريا موافقة إىل يفضي ايراني
 التقرير يؤكد واإلقليم، سوريا يف الوضع على األمريكية العسكرية للضربة احملتملة التداعيات وبشأن

 إىل ُتؤِد ومل حمدودة الضربة كانت حال ففي األساس، يف وتنفيذها الضربة حبجم مرتبط التداعيات حجم أن على
 إقليمية حرب باجتاه التطورات تتدحرج أن ُيتوقع فال املسلحة، املعارضة قوات وتقدم السوري النظام إسقاط
 ستخداما عدم وضمان األوضاع استقرار إىل تفضي ودولية إقليمية تفاهمات حتقيق إىل اجلميع وسيسعى شاملة،
 النظام، سقوط إىل ُتفضي السوري للنظام قوية ضربة توجيه حال يف أما. املستقبل يف الكيماوي للسالح سوريا

 أو السوري النظام قبل من قوية فعل ردود تسبقها إقليمية حرب على مفتوحة تبقى احلالة هذه يف التوقعات فإن
 تدمري إىل ُيفضي إيراني-روسي دبلوماسي تدخل خالل من الضربة تنفيذ عدم حال يف أما. املنطقة يف حلفائه
 سوريا يف األمور تبقى أن املرجح فمن األساس، يف وإسرائيليًا غربيًا مطلبًا بوصفه السوري الكيماوي السالح

 درجة إىل الوصول على طرف أي قدرة دون السواء على املسلحة واملعارضة للنظام استنزاف من حاهلا على
 .املرحلة هذه يف العسكري احلسم
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 حبكم يستطيع ال األردن أن إىل التقرير خلص لسوريا عسكرية ضربة أي من األردني املوقف وبشأن
 أن متعددة، والعتبارات ميكنه، ال نفسه الوقت يف هأن غري السوري، املشهد عن بنفسه ينأى أن اجلغرايف موقعه

 العربية البيئة مع منسجمًا يكون أن إاّل ميكنه ال األردني املوقف فإن ولذلك ،األحداث جمريات يف يؤثر
 األردني، الوطين األمن على احلفاظ أولويات االعتبار بعني آخذًا السوري، بالشأن املتعلقة والدولية واإلقليمية

أي املوقف الرمسي األردني من  ويف السياق ذاته يندرج .الداخلية واجلبهة باحلدود، منها يتعلق ما وخاصة
يستطيع أن  ، وال يشارك أو يقحم نفسه فيها، كما أنه الال يؤيد الضربة أنه ية أمريكية على سورياضربة عسكر

 أن ُيتوقع األردن على سوريا ضد األمريكية العسكرية للضربة احملتملة التداعيات وبشأن .مينعها يف الوقت نفسه
 جتاوز يزداد ورّبما وإنسانيًا، اقتصاديًا حتدّيًا ليشك ما وهو األردن، إىل السوريني الالجئني من املزيد بتدفق ترتكز

 النظام لَبِق من خاصة البالد يف الوضع توتري إىل تهدف قد جمموعات ودخول رمسي غري بشكل احلدود
 .للبالد التحتية البنية على والضغط االقتصادي التحدي إىل ُيضاف أمنيًا حتديًا خيلق قد ما وهو السوري،

  :التالية بالتوصيات األردن يف الرمسي القرار بصناعة نينياملع الفريق وُيوصي
 بشكل السورية باألزمة االحتكاك حنو بتطوره السماح وعدم أعاله، امُلعلن الرمسي باملوقف االلتزام .1

 .فيها االخنراط أو مباشر
 على ألزمةا تداعيات أعباء من وخيفف الوطنية ووحدتها البالد أمن حيقق مبا حذرة بصورة األزمة إدراة .1

 .البالد

 قد وما السوريني، الالجئني من مزيد تدفق لتحّمل االقتصادية املساعدات توفري إىل السعي .3
 .جديدة أمنية أعباء من ذلك على يرتتب
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  الضربة العسكرية األمريكية لسوريا
 
 واملتغريات خلفية احلدث -املشهد السوري :واًلأ

 1111يف عام السوري يف أعقاب أحداث الثورة  املشهد .1

باإلصالح تعاملت معها قوات األمن  تطالبحتركات شعبية  1111مارس / شهدت سوريا يف آذار
ومع تزايد أعداد القتلى يف صفوف  ،بقسوة كبرية، وسرعان ما حتولت هذه التحركات إىل املطالبة بإسقاط النظام

ىل مواجهات مسلحة اتسعت املتظاهرين وحدوث انشقاقات يف صفوف اجليش السوري تطورت األحداث إ
حتّول الشأن السوري فافات اإلقليمة والدولية، طويف إثر االص ،رقعتها مع الوقت لتشمل كل األراضي السورية

، ويف املقابل انب النظام السوريجلبناني لروسيا وإيران وحزب اهلل ال ، حيث اصطفتيإىل شأن إقليمي ودول
بشكل مغاير ال يوازي ما وإن  ،إىل جانب قوى املعارضة املسلحةليج اصطفت الواليات املتحدة وتركيا ودول اخل

مل ُتفلح أي من اجلهود السياسية الدولية  1111ومنذ بداية العام ، يتلقاه النظام السوري من األطراف الداعمة له
شخص، وتشريد  مائة ألفأو اإلقليمية يف حّل األزمة السورية اليت زادت يف التعقيد يف ضْوء مقتل ما يزيد عن 

شخص خارج سوريا وداخلها، واعتقال عشرات اآلالف، فضاًل عن دخول قوات ماليني  ستة ما يزيد عن
حزب اهلل على خط املواجهة داخل سوريا، وعدم توّحد املعارضة املسلحة ونشوء تنظيمات سورية مسلحة 

 .متماثلة مع القاعدة

                                                           
ACT
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 القصف الكيماوي: املتغري يف املشهد .1

أودى حبياة  غازات السامةتعرضت مناطق يف غوطة دمشق الشرقية لقصف بال 11/8/1113 يوم يف
وأكدت مصادر استخبارية أمريكية وتركية بأن املسؤول عن  ،، بينهم الكثري من األطفال والنساءاألشخاص مئات

 .هذا القصف هو قوات النظام السوري

النظام السوري وللمرة األوىل أن  ُيرّجححيث  ل هذا احلدث تطورًا الفتًا يف مسار األزمة السورية،شّك
إىل استخدام صواريخ متوسطة املدى حتمل رؤوسًا كيماوية يف ختط واضح ملا وصفته الواليات املتحدة عمد 

 .له من خطر على أمن إسرائيلية، وهو استخدام السالح الكيماوي، وما قد ُيشّكباخلط األمحر يف األزمة السور

ستخدام السالح الكيماوي، فهناك من يرى ال ا ميكن اعتباره دوافع النظام السوريلتفسريات ملتعددت ا
ضة املسلحة يف بعض أحياء دمشق والغوطة وحتصنها هناك رعن ضيق النظام جبيوب املعا ًايف هذا السلوك تعبري

ب وإرهاب اجليودفع النظام إىل استخدام السالح الكيماوي لزحزحة هذه  األمر الذيووجود حاضنة شعبية هلا، 
 .حاضنتها الشعبية يف هذه املناطق

له للوضع اإلقليمي َبمن ِق سوء تقديروهناك من يرى يف استخدام النظام هلذا النوع من األسلحة 
إيران  أي من ، وهو ما يعّبر عن ثقة زائدة أو رّبما تنسيق معوالدولي واستبعاده ألي رّد فعل أمريكي عسكرّي

لسورية، الألزمة الشاملة السياسية لبحث التسوية  1-شهد السوري باجتاه مؤمتر جنيفروسيا يف جتهيز للم وأ
 .املسلحة املعارضة قوىيف مواجهة  يد النظام هي العليا ميدانيًا عندها حيث تكون

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن تقرير الفريق األممي الذي كان يف زيارة لسوريا خالل القصف الكيماوي 
أن يكون له تأثري على القرار بتوجيه ضربة عسكرية أم  هلذه املناطق الحقًا، ال يتوقع ة، وقام بزيارةغوطة الشرقيلل

ال، وذلك ألسباب فنّية تتعلق بطبيعة عمل هذا الفريق ومهمامه، حيث احنسرت مهامه فقط بالتحقق من 
صف، ولذلك فإن التقارير استخدام الغازات السامة، ومل تتعداها إىل التحقق من اجلهة اليت قامت بالق
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ّد املرجع األساسي يف هذا اجملال، وهذا ال ينفي االتكاء عليه، بعد صدوره، االستخبارية املشار إليها أعاله تع
 .ضمن مربرات الضربة العسكرية

 املوقف األمريكي: ًانيثا

ا جون كريي يف أدانت الواليات املتحدة األمريكية استخدام األسلحة الكيماوية وسارع وزير خارجيته
السماح للفريق األممي املوجود يف دمشق بالتحقق من طلب السوري وليد املعلم ب ةاتصال مع وزير اخلارجي

 .استخدام األسلحة الكيماوية يف الغوطة، معلقًا بأن عدم السماح للفريق الدولي يثبت بأن لدى النظام ما خيفيه

 بعد ثالثة أيام من القصف ولكن الغوطة الشرقيةمسح النظام السوري للفريق الدولي بالتوجه إىل 
ختتفي خالل هذه املدة، ليبقى فقط ما أحدثته هذه  اذاته ةالسام اتلغازآثار ا، ويؤكد خمتصون بأن الكيماوي

 . أو النبات الغازات من آثار يف اإلنسان

استخدام النظام  بشأنال تدع جمااًل للشك الواليات املتحدة بأن تقاريرها االستخبارية أكدت والحقًا 
السوري لألسلحة الكيماوية، وأنها تنوي توجيه ضربة عسكرية قريبة للنظام السوري إىل أن أعلن الرئيس 

، وهو بتنفيذها والتوجه إىل الكوجنرس لتفويضه توجيه الضربة بأنه قرر 31/8/1113األمريكي باراك أوباما يف 
 .9/9/1113رس يف ما يعين أن الضربة لن تكون قبل اجتماع الكوجن

لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا من  ربراتالرئيس األمريكي ووزير اخلارجية العديد من املكل من  مقّدو
م األسلحة ااإلمجاع الدولي يف منع استخداحرتام هيبة الواليات املتحدة يف العامل واإلقليم، واحلفاظ على أبرزها 

إسرائيل وتركيا واألردن ولبنان، باإلضافة إىل توجيه رسالة قوية لدول : غري التقليدية، ومحاية حلفائها يف املنطقة
أخرى على مستوى اإلقليم والعامل بأنه من غري املسموح هلا تهديد السلم العاملي واستخدام هذا النوع من 

 .األسلحة

يف أساسه  الواليات املتحدة، فإن املوضوع سوقهابصرف النظر عن املربرات القيمية واألخالقية اليت تو
 :بعدد من النقاط، وعلى رأسهامرتبط 
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املنطلق فإن  اومن هذ .إسرائيل خاصةو، ومصاحل حلفائها يف املنطقة، يف املقام األولاملصاحل األمريكية  .1
كية يف توجيه السالح الكيماوي السوري باعتباره تهديدًا إقليميًا يعّد على رأس الدوافع األمري حتييد

 .ضربة عسكرية لسوريا

كما ال ميكن إغفال مسألة اهليبة األمريكية على مستوى اإلقليم والعامل بعد أن اعتربت استخدام السالح  .1
 . الكيماوي خطًا أمحر ُيوجب تدخلها العسكري يف سوريا

ستيعاب تداعيات االستعداد الالكوجنرس غرضه من تفويض الأن طلب الرئيس األمريكي  مثة من يرى .3
 ،تفاقم وتوسع ردود الفعليف حال  وتداعياتها على مستوى الشرق األوسطالضربة العسكرية لسوريا 

  .وبالتالي توسيع أهداف الضربة لتشمل إعادة ترتيب جممل األوضاع السياسية يف املنطقة

 املواقف الدولية واإلقليمية: ثالثًا

 املوقف الروسي .1

النظام السوري لألسلحة الكيماوية، رفضت روسيا من جانبها املزاعم األمريكية والغربية بشأن استخدام 
، غري أن روسيا أكدت أنها لن ون الرجوع إىل جملس األمن الدوليكما رفضت توجيه ضربة عسكرية لسوريا د

دعمها لدمشق يف مستوياته  على الرغم من تأكيدها أنها ستبقي تدخل يف حرب ضد أي دولة من أجل سوريا
 .احلالية

 املواقف األوروبية .1

بية يربز املوقف الربيطاني الذي امتنع عن املشاركة بتوجيه ضربة عسكرية ضد ملواقف األوروفيما خيص ا
سوريا بعد تصويت جملس العموم الربيطاني ضد التدخل العسكري، ويف املقابل أبدت فرنسا استعدادها 

مّحل النظام السوري  أما موقف االحتاد األوروبي فقد. للمشاركة بأي عملية عسكرية تقوم بها الواليات املتحدة
مسؤولية اهلجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية، ولكنه مل يصل إىل حّد التأييد الصريح لرّد عسكري، فاالحتاد 

 .املتحدة دور يف املوافقة على أي تدخل عسكري يف سوريا ميرى أن يكون لألم
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 املواقف اإلقليمية .3

فضت إيران حتميل النظام السوري مسؤولية أي يف ضوء الدعم اإليراني لسوريا عسكريًا وسياسيًا ر
كرية أمريكية توجه للنظام السوري، هجوم كيماوي قرب دمشق، كما أعلنت رفضها الكامل ألي ضربة عس

ومثة خيارات أمام إيران حيال الضربة قد تدفعها بالكامل إىل الدخول يف احلرب يف حال تطورت األحداث إىل 
يرانية، أو قد تدفع حبزب اهلل للرد على الضربة األمريكية، ويف سلوك استباقي قد ف املفاعالت النووية اإلااستهد

 .تتحرك سياسيًا ملنع الضربة بالتنسيق مع روسيا

قوده الواليات املتحدة أعلنت تركيا أنها ستكون جزءًا من التحالف الذي توعلى النقيض من ذلك 
 .دف هذه الضربة ال بد أن يكون إسقاط النظامة عسكرية للنظام السوري، كما أكدت أن هلتوجيه ضرب

 املواقف العربية .4

دعم االئتالف الوطين السوري املعارض الضربة العسكرية ضد النظام السوري، ودعا إىل أاّل تقتصر 
على أهداف عقابية بل تتعداها إىل إسقاط النظام، وقد وجه االئتالف رسائل إىل الشعب األمريكي والكوجنرس 

 .لرئيس األمريكي بتوجيه الضربة العسكريةلدعم قرار ا

 املندوبني مستوى على 17/8/1113يف  طارئا اجتماعا عقد الذي العربية، اجلامعة جملس اتهمكما 
 الدولي واجملتمع املتحدة دعا األممو, دمشق ريف يف الكيماوية باألسلحة هجوم بشن السوري النظام الدائمني،

، كما والالزمة الرادعة جراءاتاإل الختاذ الدولي القانون وقواعد املنظمة اقمليث وفقا مبسؤولياتهم لالضطالع
 محل 1/9/1113ويف اجتماع الحق لوزراء اخلارجية العرب يف . أيدت اجلامعة العربية الحقا املبادرة الروسية

 كافة بتقديم القصف الكيماوي للغوطة الشرقية، كما طالبوا عن التامة املسؤولية السوري النظام الوزراء
 الدعم أشكال كافة وتقديم احلرب، جمرمي من بغريهم أسوة عادلة دولية حملاكمات هذا العمل عن املتورطني
 .ملساعدته والدولية العربية اجلهود تضافر وضرورة نفسه عن للدفاع السوري للشعب املطلوب
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و األبرز عربيًا؛ إذ محَّل جملس ويف ضوء غياب التأثري املصري يف املشهد السوري بدا املوقف اخلليجي ه
التعاون اخلليجي النظام السوري مسؤولية ما جيري على األراضي السورية لرفضه كافة املبادرات العربية 

 .النظام من بطش السوري الشعب إنقاذ بهدف سوريا يف فوري بتدخل الدولي اجملتمع والدولية، وطالب

 التوقعات: رابعًا

لضربة العسكرية األمريكية يف حال حدوثها فستستهدف القدرة االسرتاتيجية يرى خرباء عسكريون بأن ا
مواقع األسلحة الكيماوية، والقوة الصاروخية، والدفاعات اجلوية، ومراكز التحكم : السورية، ومن أهمها

 من حيث الشكل واملراحلكما يرى هؤالء اخلرباء بأن الضربة العسكرية . والسيطرة، واملطارات العسكرية
ستعتمد بشكل أساسي على الصواريخ دقيقة التوجيه اليت ُيتوقع هلا يف الضربة األوىل أن واألهدف التفصيلية 

، أما %31، وبعد تقارير رصد يتم توجيه ضربة ثانية تستهدف حتقيق النسبة املتبقية وهي األهدافمن % 71تدمر 
 B-52و B-2وقد تستخدم الطائرات القاذفة من طراز  كاملة، الضربة الثالثة فيكون هدفها التأكد من إجناز املهمة

  :، وهييف ثالثة اجتاهات أساسيةبشأن الضربة تذهب التوقعات و. حسب احلاجة العملياتية

عادلة العسكرية متامًا، أن تكون الضربة حمدودة تستهدف إخراج السالح الكيماوي السوري من امل :اأوهل
. يت ميكن أن تؤثر على صراعه مع املعارضة املسلحة يف أرجاء البالدوال تتعرض لقوات النظام األساسية ال

لواليات املتحدة ل ًابعد إىل أن يكون هدف وتستند هذه التوقعات إىل أن إسقاط النظام السوري بكامله مل يرَق
تسوية إسقاط رأس النظام مع احلفاظ على هيكله الصلب يف إطار أي ما زال حيال األزمة السورية، وأن هدفها 

النظام  قبل منمهم ع يف هذا اإلطار رد فعل عسكري توّقوال ُي. 1 -سياسية مقبلة من خالل مؤمتر جنيف
أن يستوعب الضربة كما فعل سابقًا، أو أن يقبل بتدخل حليفه حزب اهلل بتوجيه ضربة  السوري، وُيرّجح

عند ذلك، أما إيران  ، وينتهي األمرذاته منخفضًا يف حدود املستوى عليها ردالمنخفضة املستوى إلسرائيل ليكون 
املواجهة إقليميًا يف حال دخلت  حيث ميكن أن تتوسع ،نوع ومن أّي ،فثمة تعقيدات أكرب حال قيامها بأي رد

 . مباشرة يف هذه املواجهة
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ية أن تكون الضربة العسكرية األمريكية موسعة لتتناول جممل القوة العسكرية االسرتاتيجية السور اوثانيه
، وال تقتصر على استهداف واإلجهاز على مكوناتها األساسية إلسقاط نظام الرئيس السوري بشار األسد

يف االئتالف السوري يف مقبول لنظام األسد ويستند هذا التوقع إىل توفر بديل . السالح الكيماوي ومنشآته
ن الواليات املتحدة األمريكية أعقاب انتخاب أمحد اجلربا رئيسًا لالئتالف، وهو شخصية مقربة من كل م

وتهدف الضربة يف هذه احلالة إىل . ، خاصة يف حال النجاح يف تشكيل حكومة ائتالفية إلدارة البالدوالسعودية
، قاضية للنظام "ضربة ثالثية"إعادة تشكيل اإلقليم من خالل البوابة السورية؛ إذ إن سقوط نظام األسد يعّد 

 قوية لكل من إيران وحزب اهلل من خالل إنشاء نظام سوري جديد حليفالسوري، وضربة حتجيم وإضعاف 
ع املعارضة السورية اإلسالمية والوطنية املناهضة إلسرائيل نللواليات املتحدة جبوار إسرائيل، ويف الوقت نفسه م

قالب من استالم احلكم وفرض سياساتها عليه، خاصة يف ظل غياب اإلخوان املسلمني عن قيادة مصر بعد الن
 .3/7/1113العسكري يف 

 : تراجع الواليات املتحدة عن الضربة العسكرية وذلك يف احلاالت التاليةيتمثل يف  وثالثها

رفض الكوجنرس األمريكي توجيه الضربة العسكرية، وذلك على شاكلة موقف جملس العموم  .1
 . الربيطاني

يم أسلحتها الكيماوية، وقيام مفتشني ايراني يفضي إىل موافقة سوريا على تسل –حترك دبلوماسي روسي .1
دوليني بتدمريها، والتوقف عن تصنيع هذه األسلحة عمليًا، وحتقيق الرقابة الدائمة الدولية يف سوريا بعد 

 . توقيع دمشق ملعاهدة احلد من انتشار السالح الكيماوي

وذلك من خالل  م فعاًل،منها، يف حال كانت تشري إىل سقوط النظا ميكن وقف الضربة بعد املوجة األوىل .3
 .املشار إليه أعاله 1روسيا لتحقيق البند  حترك

فتصبح ( بعدها أو أثنائها)أو سياسيًا ( قبلها)ويف مجيع هذه احلاالت فإن الضربة إن جنحت دبلوماسيًا 
ف سوريا دولة ضعيفة يقودها سياسيون يعمل املتنفذون منهم ضمن التوجهات والسياسات األمريكية، كما ُيضع

 (.سوريا)حزب اهلل بالسيطرة على قلبه  -حمور إيران
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وعندها ستكون إسرائيل والواليات املتحدة الكاسب األول على املستوى االسرتاتيجي من هذه 
املواجهة، وسيتسبب ذلك بإفقاد تيار اإلسالم السياسي فرصة حكم سوريا بعد سقوط النظام أو مشاركة بقاياه 

سوريا سوف ينشغل بإعادة بناء الدولة واجليش واجملتمع والبنية التحتية بعيدًا عن  يف احلكم، كما أن احلكم يف
 .     القضايا القومية وعلى رأسها دعم املقاومة الفلسطينية واللبنانية

 اليوم التالي للضربة العسكرية: خامسًا

من جهة،  جمهاوحاألحداث إىل حدٍّ كبري بأهداف الضربة األمريكية  ترتبط تطورات وسيناريوهات
 .ومستوى رّد فعل النظام السوري وكّل من حزب اهلل وإيران من جهة أخرى

كان وففي حال كانت الضربة حمدودة ومل ُتؤِد إىل إسقاط النظام السوري وتقدم قوات املعارضة املسلحة،  .1
شاملة، وسيسعى  رّد فعل النظام أو حلفائه حمدودًا، فال ُيتوقع أن تتدحرج التطورات باجتاه حرب إقليمية

وعدم السماح لسوريا باستخدام  ،اجلميع إىل حتقيق تفاهمات إقليمية ودولية تفضي إىل استقرار األوضاع
 .وفق جدول زمين حمدد ووقف تصنيعه والسعي لتدمري خمزونه بإشراف دولي ،السالح الكيماوي

إن التوقعات يف هذه احلالة أما يف حال توجيه ضربة قوية للنظام السوري ُتفضي إىل سقوط النظام، ف .1
تبقى مفتوحة على حرب إقليمية تسبقها ردود فعل قوية من قبل النظام السوري أو حلفائه يف املنطقة، 
وقد تعترب الواليات املتحدة وإسرائيل ذلك فرصة ساحنة لضرب املواقع النووية اإليرانية والتخلص من 

تيب األوضاع يف املنطقة بشكل يضمن أمن إسرائيل حزب اهلل اللبناني، وبالتالي تسعى إىل إعادة تر
 .وتفوقها النوعي بشكل أكثر إحكامًا

وميكن أن تتحرك سوريا وحلفاؤها خالل الضربة يف حال شعرت بأنها قاصمة، إلعالن االستعداد 
جة لتسليم السالح الكيماوي ملفتشني دوليني وتدمريه ووقف تصنيعه كليًا، بهدف توقف توسع الضربة إىل در

إسقاط النظام، وستقبل الواليات املتحدة بذلك ألنه حيقق هدف محاية أمن إسرائيل والقضاء على السالح 
وحتفظ عليها هيبتها الدولية الكيماوي يف املنطقة، ويوفر عليها إدانات دولية أو إصابات يف صفوف املدنيني، 

 .األراضي السوريةخاصة وأنها غري مستعدة إلرسال قوات أمريكية على واإلقليمية، 



 

Page 13 of 16 
 

 والتوصيات التداعيات احملتملة على األردن: سادسًا

يف الوقت نفسه ال بنفسه عن املشهد السوري، غري أنه  ال يستطيع األردن حبكم موقعه اجلغرايف أن ينأى
ون ولذلك فإن املوقف األردني ال ميكنه إاّل أن يك. ريات األحداثيف جمميكنه، والعتبارات متعددة، أن يؤثر 

منسجمًا مع البيئة العربية واإلقليمية والدولية املتعلقة بالشأن السوري، آخذًا بعني االعتبار أولويات احلفاظ على 
 . واجلبهة الداخلية ،األمن الوطين األردني، وخاصة ما يتعلق منها باحلدود

عسكري فيها، غري أنه  دور ح أن يكون لألردن أّيرّجويف حال تنفيذ الضربة األمريكية على سوريا فال ُي
اقات سابقة مع الواليات املتحدة، من املتوقع أن يقتصر دوره على الدعم اللوجسيت واإلستخباري بناء على اتف

 .ورمبا تدريب قوات سورية لتشكيل نواة اجليش بعد سقوط النظام

استمرارًا  وحيال املوقف الشعيب يف األردن من أي ضربة عسكرية ميكن مالحظة ثالثة توجهات تعّد
  :ابقة من األزمة السورية بشكل عامملواقف س

  .ال أنه يدعم إسقاط النظام السوريتوجه شعيب بعضه يؤيد الضربة وآخر يتحفظ على أهدافها إ .1

  .ضربة متامًاتوجه شعيب يدعم النظام السوري وهو ضد ال .1

 . يتباعد عن املوقفني ويفضل عدم االحتكاك باملشهد السوري شعيبتوجه  .3

يف ضوء هذه التوجهات الشعبية، فثمة من يدعو إىل حتييد اجلبهة الداخلية األردنية يف حال توجيه ضربة و
لسوريا، وحصر اخلالفات حول الشأن السوري يف اجملال السياسي وااللتفاف حول اهلم الوطين األردني أمريكية 

 . واستقرار البالداجلبهة الداخلية وحدة وطين حلفظ واألمن ال

تدفق املزيد من الالجئني السوريني ب أن ترتكز التداعيات على األردن ُيتوقع يف حال توجيه الضربةكما 
ورمبا يزداد جتاوز احلدود بشكل غري رمسي ودخول وهو ما يشكل حتدّيًا اقتصاديًا وإنسانيًا، إىل األردن، 

، وهو ما قد خيلق حتديًا أمنيًا جمموعات قد تهدف إىل توتري الوضع يف البالد خاصة من قبل النظام السوري
 .ُيضاف إىل التحدي االقتصادي والضغط على البنية التحتية للبالد
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ال يؤيد الضربة العسكرية، وال  أنهيبقى املوقف الرمسي األردني من األزمة على الصعيد السياسي و
يستطيع أن يأخذ موقفًا مستقاًل  وهو الال يستطيع أن مينعها يف الوقت نفسه،  هكما أن فيها،أو يقحم نفسه يشارك 

يمية والدولية، كما ال يستطيع أن ينأى أو بعيدًا عن هذه العوامل واملواقف الشعبية واحلزبية واالرتباطات اإلقل
 .بنفسه عنها كليًا كما أسلفنا

 

 : الفريق املعنيني بصناعة القرار الرمسي يف األردن بالتوصيات التاليةوُيوصي 

الرمسي امُلعلن أعاله، وعدم السماح بتطوره حنو االحتكاك باألزمة السورية بشكل  االلتزام باملوقف .1
 .مباشر أو االخنراط فيها

إدراة األزمة بصورة حذرة مبا حيقق أمن البالد ووحدتها الوطنية وخيفف من أعباء تداعيات األزمة على  .1
 .البالد

يرتتب على  من الالجئني السوريني، وما قدالسعي إىل توفري املساعدات االقتصادية لتحّمل تدفق مزيد  .3
 .ذلك من أعباء أمنية جديدة
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Executive Abstract 

 

US Military Strike against Syria 

On August 21, 2013, some areas in Eastern Ghouta of Damascus were attacked by 

poisonous gas, leaving hundreds of deaths. It was followed by Washington’s 

announcement of its intention to launch a military strike against Syria. 

The present report sets three main scenarios for a US action. First, the strike may 

be a limited one, aimed at excluding the chemical weapon completely from the military 

confrontation. In this case, the major regime forces will not affected in their conflict 

with the armed opposition throughout the country. Second, the strike may take a large-

scale form, not only targeting the chemical weaponry and its facilities, but the entire 

Syrian strategic military force. In this case, the objective will be the bringing down of 

President Assad’s regime. Third, the superpower may decline from the attack, 

especially if the Congress rejects the action or if a Russian-Iranian initiative is launched 

to convince Damascus to hand over its chemical weapons. 

With respect to the potential repercussions for Syria and the region, the report 

points out that their size is associated with the size of the strike and to its execution in 

the first place. Therefore, if it is a limited strike neither leading to the toppling of the 

regime nor the advancement of the opposition, an overall regional war is not likely to 

take place. Instead, regional and international understandings would be made, 

attempting to accomplish stability and guarantee no future use of those weapons. If the 

strike is an inclusive one aimed at toppling the regime, options are open for a regional 

warfare preceded by a strong reaction from the regime or its allies in the region. If such 

an attack is not carried out due to a Russian-Iranian intervention in favour of the 

Western – and basically Israeli – demand of destroying the chemical weapons, the status 

quo will most probably go on. The regime and the armed opposition alike will remain in 

a state of attrition, without anyone capable to achieve a military victory. 

With regard to the Jordanian stance on the strike, the report comes to the 

conclusion that the kingdom cannot ignore the Syrian circumstances. However, it 

cannot, for several considerations, influence them. Thus, it can only take a stand 

congruent with the Arab, regional and international context, assigning priority to 
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national security matters, especially the borders and internal front. As for the 

repercussions for Jordan, further Syrian refugees are expected to flow to the country, 

representing an economic and humanitarian challenge to the national infrastructure. 

Illegal crossing of the borders may increase, including groups aiming to raise tensions in 

the kingdom pushed by the Syrian regime. This would create an additional security 

challenge. 

The ACT makes the following recommendations to Jordanian decision-makers: 

1. Committing to the above official attitude, without developing it into any direct 

involvement in the crisis 

2. Managing the crisis in a careful way which maintains the country’s security 

and sovereignty as well as relieves it of the repercussions 

3. Attempting to provide financial aid to cope with the new Syrian refugees, 

taking any additional security challenges into consideration. 


