
מהפכה ומלחמה



פרק רביעי

80



מחאה, מהפכה, מלחמת אזרחים וג׳האד

81

פרק רביעי: מחאה, מהפכה, מלחמת אזרחים 
וג׳האד

ביום  גם  בסוריה.  המחאה  לפרוץ  שבועות  חמישה  מלאו   ,2011 באפריל   22 שישי  ביום 
זה התקיימו הפגנות עם סיומן של התפילות במסגדים, אלא שבמהלכן נהרגו קרוב ל־100 
מפגינים ברחבי המדינה ואפשר שאף יותר. ביום זה חצתה אפוא סוריה את נקודת האל־חזור 

משהתברר כי את שד המחאה והמרי לא ניתן עוד להשיב אל הבקבוק.
ההפגנות שוב לא הוגבלו לכפרים או לעיירות המחוז, והתפשטו גם לערים הגדולות ובהן 
ַחָמאה — שבה התקיימה כזכור תהלוכת מחאה של כמה מאות משתתפים כבר ביום הראשון 
לפרוץ המהומות בסוריה — כמה מפרבריה של הבירה דמשק, ולבסוף, גם חֹמץ. זו האחרונה 
תפסה את מקומה של דרעא כמובילת המחאה במדינה, ובה אף נרשם המספר הגבוה ביותר 

של הרוגים מקרב המפגינים.1 
לאחר  שישי  לימי  ההפגנות  הצטמצמו  בסוריה  למהפכה  הראשונים  השבועות  במהלך 
סיומן של התפילות במסגדים. בהפגנות נטלו חלק אלפי מפגינים בכל רחביה של המדינה, 
התפשטו  בהדרגה  שבוע.  מדי  בודדות  עשרות  היותר  ולכל  בודדים  הרוגים  בהם  ונרשמו 
הלילה,  בשעות  מחאה  ותהלוכות  הפגנות  התקיימו  תחילה  השבוע.  ימי  ליתר  גם  ההפגנות 
אבל ככל שהלך ונשבר מחסום הפחד מפני ידו הקשה של המשטר החלו גם הפגנות במהלך 
שעות היום. הפגנות אלו שאבו אליהן מפגינים במספרים הולכים וגדלים, עד כדי עשרות 
אלפים בכל רחבי המדינה ואולי אף יותר. תגובתו האלימה של המשטר להפגנות — אלימות 
אנשי המשטרה וכוחות הביטחון וירי שיטתי ומכוון לעבר המפגינים, ואף שימוש ״בשכירי 
חרב״ )שכונו בפי המפגינים שביחה — ״אנשי הצללים״( או אף מיליציות בעלות צבע עדתי 
לפיזור ההפגנות — העלתה באופן דרמטי את מספר ההרוגים והפכה את המחאה למרי עממי 

רחב היקף.
את המפגינים הנהיגו ועדות מקומיות שהחלו צצות בכפרים ובעיירות בכל רחבי המדינה. 
מדובר היה בהתארגנויות מקומיות וספונטניות, הגם שבין הוועדות השונות התקיים קשר 
בכל  שהתקיימו  בהפגנות  ולראיה,  האינטרנט.  באמצעות  לרוב  פעולה,  ושיתוף  תיאום  של 
רחבי המדינה נישאו אותם שלטים ונשמעו אותן ססמאות, ולכל יום שישי שהיווה את מוקד 
המחאה באותה העת הוענק כינוי משלו. כך למשל יום השישי הראשון למחאה, 18 במרס 
 2011 במרס   25 וזה שלאחריו,  אל־כראמה(,  )גֻ׳מעת  הכבוד״  ״יום שישי של  כונה   2011
כונה ״יום שישי של העוז״ )ג׳ֻמעת אל־עזה(, ל־1 באפריל 2011 הוענק הכינוי ״יום שישי 
של החללים״ )גֻ׳מעת אל־שהדאא׳( ל־8 באפריל 2011 הוענק הכינוי ״יום שישי של החזקת 

אתר המהפכה הסורית המתעד מידי יום את אירועי המהפכה, http://syrianrevolution.org. גם אתר   .1

 http://syrianshuhada.com/ המרכז את רשימות ההרוגים על־פי מקורות של האופוזיציה הסורית

Default.asp?a־la&p־date&v=22/4/2011.
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הנחישות״  ״יום שישי של  הכינוי  הוענק   2011 ל־15 באפריל  )גֻ׳מעת אל־צמוד(  המעמד״ 
)גֻ׳מעת אל־אצראר( וכך הלאה.2

המחאה  ממוקדי  בכמה  השליטה  את  השלטון  איבד  כבר   2011 אפריל  אמצע  לקראת 
במדינה כמו הערים דרעא, בניאס, וכן העיירות אל־רסתאן ותלביסה, המצויות על אם הדרך 
ופרקו  הציבורי  המרחב  על  התושבים  השתלטו  אלו  ובעיירות  בערים  וחֹמץ.  ַחָמאה  שבין 
פסלים   — ובראשם  השלטון,  בסמלי  וכן  הבעת׳,  מפלגת  במטות  ממשל,  במבני  זעמם  את 
של אביו של אסד, שאותם ניפצו והרסו. אף תמונותיו של אסד עצמו הושחתו ואף הועלו 
באש לקול מצהלות ההמונים. מושל חֹמץ ֻמחמד סלאם טלאל אל־בראזי )שהחליף ב־4 ביוני 
ַאיאד ע׳זאל, שפוטר בידי השלטונות בניסיון להרגיע את  ֻמחמד  2011 את המושל הקודם 
הרוחות הסוערות במחוז(, מסר למשל כי במהלך החודשים הראשונים למהומות הועלו באש 
בעיירה אל־רסתאן קרוב למחצית ממבני הציבור שבה.3 תושבים באל־רסתאן ובתלביסה אף 
חסמו לפרקים את התנועה בדרך שבין ָחלָּב לדמשק, דרך המלך החוצה את סוריה לאורכה. 
בקמפוסים  גם  באפריל  שפרצו  בהפגנות  נמצא  השלטון  של  מבחינתו  נוסף  מדאיג  סימן 

האוניברסיטאים בדמשק ובָחלָּב.4
צעד נוסף בעל משמעות של המפגינים בסוריה היה לאמץ דגל חדש, דגל שלושת הכוכבים, 
ששימש כדגלה של המדינה הסורית בשנים הראשונות לעצמאותה. זאת תחת דגלו של משטר 
הבעת׳ הסורי, דגל שני הכוכבים, שהונהג בעקבות כינון איחוד הקע׳׳ם ב־1958 בין מצרים 
ובין סוריה, ושב והונהג בידי חאפט׳ אל־אסד ב־1980. המתקוממים נותרו, עם זאת, דבקים 
בהמנון הסורי ״מגיני המולדת״ )חֹמאת אל־דיאר(, שחובר בידי המשורר ח׳ליל מרדם בכ, 
ואומץ ב־1938 כהמנונה הלאומי של המדינה. בכך היה כדי לבטא כי המחאה בסוריה אינה 
הסדר  נגד  ובעיקר  גם  אלא  ומשטרו,  נגד השליט  רק  לוב,  או  תימן  כמו במצרים,  מכוונת, 

הפוליטי והחברתי המתקיים במדינה ונגד תפיסת העולם והאידיאולוגיה העומדות בבסיסו.5

תחילת העריקות משורות הצבא
בינם  וההתנגשויות  המשטר,  נגד  המחאה  דיכוי  לצורך  צבא  בכוחות  הגובר  השימוש 
הצבא.  משורות  וקצינים  חיילים  של  עריקות  של  לגל  הובילה  חמושים,  של  קבוצות  ובין 
התיעוד הראשון של תופעה זו חוזר ל־23 באפריל 2011 עת ֻמג׳נד )מקביל לדרגת טוראי( 
יליד העיירה אבטע שבמחוז דרעא, הודיע בסרטון  וליד אל־קשעמי,  במשמר הרפובליקה, 
למלא  שסירבו  לאחר  הצבא  משורות  ערקו  מחבריו  וכמה  הוא  כי  לרשת  והעלה  שצילם 

.http: //syrianrevolution.org/ ,אתר המהפכה הסורית התעתד מידי יום את אירועי המהפכה  .2

Syria Comment, http:// הדיווחים מחודש אפריל ומאי אודות הנעשה באל־רסתאן ובתלביסה באת  .3

www.joshualandis.com blog. לדבריו של מושל חֹמץ, סאנא, 13 באוקטובר 2011.
http://  ,2011 2011; אתר המהפכה הסורית, אירועי חודש אפריל  16 באפריל  אל־נהאר )בירות(,   .4

syrianrevolution.org.
http://www.syrianhistory.com/ הסורית״,  ״ההיסטוריה  אתר  הסורי  הדגל  של  תולדותיו  אודות   .5

ar/pages/syrian-flag.
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פקודה שקיבלו לירות על מפגינים בעיירה חרסתא.6 אחריו החלו עורקים חיילים ומפקדים 
נוספים, אחד הבולטים שבהם היה ֻמלאזם ַאול )מקביל לדרגת סגן( עבד אל־רזאק טלאס, 
לאותה  עד  הסורי  במשטר  מפתח  תפקידי  מילאו  שבניה  מאל־רסתאן  טלאס  למשפחת  בן 
העת. טלאס הצעיר הכריז ב־7 ביוני 2011 כי ערק משורות הצבא, ואף הודיע על הקמתה 
של קבוצת לוחמים, ״גדודי פארוק״, שייעודה מאבק במשטר עד להפלתו.7 קבוצה זו לחמה 
מאוחר יותר בשכונת באב עמרו בחֹמץ ובאזורים אחרים של צפון סוריה, אך טלאס סולק 

משורותיה עוד בקיץ 2012 ועבר להתגורר בתורכיה וממנה המשיך לפריז.
אלפים,  לכעשרת  הצבא  מן  העריקים  של  מספרם  הגיע   2011 אוקטובר  בראשית 
כשבנוסף למעלה ממחצית מחייבי הגיוס, לרוב בני העדה הסונית מאזורי הכפר והפריפריה, 
נמנעו מלהתייצב בלשכות הגיוס ולהתגייס לשירות. כשנתיים לאחר מכן, בקיץ 2013, הגיע 
עד  כרבע  זוטרים, שהיו  וקצינים  חובה  חיילי  בעיקר  אלף,  לכ־100  העריקים  מספרם של 

כשליש מחיילי הצבא הסדיר, ומרביתם המכרעת היו כאמור בני העדה הסונית.8 
בידי  הותקפו  שעמדותיהם  עד  בשירות  שנותרו  סונים  חיילים  המתינו  רבים  במקרים 
המורדים, ואז נכנעו והסגירו את עצמם לידיהם או נמלטו מפניהם. כך נהגו אגב, גם צעירים 
מקרב עדות המיעוט האחרות, דוגמת צעירים נוצרים שחיפשו עתה אחר דרכים לעזוב את 
שהעדיפו  דרוזים  צעירים  או  בה,  שהשתוללה  האזרחים  ממלחמת  עצמם  ולמלט  המדינה 
להצטרף למיליציות מקומיות שקמו בעיירות ובכפרים בהר הדרוזים כדי להגן על מרחבי 
המחיה של בני העדה מפני קבוצות של מורדים סלפיות־ג׳האדיות דוגמת דאעש או ג׳בהת 

אל־נֻצרה, שניסו לפרוץ אל ההר ולהשתלט עליו.
גם בערים הגדולות שנותרו בשליטתו של המשטר רווחה תופעה של השתמטות מגיוס, 
בעיקר בקרב בעלי אמצעים. משפחות רבות אף נהגו למלט את בניהם ללבנון, לתורכיה ואף 
בצירי  דרכים  מחסומי  הקים  המשטר  צבאי.  לשירות  להתגייס  ייאלצו  כדי שלא  לאירופה, 
התנועה הראשיים ואף בתוככי הערים שתרו אחרי משתמטים מגיוס, אך ניתן היה לחמוק 
רק  כי  דומה  בהם.  המוצבים  לחיילים  שוחד  תשלום של  תמורת  בהם  לעבור  אף  או  מהם 

צעירים בני העדה העלווית הוסיפו להתגייס בהמוניהם לצבא.
גלי העריקות לא הביאו עם זאת לקריסתו של הצבא הסורי. הם לא הגיעו עד לדרג הפיקוד 
הבכיר )לא נרשמה ולו גם עריקה אחת של קצין בכיר מקרב שורות מפקדיו הבכירים של 
הצבא, אף לא מקרב בני העדה הסונית שבהם(. אף ניסיונות של מדינות ערביות ומערביות, 
וכמובן של ארצות־הברית, לנסות ולגייס לשורות המהפכה קצין צבא בכיר הנמנה על דרג 
הפיקוד הבכיר של הצבא, דוגמת מפקד דיוויזיה או גיס, לא צלחו ולמדינות אלו התברר כי 

אל־ערביה, 23, 25 באפריל 2011; אל־ג׳זירה, 30 באפריל 2011; אל־חיאת )לונדון(, 24, 25 באפריל   .6

2011. בשנת 2013 נעלמו עקבותיו של אל־קשעמי ונמסר כי ככל הנראה נמלט לתורכיה.

אל־ג׳זירה, 17 ביוני; 26 ביולי, 9 בספטמבר 2011.  .7

BBC Guide to the Syrian opposition, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-  .8

 east-15798218; Stephen Star, ״The West׳s dilemma: Who is the official opposition in
Syria?״, The Globe and Mail (Toronto), April 10, 2013.
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לא נמצא ולו גם קצין בכיר אחד לרפואה שיהיה נכון גם תמורת פיתוי כספי ואחר לערוק 
לשורות המורדים. 

וההפסד העדיפו קצינים אלו להישאר בשורות הצבא  כי בחשבון הרווח  אפשר להניח 
ולא לזנק אל הבלתי  וכמובן גם על משכורתם  והמעמד  הסורי, לשמור על סמלי הסטטוס 
סונים  קצינים  גם  אבל  העלווים,  הקצינים  דוגמת  מהם,  גדול  חלק  שבפני  גם  מה  נודע, 
שטיפסו אל הצמרת, לא ניצבה כל אלטרנטיבה ריאלית פרט להמשך שירותם הצבאי תוך 
ובעומד  במשטר  הדבקות  והמשך  הצבא  של  הפיקוד  צמרת  של  הפנימית  הלכידות  שימור 
בראשו. שהרי המהפכה בסוריה הייתה גם בעלת היבט דורי ברור — עלייתו של דור צעיר 
מקרב בני הכפר והפריפריה שביקש לדחוק את רגלי הדור הקודם, שבניו השתלבו בצבא 

ובמוסדות השלטון במדינה. 
לקבוצות  היותר  ולכל  בודדים,  וקצינים  לחיילים  מוגבלים  אפוא  נותרו  העריקות  גלי 
מצומצמות של חיילים ומפקדיהם )אף יחידה צבאית מדרג גדוד ומעלה לא ערקה בשלמותה 
אל שורות המורדים(. הצבא הסורי פיצה עצמו על המחסור המחריף בכוח אדם, בהארכת 
ולמעשה  בסוריה,  המהומות  שפרצו  בעת  בצבא  ששירתו  החובה  חיילי  של  השירות  משך 
דחה את שחרורם. בנוסף, הוקמו מיליציות של ״שכירי חרב״ )שביחה, ״אנשי הצללים״(. 
אלו צצו כפטריות שלאחר הגשם בכפרים ובעיירות בכל רחבי סוריה, ובעיקר בהר הדרוזים 
או בחבל העלווים אך גם בכפרים ובעיירות נוצריות ואפילו בריכוזים סונים. מיליציות אלו 
היו לרוב בעלות אופי מקומי, שלמתנדבים לשורותיהן שולם שכר בידי המדינה או בידי מי 

מאותם שחקנים זרים שעמדו מאחורי הקמתן, דוגמת איראן או חזבאללה ואף רוסיה.
בחומה  שמוגבלים,  הגם  ראשונים,  בקיעים  גם  נבעו  הצבא  משורות  העריקות  לצד 
הבצורה של איתנות ויציבות שהקרינו מוסדותיו האזרחיים של משטר הבעת׳ הסורי. ב־23 
באפריל 2011 הודיעו שני חברי בית הנבחרים מטעם מחוז דרעא, ח׳ליל אל־ִרפאעי ונאצר 
אל־חרירי, על התפטרותם במחאה על צעדי הדיכוי של המשטר הסורי נגד המפגינים. גם 
המופתי של דרעא, רזק עבד אל־רחים אבו זַיד, הודיע כי הוא פורש מתפקידו ונמסר גם כי 
עשה כן לאחר שבנו נהרג במהומות. בסוף אפריל 2011 הודיעו מאות מחברי מפלגת הבעת׳ 

בבניאס, באל־רסתאן ובאידליב, על פרישתם משורות המפלגה.9
אירוע ראוי לציון שהיה בו כדי ללמד על המתחולל בסוריה באותה העת, היה פיטוריה 
ב־12 באפריל 2011 של סמירה אל־ֻמסאלימה, עורכת ביטאון המשטר ״תשרין״. ֻמסאלימה 
את  לחקור  אל־ג׳זירה,  הטלוויזיה  לערוץ  שהעניקה  ריאיון  במהלך  שדרשה  לאחר  פוטרה 
התנהלותם של כוחות הביטחון במהלך דיכוי המהומות. מאוחר יותר סיפרה כי לאחר שידור 
הריאיון התקשר אליה בכיר ביטחוני, ונזף בה בתקיפות על תוכן דבריה. מעט לאחר מכן 

קרא לה עוזר שר ההסברה, ומסר לה כי היא מפוטרת מתפקידה.10

אל־ערביה, 23, 25 באפריל 2011; אל־ג׳זירה, 30 באפריל 2011; אל־חיאת )לונדון(, 24, 25 באפריל   .9

.2011

אל־ג׳זירה, 20, 21 באפריל 2011; אל־חיאת )לונדון(, 22 באפריל 2011.  .10
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הצבא מוטל למערכה — 25 באפריל 2011
חודש  של  במהלכו  המחאה  של  הגעתה  ובעיקר  המדינה,  רחבי  לכל  ההפגנות  התפשטות 
אפריל 2011 עד לפאתיה של דמשק, לשכונות אל־מידאן ואל־ברזה ומאוחר יותר אף לאל־

כדי  הסדיר  הצבא  יחידות  את  ולהטיל  אביו  בעקבות  ללכת  אסד  את  שדחפה  היא  קאבון, 
להכריע את המערכה בטרם יהיה מאוחר מדי. נראה כי המשטר חשש כי המשך המהומות 
ואף התפשטותן לכל רחבי המדינה יפורשו בידי הציבור הסורי כסימן לחולשה מצד המשטר, 
ובעיקר מקרב תושבי הערים  נוספים מקרב הציבור במדינה,  מגזרים  להוביל  דבר העלול 

הגדולות, להצטרף למעגל המחאה כפי שקרה בתוניסיה ובמצרים.
 2011 באפריל  ב־25  דרעא.  העיר  הייתה  המשטר  של  זרועו  נחת  את  לחוש  ראשונה 
הוכנסו כוחות צבא לעיר, התפרסו בה והטילו עליה הלכה למעשה ממשל צבאי. בקרבות 
שהתפתחו בין כוחות הצבא ובין קבוצות של חמושים שיצאו מקרב המפגינים נהרגו כמה 
עשרות אנשים ונגרם הרס רב למסגד אל־עומרי )אל־ג׳אמע אל־עומרי( שהיה מוקד המחאה 
2011 נכנס הצבא גם לעיר בניאס שלחוף הסורי,  בעיר. כשבועיים לאחר מכן ב־7 במאי 

ומעט אחר כך הוטלו כוחות צבא מול מפגינים בעיירות ובערים נוספות.
שהרי  לשבט,  סוריה  של  גורלה  את  אסד  גזר  זו  בהחלטה  כי  שיטען  מי  יהיה  לימים 
התנהלות מפויסת ומפייסת יותר הייתה יכולה אולי להרגיע את הרוחות הסוערות במדינה. 
העומד  ושל  הסורי  המשטר  של  המנטליות  עם  אחד  בקנה  עלה  בכוח  שימוש  זאת,  ובכל 
בהיקף  להסלמה  למדורה,  שמן  שפיכת  בבחינת  יום,  של  בסופו  שהוביל  והוא  בראשו, 
האלימות ולדרדור המחאה. המשטר הסורי הצליח אמנם להשיב את השליטה על דרעא לידיו, 
אלא שתקוותו כי בכך יהיה די כדי לדכא את אש המרד נכזבה שכן זו הוסיפה להתפשט לכל 
רחבי המדינה. יתרה מכך, הדיכוי האלים של המחאה בכל רחבי סוריה הביא לגידול במספר 
הנפגעים. צעדי הדיכוי האלימים גררו תגובה אלימה גם מצד האוכלוסייה המקומית, וכך את 
מקום המפגינים שהסתפקו לרוב בקריאות ובהנפת כרזות נגד המשטר ולעתים אף השחיתו 
מבני ציבור וממשל, החלו תופסות קבוצות חמושות, חלקן פרי התארגנויות מקומיות של 
מבני  תוקפים  החלו  אלו  הצבא.  מן  עריקים  קבוצות של  וחלקן  ובערים,  בכפרים  חמושים 
שלטוני  סמל  או  סממן  כל  ולמעשה  תשתית  מתקני  צבא,  ומחנות  משטרה  תחנות  ממשל, 

שעליו יכלו להניח את ידם.
האירועים האלימים סיפקו למהפכה את ראשון גיבוריה הטרגיים. היה זה הילד חמזה עלי 
אל־ח׳טיב, בן 13 מן העיירה אל־ג׳יזה שבקרבת דרעא. ח׳טיב יצא עם כמה מבני משפחתו 
מגופי  אחד  של  דרכים  במחסום  נעצר  העיר,  על  הסורי  הצבא  שהטיל  הסגר  על  למחות 
מגוריו(,  קילומטרים ממקום  )המרוחק כעשרה  ציידא  הביטחון של המשטר בקרבת הכפר 
ולאחר זמן מה הוחזרה גופתו למשפחתו כשעליה סימני אלימות והתעללות קשים. תמונת 
הגופה הועלתה לרשת והיה בכך כאמור כדי להפוך את חמזה לאחד מסמליה הראשונים של 

המהפכה הסורית.11

אל־ג׳זירה, 25, 26 באפריל, 7 במאי 2011; 25 באפריל 2011.  .11
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תקרית ג׳סר אל־ֻשע׳ור )4 ביוני 2011(
סימן מעיד להידרדרותה של המחאה בסוריה למאבק אלים ועקוב מדם נמצא בחיסולם ב־4 
ביוני 2011 של 120 אנשי ביטחון בעיירה ג׳סר אל־ֻשעור שבגבול התורכי — המספר הגבוה 
עד  בודדת  בתקרית  הביטחון,  וכוחות  הצבא  יחידות  שמקרב  ובוודאי  הרוגים,  של  ביותר 
לאותה העת. בהודעה דרמטית שנמסרה בטלוויזיה הסורית אף הוצגו גוויותיהם המושחתות 
של ההרוגים, ונמסר כי קבוצות טרור חמושות הן העומדות מאחורי מעשה הרצח. האופוזיציה 
כי מדובר באנשי צבא שסירבו למלא אחר  יש להודות,  הסורית טענה, באופן לא משכנע 

הוראות מפקדיהם לירות על אזרחים, ובשל כך נורו ונהרגו בידי נאמניו של המשטר.12
האירוע בג׳סר אל־ֻשע׳ור הוביל להסלמה בקרבות במדינה, שכן בעקבותיו החל הצבא 
הקבוצות  נגד  במאבקו  קרב  ובמטוסי  במסוקים  שימוש  לעשות   2011 ביוני  ב־10  הסורי 
החמושות.13 בעקבות המסוקים ומטוסי הקרב הגיע תורן של יחידות הארטילריה, יחידות של 
טילי קרקע־קרקע ולבסוף אף שימוש בנשק כימי נגד המורדים ותומכיהם. תגובתו הנמרצת 
של המשטר לתקרית הובילה למנוסה של למעלה מ־12 אלף פליטים לשטח תורכיה, ראשיתה 

של תופעה של פליטות העתידה להקיף קרוב למחצית מתושביה של המדינה.

בשאר אל־אסד — בלב הסערה

שנשא  בנאום  ניצב.  עצמו  מצא  שבפניו  למשבר  ונדרש  אסד  שב   2011 ביוני  ב־20 
באוניברסיטת דמשק בפני קהל מרצים ותלמידים קבע כי סוריה נפלה קורבן למזימה שרקחו 
נגדה אויביה, וחזר על מחויבותו לקידום רפורמות במדינה. זאת, הגם שנמנע מלמנות ולפרט 

רפורמות אלו מהן, וממילא נמנע מלהציג לוח זמנים מחייב ליישומן.14
בדבריו היה כדי לשקף שורה של היבטים ומרכיבים שאפיינו את הדרך שבה בחר להגיב 
ואף להתמודד עם האירועים בסוריה. ראשית, תפיסת המהפכה הסורית כנעוצה בקנוניה זרה 
שלה נתנו ידם אנשי הזרם האסלאמי בארצו, ושמאחוריה עומדות מדינות המפרץ, תורכיה 
וארצות־הברית — כולן בשירותה של ישראל. מזימה זו נועדה להביא לריסוקה של סוריה, 

כחלק מתוכנית אב שעניינה ריסוקו של העולם הערבי כולו.
דוגמה להתנערותו של אסד מכל אחריות אישית לדיכוי האלים של המפגינים בסוריה 
ניתנה בריאיון שהעניק לברברה וולטרס, כתבת רשת הטלוויזיה ABC ב־7 בדצמבר 2011, 
אכן  אם  אדם,  זכויות  הפרת  או  אכזריות  של  מעשה  או  פעולה  כל  כי  וטען  שב  במהלכו 
בידי  ולא  מדי,  רחוק  שהלכו  הביטחון,  במנגנוני  בודדים  אנשים  על־ידי  נעשו  התרחשו, 
הרשויות. וולטרס ניסתה להקשות על אסד בשאלות שעניינן פרטי פרטים של מעשי דיכוי 
והרג עליהם דווח באמצעי התקשורת, אך זכתה לתשובה: ״אני בסך הכול הנשיא. המדינה 

לא שייכת לי וגם כוחות הביטחון לא״.

סאנא, 4 ביוני 2011; אל־ג׳זירה, 10, 11 ביוני 2011.  .12

.Syria Comment, http: //www.joshualandis.com/blog ;2012 אל־ערביה, 10, 12 ביוני  .13

סאנא, 20 ביוני 2011.  .14
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בתשובה לשאלה אודות השינוי שהתחולל בעמדת העולם ביחס לנעשה בסוריה, ובעיקר 
לאופן שבו התקשורת המערבית מתארת אותו, השיב אסד: ״מה שחשוב הוא לא איך אנשים 
מסתכלים עליך אלא איך אתה מסתכל על עצמך״. וולטרס ניסתה להמשיך ולהקשות: ״ילדים 
נעצרו. ראיתי את התמונות״. היא הזכירה את הילד חמזה אל־ח׳טיב, ולכך השיב אסד: ״למען 
האמת, ברברה, איני מאמין לך. )ובאשר לילד חמזה אל־ח׳טיב( הרי שאין פה שום חדשות. 
נפגשתי עם אביו, והוא אמר לי שהוא לא עּונה כפי שנטען בתקשורת״. בהתייחסו לדוח של 
קיבלה  לא  ״סוריה  כי:  אסד  טען  האנושות  נגד  לפשעים  אחראי  משטרו  כי  שמצא  האו״ם 
מהאו״ם כל מסמכים או עדויות התומכים בטענות הללו. ובכל מקרה האו״ם אינו ארגון אמין. 

אנחנו חברים בו, אבל זה משחק שאנחנו משחקים ואין זה אומר שאנו מאמינים בו״.15
וולטרס אם הוא חש צער על האלימות הקשה שפרצה במדינה, השיב  כששאלה אותו 
אסד: ״עשיתי כמיטב יכולתי, אז אין לי שום רגשות אשמה. צר לי על החיים שאבדו, אבל 
לא אני הרגתי אותם אז אין כאן עניין של אשמה״. כששאלה אותו וולטרס אם אינו חושש 
לסיים את דרכו כנאשם במשפט כמו ֻחסני ֻמבארּכ או להירצח כמו ֻמעמר אל־קד׳אפי, השיב 
אסד: ״הדבר היחיד שנשיא צריך לחשוש ממנו הוא אובדן תמיכתם של בני עמו. ללא תמיכת 

בני עמי, לא הייתי נותר בעמדה בה אני נמצא״.16

דיאלוג לאומי וצעדי רפורמה
בעקבות נאומו של אסד ב־20 ביוני 2011 באוניברסיטת דמשק, הכריז המשטר הסורי על 
כינוסו של ״הפורום לדיאלוג לאומי״ בדמשק ב־10 ביולי 2011 בראשותו של סגן הנשיא, 
באישור השלטונות  בסוריה  הפועלות  מפלגות  נציגים של  הוזמנו  פארוק אל־שרע, שאליו 
מותרת  שפעילותן  המפלגות  של  הגג  ארגון  הפרוגרסיבית״,  הלאומית  ״החזית  ובמסגרת 
בסוריה המצוי בשליטת מפלגת הבעת׳. בהודעת הפתיחה של דיוני הפורום נמסר כי מטרתו 
היא ״לסייע בכינונה של מדינה פלורליסטית ודמוקרטית, שהרי הדיאלוג הוא הדרך היחידה 
להיחלץ מן המשבר שאליו נקלעה סוריה אך בה בעת שמירת היציבות )הפוליטית( בה היא 

כורח עליון בדרך להתקדם לעבר רפורמות״.17
למדינה  להפוך  עתידה  ״סוריה  הבטיח:  הדיאלוג  של  בפתיחתו  שרע  שנשא  בנאום 
הוא  ועתידה״.  דרכה  בעיצוב  חלק  ליטול  עתידים  תושביה  וכל  ודמוקרטית,  פלורליסטית 
גורמים  על  הערבים  העמים  וההישענות של  מוכיחה שההסתייעות  ״ההיסטוריה  כי:  הזהיר 
זרים לא הביאה להם את החופש המיוחל, אלא דווקא הביאה עימה לאובדן של הביטחון. ולכן 
רק סוריה שבה ייושמו הרפורמות המיוחלות היא סוריה שתבריא לחלוטין מפצעיה ותיחלץ 
מאש השנאה שיש מי שמבקש להבעיר בה״.18 בריאיון שהעניק לעיתון הלבנוני ״אל־ספיר״ 
הוסיף שרע: ״הדמוקרטיה היא הכלי שבעזרתו נוכל להתמודד באופן מיטבי נגד ישראל ונגד 
ועד  האטלנטי  האוקיינוס  מן  הערבי  העולם  ברחבי  דמוקרטיה  תשרור  אם  האימפריאליזם. 

סאנא, 7 בדצמבר 2011.  .15

רשת אי־גי׳־סי, 7 בדצמבר 2011.  .16

אל־ת׳ורה )דמשק(, 10 ביולי 2012.  .17

אל־וטן )דמשק(, 11 ביולי 2011.  .18
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למפרץ הערבי, הרי שישראל לא תוכל יותר להמשיך ולהחזיק באדמות הערביות הכבושות. 
בקרב  לאומית  תחושה  חיזוק  באמצעות  אלא  בעדתיות  להילחם  אפשר  אי  הכול,  אחרי 

התושבים, ובאמצעות חיזוק וחיסון בני העם הסורי בדרך של הידברות ושל רפורמות״.19
ואולם, לדיאלוג הלאומי כמו גם לצעדים סמליים נוספים של המשטר הסורי, לא נודעה 
כל משמעות וממילא כל תוצאה מעשית. עוד ב־23 ביולי 2011 התפוצץ מטען חבלה שהונח 
על מסילת הרכבת בסמוך לחֹמץ. הפיצוץ כוון לרכבת שנסעה בקו ָחלָּב־דמשק, וכתוצאה מן 
הפיצוץ נהרג נהג הקטר וכמה נוסעים נפצעו. תנועת הרכבות בקו זה שותקה, ובתוך שבועות 
בודדים לאחר מכן שובשה התנועה גם בקווי רכבת אחרים ברחבי המדינה.20 מאוחר יותר 
הביאו המתקוממים להפסקת תנועת כלי הרכב בכביש שבין ָחלָּב לדמשק, ובחלק מן הדרכים 
הראשיות ברחבי המדינה. בחודשים שלאחר מכן החלו המתקוממים פוגעים במתקני תשתית, 
כבישים ומסילות ברזל, תחנות כוח וקווי מתח גבוה, צינורות נפט ומים ולבסוף אף במפעלי 

תעשיה. כל זאת, בתקווה לפגוע בדרך זו ביכולתו של המשטר להוסיף ולהחזיק מעמד.

 המאמץ ללכד ולאחד את מחנה המורדים בסוריה —
החלום ושברו

הקמתו של ״הצבא הסורי החופשי״ )אל־ג׳יש אל־סורי אל־חור( ושל המועצה 
הלאומית )אל־מג׳לס אל־וטני( 

ציינו כי ההסלמה בעימותים בין יחידות של הצבא הסדיר ובין המתקוממים בכל רחביה של 
סוריה הביאה לעריקה משורות הצבא בעיקר של חיילים ומפקדים זוטרים בני העדה הסונית, 
בני האזורים שבהם פרצה המחאה ושהפכו מוקד לעימותים בין כוחות המשטר הסורי ובין 
המתקוממים נגדו. עריקים אלו היוו בסיס לכינונו של ״הצבא הסורי החופשי״ )אל־ג׳יש אל־

סורי אל־חור(, שהתיימר לשמש כמסגרת על לקבוצות המורדים הלוחמות בתוככי סוריה.
אבלין  הכפר  מן  הרמוש  ֻחסין  סא״ל(  לדרגת  )מקביל  ֻמקדם  הודיע   2011 ביוני  ב־9 
שבאזור ג׳בל אל־זאויה במחוז אידליב, על עריקתו משורות הצבא הסורי ועל הקמת ״חטיבת 
הקצינים החופשיים״, ששמה שונה עד מהרה ל״תנועת הקצינים החופשיים״. בהודעת הייסוד 
את  לחמש  הבין־לאומית  לקהילה  הרמוש  קרא  הפייסבוק שלה  בדף  התנועה שפורסם  של 
כדי שניתן  מפורזים  אזורים  ולכונן בסוריה  בלוב,  כפי שנעשה  מן הצבא הסורי  העריקים 
עלה   2011 בספטמבר  ב־7  המשטר.21  של  מתקפותיו  מפני  המדינה  אזרחי  על  להגן  יהיה 
בידי המשטר הסורי לעצור את הרמוש, ואפשר שהלה נחטף בידי שליחיו של המשטר על 
אדמת תורכיה שאליה נמלט. הטלוויזיה הסורית שידרה עד מהרה קטע מחקירתו בבית הכלא 

ומאוחר יותר דווח כי הוצא להורג בכלאו.

אל־ספיר )לבנון(, 22 ביולי 2011.  .19

סאנא, 26 בפברואר, 7 באפריל 2011.  .20

אל־ג׳זירה, 9 ביוני; 9 בספטמבר 2011.  .21
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במקביל הכריז ב־29 ביולי 2011 עקיד )מקביל לדרגת אל״ם( ריאד אל־אסעד, שערק אף 
הוא משורותיו של הצבא הסורי, על הקמתו של ״הצבא הסורי החופשי״. אסעד, יליד הכפר 
אבדיתא בג׳בל אל־זאויה שבמחוז אידליב, קרא לחיילי ולקציני הצבא הסורי להצטרף אליו 
והכריז כי מנגנוני הביטחון ויחידות הצבא המשרתים את המשטר ופוגעים בשמו באזרחיה 
של סוריה הפכו בכך מטרה לגיטימית ל״צבא הסורי החופשי״ בראשותו.22 עד מהרה הכריזו 
רבות מן הקבוצות החמושות הפועלות בסוריה על הצטרפותן למסגרת זו, ולרגע אחד נדמה 
אל  המורדים  את  שיביא  מוביל  לכוח  להפוך  יעלה  החופשי״  הסורי  ״הצבא  בידי  כי  היה 

הכרעה ואף אל ניצחון במערכה.
בסוריה,  שפעלו  החמושות  הקבוצות  על  מרותו  את  להשליט  הצליח  לא  שאסעד  אלא 
שהרי אלו לא היו עשויות מקשה אחת ואופיינו בפלגנות ובפיצול על רקע מעמדי, אזורי ואף 
אידיאולוגי. מרביתן קמו על בסיס ועל רקע מקומיים, ובמקרים רבים מדובר היה בקבוצות 
של חמושים שקשרי משפחה או חמולה הם שקשרו יחדיו את לוחמיהם, כמו גם הזיקה לכפר 
או לעיירה שמהם באו. מספרן של קבוצות אלו הוערך בשיאה של הלחימה בסוריה בלמעלה 
מ־300, חלקן הגדול היו בנות כמה עשרות ולכל היותר כמה מאות לוחמים. הן היו נכונות 
לקבל סיוע כספי ואחר מן ״הצבא הסורי החופשי״, אך סירבו להכפיף עצמן למרותו. רבות 
מאלו עטו על עצמן מעטה אסלאמי סלפי־ג׳האדי וממילא אימצו אג׳נדה קיצונית, לא פעם 
בתקווה לזכות בסיוע כספי מידי ערב־הסעודית או קטר. הן היו נכונות אמנם לשתף פעולה, 
על רקע טקטי ומקומי, עם קבוצות מורדים אחרות, אך ככלל הקפידו לשמר את עצמאותן 
ופעלו כתנועות נפרדות בעלות הנהגה ובעיקר אג׳נדה עצמאית, ובוודאי שנפרדת ומנותקת 
מזו של ״הצבא הסורי החופשי״. למותר לציין כי דאעש ו״חזית הסיוע״ סירבו מלכתחילה 

לכל מגע או זיקה עם ״הצבא הסורי החופשי״.
על  להשפיע  יכולתו  ואולם,  לפעילותו.  נוח  בסיס  ואף  מקלט  בתורכיה  לו  מצא  אסעד 
אספקה  של  צינור  דבר  של  בעיקרו  הפך  וארגונו  מוגבלת  נותרה  סוריה  בתוככי  הנעשה 
של אמצעי לחימה ואף של סיוע כספי ממדינות ערב, מתורכיה ואולי אף מארצות־הברית 
קבוצות  מקרב  לרבות  נמצאו  רבים  במקרים  סוריה.  בתוככי  למורדים  אירופה  וממדינות 
המורדים, ובמיוחד לגדולות שבהן, נתיבי אספקה חלופיים, וכך איבד ״הצבא הסורי החופשי״ 
מן המשמעות המועטה שעוד נודעה לו. במרס 2013 נפצע אסעד בפיגוע ברכבו בעת שסייר 
בקרבת העיר אל־מיאדין, ואחת מרגליו נגדעה. עוד קודם לכן הוא איבד את מקומו כעומד 
בראש ״הצבא הסורי החופשי״ לעמיד )מקביל לדרגת בריגדיר( סלים אידריס, יליד הכפר 
אל־ֻמבארּכיה שליד חֹמץ. אידריס, ששימש כמפקד בית הספר להכשרת קציני הנדסה בצבא 
הסורי, ערק עוד ב־20 במרס 2012, וכחמישה חודשים לאחר מכן, ב־20 באוגוסט 2012, 
הודח  אידריס  היחיד.  יותר הפך למפקדו  ומאוחר  מונה לרמטכ״ל ״הצבא הסורי החופשי״ 

מתפקידו ב־17 בפברואר 2014 ואת מקומו תפס עמיד עבד אל־אילאה אל־בשיר.23 

אל־חיאת )לונדון(, 28 ביולי 2011.  .22

אתר האינטרנט של ״הצבא הסורי החופשי״, http://syrianarmyfree.com; אל־ג׳זירה, 5 בדצמבר   .23

2013; דיון בשאלה האם ״הצבא הסורי החופשי״ אכן קיים בפועל בשטח בסוריה:  20 במרס   ,2012

 Koert Debeuf, Aron Lund, ״The Free Syrian Army Does Exist״, Syria Comment, 23 March
2013.
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מעט ידוע אודותיו של בשיר, בן למשפחה שבאה ממחוז קונֵיטרה, למעט העובדה ששירת 
בתפקידי פיקוד שונים בכוחות היבשה של הצבא הסורי, ובנוסף שאיבד את בנו בעת שהלה 
לחם לצד המורדים בכוחותיו של המשטר. לצד אלו ראוי להזכיר את עמיד ֻמצטפא אחמד 
אל־שייח׳ מן הכפר אטמה במחוז אידליב, שערק עוד בינואר 2012 משורות הצבא הסורי 
וכקצין הביטחון של פיקוד צפון. לאחר עריקתו הקים את  שבו שירת כראש ענף הכימיה 
״המועצה הצבאית״ כגוף העתיד לפעול במסגרת ״הצבא הסורי החופשי״, במטרה לאחד את 
כלל הפלגים והקבוצות הלוחמות בסוריה. אלא שאף לגוף זה לא נודעה כל משמעות מעשית, 

והוא הפך משועבד לשימור מעמדו של העומד בראשו.24

הקמת המועצה הלאומית )אל־מג׳ליס אל־וטני(
ניכר  אפקטיבית,  ובעיקר  ומוסכמת,  מקובלת  אחת  הנהגה  ולהצמיח  שורות  לאחד  הקושי 
אופוזיציה  פעילי  בידי  כוננה   2011 באוגוסט  ב־23  והמדינית.  הפוליטית  בזירה  בעיקר 
וערבי, ״המועצה הלאומית  ואינטלקטואלים סורים הפועלים מחוץ לסוריה, בגיבוי מערבי 
המהפכה  את  להוביל  האמור  אופוזיציה  כגוף  אל־סורי(,  אל־וטני  )אל־מג׳לס  הסורית״ 
הסורית. המועצה כללה 140 חברים, שאמורים היו לייצג את כלל כוחות האופוזיציה בסוריה 
ומחוצה לה, ובכלל זה נציגי עדות המיעוטים ומפלגות פוליטיות שונות. בהודעת הייסוד של 
המועצה שפורסמה ב־2 באוקטובר 2011 נקבע כי: ״המועצה נועדה לשמש מסגרת מאוחדת 
של האופוזיציה הסורית, וכתובת עיקרית בעבור המהפכה הסורית וכנציגתה בתוך סוריה 
ומחוצה לה. המועצה עתידה לספק את הסיוע הדרוש להגשמת שאיפותיו של העם הסורי 
לסילוקו של המשטר השולט בה על כלל מרכיביו, ולכינונה של מדינה אזרחית ללא אפליה 
על בסיס זהות אתנית, מגדרית, דתית, או פוליטית״. מעט אחר כך הודיעה המועצה על הקמת 
מזכירות כללית בת 19 חברים, ועל ועד פועל בן חמישה חברים. כמו כן נמסר כי תפקיד 
יו״ר המועצה יעבור ברוטציה בין חברי הוועד הפועל מדי שלושה חודשים. בורהאן ע׳אליון, 
פריז,  באוניברסיטת  המדינה  למדע  ופרופסור  בפריז  בן־זמננו  המזרח  לחקר  המכון  מנהל 

נבחר ליו״ר הראשון שלה.25
הנהנה  מוסכם  ובעיקר  מוביל  לכוח  להפוך  הצליחה  לא  הלאומית״  ש׳׳המועצה  אלא 
ַצידא,  אל־בסיט  עבד  בידי  מהרה  עד  הוחלף  ע׳אליון  סוריה.  בתוככי  ומתמיכה  מלגיטימיות 
היותו  היה  בג׳ורג׳ צברא, שייחודו  כך  הוחלף אחר  זה  כורדי.  ותיק ממוצא  אופוזיציה  פעיל 
ובספקנות, שכן  נציגי עדות המיעוטים, בעיקר הכורדים, התייחסו למועצה בחשדנות  נוצרי. 
ראו בה גוף המייצג את האליטה הערבית הסונית של סוריה שנשאה באחריות בשנות ה־40 

 Elizabeth O׳bagy, גם .http://syrianarmyfree.com ,אתר האינטרנט של ״הצבא הסורי החופשי״  .24

The Free Syrian Army, Institute for the Study of War, March 2013. עוד ערוץ אל־ג׳זירה, 9 
ביוני; 26 ביולי, 9 בספטמבר 2011; 5 בדצמבר 2012, 23 במרס 2013. גם דיון בשאלה האם ״הצבא 

 Koert Debeuf, Aron Lund, ״The Free Syrian קיים בפועל בשטח בסוריה.  הסורי החופשי״ אכן 

Army Does Exist״, Syria Comment, 23 March 2013.
https:// .אל־ג׳זירה, 23 באוגוסט, 2 באוקטובר 2011; דף הפייסבוק של המועצה הלאומית הסורית  .25

www.facebook.com/TheSyrianNationalCouncil.
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וה־50 של המאה ה־20, בעת שהחזיקה בשלטון במדינה, לשלילת זכויותיהם הלאומיות ואף 
אזרחותם של הכורדים. אינטלקטואלים ליברלים הרבו לבקר את המועצה מכיוון שלטענתם 
מנהיג ״האחים  אגב  הודה  נתונה לשליטתם של ״האחים המוסלמים״ הסוריים.26 בכך  הפכה 
המוסלמים״ לשעבר, עלי צדר אל־דין אל־ִבאנוני, שהעיד במפגש סגור עם תומכיו במרס 2012 
יושב  לתפקיד  ע׳אליון  בורהאן  של  בבחירתו  בשעתו  תמכה  המוסלמים״  ״האחים  תנועת  כי 
ראש ״המועצה הלאומית״, מכיוון שחששה כי העמדת מועמד מטעמה לראשות המועצה תגרור 

ביקורת ותאפשר למשטר הסורי לערער על הלגיטימיות של ״המועצה הלאומית״ במדינה.27
גם רבים מן האינטלקטואלים הסורים, תומכי השינוי והרפורמה שהוסיפו לפעול בסוריה, 
למרותה  עצמם  להכפיף  סירבו  במשטר,  שנאבקו  החמושות  הקבוצות  מן  כחלק  הגם שלא 
של מועצה זו. כך למשל חברו ב־1 ביוני 2011 כמה מ״ועדות התיאום המקומיות״ )לִג׳אן 
אל־תנסיק אל־מחליה( שפעלו במדינה ושהורכבו מפעילים לזכויות אדם, עיתונאים ואנשי 
ציבור, והקימו את ״התאחדות ועדות התיאום״ כגוף העתיד לתאם ולרכז את פעילותן בתוככי 
)אל־ הסורית״  המהפכה  של  הכללית  ״הרשות  גם  הוקמה   2011 באוגוסט  ב־18  המדינה. 
היא׳ה אל־עאמה ללת׳ורה אל־סוריה( שייצגה חלק מוועדות אלו. במקביל הוקמו מועצות 
פעילותם של  את  לרכז  במטרה  המדינה,  ממחוזות  ברבים  אל־ת׳ורה(  )מג׳אליס  מהפכניות 
מתנגדי המשטר ואף אלו פעלו בלא כל זיקה ל״מועצה הלאומית״.28 ולבסוף, רבים מפעילי 
האופוזיציה בתוככי סוריה, חלקם כאלו שפעילותם נסבלה במשך שנים בידי המשטר, הקימו 
ביוני 2011 את ״הרשות לתיאום הלאומי של כוחות השינוי הדמוקרטי״ )היא׳ת אל־תנסיק 
אל־וטני לקיוא אל־תע׳ייר אל־דמוקראטי(. כאמור, מרביתם של הארגונים שחברו לרשות זו 
השתייכו למחנה האופוזיציה שפעל במשך שנים בתוך סוריה, לעיתים בהסכמה שבשתיקה 

או בהשלמה מצידו של המשטר בדמשק. 
ארגונים אלו כללו את ״האיחוד הלאומי הדמוקרטי״, שפרש מ״הצהרת דמשק״ )אעלאן 
דמשק, הצהרה אותה פרסמו באוקטובר 2005 אינטלקטואלים ופעילי חברה אזרחית סורית, 
ושבה מתחו ביקורת על המשטר וקראו לקידום רפורמה הדרגתית, בדרכי שלום, המבוססת 
השמאל  מפלגות  ״איחוד  הסורית(,  החברה  של  השונים  במרכיבים  והכרה  דו־שיח  על 
המרקסיסטי״, מפלגות לאומיות כורדיות וכן אישים שנמנו על "הזרם האסלאמי הדמוקרטי 
)זה  טעמה  אחמד  וכן  אל־נג׳אר  ע׳סאן  דוגמת  אל־דמוקראטי(  אל־אסלאמי  ")אל־תיאר 
האחרון עתיד היה להתמנות בספטמבר 2013 לראש ממשלה מטעם מחנה המורדים( לתפקיד 
המתאם הכללי של רשות זו נבחר חסן עבד אל־עט׳ים, דובר ״האיחוד הלאומי הדמוקרטי״.29 

 Syria Comment, 2011. גם אתר  9 באוקטובר   ,6 אל־ג׳זירה,   ;2011 19 ביולי  )לונדון(,  אל־חיאת   .26

http://www.joshualandis.com/blog.
http://www.youtube./ סרט וידאו שהועלה ליוטיוב ובו אל־ִבאנוני מצהיר את הדברים המיוחסים לו  .27

NXoZcA4jPrU־com watch?v; אל־חיאת )לונדון(, 14 במרס 2012.
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 BBC Guide to the Syrian opposition http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-  .29
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כך או אחרת, נוכח כישלונה של ״המועצה הלאומית״ להפוך לגוף מוביל בסוריה ומחוצה 
לה, הוקם תחתיה שנה מאוחר יותר גוף חדש — ״הקואליציה הלאומית״ )אל־אא׳תילאפ אל־
וטני(, שנועד להחליפה. אלא שגם זה לא הצליח להפוך לכוח מוביל ובעיקר מוסכם הנהנה 

מלגיטימיות ומתמיכה בתוככי סוריה.

בידודו המזהיר של המשטר הסורי — המערב והעולם הערבי נגד בשאר 
פרוץ המהפכה הסורית במרס 2011 והתלקחות האש ברחבי המדינה הפכו באחת את סוריה 
לו  גם מעבר  אך  לה,  ובוטחת בעצמה, שהכול — במרחב שסביב  איתנה  אזורית  ממעצמה 
ולשק חבטות  עיניהם, למדינה כושלת המצויה על סף של התפרקות  נושאים אליה את   —
מתחים  אליה  שואבת  ואף  המנקזת  ומאבק  עימות  לזירת  ואף  ויריבותיה,  שכנותיה  בעבור 
מיקרו־קוסמוס של  למעין  אפוא  הפך  סוריה  על  ובין־לאומיים. המאבק  אזוריים  ועימותים 
המאבק המתנהל בשנים האחרונות על ההגמוניה על המזרח־התיכון, או כפי שהסביר שר 

החוץ הרוסי סרגיי לברוב, ״חלק מן המאבק הגיאופוליטי העולמי״.30
שחקנים  של  האצבע  טביעת  הנוכחי  במאבק  גם  הורגשה  וה־50  ה־40  לשנות  בדומה 
אזוריים ואף של המעצמות הגדולות, שביקשו להפוך את סוריה לזירת התגוששות לקידום 
ובעלות בריתה  בין ארצות־הברית  גושי  בין  והאינטרסים שלהם — מאבק  האזורי  מעמדם 
לא במעט  הזכיר  זה  סין. מאבק  גם  בטוח  הגם שבמרחק  ולצידה,  רוסיה,  ובין  המערביות, 
את שנות המלחמה הקרה, שבמהלכן ביקש כל צד ומחנה להגן על מאחזיו במזרח־התיכון 
כחלק ממאמץ לשמר ואף לקדם את מעמדו בעולם. לצד זאת, מאבק אזורי בו ניצבו מצד 
אחד איראן כמעצמה אזורית עולה השואפת להשיג הגמוניה על המרחב שסביב לה בעולם 
הערבי והאסלאמי, אך בה בעת מנהיגת העולם השיעי והכוח המוביל את המחנה הקיצוני — 
הצד  מן  השיעי.  חזבאללה  גם  לצידה  נמנה  שעליו  במזרח־התיכון  ההתנגדות״  ״ציר  אותו 
האחר התייצב העולם הערבי והסוני ובראשו ערב־הסעודית ולצידה באותה העת גם קטר, 
תוך שמצרים בולטת בהיעדרה לאחר ששקעה אלי ״האביב המצרי״ והחלה שבה אל הזירה 

הערבית רק לקראת שלהי 2012.
מאיראן  חששם  את  הסתירו  שלא  המפרץ  מדינות  מרבית  חברו  וקטר  לערב־הסעודית 
הנשיא  ולימים  הממשלה  ראש  של  הנהגתו  תחת  שביקשה,  תורכיה,  ואף  העולה  ומכוחה 
ארדואן, למלא תפקיד מוביל בעולם הערבי וזה האסלאמי־הסוני המצוי בקרבתה. לכל אלו 
ומעולם את  מאז  העולם הערבי, שלא הסתירו  וכוחות אסלאמיים ברחבי  תנועות  הצטרפו 
המוסלמים״  ״האחים  בתנועת  ומאבקו  החילוני  אופיו  בשל  הסורי  המשטר  מן  הסתייגותם 
בסוריה. אלה ראו עתה בפרוץ ״האביב הערבי״ הזדמנות פז לבוא עמו חשבון, הגם שבעבר 

התייצבו לא פעם לצידו בתמיכה במאבקו בישראל ובמערב.
לעמדות ולמהלכים של השחקנים השונים נודעה חשיבות לא מעטה על התפתחותה של 
המהפכה הסורית, שכן היה בהם כדי להעניק רוח גבית כמו גם סיוע, לרוב כספי אך גם 
אספקה של ציוד לחימה, שלהם היו זקוקים כאוויר לנשימה המשטר, אך גם ובעיקר מתנגדיו. 

סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפאקס, 22 באוקטובר 2011.  .30
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אין ספק לפיכך, כי מעורבות בין־לאומית זו תרמה להימשכותו של המאבק ולשקיעתה של 
סוריה במלחמת התשה ממושכת ועקובה מדם.

ברק אובמה: ״על אסד לפרוש מתפקידו״
פרץ  מאז  הראשונה  בפעם  אובמה,  ברק  ארצות־הברית,  נשיא  קרא   2011 באוגוסט  ב־20 
המשבר בסוריה, לאסד לפנות את מקומו כנשיאה של סוריה.31 במשך חודשים ארוכים נזהרו 
ארצות־הברית ומדינות מערב אירופה מלצאת נגד המשטר בדמשק, אלא שנוכח הידרדרות 
במצב במדינה נאלצו לסגת בהן מן הגיבוי המוגבל שהיו נכונות להעניק לאסד ואף להתייצב 
נגדו. ב־14 במאי 2011 הכריזה מזכירת המדינה הילרי קלינטון כי הנשיא אסד הולך ומאבד 
2011 קרא אובמה לאסד להוביל תהליך של רפורמות  את הלגיטימיות שלו, וב־19 במאי 
ושינוי או לפרוש מכיסאו.32 לשם השוואה, לאובמה נדרשה יממה לאחר שפרצה המהפכה 
בקהיר בינואר 2011, כדי לקרוא לנשיא המצרי לוותר על כסאו. במקרה הסורי הוא בחר 

להמתין למעלה מחמישה חודשים.
את ההצהרות האמריקניות ואף אלו האירופאיות ליוו צעדים מעשיים. כבר בסוף אפריל 
אישי  על  סנקציות  של  שורה  הוטלו   ,2011 יוני  באמצע  גם  יותר  ומאוחר  מאי,  ובראשית 
מדינה ומפקדי צבא סורים שהיו מעורבים במעשי הדיכוי של המהומות במדינה. בראשית 
את  למעשה  ששיתקו  מקיפות,  כלכליות  סנקציות  האירופי  האיחוד  הטיל   2011 ספטמבר 
הסחר בין אירופה ובין סוריה והשביתו למשל את משק הנפט הסורי שהתבסס כמעט באופן 

בלעדי על ייצוא נפט למדינות האיחוד האירופי ועל ייבוא מוצרי נפט מבתי זיקוק ביבשת.33
2012 כדי לסגור את  נדרשו עם זאת למדינות אירופה עוד כמה חודשים עד לראשית 
שגרירויותיהן בדמשק. רבות מהן הוסיפו עם זאת לשמר ערוצי קשר פתוחים עם המשטר 
הסורי, במטרה להחליף מידע אודות קבוצות אסלאמיות קיצוניות שהחלו פועלות בסוריה 
ושעל שורותיהן נמנו מתנדבים מקהילות מוסלמיות באירופה ובאזורים אחרים של העולם. 
ארצות־הברית פינתה את צוות השגרירות האמריקנית מהבירה הסורית רק בפברואר 2012. 
עוד קודם לכן בלט השגריר האמריקני רוברט פורד בגיבוי ובתמיכה שהעניק למפגינים 
2011 יחד עם עמיתו הצרפתי בַחָמאה שעליה הטיל  יולי  בסוריה. הוא אף ביקר בראשית 
המשטר סגר, והתקבל בשושנים בידי המפגינים. השלטונות הסוריים מיהרו לארגן בתגובה 
על  במחאה  בדמשק,  והצרפתית  האמריקנית  השגרירויות  בנייני  מול  ״ספונטניות״  הפגנות 

ההתערבות של שתי מדינות אלו בענייניה הפנימיים.
אגב, פורד מונה לתפקיד השגריר בדמשק בידי אובמה עוד בפברואר 2010, אלא שבית 
משום  המינוי  את  לאשר  סירב  שבו,  הרפובליקני  הרוב  דיוק  וליתר  האמריקני,  הנבחרים 
שראה בו משום מחווה נעדרת צידוק לאסד. בדצמבר 2010 ניצל אובמה את תקופת המעבר 
שלאחר הבחירות לבית הנבחרים, ופרסם צו נשיאותי הממנה את פורד באופן זמני למשך 
שנה לתפקיד השגריר בדמשק. יש להניח כי התנהלותו של פורד מאז הגיע לסוריה, ובוודאי 

רויטרס, 20 באוגוסט 2011.  .31

ניו יורק טיימס, 15, 20 במאי 2011.  .32

רויטרס, 2 בספטמבר 2011.   .33
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שלאחר שפרצה בה המהפכה, עוררה מן הסתם הרהורי חרטה בקרב אסד ומקורביו שמא 
הגעתו, שנתפסה בשעתו כהישג גדול לסוריה, לא הייתה אלא מקח טעות מבחינתם.

איראן ורוסיה מיהרו להתייצב לצידו של אסד, העניקו לו גיבוי מדיני וסיוע כספי נדיב 
ואף ציוד צבאי שסייעו בידיו להוסיף ולשרוד את המערכה שניהל נגד אויביו. רוסיה וסין 
הטילו וטו במועצת הביטחון של האו׳׳ם על שורה של הצעות החלטה שביקשו לגנות את 
המשטר הסורי בגין אחריותו לאירועים במדינה )5 באוקטובר 2011(, שקראו לאסד לעזוב 
את כיסאו )4 בפברואר 2012( ולקהילה הבין־לאומית להחריף את הסנקציות המוטלות על 

סוריה ולכלול בהן גם סנקציות כלכליות )19 ביולי 2012(.

ועידת ז׳נוַה 1
במאמץ להביא לפתרון המשבר בסוריה התכנסה ב־30 ביוני 2012 בז׳נוַה ביוזמה מערבית, 
וערביות, שהתאגדו  מדינות מערביות  בין־לאומית בהשתתפות  ועידה  רוסית,  אך בהסכמה 
כולן במסגרת של ״קבוצת פעולה למען סוריה״ במטרה לדון בדרכים להביא לסיומה של 
הכרזה  שעניינה  המשבר,  לפתרון  נוסחה  הצדדים  כל  דעת  על  סוכמה  בדיונים  המלחמה. 
על הפסקת אש שלאחריה תוקם ״יישות ממשלית זמנית״ שתהנה מסמכויות ביצוע מלאות 
ושתיבחר ב״הסכמה הדדית״ של הצדדים. מדובר היה בניסוח מעורפל נעדר כל כלים ליישום, 
שהותיר כר נרחב לפרשנויות מנוגדות באשר למהלכים הנדרשים בפועל להביא ליישובו של 
ואלו שבאו בעקבותיהם  בז׳נוַה  ביקשו לראות במפגשים  המשבר בסוריה. מדינות המערב 
משום סלילת הדרך לסילוקו של אסד מן השלטון, הגם שהן לא היו מוכנות להשקיע מאמץ 
כלשהו כדי להשיג מטרה זו. רוסיה ראתה במפגשים הללו דרך לנסות ולקדם הסדר שיבטיח 
רוצים  הסורים  של  מרביתם  כי  גרסה  מוסקווה  שהרי  כסאו,  על  אסד  של  הישארותו  את 

בהמשך שלטונו — דבר שיוכח לטענתם אם יתקיימו במדינה בחירות דמוקרטיות.
המועצה,  של   2118 החלטה  במסגרת  הביטחון  מועצת  בידי  אומצו  הוועידה  החלטות 
שנתקבלה רק ב־27 בספטמבר 2013 בעקבות ההסכם הרוסי-אמריקני לפירוקה של סוריה 
מנשקה הכימי. סופם של דיוני ועידת ז׳נוַה 1 היה שלא הובילו לשום תוצאה. מאמץ מחודש, 
שהתברר אף הוא כעקר, נעשה בינואר 2014 עם כינוסה של ועידת ז׳נוַה 2 בעיירה מונטרה 
ממשלת  של  נציגים  לראשונה  השתתפו   2014 בינואר  ב־22  שהחלו  בדיונים  ז׳נוַה.  שליד 
סוריה בראשותו של שר החוץ וליד אל־ֻמָעלם, ונציגים של ״הקואליציה הלאומית״ בהנהגתו 
של אחמד אל־ג׳רבא שהתיימרו לייצג את מחנה המורדים. המשטר הסורי הגיע בעל כורחו 
ובלחץ רוסי לשולחן הדיונים, ומיהר לנצל את הבמה שניתנה לו להתקפות חריפות על נציגי 
האופוזיציה הסורית שנטלו בהם חלק. נראה כי אסד עצמו, ובעצם גם רוסיה שדחפה אותו 
להשתתף בדיונים, ראו בועידת ז׳נוַה משום אמצעי למשוך זמן ואף לרכך את האיבה כלפי 
תוך שאסד  לסיומה של מלחמת האזרחים  להגיע להסדר שיביא  המשטר בדמשק, במאמץ 
נותר בשלטון.34 כל אותה העת נותר המשטר בדמשק, ולמען האמת גם המורדים בו, דבקים 
כולם באמונה לפיה הסכסוך בסוריה יוכרע בשדה הקרב ולא סביב שולחן הדיונים, ומכאן 

שנכונותם ליטול חלק במגעים מדיניים כאלו או אחרים הייתה מן הפה אל החוץ.

ניו יורק טיימס, 2 ביולי 2012, אל־ג׳זירה, 2, 3 ביולי 2012.  .34
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העולם הערבי נגד סוריה

ומגומגמת.  כזכור בראשית הדרך רפה  הייתה  בסוריה  לאירועים  מדינות ערב  תגובתן של 
מדינות אלו היו שקועות כל אחת בצרותיה, מצוקותיה ומהפכותיה מבית, ולא נפנו לעסוק, 
קל וחומר לגבש עמדה אחידה, בשאלה הסורית. רק משנקפו השבועות והחודשים והמחאה 
של  בעמדותיו  דרמטי  שינוי  מתחולל  החל  התעצמה,  אף  אלא  דעכה  רק שלא  לא  בסוריה 
הרחוב הערבי והאסלאמי ובעמדותיהן של מדינות ערב ביחס לנעשה בסוריה ובכל האמור 
סופו של  כי  הגוברת  בהערכה  דבר,  נעוץ ראשית  היה  זה  שינוי  אסד.  למשטרו של  ביחס 
גם  אך  הלובי,  ואף  המצרי  ולזה  התוניסאי  למשטר  שקרה  כפי  לקרוס,  הסורי  המשטר 
נחשף  שאליהם  יום,  מדי  בעשרותיהם  מפגינים  ולהרג  והאלים  הברוטלי  לדיכוי  בחשיפה 

העולם בדיווחי התקשורת שהגיעו ממרחביה של סוריה.

בגידת האסלאמיסטים
במשך שנים רבות זכה המשטר הסורי לתמיכה איתנה ולגיבוי מצידו של ״הציר הקיצוני״ 
לאומיות  תנועות  להתייצב  נהגו  אלו  לצד  במזרח־התיכון.  והאנטי־מערבי  האנטי־ישראלי 
נכונים  היו  אלו  כל  הערבית.  בזירה  פעילים  נותרו  שעוד  פאן־ערביים,  והוגים  ערביות 
הנעוצים  כאלו  אם  בין   — הסורי  המשטר  של  ובדרכו  במדיניותו  הצללים  מן  להתעלם 
זו  ובין אם כאלו הנעוצים בהיותו משטר דיכוי אפל. התעלמות  בתפיסת עולמו החילונית, 
ובשל תמיכתו  וארצות־הברית,  ישראל  מול  והאיתנה  הגאה  בעמידתו  כמובן  נעוצה  הייתה 
המתמשכת בתנועות ״ההתנגדות״ בעולם הערבי, ובראש ובראשונה אותן אלו שהובילו את 

המאבק נגד ישראל.
אלא שכל זה חלף ונמוג עם פרוץ המחאה בסוריה, שהרי התנועות האסלאמיות במרחב 
משטר  נגד  הסוני  הרוב  של  שבמחאתו  הדתי  הממד  מן  ולהתעלם  להוסיף  יכלו  לא  הסוני 
זהו הזמן לחיסול  הבעת׳ החילוני הנשלט בידי בני העדה העלווית, ואפשר גם כי חשו כי 
חשבונות מן העבר, מן הימים האפלים של שנות ה־80, במהלכם דיכא המשטר באכזריות 
רבה את מחאת האסלאם הסוני במדינה. השייח׳ יוֻסף אל־קרדאווי, אחד מבכירי אנשי הדת 
בעולם הסוני, הגם שלא נמנה על הממסד הדתי הרשמי במי ממדינות ערב אלא ישב בקטר, 
היה זה שנתן את האות למתקפת האסלאם הסוני נגד משטרו של אסד. בעבר נמנה השייח׳ 
על תומכיו של המשטר הסורי, ואף ביקר לא פעם בדמשק ושיבח בחום את אסד ואת משטרו 
בגין התמיכה שהוא מעניק לתנועות ״ההתנגדות״ הפועלות נגד ישראל. אלא שעתה שינה את 
טעמו. בדרשה שנשא ב־25 במרס 2011 הכריז על גט כריתות ממשטרו של אסד. בהמשך 
דבריו האשים קרדאווי את אסד כי הוא מטה את אוזנו לבני העדה העלווית, ופועל על־פי 

האינטרסים שלה ולא על־פי האינטרסים של העם הסורי ושל אומת האסלאם.35
בעקבות קרדאווי מיהרו ללכת כלל התנועות האסלאמיות בעולם הערבי הסוני, ובראשן 
תנועת ״האחים המוסלמים״ במצרים שמאז ומעולם גילתה הסתייגות ועוינות כלפי משטר 
משמיעות  החלו  אלו  כל  ובמרוקו.  בתוניסיה  האסלאמיות  התנועות  גם  לצידה  אך  הבעת׳, 

אל־ג׳זירה, 25 במרס 2011.  .35
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קולן נגד דיכוי המפגינים בסוריה, ואף הצטרפו לקריאות להפלת משטרו של אסד. גם בירדן 
ולבנון התייצבו ״חזית הפעולה האסלאמית״ )תנועת ״האחים המוסלמים״ הירדנית( וארגון 
״הג׳מאעה האסלאמית״ בלבנון בראש היוצאים נגד המשטר בדמשק, הושיטו סיוע לפליטים 
בסוריה  המתקוממים  לרשות  שהעמידו  אף  ואפשר  אלו  במדינות  מחסה  שביקשו  הסורים 

מימון ואף נשק.
התפנית בעמדתן של התנועות האסלאמיות העמידה בפני חמאס, בת הברית של סוריה, 
דילמה קשה. מפקדתה של התנועה נמצאה מאז שלהי שנות ה־80 בדמשק, ממנה ניהלה את 
פעילותה ודרכה קיבלה גם סיוע ובעיקר מימון איראני נדיב ונשק מתקדם. מצד אחר, חמאס 
תפסה עצמה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מן הזרם האסלאמי של ״האחים המוסלמים״ הפועל 
בעולם הערבי, וראתה בשייח׳ אל־קרדאווי משום מורה הלכה שמפסיקותיו אין היא יכולה 
להתעלם. אין פלא כי ככל שהעמיק המשבר בסוריה הלכה ונפערה תהום בין התנועה ובין 

סוריה שסופה גירושין, וממילא גם גירושם של מנהיגיה בראשית 2012 מדמשק.36
מצרים,  של  הנבחר  נשיאה  של  לצידו  משעל  ח׳אלד  השתתף   2012 ספטמבר  בשלהי 
איש ״האחים המוסלמים״ ֻמחמד ֻמרסי, בוועידת מפלגת השלטון בתורכיה AKP. הוא נמנע 
אמנם במהלך נאומו בוועידה מלתקוף את סוריה אבל עצם השתתפותו בועידה, לצד ארדואן 
להתייצב.  חמאס  בחרה  המתרס  של  צד  באיזה  לדמשק  ברור  מסר  בבחינת  הייתה  וֻמרסי, 
הסורית  בטלוויזיה  ששודרו  פרשנות  ובדברי  משעל,  את  בחריפות  סוריה  תקפה  בתגובה 
ב־3 באוקטובר 2012 נאמר בין היתר: ״סוריה אימצה אותך אל ליבה שעה שנותרת יתום 
התר אחרי מקלט, ולאחר שכל הדלתות בעולם הערבי נטרקו בפניך והמטוס שנשא אותך 
שב ריקם מכל שדות התעופה ברחבי העולם הערבי שכן בכל מקום ראו בך משום ׳מגיפה׳. 
ברחת ושוטטת באוויר עד שרחמיה של סוריה נכמרו עליך.]...[ אלא שהיום הכול פותחים 
בפניך את הדלתות משום שאינך מבוקש יותר בידי הכיבוש, ואינך מהווה עוד איום בעבורו. 
אתה מביע אמפתיה למה שאתה מכנה ׳ייסוריו של העם הסורי׳, אבל ראוי שתגלה חמלה על 
העם הפלסטיני שעה שאתה מתמסר למנעמי השלטון וכל גדולתך היא על גבייה של מיסים 

מטעמו ובעבורו של השלטון. 
מדוע אתה שותק נוכח המשך המצור המצרי על הרצועה, שעה שאחיך המצויים בשלטון 
בקהיר פוגעים במנהרות )המובילות לרצועה( או פועלים לנרמל את היחסים עם הכיבוש 
ועם הממשל האמריקני, ובעצם מבקשים להפוך אותך לתחליף לרשות הפלסטינית? סוריה 
הכרה  מתוך  זאת  עשתה  היא  חבריו.  ואת  משעל  את  שקיבלה  כך  על  מתחרטת  איננה 
בחובתה הלאומית כלפי איש של ׳ההתנגדות׳ שנמצא היה במנוסה. אבל אתה נטשת את 
הייתה  ארדואן  שארגן  בוועידה  שהופעתך  לגלות  עתיד  אתה  אחד  יום  ׳ההתנגדות׳.]...[ 
לקברים  בינות  לישון  מי שבוחר  והלא  על מצבות של קברים,  אבנים  יידוי של  בבחינת 

עתיד לחלום חלומות ביעותים״.37
משעל ועמיתיו להנהגת חמאס נאלצו לעזוב את דמשק ומצאו מקלט בדוחא, בירת קטר. 
לימים נאלצו לעזוב גם אותה, ולתור אחר מקום מקלט אחר. יתר על כן, משהתהפכה הכף 

ניו יורק טיימס, 27 בינואר 2012.  .36

סאנא, 18 ביולי 2012. אל־וטן )דמשק(, 19 ביולי 2012.  .37
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וליתר  ההתנגדות״,  ״ציר  החם של  לחיקו  חזרה  דרכם  את  עושים  החלו  בסוריה  במלחמה 
דיוק לחיקם של האיראנים ושל חזבאללה בתקווה שאלו יסללו את דרכם חזרה גם לדמשק.

בה את  סוריה בראותו  לעזרתה של  כתף  היטה  הפאן־ערבי שבעבר  החילוני  הזרם  גם 
אפשר  להפלתו.  קורא  והחל  הסורי  למשטר  גבו  עתה  הפנה  וההתנגדות,  הערביות  מצודת 
משום שמשטר זה נתפש עתה בעיניו כאנכרוניסטי וכמנוגד למהלך ההיסטוריה העכשווית 
של העולם הערבי, ומכאן שמהווה מכשול ומחסום בדרכה של התחייה הפאן־ערבית שהחלה, 
המהפכות  של  בדמותן  וגידים  עור  רוקמת  הפאן־ערביים,  ההוגים  של  ולתפיסתם  לטעמם 
הערביות בתוניסיה, במצרים ובלוב, העתידות לשטוף את העולם הערבי כולו מן האוקיינוס 

האטלנטי עד למפרץ הפרסי.
ערבי־ישראלי  וח״כ  אינטלקטואל  בשארה,  עזמי  של  בדמותו  נמצא  לאלו  בולט  ביטוי 
ממוצא נוצרי, מנהיג תנועת בל״ד שמצא מקלט בקטר לאחר שנפתחה נגדו חקירה פלילית 
בישראל. בשארה, בעבר מחסידיו של אסד, החל תוקף במילים חריפות את משטר הבעת׳ 
הסורי ומנבא את נפילתו הקרובה מעל הבמה שהעניק לו ערוץ הטלוויזיה אל־ג׳זירה. יש 
אסד,  נגד  יציאה  מחייבת  הערבית״  ״ההתעוררות  כי  בשארה  של  אמונתו  לצד  כי  להניח 
תרמה למתקפתו על משטרו של אסד גם המימון הנדיב והחסות להם זכה מידי שליטיה של 
הנסיכות, שאותה איווה לו למשכן לאחר שעזב את ישראל. לבשארה הצטרף עבד אל־ברי 
לאותה  עד  שצידד  בלונדון,  היוצא  אל־ערבי״  ״אל־ֻקדס  הפאן־ערבי  העיתון  עורך  עטואן, 

העת באסד ובמשטרו.
עטואן, פלסטיני במוצאו, קרא לאסד עוד טרם פרוץ המהומות בסוריה לקדם פני רעה 
הבעת׳  משטר  את  בחריפות  תוקף  והחל  הטון  את  החריף  עתה  במדינה.  רפורמות  ולחולל 
הסורי. במאמר מערכת שפרסם ב־27 במרס 2011 כתב: ״תמיכתה של סוריה בפלסטינים 
את  להצדיק  כדי  בהן  שיש  עילה  או  הסורי,  העם  של  לדיכויו  תירוץ  להוות  יכולה  אינה 
דיכוי  יושג על־ידי  קיומו של משטר של עריצות בסוריה. שהרי שחרורה של פלסטין לא 
מתמשך של העם הסורי, ולא מידי מי שמדכא עם זה. עם כל חשיבותה של סוגיית פלסטין, 
הרי שעתה יש להעניק עדיפות למתן סיוע לעם הסורי במאבקו לשחרור עצמו מכבליו. אף 
פלסטיני אינו מעוניין לקדם את ענייניו של עמו, במחיר שלילת חירותו של העם הסורי״.38 

אפילו שופרה הנאמן של סוריה בלבנון, עורך העיתון הלבנוני ״אל־ספיר״ טלאל סלמאן, 
מושחתים,  מקורבים  מעליו  להרחיק  עיתונו  לדפי  מעל  לאסד   2011 באפריל  ב־11  קרא 
ובראשם את דודנו ראמי מח׳לוף, בהיותם אחת העילות למחאה. ״המשטרים הערביים קרסו 
משום שאיבדו את דרכם, ומשום שכלאו את עמיהם בעבר ומנעו רפורמה ושינוי״, רמז ברור 

לעלול להתרחש בסוריה אם לא יזדרז אסד לקדם פני רעה.39
והפאן־ערביות  האסלאם  עולם  של  העורף  הפניית  של  המובהק  הביטוי  כי  ספק  אין 
למשטר הסורי, נמצא בהתנהלותו של ערוץ אל־ג׳זירה המצוי בבעלותה של משפחת המלוכה 
נהג  ואסלאמיים,  פאן־ערביים  רוח  הלכי  לשקף  הקמתו  מאז  שהיטיב  זה,  ערוץ  הקטרית. 

אל־ֻקדס אל־ערבי )לונדון(, 27 במרס 2011. להופעותיו של עזמי אסדה בערוץ אל־ג׳זירה כפרשן בית   .38

לענייני ״האביב הערבי״ למשל אל־ג׳זירה, 22, 29 באפריל 2011.

אל־ספיר )בירות(, 11 באפריל 2011.  .39
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בתחילה בכפפות משי בסוריה לעומת הטיפול שהעניק לשליטי תימן, מצרים ולוב. גישתו 
של הערוץ עלתה בקנה אחד עם גישתה של קטר, שהקפידה לטפח מערכת יחסים תקינה 
ואף קרובה עם סוריה כחברה הערבית הבולטת בציר הקיצוני במזרח־התיכון. זאת במאמץ 
הביטחוניים  קשריה  ובין  חזבאללה,  ועם  איראן  עם  סוריה,  עם  הקרובים  יחסיה  בין  לאזן 
האמריקניים  הכוחות  מפקדת  את  בקטר  כידוע  מיקמה  שאף  ארצות־הברית  עם  ההדוקים 

במפרץ הפרסי, כמו גם ובין הדיאלוג הגלוי שאותה הקפידה לקיים עם ישראל. 
אלא שאט־אט הפנו אל־ג׳זירה ועמה קטר את גבן לסוריה, והפכו להיות נושאות הדגל 
במאבק. מכיסוי נייטרלי של האירועים או אף אוהד לעניין הסורי, עברה התחנה לכסות את 
האירועים תחת הכותרת ״סוריה — הרצון בשינוי״ )אראדת אל־תע׳ייר(, הגם שהוסיפה לתת 
במה לתומכי המשטר ולנציגיו. לבסוף החלה מכסה את האירועים תחת הכותרת ״המהפכה 
או  מאולפניה  ותומכיו  משטר  אנשי  מדירה  שהיא  תוך  אל־סוריה(,  )אל־ת׳ורה  הסורית״ 
ממסכיה. שידוריה של אל־ג׳זירה ששידרה מדי יום מהדורת חדשות שיוחדה לאירועי מהפכה 
הסורית, ולצידם גם שידוריו של ערוץ אל־ערביה שבשליטת אנשי עסקים סעודיים, העניקו 
כיסוי נרחב לאירועים בסוריה תוך שתחנות אלו אינן מסתירות את אהדתן למתקוממים, ואף 

מעניקות במה נרחבת לגורמי אופוזיציה למשטר הסורי.40
על  לשמור  הוסיפו  סוריה  של  בריתה  מבעלי  כמה  כי  להכחיש  אפשר  אי  זאת,  עם 
מחויבותם ועל נאמנותם כלפיה, ובמיוחד הוגים פאן־ערביים בעלי השקפת עולם חילונית 

ואף שמאליות שביקשו לראות את הנעשה בסוריה בפריזמה של המאבק בין מזרח למערב.
דוגמה לאלו נמצאה למשל בקרב ערביי ישראל, בתמיכה האיתנה של חד״ש )המפלגה 
תנועות  זכה המשטר הסורי מצד  גם בתמיכה שלה  כמו  הקומוניסטית( במשטרו של אסד, 
חששם  את  הסתירו  לא  אלו  כל  ובלבנון.  בירדן  במצרים,  פאן־ערביות  או  נאצריסטיות 
התמיכה  נגד  יצאו  וממילא  הסורית,  המהפכה  שעטתה  והדתי־אסלאמי  העדתי  הצבע  מפני 
המערבית והאמריקנית במורדים או תמיכתם של מי שהצטיירו כבעלי הברית של המערב 
ואף תורכיה. משכך הפך אסד לאופציה המועדפת בעבורם, שהרי  באזור, מדינות המפרץ 
אימפריאליסטית  בקנוניה  נוסף  נדבך  הייתה אלא  לא  לתפיסתם של אלו המהפכה הסורית 
מתמשכת שמאחוריה עומדות ארצות־הברית וישראל, ושמטרתה לרסק את העולם הערבי — 
תחילה עיראק ואחר כך לוב, תימן ולבסוף סוריה, במטרה להבטיח את המשך ההשפעה ואף 

השליטה של המערב באזור.

מדינות ערב נגד סוריה
השבר ביחסיה של סוריה עם העולם הערבי הגיע לשיאו עם הצטרפותן של מדינות המפרץ 
המשטר.  נגד  למערכה  ֻמרסי,  ֻמחמד  של  מצרים  ולאחריהן  וקטר,  ערב־הסעודית  ובראשן 
נראה כי מדיניותן של מדינות המפרץ הושפעה, לצד האמפתיה למפגינים והתחושה כי ימיו 
של אסד ספורים, מן הכעס על סוריה בשל בריתה ההולכת ומתהדקת עם איראן, וההבנה כי 

Syria Comment, http: //www.joshualandis.com.blog/ אתר  .40
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המאבק בסוריה הוא חלק בלתי נפרד של מאבק כולל בין איראן ובין העולם הערבי, ואולי 
אף בין המחנה הסוני לזה השיעי במזרח־התיכון.

כבר ב־10 באוגוסט 2011 פרסמו מדינות המפרץ הודעת גינוי ראשונה למשטר הסורי 
בשל האלימות שבה נקט נגד המתקוממים נגדו, וחלק מהן אף החזיר את שגריריו מדמשק. 
מאוחר יותר ב־27 באוגוסט 2011 יצאו מדינות המפרץ ביוזמה מדינית שעיקריה: הפסקת 
צעדי הדיכוי של המשטר הסורי נגד אזרחי המדינה; הסגת כוחות הצבא מהערים במדינה 
המעניק  הסורית  בחוקה   8 סעיף  ביטול  הכלא;  מבתי  הפוליטיים  האסירים  של  ושחרורם 
למפלגת הבעת׳ מונופול שלטוני; הקמת ממשלת אחדות לאומית זמנית והכרזה על בחירות 
פתוחות לנשיאות בשנת 2014; פתיחה בדיאלוג עם האופוזיציה בהשתתפותה ובחסותה של 

הליגה הערבית. 
הערבית  הליגה  אל  הכדור  עבר  ומכאן  הסורי,  המשטר  בידי  בזעם  נדחתה  היוזמה 
שהפכה כלי בידי מדינות המפרץ, בתמיכה של מדינות ערב אחרות, למהלכים נגד סוריה. 
החלטה  קבלת  לאמץ  הערבית  הליגה  של  החוץ  שרי  החליטו   2011 באוקטובר  ב־16 
העניקו  ובכך  במדינה,  האופוזיציה  ובין  בין השלטון הסורי  דיאלוג  לפתיחתו של  הקוראת 
לה לגיטימציה כמו גם העמידו אותה כשווה לו. נציגים של ארגוני האופוזיציה אף הוזמנו 

לקהיר, כדי לפגוש בנציגי הליגה הערבית.41
בניסיון ללחוץ על המשטר הסורי לקבל את היוזמה הערבית קיבלו ב־16 בנובמבר 2011 
השעיית  שעניינה  תקדים  וחסרת  חריפה  החלטה  המפרץ,  מדינות  בהובלת  הליגה,  חברות 
עליה.  וכלכליים  מדיניים  עיצומים  של  שורה  והטלת  הערבית  בליגה  סוריה  של  חברותה 
לאחר שהליגה הערבית איימה בהבאת ענייניה של סוריה בפני מועצת הביטחון של האו׳׳ם 
התרצתה סוריה, ובמאמץ ברור להרוויח זמן הסכימה ב־19 בדצמבר 2011 לקבל לשטחה 
אול  פריק  סודני,  צבא  קצין  של  בראשותו  הערבית  הליגה  חברות  מכלל  משקיפים   500
)מקביל לדרגת פילדמרשל( ֻמחמד אחמד ֻמצטפא אל־דאבי, ששימש כראש מנהלת המודיעין 
הצבאי של סודן. לאחר שפעילות המשקיפים לא הביאה לעצירת האלימות במדינה, ונוכח 
הדוחות העמומים שהפיקה משלחת המשקיפים שלא הטילו את מלוא האחריות לנעשה על 
כתפיה של הממשלה הסורית, החליטו מדינות המפרץ למשוך את אנשיהם מן המשלחת ובכך 

להביא להקפאת פעילותה.42 
ימים לאחר  2012 הושעתה חברותה של סוריה בליגה הערבית, ועשרה  ב־12 בינואר 
מכן קיבלה הליגה החלטה הקוראת לאסד לוותר על סמכויות השלטון ולו גם על חלק מהן 
להביא  החלטה  ערב  מדינות  קיבלו  מכן  לאחר  ימים  כמה  אל־שרע.  פארוק  סגנו,  לטובת 
למועצת הביטחון החלטה משותפת לנציגים הערביים ולנציגי המערב ברוח החלטת הליגה 
הערבית. בהחלטה הוכנסו תיקונים רבים בלחץ רוסי שנועדו לרכך אותה, אך הדבר לא מנע 

רויטרס, 10, 27 באוגוסט, 16 באוקטובר 2011; אל־שרק אל־אוסט )לונדון(, 11, 28 באוגוסט, 16   .41

באוקטובר 2011.

אל־ספיר )בירות(, 17 בנובמבר, 21 בדצמבר 2011. גם ערוץ אל־ערביה, 16 בנובמבר, 19 בדצמבר   .42

.2011
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מרוסיה וסין להטיל עליה ב־4 בפברואר 2012 וטו.43 במהלך אפריל 2012 כבר סגרו מרבית 
מדינות ערב את השגרירויות שלהן בדמשק, ומכאן ואילך הלכה והעמיקה התהום בין מרבית 

מדינות ערב, אם כי לא כולן אלא בעיקר מדינות המפרץ, ובין המשטר בדמשק.
ונפרמה החזית הערבית המאוחדת שכוננו מדינות  זאת, בשנים שלאחר מכן הלכה  עם 
ערב, ובראשן ערב־הסעודית וקטר, נגד משטרו של אסד. כמה ממדינות ערב דוגמת אלג׳יר, 
עומאן ואף ירדן, וכמובן לבנון ועיראק, נמנעו מלכתחילה מלנתק את יחסיהן הדיפלומטיים 
עם דמשק כל אחת מטעמיה היא. במקרה של אלג׳יר, מתוך תמיכה מלאה במשטר הסורי ואף 
הזדהות עם מאבקו באסלאם הפוליטי, מאבק שבכמותו התנסתה כידוע גם אלג׳יר בעשורים 
האחרונים. מדינות אחרות, דוגמת מאע׳׳ם )מדינת האמירויות הערביות המאוחדת(, המשיכו 
לקיים קשרים עם דמשק הגם שבפרופיל נמוך. בחלוף הזמן חל שינוי גם בעמדתה של מצרים 
ביחס לנעשה בסוריה. קהיר תמכה תחילה במורדים שנהנו מאהדה בציבוריות המצרית כמו 
גם מתמיכה של תנועת ״האחים המוסלמים״ שאחד מאנשיה כיהן כנשיא מצרים עד להדחתו 
מן השלטון ביוני 2013. ֻמרסי אף הציע לשגר כוחות צבא מצריים לסוריה, הצעה שנתקבלה 

בהתנגדות גורפת בקרב הציבור המצרי.44
אבל לאחר ההפיכה שהעלתה את סיסי לשלטון בקהיר התחולל שינוי בעמדה המצרית. 
המצרים הוסיפו אמנם לשמור מרחק מן המשבר הסורי, בעיקר מתוך התחשבות בעמדתה 
בחלוף  אבל  המצרים,  בעבור  חשובה  כלכלית  ותומכת  ברית  בעלת  ערב־הסעודית,  של 
החודשים והשנים, על רקע מאבקו של סיסי בתנועת ״האחים המוסלמים״ במצרים גופא, 
החלו קהיר ודמשק מפשירות את הקרח ביחסיהן ואף פועלות לקדם שיתוף פעולה בתחומי 

הביטחון והלוחמה בטרור.45
התגברות  נוכח  זאת  הסורית,  לשאלה  ביחס  עמון  רבת  של  בעמדתה  גם  הסתמן  שינוי 
של מעשי הטרור בשטחה ולאורך גבולה עם סוריה. חלקם בהשראת דאעש שמקיץ 2014 
קנה לו אחיזה לאורך הגבול הסורי-ירדני, ואף ביצע פיגועי טרור בתוככי הממלכה. מרבת 
עמון נשמעו אפוא זמירות חדשות, ולפיהן מוטב לה לירדן כי אסד ישיב לידיו את השליטה 
באזור הגבול הסורי-ירדני. גם חמאס החלה עושה את דרכה חזרה לדמשק, הגם דרך טהראן 

ובירות.

תורכיה — הידידות שהכזיבה
לא רק מצידו של העולם הערבי ציפתה לסוריה הפתעה. שינוי דרמטי התחולל גם בעמדתה 
הכול  אחרי  הסורי.  המשטר  של  נאמנה  ידידה  המהומות  לפרוץ  עד  שנתפסה  תורכיה,  של 
הידידות הסורית-תורכית הייתה אחת מהישגיו החשובים של אסד במהלך העשור הראשון 
לשלטונו. ואכן, בתחילת הדרך לא הסתירה תורכיה את חששה מפני אובדן היציבות בסוריה, 

רויטרס, 12 בינואר, 4 בפברואר 2012; ניו יורק טיימס, 5 בפברואר 2012.  .43

אל־ערביה, 30 בספטמבר 2012; רועי קייס, ״מורסי הכריז: מנתק את הקשרים עם סוריה״, וויינט,   .44

16 ביוני 2013. 

באוקטובר   18 הארץ,  וביטחוני״,  מדיני  תיאום  על  סיכמו  ודמשק  קהיר  בסוריה:  ״דיווח  חורי,  ג׳קי   .45

2016; ג׳קי חורי, ״קהיר ודמשק הסכימו על חידוש היחסים הדיפלומטיים״, הארץ, 13 בספטמבר 2015.
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ברפורמות  באמת  מעוניין  אינו  הסורי  המשטר  כי  למסקנה  התורכים  הגיעו  מהרה  עד  אך 
בסיס  את  איבד  הפחות  ולכל  במדינה,  השליטה  את  ומאבד  הולך  אף  הוא   — מכך  ויותר 

התמיכה העממית בו. 
הערבי־הסוני  העולם  ומאחוריהם  הסונית  העדה  בני  שמרביתם  המפגינים  בין  בעימות 
ובין משטרו של אסד, בחרה אנקרה בצד הסוני. הדבר הוליך לשינוי בעמדה תורכית, שהיה 
 AKP בתורכיה  השלטון  מפלגת  בהנהגת  תורכיה  של  הכוללת  במדיניותה  ספק  ללא  נעוץ 
והעומדים בראשה, ראש הממשלה ארדואן ושר החוץ אהמט דבוטאולו. אלו ביקשו לראות 
בתורכיה מעצמה אזורית ואף עולמית, ולכל הפחות שחקן אזורי בעל מעמד והשפעה שמרחב 

הפעולה המועדף עליו הוא העולם הערבי והמוסלמי ולא כבעבר אירופה. 
ארדואן קיוה כי מרחב זה ייפול בידיהן של תנועות אסלאמיות אחיות למפלגתו דוגמת 
הרשות  בשטחי  וחמאס  בסוריה  גם  לבוא  לעתיד  ואולי  במצרים  המוסלמים״  ״האחים 
הפלסטינית. לבד מכך התאפיין ארדואן כפוליטיקאי מתוחכם אך בה בעת גם אימפולסיבי 
ורגשני, הממהר להגיב בכל פעם שחש כי מישהו פגע בכבודו וביוקרתו או בכבודה ויוקרתה 
של תורכיה. אין ספק כי חוסר נכונותו של אסד להרכין ראש ולמלא אחר עצותיה ותכתיביה 
של אנקרה, הגבירו את זעמו של ארדואן שחש כי אסד בגד בו באופן אישי. התוצאה הייתה 
מעבר חד ומהיר מעמדה תורכית התומכת במשטר הסורי — לעמדה מסויגת וביקורתית הרבה 
יותר הגורסת כי על המשטר בדמשק לקדם רפורמות כתנאי להמשך התמיכה התורכית בו, 
ואף סיוע לגורמי האופוזיציה בסוריה במאבקם  עבור דרך לעמדה שעניינה הענקת מקלט 
ובעיקר  ערב,  מדינות  עם  יחד  משותפת  מאבק  לחזית  הצטרפות  ולבסוף  הסורי,  במשטר 

מדינות המפרץ, אך גם מדינות המערב נגד המשטר בדמשק. 
רפורמות,  ולקדם  עמו  בני  לדרישות  להיענות  לאסד  ארדואן  קרא   2011 במרס  ב־28 
וכמה ימים לאחר מכן ב־4 באפריל 2011 כבר הזהיר כי אם הרפורמות שהציעה תורכיה 
לא ייושמו ייאלץ לקיים עמו שיחה קשה ולהתרות בו כי עליו להתקדם בדרך הרפורמות.46 
באמצע אפריל 2011 כבר הכריז ארדואן כי תורכיה אינה יכולה לקבל מצב שבו המשטר 
המראות  נוכח  כי  הזהיר  הוא  המדינה.  באזרחי  לירות  הביטחון  כוחות  את  שולח  הסורי 
המגיעות מסוריה נראה כי מדינה זו הגיעה לשלב חדש נוכח האירועים בערים ָחלָּב, חֹמץ 

וַחָמאה המחזיר אותה אחורה אל )אירועי( ַחָמאה )של שנת 1982(.47 
הסורי,  המשטר  את  חריפות  במילים  ארדואן  תקף   2011 ביוני  ב־9  שהעניק  בריאיון 
אסד  את  לפטור  זאת  בכל  ניסה  הוא  זאת,  עם  ובברבריות.  זוועה  במעשי  אותו  האשים 
מאחריות לנעשה וקבע כי אחיו של הנשיא, מאהר, הוא העומד מאחורי האירועים האלימים 
אודות  ידיעה  נעדר  בכלל  או  בנעשה  כנראה  מעורב  אינו  עצמו  שהנשיא  שעה  בסוריה, 
המתרחש במדינתו.48 כחודש אחר כך כבר ניתקה עצמה תורכיה סופית ממשטרו של אסד. 
היא הקפיאה את הפעילות של שגרירותה בדמשק ומאוחר יותר, בפברואר 2012, אף סגרה 
אותה, הטילה סנקציות על המשטר הסורי והחלה מעניקה סיוע למורדים במשטר, ולמעשה 

סוכנות הידיעות אנטליה, 28 במרס, 4 באפריל 2011.  .46

רויטרס, 15 באפריל 2011.  .47

זאמאן )אנקרה(, 9 ביוני 2011.  .48
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ומאוחר  הלאומית״  ל״מועצה  גם  כמו  החופשי״  הסורי  ״הצבא  של  לפעילותו  בסיס  הפכה 
יותר בסיס של ״הקואליציה הלאומית״ הסורית.

בריאיון שהעניק ב־9 בנובמבר 2012 הסביר אסד כי: ״איני חושב שתפרוץ מלחמה עם 
אינו  יודעים שרוב העם התורכי  אנו  תורכיה, שהרי בשביל מלחמה צריך תמיכה עממית. 
רוצה במלחמה שכזו, והעם הסורי בוודאי שאינו רוצה בה. הסכסוך בינינו הוא בין ממשלות 
לא בין עמים.]...[ תורכיה הפכה מעוז לאופוזיציה לא בגלל שכך רוצה העם התורכי, אלא 
׳אפס  עם  נותר  הוא  בעיות׳  ׳אפס  שבמקום  היא  התוצאה  ארדואן.]...[  של  ממשלתו  בגלל 
הציבור  שהרי  אסד,  של  בדבריו  צדק  היה  מעטה  לא  במידה  כי  להודות  יש  חברים׳״.49 
התורכי מיעט לגלות עניין בנעשה בסוריה, הגם שהפגין — לכל הפחות בתחילת הדרך — 
אהדה למיליוני הפליטים ממדינה זו שהציפו את עריה של תורכיה והתקבלו בה לרוב בסבר 
פנים יפות. האדישות בקרב הציבור התורכי, כמו גם הרתיעה של הממסד הביטחוני התורכי 
מכל מעורבות בנעשה בסוריה, היוו מכשול בדרכו של ארדואן להעמיק את מעורבותה של 

אנקרה במשבר הסורי.

איראן — ידידות אמת

לאביב  עד  מטהראן.  חם  לחיבוק  אסד  זכה  תורכיה,  ושל  ערב  מדינות  של  בגידתן  לעומת 
2013 התבטאה התמיכה של ״ציר ההתנגדות״ בהנהגתה של איראן במשטר הסורי בסיוע 
כספי ולוגיסטי ובייעוץ וסיוע לוגיסטי ובשירותים שונים שהגישו פעילי חזבאללה לסוריה 
חלקם על אדמת לבנון, דוגמת חיסול מתנגדים למשטר שמצאו מחסה ומקלט בלבנון. בעניין 
זה העיר אלוף פיקוד צפון, יאיר גולן, בריאיון עוד ב־6 באפריל 2012: ״האיראנים אומרים 
לאסד: ׳תשמע אתה יקר לנו׳, והם תומכים בו במרץ רב. חלק מהעמידות של המשטר הסורי 
נובעת מכך שלתחושתו של אסד יש לו עדיין תמיכה במרחב הקרוב, מעבר לים וגם ברמה 
המעוצמתית. כשאסד מסתכל דרך החוצה הוא אומר: ׳יש לי פה את חזבאללה, הוא עוזר. 
יש לי את האיראנים הם תומכים בי, וברקע יש את סין ואת רוסיה שהן רחוקות מלהתלהב 
מן המגמה במערב לגנות, לבודד להביא להחלפה מהירה )של השלטון בדמשק(׳. ולכן אסד 

אומר לעצמו שמבחינה בין־לאומית הוא יכול להכיל את זה שהליגה הערבית מגנה אותו״.50
על הגישה האיראנית לשאלה הסורית ניתן היה ללמוד גם מדבריו של ֻמחִסן רזאי, שכיהן 
כמפקד משמרות המהפכה והיה מועמד לנשיאות בבחירות שהתקיימו באיראן באביב 2013: 
״סוריה, עיראק ואפגניסטאן הן ׳חגורת הזהב׳ במזרח־התיכון. ארצות־הברית שואפת להשיג 
עמדת השפעה, ולהפוך בכל האמצעים שבידיה לבעלת ההחלטה במדינות ׳חגורת זהב׳ זו. 
אזי  המערביים,  הכובשים  ובידי  האמריקנים  בידי  תיפול  ולא  עצמאית  תישאר  סוריה  אם 
ההתעוררות האסלאמית במזרח־התיכון תנוע בכיוון האסלאם. אבל אם מדינות אלו תיפולנה 
לידי ארצות־הברית — ההתעוררות האסלאמית תהפוך לנשלטת בידי ארצות־הברית״.51 אל 

סאנא, 9 בנובמבר 2012.  .49

ישראל היום, 6 באפריל 2012.  .50

הארץ, 20 באוגוסט 2012.  .51
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ראזי הצטרף מנהיגה הרוחני של איראן עלי חמינאי, שצוטט כאומר כי יש לעשות הכול כדי 
לעצור את המערב בסוריה ולהבהיר לכל כי בעבור איראן סוריה מהווה קו אדום.52 

דומה כי יותר מכל היטיב לבטא את הגישה האיראנית, לכל הפחות של האגף השמרני 
בהנהגה האיראנית, חכם הדת מהדי טאא׳ב: ״אם נאבד את סוריה לא נוכל להחזיק בטהראן, 
איראן שעליו  הדרומיים של  ממחוזותיה  חוזסטאן, אחד  )בירת  אהוַאז  נאבד את  אם  אולם 
לחמו איראן ועיראק במלחמת איראן-עיראק. בערבית שמו הוא ערביסטאן(, נוכל להחזיק 
בעלת  והיא  שלנו   35 המחוז  היא  סוריה  זו  מבחינה  בסוריה.  להחזיק  הוא  העיקר  מעמד. 

חשיבות אסטרטגית. אם עלינו לבחור בין סוריה או חוזסטאן — עדיף לנו לבחור בסוריה״.
טאא׳ב הוסיף וגילה כי לאחר שלאיראנים התברר שהצבא הסורי נעדר את הניסיון, הידע 
למשטר  איראן  ממשלת  הציעה  בנוי,  בשטח  מלחמה  היינו  ערים,  מלחמת  ללחום  והיכולת 
הסורי לכונן בסוריה כוחות דמויי כוחות הבסיג׳ )משמרות המהפכה באיראן( לצורך ניהול 

קרבות שכאלו.53

ישראל ופרוץ המהפכה בסוריה

עוד חזית עימות, הגם ששולית בעבורו של המשטר בדמשק שמיקד עצמו בקרב הישרדות 
גורלי מול אויביו, ובכל זאת חזית בעלת חשיבות ובוודאי סמלית, הייתה חזית רמת הגולן 
שבה ניצב המשטר הסורי מול ישראל, אך בה בעת מצא עצמו גם מול קבוצות של מורדים 

שנטלו מידיו את השליטה על חלקים נרחבים של רמת הגולן הסורית.
למן פרוץ המהפכה בסוריה לא הסתירה ישראל הרשמית את דעתה, הגם שנמנעה לתת 
לה ביטוי רשמי ומחייב, כי היא רואה באסד בבחינת ״השטן המוכר״ שלו הרגילה עצמה עם 
השנים, כי אין לה כל אינטרס בנפילתו. בכירים ישראלים אף טרחו להסביר כי לישראל 
עדיף אסד מוחלש ומדמם על כס השלטון בדמשק, הממקד את עצמו בנעשה בסוריה מבית, 
כפי  במדינה,  לשלטון  ועלייתן  סוריה  על  במאבק  אסלאמיות  תנועות  של  ניצחונן  על־פני 

שקרה בתוניסיה ובמצרים. 
אחרי הכול המשך שלטונו של אסד בדמשק נתפס בעבור ישראלים רבים כערובה יחידה 
טרור  תאי  של  התבססותם  בפני  יחיד  אפקטיבי  וכמחסום  הגבול,  לאורך  השקט  לשימור 
אסלאמיים ברמת הגולן פי שקרה בחצי האי סיני. בישראל היו עם זאת מי שגרסו, בעיקר 
שכן  אסד  של  נפילתו  את  דווקא  מחייב  הישראלי  האינטרס  כי  הביטחוני,  הממסד  בקרב 
בכך יהיה כדי להחליש את כוחו של הציר הקיצוני, ״ציר הרשע״ במזרח־התיכון, ומשום 
שנפילתו תהווה משום מהלומה כואבת לאיראן שהיא האתגר המרכזי הניצב בפני ישראל 

במזרח־התיכון.54

סאנדיי טלגרף, 21 באוגוסט 2012.  .52

אל־שרק אל־אוסט )לונדון(, 17 באוגוסט 2012.  .53

ריאיון עם אלוף פיקוד צפון, יאיר גולן, ידיעות אחרונות, 18 בספטמבר 2013; ריאיון עם אלוף עמוס   .54

ידלין, ראש אמ״ן לשעבר, ערוץ 10, 30 באוגוסט 2010.
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אין פלא כי ישראל הרשמית נמנעה מלהחליט לאן פניה בכל האמור בעתידה של סוריה 
ועתיד משטרו של אסד, ועד כמה ראוי לה להיגרר למעורבות בנעשה במדינה זו. לדוגמה, ״ניו 
יורק טיימס״ ב־15 במאי 2013 ציטט בכיר ישראלי שאיים כי כל תגובה סורית למתקפות 
ישראליות על אדמתה )המכוונות נגד משלוחי נשק מאיראן לידי חזבאללה(, תגרור תגובה 
 ,2013 קשה כדי הפלתו של אסד. מנגד, בשיחה עם העיתון הבריטי ״טיימס״ ב־18 במאי 

הצהיר בכיר ישראלי אחר כי ישראל מעוניינת דווקא בהישארותו של אסד בשלטון.55
2012 עלה בידי המורדים להשתלט על אזורים נרחבים, בעיקר במרחב  לקראת שלהי 
הכפרי שסביב לקונֵיטרה, בירת מחוז קונֵיטרה הגובל עם ישראל. האש שהתפשטה אל מחוז 
קונֵיטרה ואל מרחבי רמת הגולן הסורית לא עצרה בגדר הגבול הישראלי-סורי, אלא החלה 
זולגת גם לתוככי השטח הישראלי, לרוב עקב ירי טועה כחלק מחילופי אש בין הצבא הסורי 
מסוריה  שנורו  מרגמה  פצצות  של  נפילה  בעקבות   ,2012 בנובמבר  ב־11  המורדים.  ובין 
טיל  הכיפורים,  יום  מלחמת  מאז  לראשונה  צה׳׳ל,  ירה  הגולן,  שברמת  חזקה  לתל  סמוך 
״תמוז״ לעבר עמדה של הצבא הסורי באזור ביר אל־עג׳ם שבצד הסורי של הגבול שממנה 
נורתה האש, ופצע כמה חיילים סוריים שנמצאו בעמדה.56 עם זאת התגובה הישראלית לא 

עצרה את המשך זליגת האש לשטח ישראל, הגם שמדובר היה לרוב בירי טועה.
המציאות המתהווה לאורך הגבול הישראלי-סורי הביאה את ישראל לעשות מעשה בעל 
משמעות, גם אם מוגבל בהיקפו. היא החלה מגישה סיוע הומניטרי למורדים שפעלו בקרבת 
הגבול. ב־27 במרס 2013 דווח לראשונה מישראל כי חמישה מורדים סורים פצועים הגיעו 
לגבול לבקש עזרה, וכמה מהם פונו לקבלת טיפול רפואי לבית החולים זיו שבצפת. מצה״ל 
נמסר כי: ״מדובר באירוע נקודתי שלא מעיד על שינוי במדיניות הישראלית, שעיקרה לא 
לגופו״.57  נבחן  אחד  שכל  מיוחדים,  הומניטריים  מקרים  למעט  הגדר  חציית  את  לאפשר 
למותר לציין כי סיוע זה עתיד היה להפוך אבן פינה של המדיניות הישראלית ביחס לנעשה 
לאורך קו הגבול בין סוריה ובין ישראל, הגם שמדובר היה במדיניות שעניינה מענה טקטי 
ביחס  כוללת  ישראלית  באסטרטגיה  ולא  הגבול,  של  הסורי  העבר  מן  הדינמית  למציאות 

למשבר הסורי.
בראשית 2013, כמדווח, קיבל העיסוק הישראלי בשאלה הסורית מפנה דרמטי, בעקבות 
החלטה של ישראל לפעול בעומק שטחה של סוריה כדי למנוע העברתו של נשק מתקדם 
תקפו  ישראליים  מטוסים  כי  מדמשק  דווח   2013 בינואר  ב־30  חזבאללה.  לידי  מאיראן 
מטרות צבאיות בקרבת דמשק. בדיווחים בתקשורת הזרה נטען כי היעד לתקיפה הישראלית 
היו מערכות טילי נ״מ מתקדמים מדגם אס־אי־17 שסופקו לסוריה בידי הרוסים, ושאותן 
התעתדה דמשק להעביר לידי חזבאללה. מדובר בטיל נ״מ מתקדם לטווח של עד 150 ק׳׳מ 
העשוי להקשות על פעילות חיל האוויר הישראלי בשמי לבנון, ומכאן שבישראל התייחסו 

ניו יורק טיימס, 15 במאי 2013; טיימס )לונדון(, 18 במאי 2013.  .55

וואלה,  בגולן״,  פצמ״ר  לנפילת  בתגובה  סוריות  עמדות  לעבר  פגזים  ירה  ״צה״ל  בוחבוט,  אמיר   .56

12 בנובמבר 2012.

ערוץ 2, 27 במרס 2013; הארץ, 28 במרס 2013.  .57
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אליו כאל ״נשק שובר שוויון״ שמסירתו לידי חזבאללה היא בבחינת ״חציית קו אדום״.58 
ישראל נמנעה בתחילה מלהתייחס לדבר התקיפה, אולם ימים לאחר מכן אישר שר הביטחון 

אהוד ברק במהלך ביקור בצרפת כי: ״הזהרנו ולבסוף פעלנו״.59
שדה  הותקף  הפעם  בסוריה.  ותקפה  ישראל  שבה   ,2013 במאי   3 שישי,  יום  בשחר 
התעופה הבין־לאומי של דמשק. יומיים לאחר מכן תקפו מטוסים ישראליים שורה של יעדים 
בסביבות דמשק, אחד מהם על פסגת ג׳בל קאסיון המשקיף על הבירה. מהתקשורת עלה כי 
היעד לתקיפה הישראלית היה משלוח של טילי קרקע-קרקע מתקדמים מתוצרת איראנית, 
פאתח 110, שהיו בדרכם מאיראן דרך סוריה לידי חזבאללה. הפרשנים הצבאיים בישראל 
כחודשיים   ,2013 יולי  ב־5  שוויון״.60  ״שובר  בנשק  היה  מדובר  הפעם  גם  כי  לספר  ידעו 
לאחר התקיפה הישראלית האחרונה, דווח מפי מקורות צבאיים אמריקניים כי ישראל תקפה 
מטרה צבאית סורית באזור אל־סאמיה שבסמוך לעיר הנמל לאדִ׳קיה שלחוף הסורי. היעד 

שהותקף הפעם היה מחסן בו אוחסנו טילי יאחונט מתוצרת רוסיה.61
כדי  הפנימית,  בזירה  המסובך  אסד,  של  חולשתו  את  לנצל  החליטה  ישראל  כי  נראה 
לשנות את כללי המשחק שהתקיימו בגבולה הצפוני במשך שני העשורים האחרונים. אחרי 
הכול במשך שנים ארוכות אפשרו הסורים העברתם של עשרות אלפי טילים מתקדמים לידי 
חזבאללה, כל זאת תחת עיניה הפקוחות של ישראל שנרתעה מלפעול מחשש לתגובתם של 
שני אלו, וזאת בשל מאזן האימה שהתקיים בינה ובין סוריה וחזבאללה, שהתבסס על ארסנל 
הטילים שהחזיק הארגון הלבנוני כמו גם זה שנמצא בידיו של הצבא הסורי. המהפכה הסורית 
שיקעה את הצבא הסורי, ובעקבותיו גם את חזבאללה, בביצה טובענית של מלחמת אזרחים 
עקובה מדם. בישראל הניחו אפוא כי מכיון שהצבא הסורי הלך ונחלש ואף איבד מיכולותיו 
נגד המורדים בכל רחבי המדינה, הרי שיכולת התגובה  בשל מאבק הישרדות שהוא מנהל 

שלו הפכה מוגבלת — דבר המעניק לישראל אפשרות לפעול מזה שנים רבות.
אסד נמנע מלהגיב למתקפות הישראליות וכמוהו גם איראן וחזבאללה, שהעדיפו להותיר 
בשטח  שהתבצעו  בתקיפות  היה  מדובר  בעבורן  הסורי.  השליט  של  במגרשו  הכדור  את 
סוריה, ומשום כך על הנשיא הסורי להגיב להן. ישראל שבה ותקפה אפוא על אדמת סוריה 
משלוחי נשק שעשו את דרכם מאיראן, ורק הגעתם של הרוסים אל סוריה בספטמבר 2015 

חייבה אותה לשקול את מדיניותה זו ולהתאימה למציאות המשתנה במרחב שמצפון לה.

אלי מלחמת אזרחים וג׳האד

במדרון שבו הידרדרה עתה סוריה אל מלחמת אזרחים וג׳האד ראוי להזכיר שני אירועים 
דאעש  של  כשלוחתו   2012 בינואר  אל־נֻצרה  ג׳בהת  של  כינונה   — האחד  משמעות.  בעלי 

במרחב הסורי, והשני — התלקחות הלהבות בעיר חֹמץ בפברואר 2012.

הארץ, 1 בפברואר 2013; ניו יורק טיימס, 2 בפברואר 2013.  .58

הארץ, 5 בפברואר 2013.  .59

הטלוויזיה הסורית, 5, 6 במאי 2013; הארץ, 6 במאי 2013; ניו יורק טיימס, 6 במאי 2013  .60

הטלוויזיה הישראלית, ערוץ 2, 15 ביולי 2013.  .61
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בלחימה  ומעורבותו  האזורית  וזו  הסורית  הבמה  של  מרכזה  אל  דאעש  של  פריצתו 
בסוריה, עתידות להפוך בעלות משמעות רק כשנתיים מאוחר יותר, אבל בעצם כינונה של 
ג׳בהת אל־נֻצרה, בתחילה כשלוחה של דאעש ולאחר מכן כגוף עצמאי, היה כדי להעיד על 
מגמה של אסלאמיזציה שעתידה הייתה לדרדר את המדינה למלחמת ג׳האד ובסופו של יום 

להביא על המהפכה את סופה. 
בה בעת התלקחות האש בחֹמץ העידה על מעבר משלב של התקוממות עממית חמושה 
הראשיות  בדרכים  הגדולות,  בערים  נוגעת  הפריפריה שאינה  ובאזורי  הכפריים  במרחבים 

המחברות ביניהן ובמעברי הגבול, אלי מלחמת אזרחים ולהתפרקותה של המדינה.

הקמתה של ג׳בהת אל־נֻצרה — ראשון הארגונים הג׳האדיים בסוריה 
ב־24 בינואר 2012 הוכרז על הקמתה של ״חזית הסיוע לתושבי השא׳ם״ בהנהגתו של אבו 
מן הכפר אל־ ֻאסאמה אל־עבאסי אל־וחיד  נחשף שמו האמיתי:  לימים  ֻמחמד אל־ג׳ולאני. 
שחיל שליד דיר אל־זור. בילדותו עבר ג׳ולאני עם משפחתו לגור באזור אידליב, בעקבות 
אביו שעבד כנהג במוסד לשיכון ובינוי של צבא סוריה. ג׳ולאני למד רפואה באוניברסיטה 
של דמשק, וב־2003 יצא לעיראק ללחום בכוחות האמריקניים שכבשו מדינה זו. ב־2006 
אל־שא׳ם(  )גֻ׳נוד  אל־שא׳ם״  ״לוחמי  ארגון  של  כמפקדו  שנים  כמה  ושימש  ללבנון  עבר 

שפעלו על אדמתה באותה העת.62
ראשיתו  כזכור,  בעיראק.  דאעש  של  כשלוחה  אל־נֻצרה  ג׳בהת  פעלה  דרכה  בראשית 
אל־עיראק(  פי  אל־אסלאמיה  אל־דולה  )תנט׳ים  בעיראק״  האסלאמית  המדינה  ״ארגון  של 
ב״ארגון הייחוד והג׳האד״ )ג׳מאעת אל־תוחיד ואל־ג׳האד( שהוקם ב־2003 בעיראק מעט 
לאחר כיבושה של המדינה בידי כוחות ארצות־הברית. לאחר שהארגון נשבע אמונים בשלהי 
ושינה את שמו  עיראק  הוא הפך לשלוחה שלו על אדמת  2003 לארגון אל־קאעדה,  שנת 
בידי  חוסל  שזה  ולאחר  אל־זרקאווי  ֻמצעיב  אבו  עמד  הארגון  בראש  עיראק.  לאל־קאעדה 
כוחות אמריקניים ב־2006 החליף אותו איוב אל־מצרי. עם חיסולו של האחרון ארבע שנים 
לאחר מכן החליף אותו אבו בכר אל־בע׳דאדי, שאף העניק לארגון את שמו ״ארגון המדינה 

האסלאמית בעיראק״.
מראשית פעילותו בעיראק נהנה בגלגוליו השונים מתמיכה שבשתיקה מצידו של המשטר 
הפועלים  האמריקניים  הכוחות  נגד  הטרור  פעילות  נוכח  עיניו  את  לעצום  שבחר  הסורי, 
ולהפוך  אימונים  בסיסי  סוריה  אדמת  על  להקים  לארגון  בדמשק אפשר  בעיראק. המשטר 
אותה לנתיב מעבר של אספקה, ובעיקר של מתנדבים שעשו את דרכם להצטרף לשורותיו. 
נגד הכוחות האמריקניים בעיראק, אבל לימים  על אלו נמנו סורים רבים שביקשו ללחום 

לאחר ששבו לסוריה הצטרפו לשורות המהפכה נגד משטרו של אסד ואף הפכו למוביליה.
ל״ארגון  עמד  שבראשו  הארגון  שם  את  אל־בע׳דאדי  בכר  אבו  שינה   2013 באפריל 
לבטא  כדי  דאעש(,  בערבית  התיבות  )ראשי  ובאל־שא׳ם״  בעיראק  האסלאמית  המדינה 
הוא  ארגונו  כי  להכריז  ג׳ולאני  מיהר  בתגובה  לארגון.  אל־נֻצרה  ג׳בהת  של  כפיפותה  את 

ג׳זירה נט, 15 ביוני 2015.  .62
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ארגון עצמאי הכפוף ישירות להנהגת ארגון אל־קאעדה. בצעד נגדי קרא בע׳דאדי תיגר על 
אל־קאעדה ועל מנהיגיו ואף האשימם בכפירה — מהלך שהגיע כאמור לשיאו בקיץ 2014 
משבע׳דאדי הכריז על כינונה של ח׳ליפות אסלאמית בהנהגתו למורת רוחה ואף התנגדותה 
הגלויה של הנהגת הארגון. שנתיים לאחר מכן, ביולי 2016, הכריז גם ג׳ולאני על התנתקותו 
גוף חדש תחת ג׳בהת אל־נֻצרה ושמו ״חזית פתח אל־ מארגון אל־קאעדה ועל כינונו של 
הנהגת  של  בברכתה  בתחילה  נעשה  ג׳ולאני  של  זה  צעד  אל־שא׳ם(.  פתח  )ג׳בהת  שא׳ם״ 

אל־קאעדה ובתיאום מלא עמה.
נגד  כוון  הפיגוע  בסוריה.  ראשון  פיגוע  התרחש   ,2011 בדצמבר  ב־23  זה  לכל  קודם 
מפקדה של מנהלת הביטחון הכללי, אחד ממנגנוני הביטחון הסוריים, בכפר סוסה — פרבר 
שעמדה  אל־נֻצרה  ולג׳בהת  אנשים,   44 נהרגו  בפיגוע  מערבה.  בדרום  המצוי  דמשק  של 

מאחורי הפיגוע הייתה זו אחת מהופעותיה הראשונות בזירה הסורית.63
הפיגוע ביטא עליית מדרגה של המורדים במאבקם המזוין במשטר הסורי, אבל יותר מכך 
היה בו כדי ללמד על עליית משקלו של הממד האסלאמי כדי הפיכתו לבעל משקל מכריע 
אסלאמיים  צבעים  צבועות  חמושות  קבוצות  של  הופעתן  בצל  בסוריה,  המורדים  בקרב 
שנטלו לידיהן את כתר ההובלה של המהפכה ושל המלחמה בסוריה. קבוצות אלו, ובמיוחד 
הקיצוניות שבקרבן, לא בחלו כאמור בפיגועי טרור, ובחלקם אף פיגועי התאבדות, שכוונו 

לא פעם נגד אזרחים.
מכאן ואילך הפכו הפיגועים לחם חוקם של הסורים, וחלק משגרת החיים במדינה. ב־6 
2012 פוצץ מטען נפץ ליד אוטובוס שהסיע חיילים ליד מתקן צבאי בשכונת אל־ בינואר 
בינואר,  נוספים התרחשו בדמשק  פיגועים  28 אנשים.  וגרם למותם של  מידאן שבדמשק, 
במאי וביוני 2012. ב־3 באוקטובר 2012 פוצצו שלושה מחבלים מתאבדים שלוש מכוניות 
תופת בכיכר המרכזית של ָחלָּב, כיכר סעדאללה אל־ג׳אברי. 48 איש נהרגו בפיגוע והרס 
רב נגרם לבניינים סמוכים. הפיגועים נמשכו בתדירות ובעוצמה הולכים וגוברים, כשאחד 
2012 במסגד אל־ִאמאן במרכז דמשק, ובו  משיאיו של גל הטרור היה פיגוע ב־21 במרס 
נהרג סעיד ֻמחמד רמדאן אל־בוטי, אחד מבכירי אנשי הדת הסונים בסוריה שנמנה על הזרם 

הצופי ונותר נאמן למשטרו של אסד.64
לנדבך  ואף  נפרד  בלתי  לחלק  ההתאבדות  פיגועי  את  הפכו  אף  האסלאמיים  הארגונים 
חשוב בתורת הקרב ובטקטיקת הלחימה שלהם, מששילבו לוחמים מתאבדים בלחימה נגד 
כוחות הצבא הסורי. כך למשל קדמו למתקפות המורדים על שדה התעופה בטבקה באוגוסט 
פיגועים שבוצעו באמצעות משאיות   ,2015 יותר בדיר אל־זור באוקטובר  ומאוחר   ,2012
בטבקה  אלו.  שדות  של  הכניסה  שערי  אל  שכוונו  מתאבדים  מחבלים  בידי  נהוגות  תופת 
עלה בידי אנשי דאעש לפרוץ בעקבות פיגוע שבו נטלו חלק שלוש משאיות כאלו, אל שדה 

התעופה ולהשתלט עליו.65

הטלוויזיה הסורית, 23 בדצמבר 2011; אל־וטן )דמשק(, 24 בדצמבר 2011.  .63

הטלוויזיה הסורית, 6 בינואר 2012, 21 בפברואר 2013; אל־וטן )דמשק(, 7 בינואר, 4 באוקטובר   .64

2012. גם סאנא, 21, 23 בפברואר 2013.

אל־ג׳זירה, 27 באוגוסט 2014.  .65
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לצד פיגועי טרור נגד סמלי המשטר הסורי וכוחות צבא החלו המורדים, לרוב אנשי דאעש 
ו׳׳חזית הסיוע״, ממקדים עצמם בפיגועי טרור נגד יעדים שיעים או עלווים דוגמת פיגועים 
סמוך למקום קברה של סת זַינב, ביתו של עלי בן אבי טאלב ונכדתו של הנביא ֻמחמד. הקבר 
המצוי כעשרה קילומטרים מדרום מזרח לדמשק מהווה מקום עלייה לרגל לשיעים, וסביבתו 
של  קברה  מקום  גם  כך  דמשק.  באזור  המתגוררים  מהם  אלו  לאותם  מגורים  מקום  הפכה 
רקיה )מקאם רקיה גנת אל־ֻחסין(, בתו של ֻחסין בנו של עלי, המצוי בקרבת מסגד בני אוַמיה 
בלב דמשק. גם שכונת כפר סוסה הפכה יעד מועדף לפיגועים, שכן היו מצויים בה מרכזי 
גם השכונות העלוויות  בנוסף אליה  וכן מטות של כמה ממנגוני הביטחון הסוריים.  שלטון 

בחֹמץ וריכוזים של העלווים בחוף הסורי, הפכו יעדים לפיגועי טרור שכאלו.66
בתי  אשכול  תלמידי  נגד  שכוון  בחֹמץ,   2014 באוקטובר  ב־1  פיגוע  היה  לכך  דוגמה 
הספר היסודים עכרמה אל־מח׳זומי ועכרמה אל־ֻמחדת׳ה שברובע עכרמה בעיר, שבו מרבית 
בית הספר: האחת  תופת התפוצצו בפתח  מכוניות  בני העדה העלווית. שתי  התושבים הם 
בעת שהילדים יצאו את בית הספר עם סיום הלימודים, והשנייה שבה נהג מחבל מתאבד 
כמה דקות מאוחר יותר כשרכבי פינוי והצלה הגיעו כדי לטפל בנפגעים. 41 תלמידים נהרגו 
אחריות.  עליו  מליטול  נמנעה  שזו  הגם  אל־נֻצרה,  לג׳בהת  יוחס  הפיגוע  נפצעו.   74 ועוד 
של  ילדיהם  מרביתם  כי  עלה  הנפגעים  ברשימת  מעיון  כי  טענו  המורדים  במחנה  מקורות 

קציני צבא, או בכירים במערכת הביטחונית של המשטר הסורי.67
לטרור נפלו קורבן גם כפריים שיעים דוגמת תושבי הכפרים כפריא ואל־פועה שמצפון 
לָחלָּב, שהיו מצויים תחת מצור ממושך של המורדים ופונו לָחלָּב באפריל 2017 במסגרת 
הסכם עם המורדים. במהלך הפינוי התפוצצה מכונית תופת בקרבת שיירת אוטובוסים של 
מפונים שיעים והרגה למעלה מ־100 איש, מרביתם נשים וילדים.68 ככל שהמלחמה בסוריה 
התמשכה החל הטרור זולג מסוריה אל מחוץ לגבולותיה, תחילה לשכנותיה, עיראק, לבנון 
ואחר כך גם ירדן ותורכיה, ומאוחר יותר, בניצוחו של ארגון דאעש, גם לאירופה ואפילו 

לארצות־הברית.

חֹמץ ״בירת המהפכה״

עוד בשלהי 2011 הפכה העיר חֹמץ למובילת המחאה בסוריה, ובכך ירשה את מקומה של 
בעלת  בעיר  שמדובר  העובדה  כי  להניח  אפשר  ראש.  המחאה  כזכור  הרימה  שבה  דרעא 
אוכלוסייה מעורבת תרמה להתלקחות האש בעיר )העלווים הם העדה השנייה בגודלה בעיר, 
של  אחוזים  כ־10  מהוים  לעדותיהם  הנוצרים  ואילו  האוכלוסייה  מכלל  אחוזים  כ־30  כדי 

התושבים בעיר, למרות שבעבר היוו כדי מחציתה של האוכלוסייה(.

״לפחות 180 הרוגים בשתי התקפות טרור של דאעש בדמשק ובחומס״, הארץ, 21 בפברואר 2016.  .66

 41 41 טיפלאן פי תפג׳ירינ אסתהדפא מדרסה פי חמץ״ )פיגוע מזויע... הרג  ״מג׳זרה מויעה... מקתל   .67

ילדים בשני פיצוצים בבית ספר יסודי בעיר(, אל־נהאר )בירות(, 1 באוקטובר 2014.

״סוריה: לפחות 100 הרוגים בפיגוע בסמוך לשיירת אוטובוסים בפרברי ָחלָּב״, ערוץ 10, 15 באפריל   .68
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במהלכו של קיץ 2011 חדרו קבוצות של חמושים מאזורי הכפר והמרחבים החקלאיים 
המקיפים את העיר אל חֹמץ, והתבססו בכמה משכונותיה ובראשן באב עמרו המצויה בדרום 
מערבה של העיר. הצבא הסורי הגיב בהפגזות ארטילריות של השכונות שעליהן השתלטו 
המורדים, וב־4 בפברואר 2012, שעה שבסוריה ציינו מלאת 30 שנים לפרוץ המרד בַחָמאה, 
אותו  במהלך  בחֹמץ  הקרבות  המשטר.69  של  לשליטתו  להשיבן  כדי  עליהן  במתקפה  פתח 
לנוס  העיר  מתושבי  אלפים  מאות  ואילצו  הרוגים,  לאלף  קרוב  אחריהם  הותירו  החודש 
מבתיהם. בראשית מרס 2012 הודיע ״הצבא הסורי החופשי״ בשמן של הקבוצות הלוחמות 

בעיר על נסיגת לוחמיו מן העיר וזאת, לדבריו, כדי להצילה מהרס ומחורבן.70 
מערביים  לעיתונאים  ניתנה  המערבית  התקשורת  של  הלב  שתשומת  הוא  אופייני  אך 
ששילמו בחייהם במהלכם של הקרבות בעיר, או שנלכדו בתווך שבין המחנות הניצים בה. 
2012, והיה  ז׳אקייה שנהרג בקרבות בעיר ב־11 בינואר  ז׳יל  כך צלם העיתונות הצרפתי 
העיתונאי המערבי הראשון שנהרג במלחמה בסוריה. לאחריו הגיעו העיתונאית האמריקנית 
שנהרגו  אושליק,  רמי  הצרפתי  העיתונות  וצלם  הבריטי,  טיימס״  מ״סאנדיי  קוובין  מארי 
בהפגזות על שכונת באב עמרו שבה שהו ב־22 בפברואר 2012. ממשלת סוריה טענה כי 
העיתונאים נכנסו לסוריה ופעלו בה שלא באישור הרשויות, ולכן האחריות לגורלם מוטלת 
וכתבת  קונרוי  פול  טיימס״,  ״סאנדיי  כתב  נוספים,  עיתונאים  שני  בלבד.  ועליהם  עליהם 
העיתון הצרפתי ״לה פיגרו״ אדית בוויה, נפצעו אף הם בהפגזות והוברחו בידי המורדים 

מתחת לאפו של המשטר הסורי ללבנון.
מספרם של העיתונאים שנהרגו במהלכה של המלחמה בסוריה נאמד על למעלה מ־150. 
הכתב הראשון שמותו תועד במלחמה היה הצלם רבאן, שנעצר ב־19 בנובמבר 2011 בידי 
כוחות הביטחון הסוריים בעיירה אל־קוֵציר שבה תיעד את מהלך ההפגנות שהתקיימו בה נגד 
השלטונות. גופתו נתגלתה לאחר כמה ימים, והתברר כי עיניו נעקרו מחוריהן. גם עיתונאים 
של המשטר הסורי שילמו בחייהם במהלכה של המלחמה. ראשון להם היה שדרן הטלוויזיה 
וכחודש לאחר   2012 ביולי  ג׳בהת אל־נֻצרה  בידי אנשי  ֻמחמד אל־סעיד, שנחטף  הסורית, 
מכן חוסל על־ידם. כתבת הטלוויזיה הסורית, יארא עבאס, נהרגה ב־23 במאי 2013 בעת 

שסיקרה את הקרבות בעיירה אל־קוֵציר. 
בר מזל יותר ממנה היה כתב הטלוויזיה הסורית בָחלָּב שאדי ִחלוַה, פקיד זוטר בעיריית 
ָחלָּב שטיפס מעלה מעלה והפך לאחד מסמליו של השידור הציבורי הסורי, וליתר דיוק עדות 
 2016 במאי  ב־14  נפגע  ִחלוַה  אסד.  של  ההישרדות  במאבק  כלי  זה  של  להפיכתו  וביטוי 
מפגז שנחת בקרבת תחנת השידור של הטלוויזיה הסורית בָחלָּב, אך החלים מפצעיו ושב 
ָחלָּב,  2012 מאחד מרחובות  ביוני  ב־2  טלוויזיה  זכה לפרסום בשל שידור  הוא  לעבודתו. 
שבמהלכו תיאר לצופים את האווירה הרגועה והשקטה בעיר כשלפתע הגיח נער, היכה בו 

וצעק למצלמות:״ הטלוויזיה הסורית משקרת״.
אך גורלם של העיתונאים, אף אלו ששירתו אותו בנאמנות, לא הטריד את אסד לרגע. 
הוא חגג את ניצחונו בחֹמץ בביקור שקיים במרס 2012 בבאב עמרו, שבמהלכו נפגש עם 

אל־ג׳זירה, 4, 6 בפברואר, 1 במרס 2012.  .69

אל־ג׳זירה, 1 במרס 2012.  .70
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לדמשק  מחוץ  הנדירים  מביקוריו  אחד  אגב  זה  היה  צבאו.  חיילי  ועם  מקומיים  תושבים 
ולמעשה אף מחוץ לארמונו, מאז החלו המהומות.71 

ואולם, ניצחון המשטר לא היה שלם, שכן לא עלה בידו לעקור לגמרי את המורדים מן 
העיר ומן המרחבים הכפריים הסובבים אותה, ואלו המשיכו ללחום בו תוך שהם עוברים 
2013 שב  משכונה לשכונה או נסוגים למרחבים הכפריים המקיפים את העיר. בסוף מרס 
והכריז המשטר כי באב עמרו טוהרה לגמרי מנוכחות של מורדים, וביולי 2013 הכריז גם על 
כיבושה המלא של שכונת אל־ח׳אלידייה, אחת משכנותיה המערביות של העיר שבהן החזיקו 
המורדים. הקרבות הביאו להרס ניכר במרבית השכונות הסוניות של העיר ובהן באב עמרו, 
ואל־ אל־ִאנשא׳את  אל־ע׳וטה,  אל־זיתון,  כרם  אל־ֻקצור,  אל־סבאע,  באבא  אל־ח׳אלידיה, 
וער, הגם שבזו האחרונה נותרו קבוצות של מורדים ותומכיהן מוקפות בידי צבא המשטר. 
לאחר כיבושה של ָחלָּב בידי כוחותיו של המשטר הסורי בדצמבר 2016 הושג הסכם לפינוים 

של המורדים גם משכונת אל־וער, ואלו השלימו את פינוי השכונה במאי 72.2017

רגעי הכרעה מדומים

במשך השנה הראשונה למחאה עלה בידי המשטר הסורי להחזיק מעמד, ולעמוד איתן מול 
גל המחאה הגואה נגדו. המשטר בדמשק הוסיף לאחוז בריכוזים העירוניים הגדולים במדינה, 
בצירי התחבורה הראשיים המחברים ביניהם ואף בשדות התעופה, בנמלים ובמעברי הגבול. 
ובראשם  הסורית,  החברה  של  חשובים  חלקים  בקרב  מתמיכה  ליהנות  שהוסיף  אף  נראה 
בני עדות המיעוטים: עלווים, נוצרים ודרוזים ואף מעבר להם. גם תושבי הערים הגדולות 
במדינה, ובראשן דמשק וָחלָּב בעלות הרוב הסוני, העדיפו לצפות מן הצד במתרחש במדינה 
ונמנעו מלהצטרף למחאה. יציבות זו נתפסה בעיניהם עדיפה על־פני זינוק אל הבלתי ידוע, 
אנרכיה  עדות,  בין  דמים  מרחץ  שכללו  לבנון  או  עיראק  דמוית  למציאות  להביאם  העלול 

וכאוס או גרוע מכך — שלטון של קבוצות אסלאמיות קיצוניות.
סוריה נעדרה אפוא בשלביה הראשונים של המחאה את צעירי כיכר אל־תחריר שהעניקו 
למהפכה במצרים את תמונת הניצחון. צעיריה של דמשק ושל ָחלָּב העדיפו להסתגר בבתיהם, 
ולכל היותר באו או הובאו, הגם שלא בהמוניהם, להפגנות הזדהות עם המשטר הסורי ועם 
פיגועי  טרם  שבָחלָּב,  אל־ג׳אברי  סעדאללה  כיכר  דוגמת  הגדולות,  הערים  בכיכרות  אסד 
הטרור שהתרחשו בה ושהחריבו אותה, או כיכר בני אומיה או כיכר אל־סבע בחראת בדמשק. 
הצבא הסורי ומנגנוני הביטחון, ולצידם מערכות הממשל ומוסדות המדינה, הפגינו לכידות, 
נאמנות ומחויבות למשטר. המדובר היה לא רק בצמרת הצבאית, הביטחונית, הממשלתית 
והמפלגתית, אלא גם במאות אלפי מגויסי חובה בצבא הסורי ועימם הקצונה הזוטרה, חלקם 
הגדול בני העדה הסונית, או מאות אלפי מועסקים במגזר הציבורי הנשלט בידי הממשלה, 
העבודה  במקומות  להתייצב  הוסיפו  או  מפקדיהם  להם  הפקודות שנתנו  את  למלא  שבחרו 

שלהם במשרדי הממשלה.

סאנא, 27 במרס 2012.  .71

רועי קייס, ״בירת המרד בעבר נפלה: אסד השלים כיבוש חומס״, וויינט, 22 במאי 2017.  .72
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חיסולה של הצמרת הביטחונית, 18 ביולי 2012

ב־18 ביולי 2012 התרחש פיגוע במקום מושבה של הלשכה לביטחון לאומי )מכתב אל־אמן 
של  בכיריה  חוסלו  בפיגוע  הסורית.  הביטחונית  המערכת  של  הקודשים  קודש  אל־קומי(, 
המערכת הצבאית והביטחונית של סוריה, שפיקדו עד לרגע מותם על המאבק במתקוממים. 
אל־ )ח׳לית אדארת  לניהול המשבר  ראג׳חה; ראש התא  דאוד  ההגנה,  היה בשר  המדובר 

בפיגוע  שווכת.  אצף  אסד,  הנשיא  של  וגיסו  ההגנה  שר  וסגן  אל־תורכמאני;  חסן  אזמה(, 
נפצעו גם ראש הלשכה לביטחון לאומי, ִהשאם אח׳תיאר, שמת יומיים לאחר מכן מפצעיו 

וכן שר הפנים, ֻמחמד אל־שעאר, השורד יחיד מהפיגוע.73
הפגיעה בראשיו של המשטר הסורי לוותה במתקפה של קבוצות של חמושים, שחלקן 
השתייך ל״צבא הסורי החופשי״, על דמשק. החמושים הצליחו להשתלט על כמה מרובעיה 
של העיר, ובהן רובע אל־מידאן, ולרגע התקבל הרושם כי דמשק עומדת ליפול בתוך שעות 
או ימים מעטים בידי המורדים. יומיים לאחר מכן פתחו קבוצות חמושות במחנה המורדים 
במתקפה על ָחלָּב, ואף הצליחו להשתלט על כמה משכונותיה המזרחיות. במקביל נמסר כי 
בידי המורדים עלה להשתלט על מעברי הגבול שבין סוריה ובין תורכיה ועיראק. ולבסוף, 
דווח כי האוכלוסייה הכורדית בצפונה ובמזרחה של המדינה )כ־10 אחוזים מכלל תושביה 
של סוריה(, שישבה עד לאותה העת על הגדר, החלה מקדמת מהלך של כינון ממשל עצמי 

באזורים הכורדיים בצפון סוריה, הגם שנמנעה מלהצטרף לשורות המורדים.74
התפתחויות דרמטיות אלו באו על רקע של התגברות תופעת העריקה משורות המשטר — 
הן מן הצבא והן מזרועות הממשל האחרות. כך לדוגמה נמסר עוד בראשית יולי 2012 כי 
ביחידת  חטיבה  כמפקד  שכיהן  טלאס,  ֻמצטפא  לשעבר,  ההגנה  שר  של  בנו  טלאס,  מנאף 
משמר הרפובליקה ונודע בקרבתו האישית לאסד, ערק לפריז יחד עם כמה מבני משפחתו. 
הוא הסביר בריאיון ב־24 ביולי 2012: ״איני רואה עצמי כבכיר בשורות המשטר, אלא חלק 
מבניו של הצבא הערבי הסורי המתנגד לברבריות ולרצח חפים מפשע ולשלטון המושחת.
]...[ אני מייחל לכינונה של סוריה מאוחדת, ולבנייתה מחדש כמדינה שאינה מאמינה ואינה 

דוגלת בנקמה, באפליה ובאנוכיות״.75 
בכמה  סורים  שגרירים  כמה  עת  הסורי,  הדיפלומטי  בסגל  גם  סדקים  ניבעו  לראשונה 
מדינות כמו עיראק, קפריסין, איחוד האמירויות הערביות ובריטניה, הכריזו כי הם חדלים 
ריאד  הממשלה  ראש   2012 באוגוסט  ב־6  הצטרף  אלו  אל  בדמשק.76  המשטר  את  מלייצג 
פריד ִחג׳אב, שמונה לתפקידו חודשיים קודם לכן ב־6 ביוני 2012. ִחג׳אב, מן העיירה אל־
את  לנטוש  החליט  אל־זור(,  לדיר  עברה  שמשפחתו  )הגם  לתדמור  מזרח  שמצפון  סוח׳נה 

סאנא, 18, 19, 26 ביולי 2012; אל־וטן )דמשק(, 19 ביולי 2012.  .73

Syria Comment, http://www.joshualandis.com/ אתר  גם   ;2012 ביולי   25  ,20 אל־ג׳זירה,   .74

blog.
אל־ערביה, 24 ביולי 2012.  .75

אל־ערביה, 14, 26 ביולי 2012.  .76
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ומגוריו  הולדתו  למקום  הגיעה  המחאה  שאש  לאחר  לירדן  וערק  הטובעת  המשטר  ספינת 
בעמק הפרת במזרח המדינה בו נשמר השקט עד לאותה עת.77

לרגע נראה היה כי במלחמה בסוריה נפל סוף סוף הפור. אחרי הכול חשיבותו של הרגע 
הייתה נעוצה לכאורה בעובדה שמאז פרצה ההתקוממות בסוריה היה הקצב בו התפשטה זו 
לכל רחבי המדינה איטי ומודרג, וקשה היה להצביע על נקודות מפנה דרמטיות במהלכה. 
)לטובת  אחד  ובכיוון  שעקבית  הגם  ואיטית,  הדרגתית  בהידרדרות  היה  מדובר  זאת  תחת 
ניסיונם של  יובן  מכאן  הסורי.  בכוחו של המשטר  מתמדת  בהיחלשות  וממילא  המורדים(, 
המשטר  של  סופו  את  המבשר  מים  פרשת  קו  2012בבחינת  יולי  באירועי  לראות  רבים 
בדמשק. על אלו נמנה כזכור גם אהוד ברק, שר הביטחון דאז, שהעריך עוד בינואר 2012 
כי אסד עתיד ליפול בתוך שבועות ספורים וכי משפחת אסד סיימה את תפקידה ההיסטורי 
בסוריה.78 ברק מיהר לחזור בו מתחזית זו משהתברר כי אסד נותר על כנו ועל כיסאו, ובכל 
זאת בספטמבר 2012 בעקבות האירועים בָחלָּב ובדמשק שב וקבע כי אינו רואה כיצד אסד 

יכול להיחלץ מהמצוקה אליה נקלע.79
מי שעוד ביקש להיבנות מקריסתו הקרבה של המשטר בדמשק היו אנשי האופוזיציה, 
מעשה  לעשות  עתה  ביקשו  הללו  מאחוריהם.  שעמדו  ומערביות  ערביות  מדינות  ובעיקר 
שיהיה בו כדי להגביר את הלחץ על אסד. ב־11 בנובמבר 2012 הוכרז בדוחא שבקטר על 
כינונה של ״הקואליציה הסורית הלאומית״ של כוחות המהפכה והאופוזיציה הסורית )אל־
הקמתה  מאחורי  אל־סוריה(.  ואל־מוערדה  אל־ת׳ורה  לקיוא  אל־סורי  אל־וטני  אא׳תילאפ 
תוכל  שבו  אופוזיציה  גוף  להוות  נועדה  והיא  וקטר,  ערב־הסעודית  המערב,  מדינות  עמדו 

הקהילה הבין־לאומית להסתייע כדי להכריע את משטרו של אסד.80
״הקואליציה הלאומית״ זכתה להכרה בין־לאומית רחבה, ששיאה הכרה בה מצד הליגה 
בראשה  הסורי.  העם  של  כמייצגת  ארצות־הברית  ובראשן  המערב  מדינות  ומצד  הערבית 
הועמד האימאם לשעבר של מסגד בני אומיה בדמשק, אחמד ֻמעאז אל־ח׳טיב. לסגניו נבחרו 
ריאד אל־ַסיף וסוֵהיר אל־אתאסי, שני פעילי אופוזציה בולטים, וכן ג׳ורג׳ צברא. משרת סגן 

נשיא נוסף נשמרה לנציג כורדי. 
ביולי 2013 הוחלף אל־ח׳טיב לאחר שהסתכסך עם עמיתיו באחמד עאסי אל־ג׳רבא, וזה 
הוחלף בידי בינואר 2015 בידי ח׳אלד חוג׳ה. במרס 2016 נבחר לתפקיד אנס אל־עבדה, בן 
העיר דמשק, ובמאי 2017 הוחלף האחרון בידי אל־ַסיף.81 ואולם, גם ״הקואליציה הלאומית״ 

סאנא, 6 ביוני, באוגוסט 2012; אל־חיאת )לונדון(, 7, 9 באוגוסט 2012.  .77

הארץ,   .2012 ברק אמר את הדברים בדיווח שמסר לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ב־2 בינואר   .78

3 בינואר 2012.

וויינט, 12 בספטמבר 2013.  .79

אל־ג׳זירה, 11 בנובמבר 2012.  .80

אל־  ,2015 בינואר   5  ,2013 ביולי   11 אל־ג׳זירה,   .2013 ביולי   15 )לונדון(,  אל־אוסט  אל־שרק   .81

ערביה, 5 במרס 2016; אל־ג׳זירה, 6 במאי 2017. גם ריאיון של המחבר עם איש אקדמיה אמריקני שפגש 
בֻמעאז אל־ח׳טיב, תל־אביב, 5 ביולי 2013. ערוץ אל־ערביה, 5 במרס 2016.
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ומגוון,  יום הפכה לחלק מפסיפס רחב  ובסופו של  כשלה בניסיונה להפוך לגוף אפקטיבי, 
ובעיקרו צבוע אסלאם, של קבוצות מורדים הנאבקות במשטר הסורי אך גם זו בזו.

במקביל להקמתה של ״הקואליציה הלאומית״ הוכרז במרס 2012 על כינונה של ממשלה 
שבארצות־ בטקסס  רבות  שנים  שהתגורר  סורי  היטו,  עס׳אן  של  בראשותו  זמנית  סורית 
הברית. באוקטובר 2013 הוא הוחלף בידי אחמד טעמה, איש דת יליד דיר אל־זור ששימש 
נמנה  ואף  האחרון,  העשור  במהלך  המשטר  נגד  הפוליטית  בפעילות  ונודע  במסגד  כדרשן 
על חותמי ״הצהרת דמשק״ ב־82.2005 במאי 2016 מונה ראש ממשלה חדש, הד״ר ג'וַאד 
אבו חטב, יליד המחוז הכפרי של דמשק שהעתיק את מגוריו לצפונה של סוריה עם פרוץ 
המהפכה הסורית.83 ממשלה זו ניסתה לבסס עצמה באזורים שבשליטת המורדים ואף להפוך 
לתחליף ממשלי למשטר הסורי, אך יכולת הפעולה שלה הייתה מוגבלת בשל חוסר נכונותן 

של רבות מקבוצות המורדים שפעלו בשטח להישמע לה.
אלא המשטר הסורי שרד גם מהלומות אלו. כמה שעות לאחר הפיגוע בצמרת הביטחונית 
)סוני מן הכפר אל־רהבאן  ג׳אסם פריג׳  נשבע אמונים כשר ההגנה החדש הרמטכ׳׳ל פהד 
שליד ַחָמאה(. את תפקיד הובלת המאבק במורדים נטל לידיו עלי ממלוכ יליד העיר דמשק, 
שהפך ראשון בין שווים בצמרת הביטחונית הסורית. ממלוכ, בן העדה העלווית, מונה לשמש 
כראש הלשכה לביטחון לאומי המופקד על כלל מנגנוני הביטחון במדינה. מנגנונים אלו ידעו 
בעבר תחרות עזה בין ראשיהם על יוקרה וקרבה לנשיא, אך עתה הפכו נתונים לשליטתו של 
ממלוכ. על ראשי מנגנונים אלו נמנו: עבד אל־פתאח ֻקדסיה )בן העדה העלווית(, ששימש 
כסגנו של ממלוכ; ֻרסתום ע׳זאלה, סוני בעצמו ממחוז דרעא ששימש ראש מנהלת הביטחון 
הפוליטי; ֻמחמד דיב זיתון )בן העדה הסונית(, ששימש ראש מנהלת הביטחון הכללי; רפיק 
שחאדה )בן העדה העלווית(, ראש המחלקה לביטחון צבאי; ולבסוף, ג׳מיל חסן )בן העדה 

העלווית(, ראש מנהלת הביטחון של חיל האוויר.84 
נזיה חסון  2015 נמסר מדמשק כי  בקרב אלו חלו במהלך השנים חילופי גברי ובמרס 
ובמקומו של רפיק שחאדה  ע׳זאלה, מונה תחתיו,  )בן העדה העלווית( ששימש כסגנו של 
מונה ֻמחמד מחלא )בן העדה העלווית(. ע׳זאלה הלך לעולמו בנסיבות עלומות ב־24 באפריל 
2014, ובסוריה נפוצה השמועה כי הוכה למוות בידי שחאדה או מי מאנשיו במהלך קטטה 
הביטחון  מנגנוני  כנציג  לשמש   2017 ביוני  מונה  עצמו  שחאדה  השניים.85  בין  שפרצה 
הסוריים במזרחה של המדינה, אך בנובמבר 2017 הוחלף בידי לואא׳ )מקביל לדרגת אלוף( 

ֻמחמד ח׳צ׳ור.86
כמה ימים לאחר ההודעה על עריקתו של מנאף טלאס מסוריה, שודר בטלוויזיה הסורית 
דיווח נרחב אודות פגישה שקיים אסד עם לואא׳ אחמד טלאס, בן המשפחה ששימש כמפקד 

אל־ג׳זירה, 31 במרס, 13 בספטמבר 2013; אל־נהאר )בירות(, 11 בספטמבר 2013.  .82

.http://syriaig.org.syr14 ,2016 אתר הממשלה הסורית הזמנית, 17 במאי  .83

נהאר-און-ליין   ;2012 ביולי  ״Assad names new security chief after bombing״,ו24  רויטרס,   .84

)בירות(, ״List of Syrian officials affected by Arab sanctions״,ו4 בדצמבר 2011.

אל־ג׳זירה, 21 במרס, 24 באפריל 2014.  .85

ענב בלדי, 8 בנובמבר 2017.  .86
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ונאמנות  נאמנותו  והביע את  הפגישה שב טלאס  ישראל. במהלך  עם  בחזית  1 הערוך  גיס 
הוא  אף  טלאס,  ֻמצטפא  טלאל  לואא׳  נטל   ,2012 באוקטובר  ב־7  ולמשטרו.  לאסד  חייליו 
בן משפחת טלאס ששימש באותה העת כסגן שר ההגנה הסורי, חלק בתרגיל צבאי בקרבת 
דמשק. השתתפותו בתרגיל זכתה אף היא לכיסוי בולט בשידוריה של הטלוויזיה הסורית.87 
כל זה היה בבחינת עדות לכך שחלקים בציבור הסוני, ובהם אף נציגים מובהקים של אזורי 
ולעומד  הסורי  למשטר  מחויבים  נותרו  טלאס,  משפחת  בני  ולענייננו  והפריפריה,  הכפר 
בראשו. כך התברר כי בסוריה אין חדש וכי המלחמה במדינה עודנה רחוקה מסיומה, ובוודאי 

שמהכרעה לטובתם של המורדים במשטרו של אסד.

3 במרס 2013 — כיבוש אל־רקה, עיר המחוז הראשונה ליפול
לידי המורדים

התקוות לנפילתו הקרבה של המשטר הסורי שבו והתעוררו ב־3 במרס 2013, משעלה בידי 
המורדים להשתלט על העיר אל־רקה בירתו של מחוז אל־רקה המהווה שער לעמק הפרת 
ולאזור הג׳זירה, שבהם מצויים מקורות האנרגיה של סוריה. כל אלו היוו לאורך העשורים 
האחרונים מקור עיקרי לעושרה של המדינה. אל־רקה עצמה מצויה על הגדה הצפונית של 

נהר הפרת, מרוחקת 550 קילומטר מצפון מזרח לדמשק וכ־160 קילומטר מזרחית מָחלָּב.88
במחוז אל־רקה כולו, שנודע בגידולי הכותנה שהיו מקור הכנסה עיקרי לתושביו, חיו 
אל  חוזרות  אל־רקה  העיר  של  תולדותיה  סונים.89  המכרעת  מרביתם  תושבים,  כמיליון 
התקופה הסלווקית. לעיר גם עבר אסלאמי עשיר בהיותה תחנת מעבר על אם הדרך שבין 
של  וכבירה   )775-754( אל־מנצור  הח׳ליפה  של  הקיץ  בירת  שימשה  היא  לָחלָּב.  בגדאד 

הח׳ליפה הארון אל־רשידה)809-786( בשלהי ימיו.
המהפכה  פרוץ  לאחר  אך  תושבים,  מיליון  כרבע  האלפיים  שנות  בראשית  חיו  בעיר 
בסוריה גדלה אוכלוסייתה בעשרות אלפים נוספים ויש אף הנוקבים במספר גבוה בהרבה 
של כמה מאות אלפים, שכן סורים רבים נמלטו אליה מאחר שטעו לחשוב כי השקט השורר 
בה יימשך והיא תיוותר מחוץ למעגל האלימות במדינה. אפילו אסד עצמו טרח לבקר בעיר 
ב־6 בנובמבר 2011, ובמהלך הביקור נטל חלק בתפילה לרגל חג הקורבן במסגד אל־נור 
קהל  בפני  דברים  נשא  ואף  אל־רקה,  של  בנכבדיה  יותר  מאוחר  פגש  הוא  העיר.  במרכז 

שהתאסף לשמוע אותו בכיכר מול בניין המושל.90

״טלאל טל־אסד יטה׳ר עלי אל־פצ׳אא׳יה אל־סוריה פי מנאוראת אל־ג׳יש אל־סורי״ )טלאל אל־אסד   .87

הופיע על מרקעי הטלוויזיה הסורית במהלך תמרונים של הצבא הסורי(, דאמפרס, 7 באוקטובר 2012.

הסורי  האינטלקטואל  Syrian Revolution Digest של  הבלוג  גם  או  5 במרס 2013;   ,4 אל־ג׳זירה,   .88

.http: //www.syrianrevolutiondigest.com ,הגולה, עמאר עבד אל־חמיד

אל־ מג׳לס  ריא׳אסת  אל־סוריה,  אל־ערביה  אל־ג׳מהוריה   ,2004 לשנת  הסורי  הסטטיסטי  השנתון   .89

ווזראא׳, אל־מכתב אל־מרכזי לל־אחצאא׳, אל־מג׳מועה אל־אחצאא׳יה לסנת 2004 )דמשק, 2004(.

סאנא, 6 בנובמבר 2011.  .90
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אלא שהאש הגיעה בסופו של יום גם לעמק הפרת, לערים אבו כמאל, אל־מיאדין, דיר 
אל־זור, טבקה, ולבסוף גם לאל־רקה. קבוצות חמושים שצצו ברחבי האזור הצליחו לנצל 
כאמור  הייתה  רגלי המשטר. אל־רקה  ממנו את  ולדחוק  המדינה,  הריחוק שלו ממרכז  את 
ונמסרה לידיהם בלא קרב בידי מושל המחוז, חסן צאלח  הראשונה ליפול לידי המורדים, 
ג׳לאלי, שמונה לתפקידו חמישה חודשים קודם לכן, ועמו מזכיר סניף מפלגת הבעת׳ באל־
קבוצות  אותן  מנהיגי  לצד  סרטונים  בכמה  הופיעו  אף  אלו  שני  אל־ֻסלימאן.  ֻסלימאן  רקה 

חמושים. הם קיוו להציל בכך את חייהם, אך הוצאו מאוחר יותר להורג.91
נפילתה של אל־רקה לימדה לכאורה על סיומו של השלב הראשון במהפכה הסורית — 
מידי  לכבוש  המורדים  בידי  עלה  לראשונה  שהרי  הכרעה,  בלא  ההתשה  קרבות  של  שלב 
המשטר מחוז שלם על עיר הבירה שלו. בכך היה כדי לחזק את ההערכה כי אסד יתקשה 
להוסיף ולאחוז לאורך זמן ברסן השלטון בסוריה, וכי קריסת משטרו הולכת והופכת מיום 
אל־רקה,  משבר  את  גם  שרד  הסורי  המשטר  אך  זמן.  של  לשאלה  וממילא  לוודאית  ליום 

תודות לתגבור של כוחותיו בלוחמים של חזבאללה שנשלחו לסוריה בברכתה של איראן.
הפילוג  וההנהגה,  הארגון  היעדר  הכאוס,  את  אל־רקה  של  כיבושה  המחיש  בעת  בה 
והפיצול ששררו בקרב שורותיהם של המורדים. קרוב ל־60 קבוצות שונות ואף יריבות של 
חמושים נטלו חלק בכיבושה של העיר. חלקן פעל לכאורה במסגרת ״הצבא הסורי החופשי״, 
אך לצד אלו לחמו בעיר קבוצות מורדים נוספות דוגמת ״בני החורין של אל־שא׳ם״, ״גדודי 
פארוק״, ״חטיבת נאצר צלאח אל־דין״, ״חטיבת מורדי אל־רקה״ )ת׳ואר אל־רקה(, ״אחפאד 
אל־רסול״ ועוד, כולן בעלות גוון אסלאמי, ומעבר לכל אלו ואולי ראשונות להן, גם ג׳בהת 

אל־נֻצרה ודאעש.
מיד עם נפילתה לידי המורדים, מיהרו פעילים מקומיים בארגונים של החברה האזרחית 
שפעלו בעיר לנסות ולהקים בה מוסדות שלטוניים שייטלו לידיהם את ניהול ענייניה. אלא 
שתי  באל־רקה  ופעלו  קמו  למשל  וכך  להסכמה,  ביניהם  להגיע  הצליחו  לא  הם  שאפילו 
מועצות מקומיות יריבות ומתחרות זו לזו. בכל מקרה, הקבוצות החמושות, רבות מהן בעלות 
גוון אסלאמי, הן שנתנו את הטון בעיר. אלו החלו לוחמות זו בזו כדי להשיג שליטה באל־
רקה, וראשונה להן ג׳בהת אל־נֻצרה שאף ניסתה לגייס לצידה את האמאמים במסגדים, ואף 

הצליחה לתפוס את בניין העירייה שבו קבעה את מפקדתה בעיר.
שעה  דאעש.  ארגון  דווקא  היה  אל־רקה  על  הקרב  את  יום  של  בסופו  שהכריע  מי 
כוחותיו  בשרידי  ללחום  הוסיפו  הסיוע״,  ״חזית  אפילו  ובהן  האחרות  המורדים  שקבוצות 
של הצבא הסורי שנותרו במחוז אל־רקה ואף ניסו להתקדם לעבר הגבול התורכי ולכיוונה 
של ָחלָּב, תקף אותן ארגון דאעש בציניות טיפוסית במאמץ לחסל את כוחן. הוא עשה זאת 
ואף  יריבות,  מורדים  קבוצות  של  ופעילים  מנהיגים  של  חיסולים  ואף  חטיפות  באמצעות 
ניתן לראות בפיצוץ מפקדתה  דוגמאות לכך  פיגועי טרור במפקדות שלהן בעיר אל־רקה. 
על  מכן  לאחר  ימים  כמה  או בהשתלטות   ,2013 באוגוסט  אל־רסול״  ״אחאפד  קבוצת  של 
מטה ג׳בהת אל־נֻצרה בעיר. בנוסף הטיל דאעש את מוראו על האוכלוסייה המקומית, וכך 

אייל זיסר, ״המשבר הסורי — מאבק בלא הכרעה — משל הנמלים והפיל״, עדכן אסטרטגי, כרך 16,   .91

גיליון 2 )יולי 2013( עמ׳ 31-40.



פרק רביעי

116

למשל זימן באוקטובר 2013 300 מנכבדיה של העיר למפגש עם אנשיו, ולאחר שאלו החלו 
למתוח ביקורת על התנהלות הארגון לא היסס להוציא להורג בימים שלאחר מכן רבים מהם. 
על  להשתלט  מעיראק,  שהביא  לוחמים  של  בסיוע  דאעש  בידי  לבסוף  עלה   2014 בינואר 

העיר ומאוחר יותר אף הפך אותה לבירתו.92
מכאן  להפוך  העתידה  מדם  עקובה  וג׳האד  אזרחים  במלחמת  ושקעה  סוריה  הלכה  כך 
ואילך למלחמה טוטלית, מלחמת חורמה ושמד, של איש באחיו, ובעיקר של המשטר הסורי 

בבני עמו.
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