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פרק חמישי: מלחמה טוטלית 

עם נפילתה של אל־רקה, כלת המהפכה

באביב 2013 נראה היה כי נפילתו של אסד הפכה שאלה של זמן. במשך השנתיים הראשונות 
למלחמה בסוריה הצליח אמנם המשטר הסורי לשרוד את המהלומות שספג, אבל המורדים 
הוסיפו להתקדם עקב בצד אגודל — כפר, עיירה ועיר מחוז, האחת אחר השנייה — בדרך 
להשגת מטרתם. בראשית 2013 הם הצליחו להיאחז במרחבים הכפריים שממזרח וממערב 
מכל  העיר  על  סגרו  ובכך  אל־ע׳רביה(,  ואל־ע׳וטה  אל־שרקיה  )אל־ע׳וטה  דמשק  לבירה 
דמשק,  של  הבין־לאומי  התעופה  לשדה  המובילה  הדרך  את  לחסום  ניסו  אף  הם  עבריה. 
מן  הסורית  הבירה  את  לנתק  ובכך  ספורים  לימים  בו  הפעילות  להשבתת  להביא  והצליחו 
לערים  הכפריים שסביב  במרחבים  שליטתם  את  המורדים  ביססו  במקביל  החיצון.  העולם 
צפון  את  לנתק  בידם  יעלה  כי  היה  נראה  ואף  סוריה,  של  במרכזה  המצויות  וחֹמץ  ַחָמאה 
סוריה ואת אזור החוף מחלקה הדרומי של המדינה ומדמשק. אך את ההישג החשוב ביותר 
השיגו המורדים ב־3 במרס 2013, כשהשתלטו על העיר אל־רקה — העיר הגדולה הראשונה 

שנפלה לידיהם בשלמותה.1
כיבושה של אל־רקה ושל המחוז לו שימשה כבירה, עמד בניגוד גמור להישגים המוגבלים 
שרשמו המורדים עד אז. אלו התבטאו בהשגת שליטה רופפת על המרחבים הכפריים ואזורי 
ובצירי התנועה  ומקיים שליטה בערים הגדולות  הפריפריה במדינה, תוך שהמשטר מוסיף 
לפעול  אפשרות  למורדים  העניק  אל־רקה  מחוז  של  כיבושו  ביניהן.  המחברים  הראשיים 
של  השירותים  מערך  על  ההישענות  המשך  תחת  חלופית,  ממשלתית  יישות  של  לכינונה 

המדינה הסורית, אלא שמשימה זו הייתה כנראה הרבה מעבר ליכולתם. 
בהצלחתם זו של המורדים הייתה משום נורת אזהרה בכל האמור בכיוון שאליו צועדת 
המהפכה בסוריה, וזאת בשל הצביון הכאוטי שבו אופיין מהלך ההשתלטות על העיר אל־
רקה ויותר מכך, נוכח העובדה שקבוצות של חמושים ובהן קבוצות בעלות גוון אסלאמי הן 

שנתנו את הטון במאבק לכיבוש העיר ומאוחר יותר בניהול ענייניה לאחר שנפלה לידיהם.
ובעיקר  הצבאית  העוצמה  את   — והיכולת  הכוח  את  נעדרו  המורדים  כי  עלה  זה  מכל 
כאחת,  ומדינית  צבאית  אפקטיבית,  הנהגה  גם  ובעצם  השורות  אחדות  ואת  הלכידות  את 
אלו  שפל  ברגעי  גם  הוסיף  זה  הסורי.  המשטר  את  ולמוטט  להכריע  כדי  כולן  הנדרשות 
אם  ולהחזיק בשלטון  להוסיף  אסד  בידי  יעלה  תהו האם  רבים  זאת  ובכל  מעמד.  להחזיק 
לטובת  שפעלה  הראשונות,  בשנותיה  בסוריה  המלחמה  את  שאפיינה  המגמה  תימשך 

המורדים ולרעתו של המשטר.
אפשר שנפילתה של העיר אל־רקה לידי המורדים היא ״שהפילה את האסימון״ בארמונו 
של אסד, וחשוב מכך אצל בעלי בריתו באיראן ובבירות )חזבאללה(, והביאה אותם למסקנה 

אל־ג׳זירה, 3 במרס 2013, 4 בינואר 2014.  .1
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הסורי  המשטר  קיומו של  לעצם  ממש  איום של  לכדי  התפתחו  בסוריה  והמרי  המחאה  כי 
ולשרידותו הפוליטית והאישית של העומד בראשו.

תחושה זו של איום, קיומי ופיזי, הובילה את המשטר לשנות את דרך ההתמודדות שלו 
מול המורדים שהייתה מבוססת על לחימה מקומית ונקודתית על כל כפר, עיירה ועיר מחוז. 
עתה בחר המשטר לעלות הילוך ולצאת למלחמת טוטלית במתנגדיו, תוך הישענות גוברת על 
תמיכה חיצונית — מדינית, כלכלית ובעיקר תמיכה צבאית. כיבושה של העיר אל־רקה סימנה 
לפיכך את סיומו של השלב הראשון במלחמת האזרחים בסוריה. בצל מלחמה טוטלית הואץ 
תהליך התפרקותה של החברה הסורית למרכיביה הבסיסיים: אתניים, דתיים ואף חברתיים 
האוכלוסייה  לעומת  הגדולות  הערים  תושבי  וחמולות,  משפחות  ושבטים,  עדות  ואזוריים. 
הכפרית. מרחבים גיאוגרפים כעומדים בפני עצמם. בלב רבים התעורר ספק האם ניתן יהיה 

אי פעם להרכיב מחדש את הפסיפס הסורי שהתנפץ ברעש גדול לרסיסים.
עם  בה  שהתחוללה  התפנית  עד  המלחמה  של  שנותיה  במרבית  בסוריה  שהתרחש  את 
ראשית מעורבותם של הרוסים בלחימה במדינה החל בספטמבר 2015, יש להבין לאורם של 

ארבעה אירועים העומדים ביסוד ״התכווצותה״ של מדינה זו: 
טמנו  שלא  ביריביו  שמד,  מלחמת  כדי  טוטלית,  למלחמת  הסורי  המשטר  של  יציאתו 
אף הם, ובמיוחד ארגון דאעש, את ידם בצלחת בכל האמור ביחסם לאוכלוסייה האזרחית 

ובעיקר לבני עדות המיעוטים שנפלו לידיהם. 
מרכזי  נדבך  שהפכה   ,2013 באביב  החל  בסוריה  במלחמה  חזבאללה  של  מעורבותו 

במלחמה טוטלית זו שאליה יצא המשטר הסורי באויביו.
המשטר  בידי  כימי  בנשק  השימוש   .2013 באוגוסט־ספטמבר  הכימי  הנשק  משבר 
נגדו שעלול  הסורי במהלך הלחימה במדינה הביא את ממשל אובמה לאיים במהלך צבאי 
היה להוביל למיטוטו, אבל משבר זה הסתיים בקול ענות חלושה ובהסכם פשרה שרקחה 
מוסקווה יחד עם וושינגטון. זה הביא אמנם לפירוק חלקי של סוריה מנשקה הכימי, אבל בה 
בעת העניק למשטר בדמשק, גם אם במשתמע, חסינות מפני כל פגיעה בו אם יימנע מלשוב 

ולהשתמש בנשק כימי במהלך הלחימה נגד מתנגדיו. 
פריצת דאעש ביוני 2014 ממעמקיה של עיראק, והפיכתו של ארגון זה לגורם כוח בעל 
שנפלו  אזורים  באותם  הפחות  לכל  הסורי,  למשטר  ממש  של  אלטרנטיבה  המציב  משקל 
לידיו. לפרקים נראה היה כי איש לא יוכל לארגון דאעש, וכי עתידו במרחבים של מזרחה 
של סוריה ומערבה של עיראק מובטח. אלא שלאחר עלייתו המפתיעה לגדולה באה השקיעה, 
מפתיעה לא פחות, ובתוך כשלוש שנים עלה בידי אויביו של דאעש, בהובלתה של וושינגטון 

ובשיתוף פעולה חלקי של מוסקווה, למוטט את המדינה שהקים.
כך או אחרת, מציאות זו של מלחמה טוטלית בלא הכרעה, שבה הלמו הצדדים הלוחמים 
האחד באחר ובעיקר באוכלוסייה האזרחית שנקלעה בתווך ביניהם, נמשכה עד להגעתם של 
כדי  הגיעו אל אדמת סוריה  2015. אלו  ואיראניים לסוריה בספטמבר  רוסיים  כוחות צבא 
להפוך את הקערה על־פיה במלחמה שהתנהלה במדינה, להכריע אותה ולהעניק לאסד את 

הניצחון בה. יש להודות כי במידה מרובה עלה הדבר בידיהם.
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באביב 2013 הגיע המשטר למסקנה כי יתקשה להכריע את המרד נגדו בלא ״טיפול״ ביד 
מגייסים  ושמקרבה הם  למורדים  ותמיכה  באוכלוסייה האזרחית המעניקה מחסה  גם  ברזל 
לוחמים לשורותיהם, שכן אין די בצעדים של הטלת אימה והשלטת טרור באם הוא מבקש 

להכריע את המורדים ובעיקר את תומכיהם ולהביא את המרד לסיומו.
האלימות שהפעיל עתה המשטר הסורי, כדי פעולה שיטתית שהביאה, גם אם לא זו הייתה 
המדינה  של  שלמים  מרחבים  של  ולניקוי  לטיהור  מלכתחילה,  הסורי  המשטר  של  כוונתו 
מיושביהם, שאבה את השראתה ואף הייתה מעוגנת בהלכי רוח ששררו בקרב צמרת המשטר 
הסורי ואף בקרב רבים מתומכיו שראו, בדומה לאסד עצמו, במלחמה נגד המורדים משום 
ובוודאי שנוכח ההקצנה הדתית בקרב שורות המורדים והתחזקותן  מלחמת קיום בעבורם 
של אותן קבוצות אסלאמיות בקרבם. וכך לאיומים מצד המורדים כי ״יטביעו את סוריה בדם 
עד שייפטרו מעונשו של אסד״, השיבו תומכיו של המשטר: ״הברירה היא אסד, או שנשרוף 

במו ידינו את סוריה כולה״.2
במיוחד היו הדברים אמורים בבני עדות המיעוטים, שעליהם איימו דאעש ודומיו במוות 
ולא פעם אף מימשו איום זה הלכה למעשה. קבוצות מתונות, וליתר דיוק פרגמטיות מקרב 
להתאסלם  המיעוטים  עדות  מבני  בדרישה  הסתפקו  אל־נֻצרה,  ג׳בהת  דוגמת  המורדים, 
מפניה  הגדולות חששו  בערים  הסוניות  האליטות  דומה שגם  סוניות.3  פעולה  דרכי  ולאמץ 
של הקיצוניות האסלאמית שבשמה פעלו רבות מקבוצות המורדים במדינה, ולא הסתירו את 
הבוז שהן רוחשות לאספסוף הבא מן הכפר ומאזורי הפריפריה. בוז שמקורו במתח מעמדי 

שהתקיים אפילו בתוככי החברה הסונית בין המגזר העירוני לזה הכפרי.
נאומים,  קיבלה הכשר מאסד עצמו בשורה של  יריביו  נגד  האלימות שהפעיל המשטר 
הדרך  ואת  נתון  הוא  העימות שבו  ומהות  אופי  תופס את  הוא  האופן שבו  על  הן  שלימדו 
שבה עליו להתמודד עם אויביו. נאומים אלו שבו ולימדו שהמתרחש בשטח לא נבע מטעות 
ביסוס  אסד  הניח  למשל  כך  הבוס״.  ״מן  בהנחיה  אלא  נמוכים,  דרגים  של  דעת  בשיקול 
ב־23  שנשא  בנאום  באויביו,  יצא  שאליה  זו  חורמה״  ל״מלחמת  רציונל  ושמא  אידאולוגי 
ניצבים  2014 בפני אנשי דת סורים, סונים ברובם: ״עלינו להכיר בעובדה שאנו  באפריל 
בפני עשרות אלפי טרוריסטים מקרב בניה של סוריה.]...[ עלינו להכיר בכך שלאלו היה בית 
גם החברים  וכמובן  והשכנים  ותמך בהם. המשפחה, הקרובים  גידול חברתי שעודד אותם 
ואנשים נוספים.]...[ אי אפשר להימנע מהמסקנה שמדובר בכשל מוסרי וחברתי, ובקיצור 

כשל לאומי״.4
אסד גם הביא עימו אל שדה המערכה משהו מלימודי הרפואה שלו, אם כי לאו דווקא 
מתחום רפואת העיניים אלא דווקא משולחן הניתוחים. במהלך נאומו בפני חברי מועצת העם 

 Emile Hkayem, ״Assad or We Bum the Country: Misreading: Sectarianism and the Regime  .2

in Syria״, War on the Rocks, August 24, 2016.
כך למשל במקרה של קהילות דרוזיות שחיו ב־14 כפרים דרוזים מבודדים בג׳בל אל־סמאק שבמחוז   .3

אידליב בצפון סוריה, שנפלו לידי לוחמי ג׳בהת אל־נֻצרה בראשית 2015.

http://arabic.CNN.com/middleeast/2014/04/29/ 29 באפריל 2014,  CNN בערבית,  ערוץ   .4

syria-assad-speech.
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אוהב  ״איזה אדם שפוי  נגד מתנגדיו:  בכוח  הצדיק את השימוש   2012 ביוני  ב־4  בדמשק 
דם? ברור שאין אדם שכזה. אבל כאשר הרופא המנתח נכנס לחדר הניתוחים, הוא נאלץ לא 
פעם לפתוח את הפצע השותת דם ואף לכרות, לבתר או לעקור משורש איבר מן הגוף. האם 
במקרה כזה אנו אומרים לו שידיו מגואלות בדם, או להיפך, אנו מברכים אותו על שהציל 

את חיי החולה?״. 5
צריך לומר לזכותו של אסד שבראייתו לא היה מדובר במלחמת שמד בבני העדה הסונית 
העיר  מן  סונית  למשפחה  בת  אל־אח׳רס,  לאסמאא׳  נשוי  הרי  היה  עצמו  אסד  הם.  באשר 
חֹמץ, ונהנה מתמיכתם של בעלי ברית סונים לא מעטים ששירתו בנאמנות את משטרו: החל 
בראשי הממשלה ואא׳יל אל־חלקי ולאחריו עמאד דיב ח׳מיס )החל ביולי 2016(, עבור דרך 
שר ההגנה, פהד ג׳אסם פריג׳ )עד לינואר 2018( ועוד רבים אחרים. גם סונים רבים מקרב 
מעמדות הביניים בערים הגדולות בסוריה נמנו על תומכיו של המשטר, או לפחות העדיפו 
שלא להצטרף למרד נגדו אלא להיוותר ישובים על הגדר. באשר למתנגדיו של אסד, הרי 
שבמקרים רבים נתנה להם האפשרות ״להתפייס״ עם השלטון הסורי, היינו להיכנע, למסור 
את נשקם ולקבל את מרותו. במקרים אחרים ניתנה למורדים ולתומכיהם האפשרות לצאת 
דוגמת  מרוחקים,  לאזורים  ולהתפנות  המשטר  סגר  ושעליהם  החזיקו  שבהם  האזורים  את 
מחוז אידליב, שהיו מצויים בשליטת המורדים ונתפסו כבטוחים יותר ורחוקים מהישג ידו 

של המשטר.
בני העדה הסונית בסוריה לא היוו אפוא לכשלעצמם מטרה למלחמת השמד שהמשטר 
בהנהגתו של אסד ניהל נגד אויביו. לאויבים אלו היו כאמור מאפיינים ברורים. מדובר היה 
באוכלוסייה שהוציאה מקרבה את המורדים במשטר והעניקה להם את תמיכתה, אוכלוסייה 
או  הפריפריה,  ובאזורי  המדינה  של  הכפריים  במרחביה  שהתגוררה  ברובה  סונית  כפרית 
המרחב  מן  העיר  אל  היגרו  הגדול  הגדולות שחלקם  הערים  העוני שבפאתי  רובעי  תושבי 

הכפרי שסובב אותה.
המצויים  הנשק  סוגי  בכלל  שימוש  המשטר  עשה  באויביו  זו  טוטלית  מלחמת  לצורך 
ברשותו, בראש ובראשונה בנשק כימי ובעיקר גז סארין, ולאחר שנתפס בקלקלתו ונחלץ 
אסד  עבר   — ארצות־הברית  מול  נקלע  שאליה  התסבוכת  מן  שיניו  בעור   2013 בשלהי 
לשימוש בחומרים כימיים שאינם מוזכרים בנספחיה של האמנה לאי־הפצה ושימוש בנשק 
כימי, הגם שהשימוש בהם כנשק נאסר באמנה זו, דוגמת פצצות כלור ופצצות דלק אוויר. 

עם זאת, מפעם לפעם שב המשטר הסורי לסורו ועשה שימוש בנשק כימי. 
מארסנל  מחצית  כדי   — מתקדמים  קרקע־קרקע  בטילי  שימוש  המשטר  עשה  זאת  לצד 
הטילים שבו החזיקה סוריה ערב פרוץ המהפכה ־ וכך גם במטוסים ובמסוקי קרב, בטנקים 
ובארטילריה. המשטר גם אימץ טקטיקות של הטלת סגר ומצור על אזורים שבהם החזיקו 
בהם  שהתגוררה  האזרחית  האוכלוסייה  בקרב  רעב  ואף  למחסור  שהוביל  דבר  המורדים, 
ובסופו של יום אילץ אותה להיכנע ואף להתפנות מהם לשטחים שבשליטת המורדים, לרוב 

למחוז אידליב.

סאנא, 4 ביוני 2012.  .5
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בנוסף, התמקד המאמץ של המשטר בשימור אחיזתו בליבה של המדינה החיוני לשליטה 
בה, תחת פיזור כוחו כבעבר בניסיון שלא עלה יפה להוסיף ולאחוז בכלל מרחביה של סוריה. 
מדובר היה ברצועה שמרכזה הבירה דמשק ושהשתרעה צפונה לעבר ָחלָּב; מערבה לעבר 
החוף הסורי, מקום משכנה של העדה העלווית, ודרומה לעבר דרעא. נקודת חיבור קריטית 
ומקשרות  סוריה  של  במרכזה  המצויות  וחֹמץ,  ַחָמאה  הערים  היו  זו  רצועה  של  במרכזה 
שזכתה  זו  רצועה  שימשה  לימים  החוף.  ואזור  המדינה  של  צפונה  ובין  דמשק  הבירה  בין 
לכינוי ״סוריה הקטנה״, ״סוריה החיונית״ או ״סוריה המועילה״ )סוריא אל־מופידה(, ושבה 
התרכזה מרבית אוכלוסיית המדינה, נקודת פתיחה למאמץ הרוסי בספטמבר 2015 להפיח 

במדינה הסורית רוח חיים.
סוריה  של  בליבה  התמקדות  של  זו  אסטרטגיה  של  המידית  המעשית  המשמעות  אבל 
זמני, על השליטה במרבית חלקיה האחרים  ויתור של המשטר, לכל הפחות באופן  הייתה 
ואזור הג׳זירה על המרחבים  של המדינה, ובראש ובראשונה עמק הפרת, המדבר המזרחי 
הכורדיים שבו, המרחבים הכפריים שמצפון לָחלָּב ולאידליב, ולזמן מה אפילו אזורי הכפר 

שסביב ומדרום לדמשק בואכה דרעא, ובכלל זה גם מרבית שטחה של רמת הגולן.
בעיקר  סוריה,  מתוככי  חרב  ושכירי  מתנדבים  על  גוברת  הישענות  נוצרה  כן  כמו 
מקרב בני העדה העלווית, אך גם ובעיקר על סיוע של מתנדבים זרים: בעיקר לוחמים של 
חזבאללה, ולצידם מתנדבים שיעים שהובאו בידי איראן לסוריה בתחילה מעיראק ומאוחר 
יותר מרחבי המזרח־התיכון. זאת, תחת הישענות כבעבר על הצבא הסורי הסדיר שהותש 
ונשחק לאחר חודשים רבים של מאבק. הצבא הסדיר היה כידוע מבוסס על מגויסי חובה 
מקרב כלל העדות ואלו נתגלו, עוד מראשית המערכה ובוודאי שבני העדה הסונית מקרבם, 
הפכה  שהמלחמה  וככל  והחריפו,  הקרבות  שהלכו  ככל  להילחם  ונכונות  מוטיבציה  נעדרי 

מלחמה טוטלית נגד בני עדתם שלהם.
המתנדבים אורגנו במסגרות של מיליציות חדשות דוגמת ״הוועדות העממיות״ או ״צבא 
)קאדש,  העממי״  והסיוע  הביטחון  ״כוחות  וכן  אל־וטני(,  אל־דפאע  )ג׳יש  הלאומי״  ההגנה 
קואת אל־אמן ואל־דעם אל־שעגיה( של דיוויזית משמר הרפובליקה. בנוסף, הוקמו מיליציות 
מקומיות שאליהן הצטרפו בשכר בני המקום שהיו נכונים, או אף הכירו בהכרח להגן על מקום 
היישוב שלהם ממתקפות של ארגונים דוגמת דאעש או ג׳בהת אל־נֻצרה. מאחורי מיליציות 
במיליציות  האמור  בכל  בעיקר  אחרים,  רבים  במקרים  אך  הסורי,  לרוב המשטר  עמד  אלו 
שיעיות אך גם נוצריות או עלוויות, היו אלו איראן או חזבאללה שהקימו, מימנו ואף אימנו 

אותן ופקדו עליהן. מאוחר יותר שלחו אף הרוסים את ידם בהקמה של מיליציות שכאלו.
בנוסף, שלח חזבאללה אלפי לוחמים שהצטרפו לכוחות המשטר בלחימה בסוריה. אלו 
יותר  והעיירה אל־קוֵציר ומאוחר  2013, תחילה לאזור חֹמץ  החלו מגיעים לסוריה באביב 
מרחבי  שיעים  מתנדבים  לגייס  האיראנים  החלו  במקביל  במדינה.6  אחרים  לאזורים  גם 
המזרח־התיכון, ואלו אורגנו במסגרת של חטיבות או דיוויזיות על בסיס שיוך אתני: דיוויזית 
העיראקית.  ״ַחידריון״  ודיוויזית  הפקיסטאנית  ״זַינביון״  דיוויזית  האפגאנית,  ״פאטמיון״ 

אורינט, 23 באפריל 2013; גם אייל זיסר, ״המשבר הסורי — מאבק בלא הכרעה: משל הנמלים והפיל״,   .6

עדכן אסטרטגי, כרך 16, גיליון 2, יולי 2013, עמ׳ 40-31.
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משמרות  של  ֻקדס״  ״כוח  לוחמי  אנשיהם,  את  לשלוח  האיראנים  אף  החלו  יותר  מאוחר 
המהפכה, ואף לוחמים של הצבא הסדיר, ללחום בסוריה.

משלוח של לוחמים זרים לשדות הקרב בסוריה, היה רק ממד אחד של התמיכה והסיוע 
שקיבל המשטר הסורי מבעלי בריתו איראן ורוסיה. השתיים הגבירו את תמיכתן במשטר — 
בתחילה, תמיכה מדינית בזירות הפעולה הבין־לאומיות השונות, ובראשן מועצת הביטחון 
של האו״ם, אך בעיקר תמיכה כלכלית וצבאית, בדמותם של קווי אשראי או אף אספקה של 
החל  דולרים.  מיליארדי  של  כולל  בשווי  צבאי  וציוד  לחימה  אמצעי  וכמובן  ותבואה,  נפט 

בספטמבר 2015 הן אף התגייסו ללחום את מלחמתו על אדמת סוריה עצמה.
בסיוע של לוחמים של חזבאללה ושל מתנדבים שהחלה איראן משגרת לסוריה לא היה 
ובוודאי שלא להכריע את המלחמה שהתנהלה  די כדי לשנות את המצב במדינה,  בתחילה 
בה, אבל היה בה כדי להכריע קרבות נקודתיים ולהביא לניצחונות בעלי משמעות סמלית 
חזבאללה  לוחמי  של  הסגולי  המשקל  בשל  זאת  הסורי.  למשטר  לנשימה  אוויר  שהעניקו 
חדורי המוטיבציה שהגיעו עתה לסוריה, אך גם משום שהמשטר, בניגוד למורדים, ניהל את 
לנצחונות שהשיג  ולפיכך  ועל בסיסה של אסטרטגית רבתי,  כוללת  המערכה מתוך ראייה 

הייתה משמעות רבה יותר מכדי כיבוש עוד כפר או מחסום דרכים.

חזבאללה מוטל למערכה — הקרב על אל־קוֵציר — מאי-יוני 2013

מעורבותו של חזבאללה בלחימה בסוריה החלה בקרב על העיירה אל־קוֵציר, 35 קילומטרים 
זו,  עיירה  של  חשיבותה  הסורי-לבנוני.  הגבול  מן  קילומטרים  וכ־15  לחֹמץ  מערב  מדרום 
שעליה השתלטו המורדים עוד בקיץ 2012 הייתה נעוצה בהיותה מפתח לשליטה על הדרך 
המחברת את ״הפנים הסורי״, ציר דמשק-ָחלָּב, אל החוף הסורי ואל חבל העלווים, אבל גם 
מרביתה של  ועכאר שבהם  טריפולי  )אזורי  לבנון  מצפון  המעבר  דרך  על  לשליטה  מפתח 
האוכלוסייה היא סונית( אל חֹמץ וממנה אל מרכזה וצפונה של סוריה. דרך נתיב זה הועברו 
את  גם  שימש  זה  נתיב  בלבנון.  הסונים  האזורים  מן  ומתנדבים  וסיוע  נשק  המורדים  לידי 
הקבוצות האסלאמיות בסוריה כדי להפיץ את בשורתם בקרב הציבור הסוני בלבנון ובמיוחד 

בטריפולי, שנודעה כאחד ממעוזיה של התנועה הסלפית במדינה זו.
בסוף  עוד  באל־קוֵציר  המורדים  נגד  בקרבות  חלק  ליטול  החלו  חזבאללה  של  לוחמים 
ביוני  2013. במהלכם של הקרבות איבד חזבאללה למעלה ממאה מלוחמיו, אך ב־5  מרס 
הראשונה  העיירה  הייתה  אל־קוֵציר  סביבתה.  ועל  העיירה  על  להשתלט  בידיו  עלה   2013
שאותה הצליח המשטר הסורי להשיב לידו מאז פרצה המלחמה במדינה, ומשום כך ביקשו 

בשעתו רבים לראות בכיבושה נקודת מפנה.
בידי בעלי  כיבושה מחדש של אל־קוֵציר  אגב להקל ראש בחשיבות  ביקש  אסד עצמו 
במאי  ב־30  הארגון  של  אל־מנאר  הטלוויזיה  לערוץ  שהעניק  בריאיון  מחזבאללה.  בריתו 
2013 הסביר: ״בקרבות בסוריה נוטלים חלק מאות אלפים מחיילי הצבא הסורי ועוד עשרות 
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אלפי טרוריסטים, אם לא מאה אלף מהם. אלו מספרים שמעבר להישג ידו של חזבאללה״.7 
מנהיגי חזבאללה מצידם הציגו בתחילה את מעורבותם בקרבות בסוריה כהושטת סיוע לכ־30 
אלף כפריים שיעים לבנונים שחיו בקרוב לעשרים כפרים שנמצאו — עוד למן כינונן של 
סוריה ולבנון בידי שלטונות המנדט הצרפתי וסימון הגבול ביניהן — בתוך שטחה הריבוני של 
סוריה, אך המשיכו לשמר את זיקתם לקהילה השיעית בלבנון. זאת, בדומה לשבעת הכפרים 

השיעים שהתקיימו בשטח ארץ ישראל המנדטורית עד למלחמת העצמאות ב־8.1948
מאוחר יותר כבר לא היסס הארגון להבהיר כי הוא תופס את הקרב על אל־קוֵציר כחלק 
מן המאבק הכולל על סוריה, וכי מטרתו של הארגון היא להגן על שלטונו של אסד ולא רק 
על כפריים שיעים־לבנוניים. נצראללה הסביר זאת בריאיון שהעניק בדצמבר 2013 לערוץ 
חזבאללה,  של  בריתו  בן  של  בהנהגתו  החופשי״,  הלאומי  ״הזרם  של  או־טי־וי  הטלוויזיה 
בשלושת  הדרגתית.  הייתה  שלנו  העמדה  הסורי  ״בנושא  עאון:  מישל  המארוני  הגנרל 
)לפרוץ המהומות בסוריה( המתנו עם פרסום הודעה מטעמנו באשר  השבועות הראשונים 
אנו  אבל  עלינו,  לאיים  החלה  למשטר  האופוזיציה  התמונה.  עד שתתבהר  בסוריה  לנעשה 
קראנו מלכתחילה לפתרון מדיני וביקשנו להימנע מן האופציה הצבאית. אסד רצה בדיאלוג 
אבל הצד השני האמין שבתוך חודשיים־שלושה הכול יסתיים שם.]...[ כשהצבא הסורי נאלץ 
לסגת, פנו תושבי האזור אלינו בבקשה שנסייע להם. אנו סיפקנו להם נשק, אימנו אותם 
והם היו אלו שנלחמו ולא פעילים שלנו. אנו העברנו לשם כמה פעילים כדי שינהלו שם את 
לכדי כך שהלבנונים שחיים שם  והגיע  הידרדר  כך שהמצב  העניינים בעבורם, אבל אחר 
כבר לא היו מסוגלים להגן על עצמם, וכשהמרחב כולו הפך בסיס לחמושים שנהרו אליו 
מכל רחבי העולם, מערב־הסעודית, מתימן, מנסיכויות המפרץ, מאפגניסטאן ועוד, והם אף 
תכננו לפלוש לכפרים השיעים באזור — רק אז החלטנו להתערב. אם לא היינו מתערבים הם 
היו פולשים לכל העיירות בסוריה שבהן חיים לבנונים, והיו מגיעים לגבול הסורי-לבנוני. 
אבל אנו התערבנו בלחימה והכרענו אותם.]...[ אנו לא מתביישים בלוחמים שלנו וגם לא 

בחללים שלנו, אלא גאים בהם עד מאוד״.9 
נצראללה לא הסתיר עם זאת כי הוא תופס את מעורבותו של הארגון בלחימה בסוריה, 
המזימה  בידי  תיפול  סוריה  ״אם  כולה:  סוריה  על  המאבק  את  להכריע  שנועדה  ככזו 
את  המאשימות  קיצוניות  אסלאמיות  קבוצות  אותן  )של  תכפירית  ישראלית,  האמריקנית, 
זולתן בכפירה(, ובידי כל מי שמשמש כלי שרת בידי ארצות־הברית באזור, אזי יוטל מצור 
לשליטה  ולהחזירה  תנאיה  את  עליה  לכפות  כדי  ללבנון  תפלוש  וישראל  ׳ההתנגדות׳  על 
ישראלית. אם תאבד סוריה תאבד גם ׳ההתנגדות׳ בלבנון ותאבד גם ׳ההתנגדות׳ בפלסטין״.10 
לנצראללה היה חשוב לציין שלא איראן היא שהורתה לו לשלוח את אנשיו לסוריה, ובריאיון 

לאו־טי־וי חזר והדגיש זאת.11

אל־מנאר, 30 במאי 2013.  .7

ראובן ארליך, בסבך הלבנון, 1958-1918 )תל־אביב: מערכות, 2000(, עמ׳ 283-277.  .8

ריאיון שהעניק נצראללה לערוץ הטלוויזיה או־טי־וי, 3 בדצמבר 2013.  .9

אל־מנאר, 24 במאי 2013.  .10

ריאיון שהעניק נצראללה לערוץ הטלוויזיה או־טי־וי, 3 בדצמבר 2013.  .11
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מה  נוכח  בישראל,  רוח  קורת  בתחילה  עוררה  בסוריה  למערכה  חזבאללה  כניסתו של 
שנראה היה כשקיעתו של הארגון בבוץ הסורי. הרמטכ״ל דאז, רא״ל בני גנץ, אף התבטא 
ב־27 ביוני 2013 כי: ״סוריה עודנה שותתת דם, ובלבנון האש החלה לאחוז בשולי גלימתו 
מלוחמיו  אלפים  אף  ולימים  מאות,  לאובדן  רק  לא  דבריו  את  כיוון  גנץ  נצראללה״.12  של 
של חזבאללה בקרבות בסוריה, אלא גם לזליגתה של המלחמה בסוריה ללבנון שהרי אנשי 
הארגונים האסלאמיים הקיצוניים דוגמת ג׳בהת אל־נֻצרה ודאעש, כמו גם כמה מתומכיהם 
של  ובמוצבים  בעמדות  גם  כמו  שיעים  בישובים  ופגעו  נגד  למתקפת  יצאו  לבנון,  בתוך 

חזבאללה שהפכו עתה למטרה לטילים ולפיגועי תופת.
בעלי  בידי  או שמא  המורדים  בידי  גראד  טילי  שני   2013 במאי  ב־26  נורו  למשל  כך 
בריתם, לעבר רובע הדאחיה — מעוזו של חזבאללה בדרום בירות המאוכלס ברובו בשיעים. 
במהלך החודשים שלאחר מכן, באוגוסט ובנובמבר 2013 ומאוחר יותר גם במהלך 2014, 
ביצעו קבוצות אסלאמיות פיגועי תופת מרובי נפגעים בדאחיה, בחארת אל־חריכ ובבורג׳ 
אל־בראג׳נה ואף סמוך לבניין השגרירות האיראנית בבירות. לאלו התלווה ירי טילים משטח 

סוריה לעבר כפרים ועיירות שיעים לאורך הגבול הסורי-לבנוני בבקעת לבנון.
ההידרדרות במצב הביטחוני בלבנון היא שעמדה בבסיס החלטתו של הארגון להעמיק 
עוד יותר את מעורבותו, ולהעתיק את פעילותו הפעם אל רכס הרי קלמון, רכס הררי המקביל 
הם  המורדים  לחֹמץ.  למדרום  עד  דמשק  מאזור  ומשתרע  הסורי—לבנוני  הגבול  לרצועת 
שפתחו בקרב על קלמון כשביקשו לפצות עצמם על אובדן אל־קוֵציר, וניסו לבסס לעצמם 

אחיזה ואף שליטה במרחב אסטרטגי זה השולט על מעברי הגבול שבין סוריה ללבנון. 
מתקפת הנגד של המשטר החלה בנובמבר 2014, ותוך שבועות מספר עלה בידי הצבא 
הסורי, בסיוע של לוחמים של חזבאללה, להשיב לעצמו את השליטה על מרבית העיירות 
בנובמבר   22( עטיה  דיר   ,)2013 בנובמבר   19( ובהם: אל־קארה  קלמון  והכפרים שברכס 
2013(, אל־נבכ )10 בדצמבר 2013(, יברוד )16 במרס 2014(, מעלולא )14 באפריל 2014( 
ולבסוף רנכוס )13 באפריל 2014(. מאוחר יותר במהלך חודשי הקיץ עלה בידי כוחותיו של 
הצבא הסורי להטיל מצור על העיירה אל־זבדאני )אך זו נפלה לידיו לאחר שהמורדים פינו 

אותה רק ב־15 ביולי 2017(. 
בכך עלה בידי חזבאללה להבטיח את השליטה על רצועת הגבול הסורי-לבנוני, ולמנוע 
הסתננות של קבוצות של מורדים ותומכיהם ללבנון. ראוי לציין כי לוחמים של ארגון דאעש 
בקעת  של  שבצפונה  ערסאל  העיירה  באזור  נוכחות  לקיים  הוסיפו  אל־נֻצרה,  ג׳בהת  ושל 
הלבנון בסמוך לגבול הסורי-לבנוני. מדובר היה בשטח של כ־700 קילומטרים בתוך השטח 
האוכלוסייה  של  בתמיכתה  השטח,  את  הפכו  אלה  לבנון.  של  בתוך שטחה  גם  אך  הסורי, 
המקומית הסונית, לבסיס פעולה בעבורן ולמקום מקלט לקרוב למאה אלף פליטים סורים. 
את הקרב לכיבוש רכסי ערסאל דחה חזבאללה לקיץ 2017, אז עלה בידו להשתלט על אזור 

זה בסיוע של צבא לבנון.

הטלוויזיה הישראלית, ערוץ 2, 27 ביוני 2013.  .12
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את  להגביר  כדי  שנקט  נוספים  צעדים  לצד  הסורי-לבנוני,  הגבול  לאורך  בפעילותו 
להביא  כדי  היה  במדינה,  השיעית  האוכלוסייה  בריכוזי  ובמיוחד  לבנון,  בתוככי  הביטחון 
לרגיעה בלבנון וכדי לחזק את מעמדו של הארגון בקרב העדה השיעית כמו גם בקרב עדות 
נוספות בלבנון, דוגמת הנוצרים ואף חלקים בעדות הדרוזית והסונית, שהחלו רואים בו ״מגן 
לבנון״ מפני איום הטרור של האסלאם הסלפי־ג׳האדי. חזבאללה גם הצליח להכיל את המתח 
בין העדות הסונית  ובעיקר  נוכח המלחמה המשתוללת בסוריה,  בין העדות בלבנון  הגואה 
והשיעית. אבל בכל האמור בסוריה עתיד היה הארגון לגלות כי מעורבותו בלחימה במדינה 
זו לא רק שלא הביאה לפי שעה להכרעה של המלחמה, אלא אף לא היה בה די כדי להבטיח 

את שרידות משטרו של אסד בדמשק שכן הכף הוסיפה לנטות נגד השליט הסורי.

איראן וסוריה בלב הסערה

אלא  בלבנון,  במלחמה  להתערב  לו  שהורתה  זו  היא  איראן  שלא  והדגיש  חזר  נצראללה 
הייתה זו החלטה שלו ושל הנהגת חזבאללה הנעוצה בשיקולים פנים־לבנוניים. אך אין ספק 
במאמץ  מכך  ויותר  בסוריה,  במשבר  ראתה  עליו, שכן  ובירכה  זה  מהלך  עודדה  שטהראן 
להבטיח את המשך שלטונו של אסד בסוריה, משום סוגיה בעלת חשיבות עליונה בעבורה. 
פרצה  שבו  הראשון  הרגע  למן  אסד  זכה  תורכיה  ושל  ערב  מדינות  של  לבגידתן  בניגוד 
המהפכה בארצו לחיבוק חם מאיראן, כפי שהסביר עלי אכבר וליאתי, יועצו לעניינים בין־
2013: ״אם נשיא  לאומיים של המנהיג הרוחני של איראן האייתולה עלי חמינאי, בינואר 
סוריה אסד יודח, חזית ההתנגדות מול ישראל תישבר ולכן יש לעשות הכול כדי לעצור את 

המערב בסוריה, ולהבהיר לכל כי בעבור איראן סוריה מהווה קו אדום״.13
ישראל  התדפקו  לשלטונו  הראשון  העשור  לאורך  שהרי  אירוניה,  משום  היה  בכך 
וארצות־הברית על דלתו של אסד במסע חיזורים שנועד להביאו לנתק עצמו מאיראן וליטוש 
עם  שלום  הסכם  על  לחתום  ולוושינגטון,  לירושלים  לחבור  זאת  ותחת  עמה,  בריתו  את 
ישראל ולחסות, כמו יתר מדינות ערב, בצילה המיטיב של וושינגטון וליהנות מסיוע כלכלי 
כי  והדגיש  וחזר  נרתע ממהלך שכזה,  שיוביל לשיפור המצב הכלכלי בארצו. אלא שאסד 
גם אם יובילו שיחות השלום שניהל עם ישראל לחתימת הסכם שלום הוא נחוש שלא לנתק 

עצמו מטהראן. 
כך או אחרת ברגע האמת, משפרצה המהפכה בארצו ואסד מצא עצמו ניצב כשגבו אל 
צופה  השלטון שעה שישראל  מן  לסילוקו  וקראה  נגדו  שיצאה  וושינגטון  זו  הייתה  הקיר, 
לציין  מעניין  לו.  לסייע  כוחה  במלוא  איראן  התגייסה  אלו  שתי  מול  הצד.  מן  במתרחש 
הגברת  הייתה  המעשית  שמשמעותה  בסוריה,  למערכה  חזבאללה  את  להטיל  ההחלטה  כי 
של  לבחירתו  בסמוך  באה  זו,  במדינה  המתנהלת  במלחמה  האיראנית  המעורבות  והעמקת 
2013. בחירתו של רוחאני העידה לכאורה על שינוי  חסן רוחאני כנשיא של איראן ביוני 
ופנים כאחת, שהרי הנשיא  כיוון מסתמן במדיניותה של איראן בשאלות של מדיניות חוץ 

ערוץ הטלוויזיה אל־בי־סי, 20 בינואר 2013.  .13
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הנבחר נתמך בידי המחנה המתון באיראן ונראה כי זכה לתמיכת חלקים גדולים בציבוריות 
האיראנית שמאסו בשלטון חכמי הדת. כמו כן ביקשו בוחריו למחות על המצוקה הכלכלית 
שאליה נקלעה איראן בעקבות הסנקציות שהוטלו עליה, והבידוד שבו מצאה עצמה נתונה 

בשל מדיניותו המתריסה של מחמוד אחמדינג׳אד, קודמו בתפקיד.
בספטמבר 2009 במהלך גל המחאה שפרץ באיראן בעקבות הזיופים הנרחבים בבחירות 
לנשיאות שהותירו את הנשיא אחמדינג׳אד בשלטון, קראו המפגינים ברחובות טהראן ״לא 
עזה, לא לבנון, את חיי אקריב למען איראן״14 במה שהשתמע כביקורת על סדר העדיפויות 
ארגון  ולמען  בלבנון  חזבאללה  למען  להתגייסות  קדימות  המעניק  האיראנית  ההנהגה  של 
לאלו,  דומות  קריאות  מבית.  איראן  של  בבעיותיה  הטיפול  על־פני  עזה  ברצועת  החמאס 
דוגמת הקריאה ״די לשלוח כסף לסוריה — חשבו עלינו״ ואף קריאות ״מוות לרוחאני ומוות 
מחאה  בהפגנות  נשמעו  חמינאי(,  האיתוללה  איראן  של  העליון  למנהיג  )רמז  לדיקטטור״ 
מן  גובר  חוסר שביעות  2017, על רקע  חודש דצמבר  גם בסוף  איראן  שפרצו בכל רחבי 
המצב הכלכלי כמו גם אכזבה עמוקה מכך שהסכם הגרעין עליו חתמה איראן בקיץ 2015 לא 

הביא להקלה במצוקה הכלכלית באיראן.15
משמרות  עם  ביחסיו  שהשתרר  מתח  על  דווח  ב־2013  רוחאני  של  בחירתו  בעקבות 
המהפכה, שנתפסו כעמוד התווך של המחנה הקיצוני באיראן, כמו גם ככוח העומד מאחורי 
מתוך  אמנם  בא  בעצמו,  הלכה  חכם  רוחאני,  ובלבנון.  בסוריה  האיראנית  המעורבות 
נתפס  בעת  בה  אבל  אותה,  למוטט  שכן  כל  בה  לפגוע  ביקש  אם  וספק  הדתית  המערכת 
כמי שמודע לצורך בשינוי וכמי שנישא על גליו. עלי חמינאי נותר המנהיג העליון, האיש 
הקובע ברפובליקה האסלאמית של איראן ומשקלם של אנשי משמרות המהפכה בניצוחם 
ֻסלימאני,  ֻקדס״ קאסם  ג׳עפרי, ושל מפקד ״כוח  ֻמחמד עלי  של מפקד משמרות המהפכה 

המשיך להיות מכריע.
ובכל זאת במערב ובישראל היו שביקשו לראות ברוחאני משום מיכאל גורבצ׳וב, או לכל 
הפחות אנוַר אל־סאדאת איראני. אלו קיוו כי רצונו של רוחאני בשינוי יוביל את האיראנים 
לפעול להפחתת החיכוך עם ישראל ועם המערב, וממילא להפחתת מעורבותה של טהראן 
בנעשה בלבנון ובסוריה. אלא שמהר מאוד התברר כי לצורך הבשלתו של תהליך של שינוי 
במחויבותה  רבות.  שנים  יידרשו  וגידים,  עור  בכלל  יקרום  אכן  אם  איראן,  בתוככי  מבית 
של טהראן לשימור שלטונו של אסד בסוריה ולפרויקט האיראני בלבנון לא רק שלא חל 
כל שינוי גם בעידן רוחאני, אלא שזו רק הלכה וגברה. רוחאני ביקש למקד עצמו באתגר 
ומכאן  הבין־לאומית,  הקהילה  עם  הגרעין  בשאלת  להסכם  להגיע  ולנסות  מבית,  הכלכלי 

שהותיר את הזירה המזרח תיכונית בידיהם האמונות של אנשי של משמרות המהפכה.16 
מדיניותה של איראן, ולמעשה מדיניותם של אנשי משמרות המהפכה, בשאלה הסורית 
המרחב  תפיסת  שעניינו  טווח  ארוך  איראני  אינטרס  ביסודה  ביטאה  העיראקית,  זו  ואף 
כרצועת  הלבנט(,  ובו  הפורה  )הסהר  התיכון  הים  חופי  בואכה  מערבה  מאיראן  המשתרע 

דודי כהן, ״אחמדינג׳אד: מאבק בישראל — חובה דתית ומוסרית״, וויינט, 18 בספטמבר 2009.  .14

״מפגינים היום באיראן: מוות לדיקטטור״, וויינט, 28 בדצמבר 2017.  .15

רז צימט, ״המחיר שאיראן משלמת בגלל הפלסטינים״, מולד, 28 בינואר 2015.  .16
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ביטחון שהאחיזה בה חיונית לאבטחת ביטחונה של איראן. מדיניות זו הייתה משותפת, יש 
בוא  בטרם  אף  ההיסטוריה  משחר  באיראן  ששלטו  והשושלות  המשטרים  לכלל  להודות, 
האסלאם, ומשטר האיתולות לא היה יוצא דופן מבחינה זו ואף לא אנשי משמרות המהפכה 

עושי דברו של המנהיג העליון האיתולה חמינאי. 
משקל מכריע זה של אנשי משמרות המהפכה בכל האמור במדיניות האיראנית בשאלה 
הסורית בא לידי ביטוי בספטמבר 2015, משאלו החלו שולחים את אנשיהם לסוריה ללחום 
מאחורי  עמדו  אף  ולמעשה  האיראנים  גיבו  לכן  קודם  עוד  כאמור,  אך  אסד.  של  לצידו 
ואף מאחורי המאמץ של הארגון לבסס לעצמו  מעורבותו של חזבאללה בקרבות בסוריה, 
אחיזה לאורך הגבול הישראלי-סורי ברמת הגולן. בינואר 2015 אף חוסל בידי ישראל גנרל 
איראני איש משמרות המהפכה, ֻמחמד עלי אללה דאדי, שהתלווה לאיש חזבאללה, ג׳האד 
ֻמע׳ניה בסיור שזה ערך באזור קו הגבול. מאוחר יותר, באוגוסט 2015, אף האשימה ישראל 
קצין בכיר אחר במשמרות המהפכה, סעיד איזאדי העומד בראש המחלקה הפלסטינית ב״כוח 

ֻקדס״, במעורבות בירי טילים לעבר צפון ישראל.17
מעורבותה של איראן במלחמה בסוריה תרמה ברגע קריטי זה שידעה המלחמה בסוריה 
זו התבשמו בכירים איראנים  2013 להצלחתו של אסד לשרוד בשלטון, ובהצלחה  באביב 
ששבו והכריזו כי הישג זה בא תודות לתמיכה האיראנית בו. עלאדין בורוג׳רדי, יו״ר ועדת 
הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני הכריז במאי 2014: ״ניצחנו בסוריה. 
משטר אסד יישאר, ואילו האמריקנים הפסידו״.18 עם זאת גם האיראנים עתידים היו לגלות 
כי המציאות בסוריה הפכה מורכבת מכדי שכמה מאות או אף אלפי לוחמי חזבאללה ישנו 
בה את פני המציאות, ומשום כך נאלצו להעמיק את מעורבותם בלחימה במדינה זו. ובכל 
זאת, גם בעת שבטהראן שררה אי־ודאות בדבר האפשרות להשיג ניצחון בקרב על סוריה, 
נתפס הקרב על סוריה כקרב הכרחי )גם אם נראה לפרקים כקרב מאסף( במאמץ להחליש 
את יריביה האזורים של איראן ערב־הסעודית, תורכיה, ארצות־הברית וישראל. אלו נתפסו 
על־ידי טהראן כעומדים מאחורי המורדים בסוריה, אך שעיניהם נשואות לעבר טהראן, וכך 
גם הקרב מול דאעש שהציב בקיץ 2014 איום ישיר לאיראן ולבעלי בריתה לא רק בסוריה, 

כי אם גם בלבנון ובעיראק.

משבר הנשק הכימי — החטא והיעדר העונש

אם הגעתם של לוחמי חזבאללה לסוריה סייעה לייצב את מעמדו של המשטר הסורי מבית מול 
מתנגדיו, הגם שבמחיר הגברת תלותו באיראן ובחזבאללה, הרי שמשבר הנשק הכימי שפרץ 
בקיץ 2013 וליתר דיוק האופן שבו הסתיים, חיזק באופן משמעותי את מעמדו של המשטר 

הסורי בזירות האזורית והבין־לאומית והעניק לו רוח גבית במאבק שניהל במתנגדיו מבית.
מאז פרצה המלחמה בסוריה, עמדה סוגיית הנשק הכימי הסורי במוקד של עניין אזורי 
ובין־לאומי ובמוקד העניין של ישראל, נוכח החשש לנפילתו של נשק זה לידיהן של קבוצות 

ידיעות אחרונות, 19 בינואר, 21, 22 באוגוסט 2015; הארץ, 23 באוגוסט 2015.  .17

הגרדיאן, 12 במאי 2014.  .18
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טרור או לידי לוחמי חזבאללה שעשויים היו, כך חששו בישראל ובמערב, לנצל את נוכחותם 
בסוריה ואת הקשרים שלהם עם המשטר הסורי כדי להשתלט על מאגרי נשק אלו או אף 
לקבלם לידיהם מן המשטר ברגעיו האחרונים. בישראל היו שהביעו את החשש כי המשטר 
בדמשק עשוי לעשות שימוש נרחב בנשק כימי נגד בני עמו או אפילו נגד ישראל, אם יחוש 

כי הוא ניצב כשגבו אל הקיר או מצוי ברגעיו האחרונים.
הכימי,  הנשק  בתחום  אזורית  למעצמה  בסוריה  המהפכה  לפרוץ  עד  נחשבה  סוריה 
ולרשותה עמד ארסנל שכלל כמה סוגים של גז עצבים: גז סארין, גז חרדל, ו־VX, שאת 
בידי  שנמצאו  המתקדמים  הקרב  טילי  על  כימיים  קרב  ראשי  באמצעות  לשגר  ניתן  חלקו 
טילים מתקדמים החל  וכלל אלפי  היה מרשים בהיקפו,  גם מערך הטק׳׳ק הסורי  הסורים. 
במאות טילי סקאד בי ודגמים משופרים של טיל רוסי זה, סקאד סי ודי, המסוגלים להגיע 
לטווח של 550 ו־700 ק״מ. דגמים אלו פותחו בידי הסורים החל בראשית שנות ה־90 של 
טילי  גם  הסורים  החזיקו  לאלה  בנוסף  איראן.  ושל  קוריאה  צפון  בסיוע של  ה־20,  המאה 
שיוצרו  האיראנים(,   110 פאתח  לטילי  )המקבילים  ק״מ  כ־250  של  טווח  בעלי  אם־600 
לידי  שהועברה  טכנולוגיה  בסיס  על  האלפיים  שנות  של  הראשון  העשור  במהלך  בסוריה 
הסורים בידי איראן. בידי סוריה נמצאו גם רקטות בקוטר 220 ו־302 מ׳׳מ, שאותם סיפקה 

דמשק לחזבאללה ושכמותם שיגר הארגון לעבר חיפה במהלך מלחמת לבנון השנייה. 
חלק גדול מארסנל הטילים הסוריים נורה, אגב, במהלך המהפכה הסורית נגד המורדים. 
בנוסף, בידי הסורים היו מצויים גם טילי קרקע־ים סי־802 מתוצרת סינית, כמותם שיגר 
מלחמת  במהלך  לבנון  חופי  מול  ששייטו  הישראלי  הים  חיל  של  ספינות  לעבר  חזבאללה 
לבנון השנייה. ולבסוף, לסורים סופקו בידי רוסיה טילי יאחונט — טילי שיוט מתקדמים נגד 
ספינות בעלי טווח של עד 300 ק״מ, שאותם ניתן לשגר לעבר מטרות ימיות או אף מתקנים 

לאורך חוף הים, כמו נמלים או אסדות קידוח.19
הצבאית  הצמרת  חוסלה  שבמהלכו   2012 ביולי  דמשק  בלב  הטרור  פיגוע  בעקבות 
הביטחונית של סוריה, ומשנראה היה כי נפילת משטרו של אסד היא עניין של ימים מעטים, 
רבו ההצהרות הישראליות שעניינן החשש מפני זליגה של אמצעי לחימה מתקדמים ואף בלתי 
קונוונציונלים, דוגמת הנשק הכימי שבידי סוריה, לידי ארגונים אסלאמיים קיצוניים או אף 
לידי חזבאללה. שר הביטחון אהוד ברק, הצהיר ב־20 ביולי 2012 כי העברה של נשק שכזה 
לידי חזבאללה היא קו אדום מבחינתה של ישראל, וראש הממשלה בנימין נתניהו התרה אחריו 
ב־25 ביולי 2012 כי ישראל נחושה לפעול במקרה שכזה ולמנוע העברת נשק לידי הארגון 
הלבנוני. הרמטכ׳׳ל הישראלי, בני גנץ, קבע בפשטות במהלך עדותו בוועדת חוץ וביטחון של 

הכנסת ב־24 ביולי 2012 כי: ״העברת נשק שכזו לידי חזבאללה פירושה מלחמה״.20
גם בעולם הרחב הובע חשש מפני שימוש שעשוי המשטר הסורי לעשות בנשק כימי נגד 
בני עמו במקרה וימצא עצמו כשגבו אל הקיר, אך גם מפני האפשרות של נפילת נשק הכימי 

המכון למחקרי ביטחון לאומי, ״המאזן הצבאי בהמזרח־התיכון, הצבא הסורי״, 2 ינואר 2012; גם יפתח   .19

2013, המכון  25 באוגוסט   ,458 גיליון  מבט על,  שפיר, ״אסד הכימי? על התקפת החל״כ בסוריה״, 

למחקרי ביטחון לאומי, תל־אביב.

וויינט, 20, 24, 25 ביולי 2012.  .20
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כי ארצות־הברית,   2011 בקיץ  כבר  דווח  העולמית  בעיתונות  ידיים בלתי אחראיות.  לידי 
הסורי  המשטר  שברשות  הנשק  מאגרי  נפילת  את  למנוע  כדי  נערכו  תורכיה,  גם  ולצידה 
לידי גורמים קיצוניים. כחלק מהיערכות זו הוצבו כוחות אמריקניים בירדן, נכונים לפעול 

להשמדת מאגרי נשק אלו במקרה שהמשטר בדמשק ייפול.21 
כי ישתמשו בנשק  והזרות בעניין האפשרות  הסורים ביטלו את ההצהרות הישראליות 
 2012 יולי  ג׳האד אל־מקדסי, הצהיר ב־23  נגד בני עמם. דובר משרד החוץ הסורי,  כימי 
אזרחיה,  נגד  קונוונציונלי  בלתי  בנשק  לעולם  תשתמש  לא  ״סוריה  מארצו:  נמלט  בטרם 
שימוש זה יעשה רק במקרה של עימות מול אויבים מבחוץ.]...[ הנשק שמור במקום מוגן 
כי נשק כימי מצוי ברשותה,  כי סוריה מודה  ובטוח״.22 מדבריו של מקדיסי עלה לכאורה 
דבר שאותו נהגו הסורים להכחיש במשך שנים רבות. אין פלא כי שר החוץ הסורי וליד אל־
ֻמָעלם מיהר להבהיר כי דבריו של מקדיסי לא הובנו כהלכה, וכי סוריה מעולם לא אישרה 

ואף עתה אינה מאשרת כי ברשותה נשק כימי.23
בנשק  שימוש  עושה  החל  שהמשטר  לאחר  תפנית,  זו  שאלה  קיבלה   2013 בקיץ  אבל 
כימי נגד בני עמו שלו. למרבה ההפתעה שימוש זה בנשק כימי לא גרר, כפי שציפו רבים, 
צעדי ענישה נגד אסד. תחת זאת הביא להסכם שאילץ אמנם את הנשיא הסורי להתפרק מן 
הנשק הכימי שברשותו, אבל בה בעת הקנה לו חסינות מפני כל מהלך צבאי בין־לאומי, לא 
כל שכן אמריקני, נגדו, אם יימנע מלהוסיף ולעשות שימוש בנשק כימי בלחימה נגד אויביו. 
בהסכם היה כדי להבהיר באופן ברור ונחרץ כי מדינות המערב אינן מתכוונות לפעול נגד 

אסד ומשטרו, אלא להישאר צופות בלתי מעורבות מן הצד.
הנשק  משבר  פרוץ  לקראת  לאחור  הספירה  של  ראשיתה  ושמא  הפתיחה  נקודת  את 
הכימי, ניתן היה לראות בדברים שנשא הנשיא אובמה ב־21 באוגוסט 2012, ולפיהם שימוש 
ארצות־הברית  בעבור  אדום  קו  של  חצייה  משום  יהוה  בדמשק  המשטר  בידי  כימי  בנשק 
ובעלות בריתה.24 הצהרה זו של אובמה באה נוכח ההידרדרות במצבו של המשטר הסורי, 
והחשש כי עתה משמצא עצמו כשגבו אל הקיר הוא לא יהסס לעשות שימוש בנשק כימי 
נגד המורדים בו. מקורות אמריקנים אף ידעו לדווח כי האזהרה לנשיא הסורי באה לאחר 
שישראל העבירה לארצות־הברית דיווחים, ולפיהם איתרה פעילות חריגה באתרי האחסון 

של הנשק הכימי בתוככי סוריה.25
למרות החשש במערב, נתקבלו הדיווחים שהחלו מגיעים מסוריה בראשית 2013 ולפיהם 
אכן נעשה שימוש בנשק כימי בידיו של המשטר הסורי בחוסר אמון ולא עוררו כל עניין אף 
לא תקשורתי במתרחש. לראשונה דווח על שימוש שעשה המשטר בנשק כימי נגד מתנגדיו 
העירה  באזור  שפוזר  מגז  אנשים  עשרות  כמה  נהרגו  הדיווח  על־פי   .2013 במרס  ב־19 
עשה  הסורי  המשטר  כי  וטענו  המורדים  שבו  יותר  מאוחר  ָחלָּב.  שבקרבת  אל־עסל  ח׳אן 

אטלנטיק, 2 בדצמבר 2012; סנדי טיימס, 3 בדצמבר 2012.  .21

סאנא, 23 ביולי 2012.  .22

הטלוויזיה הסורית, 28 ביולי 2012.  .23

רויטרס, 21 באוגוסט 2012  .24

ניו יורק טיימס, 8 בינואר 2013.  .25



פרק חמישי

130

היה  מדובר  דמשק.26  לבירה  בסמוך  ואף  סוריה,  בצפון  נוספים  באזורים  גם  בגז  שימוש 
הקהילה  את  לגרור  שמטרתם  כאלו  או  מהימנים,  כבלתי  שנתפסו  המורדים  של  בדיווחים 
לדיווחים  נלוו  לא  מכך  לבד  המורדים.  לצד  בסוריה  במלחמה  למעורבות  הבין־לאומית 
תקריות  של  בשורה  היה  מדובר  המורדים  לדברי  גם  מקרה  ובכל  חד־משמעיות,  הוכחות 
נקודתיות ולא בשימוש מסיבי ושיטתי שעשה הצבא הסורי בנשק כימי בכל חזיתות הלחימה 
כי הם שעשו שימוש בנשק  מיהר מצידו להאשים את המורדים  במדינה. המשטר בדמשק 
על  לראשונה  המורדים  דיווחו  בו  ביום   ,2013 במרס  ב־19  למשל  כך  כוחותיו.  נגד  כימי 
שימוש שנעשה נגדם בנשק כימי בח׳אן אל־עסל, מיהרה הטלוויזיה הסורית להציג אזרחים 

וחיילים שנפגעו כביכול משימוש בנשק כימי בידי המורדים ושהובאו
לשם קבלת טיפול בבתי החולים בָחלָּב.27 גם טענות אלו של המשטר הסורי נתקבלו בידי 

הקהילה הבין־לאומית בחוסר אמון ואף בביטול.
על רקע זה התקבלו בהפתעה דבריו של תא׳׳ל איתי ברון, ראש חטיבת המחקר באגף 
המודיעין של צה׳׳ל, במהלך הרצאה שנשא ב־23 באפריל 2013, ולפיהם ישראל מעריכה כי 
המשטר הסורי עשה אכן שימוש בנשק כימי נגד מתנגדיו: ״למיטב הבנתנו אסד עשה שימוש 
בחומר לחימה כימי ממית בשורה של מקרים נגד המורדים, כנראה בגז מסוג סארין. שימוש 
מדובר  היה  במקרים אחרים, שבהם  והן   2013 במרס  ב־19  באירוע  הן  בוצע  כימי  בנשק 
ואישונים מוקטנים המעידים על  ולא ממית. ראינו סימנים כמו קצף מהפה  בחומר מנטרל 
)במתרחש  נוטה לא להתערב  נוכח אירועים אלו העולם  כימי.]...[  השימוש בחומר לחימה 

בסוריה(, ומשתמש במבחנים ראיתיים מחמירים״.28
להעמיק  ארצות־הברית  את  לדחוף  ישראלי  כניסיון  נתפסה  ברון  זו של תא״ל  הצהרה 
משום שנמסרה  במיוחד  בוושינגטון.  רבתי  מבוכה  ועוררה  הסורי,  במשבר  מעורבותה  את 
כי  הייגל בישראל, שבמהלכו הצהיר  ביקורו של שר ההגנה האמריקני צ׳אק  יממה לאחר 
בידי ארצות־הברית אין לפי שעה כל מידע בדבר שימוש בנשק כימי בידי המשטר הסורי 
נגד מתנגדיו. הייגל היה עם זאת זהיר דיו לציין: ״סוכנויות המודיעין שלנו לומדות להעריך 
מה קרה או לא קרה בסוריה והאם משטר אסד השתמש בחומר לחימה כימי, ובכל מקרה על 

הכול לדעת כי שימוש בנשק כימי ישנה את כללי המשחק״.29
בתגובה ראשונה להצהרותיו של ברון מסר מזכיר המדינה האמריקני, ג׳ון קרי, כי שוחח 
יכולה לאשר  אינה  לו שישראל הרשמית  נתניהו, שמסר  בנימין  ישראל  עם ראש ממשלת 
באופן ודאי את הטענות שהעלה ברון בדבריו, וכי מדובר בהערכות אך לא במידע מאומת.30 
הנשיא  גם  ולבסוף  הייגל  ההגנה  מזכיר  גם  ובהם  אמריקנים,  בכירים  נאלצו  יותר  מאוחר 
אובמה, להודות כי נראה שהמשטר הסורי אכן עשה שימוש בנשק כימי בלחימה בסוריה, 
אבל שבו והדגישו כי הדבר מחייב בדיקה מעמיקה יותר. רק ב־13 ביוני 2013 הכריז הבית 

אל־ג׳זירה, 19 במרס 2013.  .26

סאנא, 19 במרס 2013; אל־וטן )דמשק(, 20 במרס 2013.  .27

הארץ, 24 באפריל 2013.  .28

וויינט, 22 באפריל 2013.  .29

רויטרס, 23 באפריל 2013.  .30
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הלבן כי הוכח בוודאות שאכן נעשה שימוש בידי המשטר בדמשק בנשק כימי, וכי כ־-150
וכן  אחדים  חודשים  עוד  לאמריקנים  נדרשו  זאת,  עם  מכך.31  כתוצאה  נהרגו  סורים   100
למעלה מ־1,400 הרוגים מקרב האוכלוסייה האזרחית, ובהם נשים וילדים רבים, כדי לשקול 

פעולה צבאית נגד משטרו של אסד.
ההססנות שגילו האמריקנים לאורך חודשים ארוכים נוכח הדיווחים אודות שימוש שעשה 
על  מלהסתמך  וושינגטון  של  חששה  את  ביטאה  המורדים,  נגד  כימי  בנשק  הסורי  הצבא 
מידע מודיעיני, לא כל שכן מידע שמקורו בישראל, ושאותו קשה ואף בלתי אפשרי להציג 
בפני דעת הקהל בארצות־הברית וזו הבין־לאומית כדי להצדיק פעולה צבאית בסוריה )לקח 
מניסיון הפלישה האמריקנית לעיראק באביב 2003 שהתבצעה בתואנה, שהתבררה לימים 
ואולי אף לפתח נשק להשמדה המונית  ֻחסין ממשיך להחזיק  כי צדאם  כנעדרת כל בסיס, 
רתיעתה של  על  להעיד  כדי  גם  היה  זו  בסוגיה  האמריקנית  בהתנהלות  גרעיני(.  נשק  ואף 
וושינגטון מלהעמיק את מעורבותה במשבר הסורי, ומבחינה זו אפשר היה לראות בה משום 
מקרה מבחן המלמד על מדיניותו הכוללת של ממשל אובמה ביחס למזרח־התיכון אף מעבר 
ורצון להתנתק מבעיותיו של  לאחור  הירתעות  מדיניות שעיקרה  סוריה —  לגבולותיה של 
האזור, וממילא להימנע מלשקוע במעורבות עמוקה בסכסוכים הפורצים בו חדשות לבקרים. 
אין ספק כי בהקשר הסורי תרמו להססנות גם המבוי הסתום שהשתרר בחזיתות הלחימה 
בין המשטר לאויביו, כמו גם ההקצנה האסלאמית בקרב שורות המורדים ואף הופעתן של 

קבוצות סלפיות־ג׳האדיות שנטלו לידיהן את הובלת המערכה במשטרו של אסד.
בעיתונות האמריקנית דווח בהרחבה על דיונים נוקבים ומתמשכים שהתנהלו במסדרונות 
הממשל בשאלה הסורית, עת מחלקת המדינה ואף הסי־איי־איי דוחפים למעורבות אמריקנית 
פעילה יותר בלחימה במדינה, ואילו מחלקת ההגנה פועלת ככל יכולתה לבלום מהלך בכיוון 
זה. כך למשל דווח על ויכוח סוער שהתנהל ביוני 2013 בין מזכיר המדינה, ג׳ון קרי, ובין 
ראש המטות המשולבים, גנרל מרטין דמפסי, שבמהלכו הציע קרי כי ארצות־הברית תתקוף 
שדות התעופה שבהן עושה צבאו של אסד שימוש נגד המורדים, ובעיקר כאלו שמהם יצאו 

מטוסים של חיל האוויר הסורי לבצע תקיפות בנשק כימי. 
הוא  וארוכה.  מורכבת  צבאית  בפעולה  מדובר  כי  בטענה  בנחרצות  לכך  התנגד  דמפסי 
הסביר כי חיל האוויר האמריקני: ״אינו מסוגל להטיל כך סתם כמה פצצות או טילים, אלא 
יהפוך את העניין  ובכך  ייאלץ קודם לכן לפגוע בכל מערכת ההגנה האווירית של סוריה, 
למבצע מורכב העשוי לכלול למעלה מ־700 גיחות מבצעיות״. דמפסי גם דרש לדעת מהן 

התכניות של ג׳ון קרי ושל מחלקת המדינה ליום שלמחרת תקיפה צבאית שכזו.32

רויטרס, 13 ביוני 2013; ניו יורק טיימס, 14 ביוני 2013.  .31

 Jeffrey Goldberg, ״Pentagon Shoots Down Kerry׳s Syria Airstrike Plan״, June 18, 2013,  .32

http://www.bloombergview.com/articles/2013-06-18/pentagon-shoots-down-kerry-s-
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מזכירת המדינה הילרי קלינטון העידה בספר זכרונותיה Hard Choices, כי תמכה עוד 
במהלך כהונתה ב־2012 בחימושם של המורדים בנשק אמריקני אבל לדבריה הנשיא אובמה 

התנגד לדבר מחשש פן ארצות־הברית תשקע בבוץ הסורי.33 
התערבות  ולשקול  המורדים  את  לחמש  ממושכת  תקופה  למשך  סירב  אובמה  ואכן, 
צבאית בלחימה בסוריה, ואפילו לא כינונם של אזורים אסורים בטיסה באותם חלקים של 
שאי  כזו  נוראה,  בבעיה  ״מדובר  כי:  ליועציו  הסביר  הוא  המורדים.  שלטו  המדינה שבהם 
אפשר לפתור אלא לכל היותר לנהל״. רק ביולי 2013 התקבלה בוושינגטון החלטה שעניינה 
מקרבם,  מתונות  קבוצות  אותן  הפחות  לכל  המורדים,  את  לחמש  וחלקית  מהוססת  נכונות 
בנשק אמריקני. אפילו אז צוטט אובמה כאומר כי אין כל ערובה שמהלך אמריקני של חימוש 
זמן  יהיה אפשר להרוויח  המורדים ישנה את תוצאות המלחמה, אולם הוא מקווה כי בכך 

ולהגיע להסדר מדיני של המשבר.34
מכל  הברורה  לרתיעתו  ובעיקר  בוושינגטון,  הביטחוני  הממסד  של  לשיקוליו  הצצה 
מעורבות אמריקנית פעילה במשבר הסורי, התאפשרה בעקבות פרסום מכתב ששיגר ראש 
המטות המשולבים, גנרל מרטין דמפסי, לראש ועדת הכוחות המזוינים בסנאט קארל לוין, 
ובו פירט את דרכי הפעולה העומדות בפני ארצות־הברית בסוריה, תוך שהוא מעצים את 
פעולה  דרכי  בהן.  הכרוכה  הכספית  העלות  את  ובעיקר  הפועל  אל  שבהוצאתן  הקשיים 
לחייב  העלול  מהלך  האופוזיציה.  ללוחמי  סיוע  ומתן  ייעוץ  אימון,  דמפסי:  לפי  כללו  אלו 
נוכחות של מאות עד אלפי חיילים אמריקנים בסוריה, ולעלות כחצי מיליארד דולר לשנה; 
מתקפה מוגבלת של טילים ארוכי טווח נגד מטרות צבאיות בסוריה, לטובתה יידרשו מאות 
אזורים  כינון  דולרים;  מיליארדי  לעלות  עשויה  והיא  וצוללות,  מלחמה  ספינות  מטוסים, 
את  וליירט  סורים,  תעופה  שדות  לתקוף  צורך  יהיה  כך  לשם   — בסוריה  לטיסה  אסורים 
מטוסי חיל האוויר הסורי, ולמהלך שכזה ידרשו מאות מטוסים אמריקנים והוא עלול לעלות 
כמיליארד דולר מדי חודש. ולבסוף, כינון אזורי חיץ על הגבול עם תורכיה או ירדן כדי 
להעניק למורדים מקום מקלט ובסיסי פעולה. לשם כך יידרש לכונן אזורים אסורים בטיסה 
חיסול מאגרי  גם התייחס לאפשרות של  חיילים אמריקנים. דמפסי  ולהציב בסוריה אלפי 
הנשק כימי שבידי המשטר הסורי, וציין כי לשם כך יידרש ירי רחב היקף של טילים וכן 
הנשק  מאגרי  על  להשתלט  מכן  ולאחר  לתקוף  יצטרכו  חיילים  ״אלפי  מהאוויר.  תקיפות 
הכימי ולאבטח אותם, מהלך שעלותו עשויה להגיע לכמיליארד דולר בחודש״. דמפסי סיכם 
את מכתבו בקביעה כי: ״כל הצעדים האלו עשויים לסייע לאופוזיציה ולהגביר את הלחץ 
על המשטר הסורי, אך ברגע שננקוט פעולה כלשהי, עלינו להיות מוכנים למה שיבוא אחר 
כך״. לדבריו, ההחלטה להשתמש בכוח בסוריה היא ״לא פחות מפתיחה במלחמה״, והזהיר 
כי היא ״יכולה להביא לחיזוק גורמים קיצוניים או לאיבוד כל שליטה בנשק הכימי, שאת 

השימוש בו אנו רוצים להגביל״.35

.Hillary Rodham Clinton, Hard Choices (New York: Simon and Schuster, 2012)  .33

ניו יורק טיימס, 15 ביוני 2013; הארץ 15 ביוני 2013.  .34

ניו יורק טיימס, 23 ביולי 2013  .35
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ונועד ללא ספק להגיע לידיעת הציבור הרחב  מכתבו של דמפסי הוגדר כבלתי מסווג, 
והתקשורת האמריקנית. דמפסי עצמו הסביר כשבוע לפני ששיגר את המכתב, בעדות שמסר 
סיפק הסבר  ובכך  גם בעוד שנה מהיום,  יישאר בתפקידו  הוא מאמין שאסד  כי  בקונגרס, 
נוסף להיעדר ההתלהבות שגילו בוושינגטון, ובמיוחד בממסד הביטחוני בבירה האמריקנית, 
מפני מעורבות אפשרית במלחמה בסוריה.36 מכל זה היה ברור כי למרות הצהרות תקיפות 
ארצות־הברית  ובעיקר  המערב  מדינות  נרתעו  אירופיים,  גם  כמו  אמריקנים  בכירים  של 
מלהתערב במלחמה בסוריה והעדיפו להניח לשני הצדדים להוסיף ולדמם עד שיעלה בידי 
מתונים  גורמים  אותם  הפחות  ולכל  המורדים,  כי  בתקווה  הקרב,  את  להכריע  מהם  אחד 

מקרבם, יהיו אלו שייצאו כשידם על העליונה מן המערכה.
ולפיהם ב־21 באוגוסט  זורמים מדמשק  דיווחים שהחלו  את הקלפים טרפו לזמן מה 
2013 נעשה שימוש נרחב בנשק כימי בידי כוחות של הצבא הסורי באזור אל־ע׳וטה אל־

שרקיה, המרחב הכפרי שממזרח לדמשק, וכי בהתקפה נהרגו למעלה מ־1,400 אזרחים, 
בערוצי  לראווה  הוצגו  אף  זה  לצד  זה  המוטלות  גופותיהם  וילדים.  נשים  מהם  רבים 
הטלוויזיה ובאתרי האינטרנט השונים. המשטר הסורי מיהר להכחיש דיווחים אלו, וטען 
כהרגלו כי המורדים הם שעשו שימוש בנשק כימי נגד חיילים סורים.37 בעקבות התקרית 
מקרים  לחקור  כדי  בסוריה  העת  באותה  ששהה  האו״ם,  של  פקחים  צוות  לאזור  נשלח 
 2013 ב־16 בספטמבר  בדוח שפרסם  כימי בקרבות במדינה.  בנשק  קודמים של שימוש 
נקבע במפורש כי אכן נעשה שימוש בנשק כימי נגד אוכלוסייה אזרחית. עם זאת, הצוות 
נמנע מלהטיל את אחריות לאירוע על המשטר הסורי שכן שאלה זו של בירור זהותו של 
הגורם האחראי לשימוש בנשק הכימי לא נכללה במנדט שקיבל. ״הדגימות הסביבתיות, 
הכימיות והרפואיות שאספנו מספקות ראיות ברורות לכך שנעשה שימוש בטילי קרקע־
קרקע שהכילו את גז העצבים סארין. הקורבנות דיווחו כי זמן קצר אחרי נפילת הטילים 
ראייה  בעיניים,  גירוי  התמצאות,  חוסר  נשימה,  קוצר  ובהם  תסמינים  של  שורה  חוו 

מטושטשת, בחילה, הקאות וחולשה כללית״. 
2013 גרמו ככל  21 באוגוסט  עוד קבע הדוח כי הטמפרטורות הנמוכות יחסית בבוקר 
הנראה למספר גבוה במיוחד של קורבנות. ״שימוש באמצעי לחימה כימיים בתנאים כאלה 
האדמה  על  נמוך,  בגובה  להישאר  הגז  יכול  כך  שכן  הפוטנציאלית,  השפעתם  את  מעצים 
שרידי  על  התבססו  הדוח  ממצאי  מחסה״.  למצוא  התושבים  קיוו  שבהם  מגורים,  ובמבני 
אנשי  ועם  נפגעים  עם  הפקחים  שקיימו  ראיונות  כ־50  על  שנפגע,  באתר  שנמצאו  טילים 
רפואה שטיפלו בהם, וכן על בדיקה של קורבנות שאובחנו כנפגעי חומרים כימיים ובכלל זה 

בדיקות דם, שיער ושתן שבהם אותרו עקבות של גז העצבים סארין.38
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גם לאחר התקרית באל־ע׳וטה אל־שרקיה, ובהיעדר מידע אמין וחד־משמעי למעט דיווחים 
של המורדים עצמם כמו גם סרטונים שהללו העלו באתרי האינטרנט השונים, הייתה התגובה 
מאחורי  העומד  הוא  שאסד  סביר  לא  כי  למשל  טענו  רבים  ראש.  ומקלת  ספקנית  בעולם 
לבלום  עלה  צבאו  בידי  והשתפר.  הלך  בסוריה  מצבו  הכול  אחרי  זו, שהרי  כימית  התקפה 
ולעצור את תנופת המורדים, ובסיוע של לוחמים של חזבאללה אף הצליח להשיב לעצמו את 

היוזמה בשדה הקרב ואת השליטה בשורה של כפרים ועיירות שנפלו לידי המורדים.
בהקשר זה ראוי להעיר כי בכל האמור בהגיונו של המשטר שעמד בבסיס השימוש בנשק 
כימי, נראה כי זה בחר לעשות מפעם לפעם שימוש נקודתי ומוגבל בנשק הכימי שברשותו, 
להכריע  כדי  ארטילרי,  ובירי  מהאוויר  בהפצצות  מתקדמים,  בטק״ק  מסיבי  שימוש  לצד 
ונקודתיים, ועם זאת בעלי חשיבות לשליטה באזורי מפתח ברחבי  קרבות, לרוב מקומיים 
המדינה. כך ב־19 במרס 2013 בעיירה ח׳אן אל־עסל השולטת על המבואות הצפוניים של 
ָחלָּב, שדרכה הזרימו המורדים אספקה לכוחותיהם הלוחמים בעיר, וכך גם ב־21 באוגוסט 
2013 באל־ע׳וטה אל־שרקיה, המרחב הכפרי שממזרח לבירה דמשק ששימש עורף לוגיסטי 
עת  באותה  המורדים  של  למאמץ  זינוק  נקודת  גם  כמו  דמשק,  בתוך  הלוחמים  למורדים 

להשתלט על שדה התעופה הבין־לאומי הנמצא בקרבת מקום.
למרות שאסד היה מודע לאפשרות של תגובה בין־לאומית תקיפה לשימוש נרחב מצידו 
בנשק כימי, הוא התקשה להבין את הרגישות המיוחדת בחברה המערבית לסוגיה זו, הנעוצה 
בהיסטוריה של המערב, וליתר דיוק של אירופה, ויש להניח כי בעבורו ובעבור אנשיו לא 
טילי  שיגור  או  מרוכז  ארטילרי  ירי  האוויר,  מן  מסיבית  הפצצה  בין  ממש  הבדל של  היה 
קרקע קרקע קטלניים, ובין שימוש ממוקד ונקודתי בנשק כימי. אובמה הזהיר אמנם את אסד 
2012, כי שימוש בנשק כימי על־ידו יהווה חצייה של קו אדום, אבל  עוד ב־21 באוגוסט 
בפועל הוא נמנע כידוע מכל תגובה לשימוש בנשק שכזה במרס 2013, דבר שפורש בדמשק 

כהסכמה שבשתיקה.
אפשר שאסד, מתוך זחיחות או נינוחות, או מי מקציניו, על־פי אישור עקרוני שהוענק לו 
בידי הנשיא, חשו חופשיים להעלות הילוך ולהשתמש בכמות גדולה מהרגיל של נשק כימי, 
ואפשר כי מדובר בטעות או בתקלה מבצעית, או אף כפי שהצביע דוח צוות הפקחים של 
האו׳׳ם בצרוף מקרים שעניינו תנאי שטח ומזג אוויר ייחודים ששררו בזמן התקיפה, כמו גם 
העובדה שבאזור נמצאה אוכלוסייה אזרחית, דבר שגרם להיקף כה גדול של נפגעים ובהם 

נשים וילדים כה רבים.
למרות הספקנות וההיסוס שבהם התקבלו בתחילה הדיווחים מסוריה, התעשתה וושינגטון 
האינטלקטואלית  האליטה  גם של  כמו  התקשורת  הלחץ של  תחת  כי  גם  ונראה  מהרה  עד 
 2013 באוגוסט  ב־27  לפעול.  נאלץ  אובמה  הנשיא  עצמו  מצא  אותו,  המקיפה  והפוליטית 
הצהיר קרי בתדרוך שקיים במשרדו, כי סוריה תיתן את הדין על שימוש בנשק כימי נגד 
של  צבאית  לספק שפעולה  מקום  בדבריו  הותיר  לא  קרי  מפשע.  חפה  אזרחית  אוכלוסייה 
נשא   2013 באוגוסט  ב־30  זמן.  עניין של  היא רק  ובעלות בריתה בסוריה  ארצות־הברית 
התשתית  את  הרחב  ובעולם  בארצות־הברית  הקהל  דעת  בפני  להניח  שנועד  מכונן  נאום 
אלא  הסורי.  המשטר  נגד  עתידית  אמריקנית  לפעולה  והחוקית,  המוסרית  העובדתית, 
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שהמומנטום שיצר נאומו של קרי נקטע עד מהרה, משהתברר כי ממשלו של אובמה נותר 
בודד במערכה בלא מרבית בנות בריתו האירופיות. 

ב־30 באוגוסט 2013 כשל ראש ממשלת בריטניה, דיוויד קמרון, בניסיונו להשיג תמיכה 
של הפרלמנט הבריטי במהלך צבאי נגד סוריה ואף מדינות אירופיות נוספות, למעט צרפת 
בהנהגתו של הנשיא פרנסואה הולנד, מיהרו להבהיר כי לא ייתנו את ידן או יצטרפו למהלך 
צבאי אמריקני בסוריה. חשוב מכך, אובמה מצא עצמו אף בלא תמיכה מבית בדעת הקהל 
ארצם  את  לסבך  העלול  סוריה  נגד  צבאי  למהלך  מועטה  התלהבות  שגילתה  האמריקנית, 
הכדור  את  לגלגל  אובמה  החליט  זה  במצב  זו.  במדינה  במלחמה  ויקרה  כואבת  במעורבות 
למגרשו של הקונגרס האמריקני, וב־31 באוגוסט 2013 הודיע כי הוא משהה את הפעולה 

הצבאית המתוכננת נגד סוריה עד למתן אישור לפעולה זו בידי הקונגרס על שני בתיו. 
של  החוץ  שרי  נפגשו   2013 בספטמבר  ב־12  הדיפלומטיה.  גלגלי  את  הניעה  החלטתו 
ארצות־הברית ורוסיה בז׳נוַה, ובתוך יומיים הודיעו כי עלה בידיהם להשיג הסכם לפירוקה 
של סוריה מן הנשק הכימי המצוי ברשותה בתמורה להסרת האיום במתקפה צבאית נגדה. 
קרי הסביר כי: ״דיפלומטיה הייתה תמיד הנתיב המועדף של נשיא ארצות־הברית. אבל אל 

תטעו, לא הסרנו אף אופציה מהשולחן״.
מביאה  הייתה  לא  בסוריה  מוגבלת  אמריקנית  ענישה  פעולת  כי  אובמה  הסביר  לימים 
לכל תוצאות, ובוודאי שלא הייתה מביאה לשינוי יסודי של המצב. לעומת זאת, באמצעות 
ההסכם עליו חתמה וושינגטון עם מוסקווה היא הביאה לניטרולו של הנשק הכימי שבידיו 
של אסד. ״אנשים פה בוושינגטון אוהבים לחלק ציונים על סגנון, אז אם היינו עושים משהו 
חלק, הם היו נותנים לנו ציון טוב גם אם מדובר במדיניות נוראית והרת אסון. אנחנו יודעים 
זאת, כי בדיוק כך הם בחנו את המלחמה בעיראק. אותי יותר מעניין שהמדיניות שלנו תהיה 
נכונה.]...[ המטרה שלי במהלך המשבר הזה הייתה לוודא שמה שקרה ב־21 באוגוסט 2013 
)המתקפה הכימית בסוריה( לא יקרה שוב. כעת קיימת האפשרות שנצליח לוודא שזה לא 

יתרחש בשנית״.39
התנהלותה של וושינגטון, ובעיקר החלטתה שלא להגיב, עוררה אכזבה בישראל אך 
ולרפיון  לחולשה  הוכחה  בכך  שראו  ערב־הסעודית  דוגמת  רבות  ערביות  במדינות  גם 
יכולתן שלהן להישען על ארצות־ וממילא למגבלות הכוח האמריקני, דבר המשליך על 
שבפניהם  איראן,  של  בעיקר  והאיומים,  האתגרים  נוכח  מבטחן  את  בהן  ולשים  הברית 
הן ניצבות. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, העיר בהקשר זה: ״כפי שנוכחנו לדעת 
בסוריה, אם משטרים אפלים מחזיקים בנשק להשמדה המונית — הם יעשו בו שימוש. לכן 
איראן,  על  ישיר  באופן  תשפיע  לסוריה  ביחס  תפגין  הבין־לאומית  שהקהילה  הנחישות 
שחייבת להבין את ההשלכות להתעלמות המתמשכת שלה מהעולם בהמשך חתירתה לנשק 
להיות  חייבת  היא  סיכוי  יהיה  שלדיפלומטיה  כדי  כי  הוכיחו  האחרונים  הימים  גרעיני. 

מלווה באיום צבאי אמין״.40

רשת הטלוויזיה איי־בי־סי, 10 בספטמבר 2013.  .39

עיתון הארץ, 15 בספטמבר 2013.  .40
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סיבה לדאגה מבחינתה של ישראל נמצאה בדבריו של אחד משושביני ההסכם ולדימיר 
הסורי  הכימי  ״הנשק  למוסקווה:  מצפון  שהתכנס  ולדאי  בפורום  בהופעה  שאמר  פוטין, 
יוצר בתגובה לנשק הגרעיני שבידיה של ישראל. ובכלל, בזכות העליונות הטכנולוגית של 
ישראל הרי שהיא )יכולה להחליט לוותר בעתיד( על הנשק הגרעיני שבו היא מחזיקה. נשק 
שכזה רק הופך אותה למטרה בעבור אחרים״. פוטין הוסיף בהתייחסו למשבר הנשק הכימי 
וליצור  ניסיון )של ארצות־הברית( להפר את עקרונות החוק הבין־לאומי  בסוריה: ״ראינו 
עולם חד־קוטבי. רוסיה משוכנעת שהחלטות בסוגיות כאלו צריכות להתקבל במשותף, ולא 

לפי האינטרסים של מדינה אחת. 
עלינו להבין שיש אזורים בעולם שלא יכולים לחיות לפי אותו מודל, בין אם זה המודל 
האמריקני או המודל האירופי. יש להם מסורות אחרות. במצרים חזרנו לנקודת ההתחלה. 
בכולם.  נלחמים  וכולם  מתפרקת  המדינה  עכשיו  נעלות,  מטרות  )למערב(  להם  היו  בלוב 
איפה הדמוקרטיה שם? האבות המייסדים של האו׳׳ם קבעו כי עניינים של מלחמה ושלום 
ייקבעו פה אחד. אם מדינה אחת תפעל באופן חד־צדדי, הסדר הבין־לאומי ומועצת הביטחון 

יאבדו מתוקפם״.41
בדמשק לעומת זאת התקבל ההסכם הרוסי-אמריקני באנחת רווחה. אחרי הכול הסכם 
זה העניק למשטר הסורי חסינות מפני תקיפה צבאית מערבית, לא כל שכן אמריקנית נגדו. 
נכונות  משום  בו  הייתה  אך במשתמע  כימי,  בנשק  להשתמש  הסורים  על  אמנם  אסר  הוא 
להעלים עין מהמשך השימוש באמצעי לחימה אחרים דוגמת פצצות כלור ודלק אוויר, שלא 
ניוז  2013 עם רשת פוקס  לומר ארטילריה ומטוסי קרב. בריאיון שקיים ב־19 בספטמבר 
כי  טען  אך  כימי  נשק  ארסנל  אכן  היה  צבאו  ברשות  כי  הסורי  הנשיא  הודה  האמריקנית, 
מעולם לא הכחיש עניין זה אלא שמכיוון שמדובר ״בסוד מדינה״ בחרה סוריה שלא לתת 
כימי  נשק  פומבי: ״עכשיו, עם הצטרפותנו לאמנה הבין־לאומית למניעת הפצה של  לדבר 
הודינו שיש בידינו נשק כזה, זה כבר לא סוד״. הוא שב ודחה עם זאת את הטענות שצבאו 
הוא שעשה שימוש בנשק הכימי והאשים בכך את המורדים. הוא הוסיף כי יש בידו ראיות 
ובוודאי שכל  וכל אחד,  בישול  גז  גם  הוא  ״סארין  כי:  וכן  רוסיה  לידי  הועברו  ואלו  לכך 
״לא  הוסיף:   ,2014 בדצמבר  בריאיון שהעניק  יותר  מאוחר  בביתו״.42  להכינו  יכול  מורד, 
אלפים  אפילו  ואולי  מאות  כזה  בנשק  משתמשים  היינו  אם  שהרי  כימי,  בנשק  השתמשנו 

ויותר מכך היו נהרגים. איפה הם הרוגים אלו?״.43
בספטמבר  ב־27  עוד  אומץ  הכימי  מנשק  סוריה  של  לפירוקה  הרוסי-אמריקני  ההסכם 
המתווה  של  אימוצו  את  גם  שכללה   ,2118 החלטה  במסגרת  הביטחון  מועצת  בידי   2013
לסיום המלחמה בסוריה שגובש במהלך דיוני ועידת ז׳נוַה 1 עוד ביוני 2012. תוך כחודש 
לאחר שמועצת הביטחון אימצה החלטה זו החל צוות מומחים מטעם הארגון למניעת הפצת 
 )OPCW — Organization for the Prohibition of Chemical Weapons( נשק כימי

רוסיה היום, ערוץ הטלוויזיה הרוסי, 19 בספטמבר 2013.  .41

רשת הטלוויזיה פוקס, 19 בספטמבר 2013.  .42

סאנא,   — בערבית  הריאיון  של  לנוסח   .2014 בדצמבר   3 רויטרס,   ;2014 בדצמבר   3 מאץ,  פאריס   .43

3 בדצמבר 2014.



מלחמה טוטלית

137

אל  הוצאה  של  ומורכב  איטי  במהלך  קאאג  סיגרי  ההולנדית  הדיפלומטית  של  בראשותה 
מחוץ לגבולות המדינה של כמות של כ־1,290 טון של גז להשמדה המונית, בעיקר גז חרדל, 

סארין ו־VX, שעליה הצהירה סוריה כמצויה ברשותה. 
הצוות נאלץ להתמודד עם שורה של בעיות שעניינן הקושי להעביר את הגז וחומרים 
כימיים אחרים מאזורי הלחימה במדינה אל החוף הסורי, וכן למצוא מדינה שתיאות לקבל 
כמות זו של גז אל שטחה לצורך השמדתו. בסופו של דבר התגייסה רוסיה לסייע בהובלת 
הגז בתוככי סוריה, ואילו ארצות־הברית נטלה על עצמה לשנע אותו אל הים הפתוח ושם 
2014 הושלם פינוי מרביתו של הנשק  להשמידו. התהליך התארך מעבר לצפוי ורק ביוני 

הכימי מסוריה. על סיום השמדתו דיווחו פקחי האו׳׳ם בראשית ינואר 2016. 44
אלא שנראה כי המשטר הסורי הוסיף להחזיק ברשותו כמות של נשק כימי, ואף לעשות 
בה שימוש מפעם לפעם. גרוע מכך, המשטר הסורי מצא דרך לעקוף את המגבלות שהוטלו 
האמנה  בנספחיה של  במפורש  הוזכרו  לחימה שלא  באמצעי  שימוש  לעשות  עליו משהחל 
כנשק.  שהם  כימיים  בחומרים  שימוש  כל  על  אסרה  שזו  הגם  כימי,  נשק  הפצת  למניעת 
מדובר היה בפצצות כלור ודלק אוויר שהתבררו כקטלניים לא פחות מגז הסארין שבו עשו 
הסורים שימוש עד לספטמבר 2013. כך למשל נמסר במרס 2014 על שימוש בפצצות כלור 

בעיירה סרמין שבאזור אידליב. 
בישיבה של מועצת הביטחון שכונסה כחודש לאחר מכן לדון בדיווחים אודות מתקפת 
הכלור, הודתה שגרירת ארצות־הברית סמנתה פאוור באו״ם: ״נכשלנו בגיבוש תביעה בבית 
טחנות  כי  ומתברר  כימי,  בנשק  לשימוש  בסוריה  האחראים  נגד  הבין־לאומי  הפלילי  הדין 
בגז  שימוש  על  נמסר  מכן  לאחר  כחודש  רוצים״.45  ממה שהיינו  יותר  לאט  טוחנות  הצדק 

כלור בכפר זַיתא בסמוך לַחָמאה.46 
כל שהיה לנשיא ארצות־הברית לומר על השימוש בכלור במלחמה בסוריה, היה כי כל 
שהוא התחייב לו הוא לוודא שסוריה לא תשתמש יותר בנשק כימי וכי כלור אינו מוגדר 
הפצתו  למניעת  האמנה  בנספחיה של  במפורש  הוזכר  לא  לומר שכלור  רוצה  כימי,  כנשק 
של נשק כימי. אובמה הודה עם זאת כי: ״נכון שראינו דיווחים על שימוש בכלור בפצצות 
באופן היוצר אפקט הזהה לזה של נשק כימי, אבל אנו עובדים עם הקהילה הבין־לאומית כדי 
לבדוק את הדבר. אם נקבל אישור על כך, נעבוד עם הקהילה הבין־לאומית ונפעל למנוע 
בחומרים  שימוש  ״כל  המגנה  החלטה  הצעת  הביטחון  מועצת  אישרה   2014 ביוני  זאת״.47 
כימיים בסוריה״. גם רוסיה תמכה בהחלטה שנמנעה מלהפנות אצבע מאשימה למי מהצדדים 
מנגנון  אודות הקמתו של  עם ארצות־הברית  סיכמה  אופיינית  ובציניות  במדינה,  הלוחמים 
שיבחן ויכריע מי מהצדדים אחראי לשימוש בנשק שכזה. מזכיר המדינה, ג׳ון קרי, התנחם 

רויטרס,   ;2014 בפברואר   14 בינואר,   31 טיימס,  יורק  ניו   ;2013 בדצמבר   1 ז׳ורנל,  סטריט  וול   .44

29 בינואר, 13, 15 ביוני 2014, רויטרס, 6 בינואר 2016.

אוריה כנף, ״נשק החדש של אסד, שהמערב לא יכול לעצור״, וויינט, 18 באפריל 2015.  .45

רויטרס, 3 במרס, 18 באפריל 2015; וואלה, ״מומחים: נעשה שימוש בנשק כימי בקרב בין דאעש ובין   .46

המורדים בסוריה״, 7 בנובמבר 2015.

רויטרס, 23 ביוני 2014.  .47
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בכך ״שההחלטה תיצור מנגנון שיאפשר למצוא מי הם האחראים למתקפות האלו, ויגרום 
להם לשאת באחריות״.48

כי משטר  מהאפשרות  מודאגת  ארצות־הברית  כי  פאוור  הכריזה   2014 בספטמבר  עוד 
אסד לא הצהיר על כל הנשק הכימי שברשותו, וכי נשק זה עלול ליפול לידי דאעש.49 שנה 
ולפיה הסורים  ז׳ורנל״ כתבת תחקיר  2015, פרסם העיתון ״וול סטריט  לאחר מכן, ביולי 
בהם  לעשות  מוסיפים  והם  ברשותם,  שנמצאו  גז  לייצור  הייצור  ממתקני  מקצת  הסתירו 

שימוש, לייצר גז ולהשתמש בו בקרבות.50 
כימי  בנשק  שימוש  ועשה  שב  הסורי  שהמשטר  אפשר  כי  מסוריה  דווח   2016 באביב 
במהלך קרבות שניהל נגד דאעש באזור שדה התעופה הצבאי של אל־דמיר מזרחית לדמשק, 
ובכל מקרה  אימות,  או  אישור  כל  נמצא  לא  אלו  לדיווחים  לוחמי הארגון.51  שאותו תקפו 
נראה היה כי וושינגטון לא ששה לפתוח מחדש את ״התיק הכימי הסורי״, וכי היא מעדיפה 
לפיכך להתעלם מן הדיווחים מסוריה בשל המבוכה שעשויה להיות מנת חלקו של ממשל 

אובמה אם יתברר כי הסכם הנשק הכימי שעליו הייתה גאוותו לא כובד. 
הארגון  ושל  האו״ם  של  מיוחד  צוות  של  מממצאיו  יורק  בניו  פורסם   2016 באוגוסט 
במלחמה  כימי  בנשק  שימוש  אודות  דיווחים  של  שורה  כימי, שחקרו  נשק  הפצת  למניעת 
בסוריה. מן הממצאים עלה כי משטרו של אסד השתמש לפחות פעמיים בנשק כימי במהלך 
השנים שלאחר מכן, דבר שהעיד לכאורה כי לא התפרק באופן מלא מנשקו הכימי. הראשונה, 
במרס  והשנייה  אידליב,  תלמנס שבמחוז  הכפר  את  הפציצו  בעת שמטוסיו   2014 באפריל 
הוא  אף  כי דאעש עשה  הצוות  בנוסף מצא  אידליב.  העיר  בעיירה סרמין שבקרבת   2015
שימוש בנשק כימי, ככל הנראה בגז חרדל, במהלך הקרבות שניהל באוגוסט 2015 בקרבת 

ָחלָּב.52 
ובפני  הדוח,  בממצאי  דיון  האו״ם  של  הביטחון  מועצת  קיימה   2017 בפברואר  ב־28 
סוריים שלקחו  וארגונים  חברות  אישים,   21 על  סנקציות  להטיל  החלטה  הובאה  המועצה 
גם  ההחלטה  הצעת  סורים.  אזרחים  נגד  כימי  בנשק  שימוש  נעשה  שבהן  בתקיפות  חלק 
ביקשה להטיל איסור על אספקת מסוקי קרב לסוריה שכן אלו שימשו, לדברי חוקרי האו״ם, 
לתקיפות שכללו שימוש בנשק כימי. אלא שרוסיה וסין הטילו וטו על ההצעה, ובכך מנעו 

את קבלתה. מצרים נמנעה אגב מהצבעה, למורת רוחן הגלויה של מדינות המפרץ.53
בכל זה לא היה כדי להכין את אסד, בני בריתו ברוסיה ובאיראן, אבל גם לא את מתנגדיו 
במדיניות  ומוגבל,  חלקי  אם  גם  השינוי,  לקראת  בכללותה  הבין־לאומית  הקהילה  ואת 

רויטרס, 22 ביוני, 6 באוגוסט 2014.  .48

רויטרס, 4 בספטמבר 2014. וול סטריט, 24 ביולי 2015.  .49

וול סטריט ז׳ורנל, 24 ביולי 2015.  .50

עמוס הראל, ״צבא סוריה עשה שימוש בנשק כימי״, הארץ, 2 במאי 2016; רון בן ישי, ״המשטר הסורי   .51

עשה שימוש בנשק כימי״, וויינט, 2 במאי 2016.

 Fox News, ״Syria, ISIS responsible for chemical weapons attacks, UN inquiry finds״,  .52

 24 August 2016; The Guardian, ״Syrian regime and Isis carried out chemical attacks, say
UN investigators25 ,״ August 2016.

״רוסיה וסין הטילו וטו על סנקציות נגד סוריה בגין תקיפות בנשק כימי״, הארץ, 28 בפברואר 2017.  .53
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האמריקנית בשאלת השימוש בנשק כימי בלחימה בסוריה בעקבות כניסתו של דונלד טראמפ 
לבית הלבן בינואר 2017. לאחר שהמשטר הסורי שב ועשה שימוש בנשק כימי ב־4 במרס 
2017 בעיירה ח׳אן שיח׳ון שמדרום לאידליב, הורה הנשיא האמריקני לתקוף ב־7 באפריל 
2017 את בסיס חיל האוויר הסורי באל־ֻשַעיראת שממנו המריאו המטוסים הסוריים שתקפו 
בח׳אן ֵשיח׳ון. לפי מקור ישראלי: ״היו לאסד כ־1,200 טון חומר לחימה כימי שהותקן על 
בודדות  טונות  כמה  לו  נותרו  אבל  הושמד,  ורובו  אוויריים  וחימושים  פגזים  טילים,  גבי 

שבהם עשה שימוש״.54
ומוגבלת שלא שינתה את  נקודתית  טילית אמריקנית  במהלומה  היה  מדובר  זאת  ובכל 
וושינגטון  של  הכוללת  במדיניותה  בשינוי  מדובר  היה  לא  וממילא  בסוריה,  הדברים  פני 
בשאלה הסורית. כוחותיו של המשטר הסורי שבו ותקפו ב־7 באפריל 2018 את המורדים 
גז  הנראה,  ככל  כימי,  בנשק  אל־שרקיה  אל־ע׳וטה  שבאזור  דומא  בעיירה  תומכיהם  ואת 
כלור. בתקיפה נהרגו על־פי דיווחים בין 150-70 איש, ובתגובה תקפו ב־15 באפריל 2018 
האמריקנים, כשבפעם הזו הצטרפו אליהם גם הצרפתים והבריטים, שורה של מטרות סוריות 

שכללו בסיסי צבא, מכוני מחקר ומתקנים לאחסון נשק כימי.55
ב־6 בספטמבר 2017 פרסמה ועדת חקירה שמינה האו״ם דוח, שקבע כי מתחילת מלחמת 
האזרחים במדינה אירעו בה 33 תקיפות שבהן נעשה שימוש בנשק כימי, מתוכם 27 בוצעו 
בידי כוחותיו של המשטר הסורי, שבע מהן בין החודשים מרס עד יולי 2017 לבדם, ובכלל 

זה התקיפה בח׳אן שיח׳ון. הוועדה לא הצליחה לגלות מי עמד מאחורי התקיפות האחרות.56

אביב 2014 — אביב כוזב בדמשק

סיומו של משבר הנשק הכימי בקול ענות חלושה היווה משום הישג בעל משמעות בעבורו 
של אסד. שוב נראה היה כי אסד הצליח להבטיח את כסאו ולהסיר את האיום המידי שבפניו 
ניצב, וכי אפשר שלטווח הארוך שרידותו ואולי אף ניצחונו של המשטר בקרב על סוריה 
ככל  וזמניים  מוגבלים  הקרב,  בשדה  והישגיו  הבין־לאומית  בזירה  הגבית  הרוח  מובטחים. 
שיהיו, אפשרו לאסד להתעלם מן הלחצים שהופעלו עליו בזירה הבין־לאומית לקדם הסדר 
מדיני שעלול היה להוביל, כך חשש, לוויתור על מקצת או אף על חלק גדול מסמכויותיו 

וממילא, בסופו של יום, אף למיטוט שלטונו.
)ז׳נוַה 2(,   2014 בלחץ רוסיה השתתף אסד בוועידת השלום שהתכנסה בז׳נוַה בינואר 
 2012 ביוני  עוד  בז׳נוַה  שהתכנסה  הבין־לאומית  הוועידה  של  סיכומיה  על  ושהתבססה 
גם  הסורים  השתתפו  יותר  מאוחר  הסורי.  המשטר  נציגי  של  השתתפותם  בלא  )ז׳נוַה 1( 
במפגשי מוסקווה שהתכנסו בבירה הרוסית בינואר ובאפריל 2014 ובינואר 2015, ומאוחר 
יותר גם בשיחות בווינה בינואר 2016(. ועידת השלום בז׳נוַה בינואר 2014 נועדה להביא 

יואב זיתון, בכיר בצה״ל: ״איראן איבדה את ההגמוניה בסוריה״, וויינט, 19 באפריל 2017.  .54

התקיפות  חידוש  על  מדווחים  סיוע  ארגוני  מגנה,  ארצות־הברית  בדומא:  כימית  לתקיפה  ״החשד   .55

האוויריות״, הארץ, 8 באפריל 2018.

״האו״ם: אסד תקף 7 פעמים בנשק כימי מאז חודש מרס״, וויינט, 6 בספטמבר 2017.  .56
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לפתרון מדיני של הסכסוך בסוריה בדרך של הכרזת הפסקת אש, ומאוחר יותר בשילובה של 
האופוזיציה ב״ישות ממשלית זמנית״ שתוקם במדינה, שתיהנה מ״סמכויות ביצוע מלאות״ 

ושתוביל את סוריה לעידן חדש.57 
נרחב  כר  שהותיר  ליישומו,  מעשיים  כלים  כל  נעדר  מעורפל  בניסוח  היה  מדובר 
לפרשנויות מנוגדות באשר למהלכים הנדרשים בפועל להביא ליישובו של המשבר בסוריה. 
אחרי הכול מדינות המערב ביקשו לראות במפגשים אלו כסוללים את הדרך לסילוקו של 
אסד מן השלטון, הגם שלא היו מוכנים להשקיע מאמץ כלשהו כדי להשיג מטרה זו. רוסיה 
ראתה במפגשים הללו דרך לנסות ולקדם הסדר שיבטיח את הישארותו של אסד על כסאו, 
שלא לומר דרך למשוך זמן כדי לאפשר לאסד ולבני בריתו להכריע את המרד נגדו. כך או 
אחרת, הדיונים בז׳נוַה לא הובילו לשום תוצאה שהרי מלכתחילה היה ברור לכל מי שעיניו 

בראשו שהמערכה בסוריה תוכרע בשדה הקרב ולא סביב לשולחן הדיונים.

אסד נבחר לתקופת כהונה שלישית כנשיא

ובעלות  ארצות־הברית  מול  ובעיקר  הבין־לאומית,  הקהילה  מול  התרסה  של  נוסף  בצעד 
לגיטימציה  לו  בריתה המערביות, קידם אסד מהלך של בחירות לנשיאות שנועדו להעניק 
מחודשת עם סיום שבע שנות כהונה כנשיא )יולי 2007—יולי 2014(. עוד ב־26 בפברואר 
שהעניק   8 סעיף  בוטל  זו  ובמסגרת  הסורית,  החוקה  שינוי  של  מהלך  אסד  הוביל   2012
למפלגת הבעת׳ מעמד מוביל בחיי החברה והמדינה. בנוסף, הוכנס שינוי באופן שבו נבחר 
הנשיא, ותחת משאל העם שבו אושרה מועמדותו של מועמד אחד מוסכם )שזהותו נקבעה, 
לכל הפחות באופן פורמלי בידי הנהגת מפלגת הבעת׳, ואושרה בידי מועצת העם( נקבעה 

עתה שיטה של התמודדות בין כמה מועמדים ובחירות ישירות שתקבענה את זהות הנשיא. 
 57.41 שהיוו  מצביעים   8,376,447 העם  במשאל  השתתפו  בדמשק  השלטונות  לדברי 
בדמשק,  השלטונות  לדברי  כך  תמכו,  החוקה  בשינוי  הבחירה.  זכות  מבעלי  אחוזים 
הפתקים  מספר  אחוזים(.   8.99(  753,208 והתנגדו  אחוזים(   89.42( מצביעים   7,490,319
הלבנים או הפסולים היה 132,930 )1.59 אחוזים(.58 ב־7 במאי 2012 התקיימו גם בחירות 
השתתפו  השלטונות  לדברי  במדינה.  המהפכה  פרוץ  בעקבות  בשנה  שנדחו  העם  למועצת 
בבחירות 5,186,000 מצביעים מתוך 10,118,000 בעלי זכות הבחירה — שיעור השתתפות 
של 51.26 אחוזים. מפלגת הבעת׳ זכתה ב־134 מושבים, ויחד עם שותפיה הגיעה ל־168 
מושבים מכלל 250 המושבים במועצה. מפלגות שקמו בסוריה בעשור האחרון שלא כחלק 
אל־ אל־וטניה  )אל־ג׳בהה  הפרוגרסיבית״  הלאומית  ״החזית  הרשמי,  המפלגתי  מהמערך 

http://www un.org/News/dh/infocus/.2012 ביוני   2 ג׳נבה  כינוס  של  הסיכום  להודעת   .57

 2014 בינואר   2 ג׳נבה  ועידת  אודות  עוד   .Syria/FinalCommuniqueAction GroupforSyria.pdf
2״ בנושא מלחמת האזרחים בסוריה״, המכון  ז׳נוַה  בנדטה ברטי, ״בין שיתוק לחוסר-אונים: ״ועידת 

http://heb.inss.org.il/index.  ,2014 בינואר   24  ,509 גיליון  על,  מבט  לאומי,  ביטחון  למחקרי 

aspx?id=4354&articleid=6445.
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תקדומיה(, שבראשו עומדת מפלגת הבעת׳ זכו בעוד חמישה מושבים, וביתר 77 המושבים 
שאיש  לציין  למותר  מפלגתית.59  זהות  או  זיקה  כל  נטולי  עצמאיים  מועמדים  כבעבר  זכו 
לא נתן אמון בנתונים שאותם מסרו השלטונות בדמשק אודות שיעורי ההשתתפות כביכול 
טרחו  מעטים  רק  כי  לימד  העבר  )ניסיון  הבחירות  תוצאות  אודות  גם  וממילא  בבחירות, 

לגשת לקלפיות, ואלו שעשו כן הובאו לרוב באופן מאורגן בידי השלטונות(.
עתה ניגש אסד לקיים בחירות לנשיאות ב־3 ביוני 2014, ובמהלכן התמודד מול שני 
״מועמדי קש״ — מאהר עבד אל־חפיז חג׳אר וחסאן עבדאללה אל־נורי. אסד זכה כצפוי 
ב־88.7 אחוז מקולות המצביעים, שהיו לטענת המשטר הסורי 73.42 אחוזים מכלל בעלי 
נשללה  ארצם,  לגבולות  מחוץ  ששהו  פליטים  רובם  סורים,  ממיליוני  הבחירה.60  זכות 

הזכות להצביע.
אסד עצמו נשבע אמונים בטקס רב רושם שהתקיים ב־16 ביולי 2014 בארמונו, ארמון 
העם, בניגוד לנוהג המקובל בעבר כי הנשיא מוסר את שבועת האמונים שלו בפני מועצת 
העם במשכנה בלב דמשק. הדבר נעשה מטעמי ביטחון, שהרי רק כחודש קודם לכן ב־29 
שפעלו  מורדים  קבוצות  שירו  מרגמה  פצצות  העם  מועצת  לבניין  בסמוך  נפלו  באפריל 
צעד  שלאחריו  צבאי,  במסדר  לארמון  בכניסה  התקבל  אסד  אל־שרקיה.  אל־ע׳וטה  באזור 
במסדרונותיו הארוכים של הארמון בינות לטורי חיילים עד לאולם הכינוסים שם המתינו לו 

חברי מועצת העם, שרי הממשלה ובכירי המשטר והמפלגה.
מעט על תחושתו של אסד נוכח המלחמה בסוריה והנרטיב שביקש לאמץ לעצמו באשר 
לאחריותו לנעשה בארצו, ניתן היה ללמוד משורה של ראיונות שהעניק בחודשים שלאחר 
בחירתו כנשיא לתקשורת הזרה. בריאיון שהעניק בדצמבר 2014 לשבועון הצרפתי, ״פאריס 
מאץ״ נשאל האם אינו חושש פן יפקוד אותו גורלם של צדאם ֻחסין או ֻמעמר אל־קד׳אפי: 
בה  לנוסעים  ומניח  לגורלה  הספינה  את  נוטש  אינו  קברניט  ואף  לספינה,  משולה  ״מדינה 
לטבוע. הקברניט צריך להיות האחרון לעזוב ולא הראשון.]...[ מעולם לא עניין אותי, לא 
טרם המשבר שפקד אותנו ולא במהלכו, גורלי האישי או השאלה האם אוסיף לשמש כנשיא. 
מה שחשוב הוא שסוריה לא תהפוך לבובה בידי המערב שמישהו אחר קובע בעבורה את 
גורלה. נשיא של מדינה נכנס לתפקידו באמצעות הליך חוקתי ועוזב אותו בדרך שכזו. אף 
הביאה  כשצרפת  האם  כאוס.  של  השלטה  באמצעות  מתפקידו  מסולק  או  עוזב  לא  נשיא 

לסילוקו של קד׳אפי היה בכך להפוך את לוב לדמוקרטית?״. 
אסד נשאל בידי מראייניו כיצד הוא מסביר לילדיו את המתרחש במדינה, והשיב: ״דיון 
המדיות  באמצעות  הנעשה  אחרי  עוקבים  הילדים  שהרי  בסוריה,  בית  בכל  מתקיים  כזה 
התקשורתיות. הילדים שואלים כיצד זה שיש אנשים במערב המגנים על אלו שהורגים ילדים 
יש כאלו  כי  היא  ולרצח. תשובתי להם  וכיצד בכלל אפשר להאמין בדרך המובילה להרג 
היודעים את האמת אך מנצלים את הדת למטרותיהם, ויש כאלו שהם בורים ועמי ארצות 
מלחמת  נגדנו  מנהל  המערב  מדוע  אותי  גם שואלים  הילדים  הרג.  פירושה  וחושבים שדת 

סאנא, 7, 8, 23 במאי 2012.  .59
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תוקפנות ותומך בטרור ואנו, אשתי ואני, עונים להם שאין מדובר במערב אלא בכמה מדינות, 
דוגמת ארצות־הברית, צרפת ובריטניה, ושהמערב זהו דבר אחד, וממשלות הן דבר אחר״.61 
למדינה  סוריה  הפכה  לדעתו  האם  נשאל   2015 בפברואר   BBCל־ שהעניק  בריאיון 
כושלת: ״כל עוד הממשלה ומוסדות המדינה ממלאים אחר חובתם כלפי העם הסורי, איננו 
יכולים לדבר על מדינה כושלת. לאבד שליטה זהו דבר אחד, אבל להתגונן מול פלישה של 
על  בהגנה  חובתה  את  כעת  עושה  והממשלה  אחר,  עניין  זהו  מבחוץ  שבאים  טרוריסטים 
המדינה״. עוד נשאל לגבי המשגים שלדעתו ביצע כשפרצו המהומות בסוריה באביב 2011: 
לעיתים  מתרחשים  ופועלים  שכשעושים  אמרתי  טעויות,  או  משגים  שנעשו  אמרתי  ״לא 
אך  בו  לחמנו  הראשון  הרגע  ולמן  בטרור  להיאבק  החלטה  קיבלנו  החל  כשהכול  משגים. 
היינו גם פתוחים לנהל דיאלוג במישור הלאומי. אפשר אבל שמישהו שגה בדרך שבה טיפל 
באזרחים, ובדרך כלל אנשים נענשו על הטעויות שביצעו. הרי כל אחד עושה טעויות ואין 

בן אדם שאינו טועה״.
נגד  ההפגנות  שפרצו  בעת  בסוריה  שהה  כי  ציין  לאסד  השאלות  את  שהציג  המראיין 
משטרו, והוא יכול להעיד שהן לא היו אלימות ושלא נעשה במהלכן שימוש בנשק וגם איש 
זו  ח׳ליפות אסלאמית: ״במערב אתם מכנים תקופה  מן המפגינים לא קרא קריאות בזכות 
כתקופה של הפגנות שלוות, אבל תשובתי לכך היא שבתוך שבועות מספר נהרגו אנשים 
רבים, שוטרים ואנשי כוחות הביטחון. זו פנטזיה וחלום באספמיה לדבר על הפגנות שקטות. 

אולי היו כמה שהצטרפו אליהן בתקוה להשיג דמוקרטיה, אבל באופן כללי אין זה המקרה.
שהפגינו  אפילו  ונניח  ההפגנות,  מימי  באחד  סוריה  בכל  איש  אלף   140 שהפגינו  נניח 
מיליון אנשים, מה שלא היה, אבל נניח לרגע שכך הם פני הדברים. עדיין מדובר במיליון 
מתוך 24 מיליון תושביה של סוריה״. הכתב תהה שמא הטקטיקה שלו עלתה יפה, משאילץ 
את הסורים לבחור בינו ובין אל־קאעדה ודאעש: ״הנשיא אובמה מדבר על מורדים מתונים, 
אבל זהו חלום. אתה לא יכול להפוך קיצוני למתון ואינך יכול להפוך בן לילה ממתון לקיצוני. 

הם היו שם מלכתחילה״.
מעניינת גם ההתייחסות המאולצת של אסד לשאלות אודות תחושותיו שלו ושל אשתו נוכח 
המתרחש בסוריה. לשאלה מה מותיר אותו ער בלילה ענה: ״הרבה דברים יכולים להשאיר 
אותי ער בלילה. אני הרי אדם, ואין אדם שאינו מושפע מן המתרחש. אני חי וחווה כל יום 
את האבדות וההרוגים. איבדתי חברים של משפחתי, ידידים ואנשים שעימם עבדתי במשך 
שנים״. ואילו לשאלה אודות אשתו שביקשה להגדיר עצמה כשגרירת המודרניות אך מצאה 
עצמה חיה בסוריה, השיב: ״כמו כל הסורים, היא חשה כאב נוכח ההרס ונוכח הדם שנשפך. 
לראות את סוריה הולכת אחורה עשורים רבים זהו דבר כואב. סוריה הייתה פעם אחת מחמש 
ואני,  אשתי  קיווינו,  לטרוריסטים.  עדן  לגן  הפכה  ועתה  בעולם,  ביותר  הבטוחות  המדינות 
שהמערב יסייע לנו לקדם את סוריה ולהביא אליה קדמה, אבל במקום זאת ממשלות המערב 

מחפשות תמיכה בקרב מדינות של ימי הביניים, דוגמת ערב־הסעודית או קטר״.62
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זו ששילמה מחיר תדמיתי  וילדיו דומה כי  בהקשר לדבריו אלו של אסד אודות אשתו 
יקר בהרבה מאסד עצמו, שהפך בן לילה בעיני התקשורת המערבית מרפורמטור ואיש דור 
האינטרנט לרוצח המונים, הייתה דווקא רעייתו אסמאא׳. מלכתחילה, בטרם פרוץ המהומות 
במדינה, לא מילאה אסמאא׳ תפקיד של ממש במערכת השלטונית בסוריה. ובכל זאת, בדומה 
לבעלה, זכתה לא פעם לתקשורת אוהדת שטרחה להציגה כדוגלת בהשקפת עולם מערבית 

ואף תפיסה ליברלית, בהיותה נטועה במערב בשל מוצאה הבריטי. 
לקידום  ומחויבותה  דאגתה  את  להדגיש  טרחה  הסורית,  זו  רק  ולא  הזרה,  התקשורת 
סוגיות של חברה וכלכלה, כמו מעמד האישה, סיוע למוגבלים ונזקקים, פיתוח אזורי הכפר 
כניגוד לתדמיתה הקשוחה של  ועוד.63 תדמיתה הוצגה דרך קבע  ועוד  והפריפריה במדינה 
בושרא, אחותו של הנשיא ורעייתו של אצף שווכת, ששימש במשך שנים כאחראי במנגנוני 
תוארה  בושרא  שחוסל.  עד  הגנה  שר  וסגן  רמטכ׳׳ל  סגן  יותר  ומאוחר  הסוריים  הביטחון 

כאישה כוחנית, המכונה מאחורי גבה בכינוי כאבוס )בערבית — סיוט או חלום בלהות(.64
אך כגודל הציפיות כך גם גודל אכזבתה של התקשורת המערבית מאסמאא׳. עוד ב־25 
אוהדת  פרופיל  לכתבת  זכתה  בסוריה,  המהומות  פרצו  בטרם  כשבועיים   ,2011 בפברואר 
הציגה  האופנה  במגזין  התמונה  במדבר״.  ״שושנה  הכותרת  תחת  ״ווג״  בירחון  במיוחד 
בידיה  מחזיקה  על הרצפה,  יושבת  בבגדי מעצבים,  הבלונדינית,  אידיליה משפחתית: האם 
לידן  ממש  זו.  אל  זו  מחייכות  והן  לצדה,  יושבת  ה־7  בת  בתה  לגו.  קוביות  של  קופסא 
עם  לגו  מרוכז במשחק  וטי־שירט שחורה,  בג׳ינס משופשף  אבי המשפחה  ברכו  על  כורע 
בכורו בן ־9. בריאיון למגזין סיפרה אסמאא׳ תוך כדי הכנת פונדו לארוחת ערב, כיצד היא 
מנהלת את משק הבית ״על־פי ערכים דמוקרטיים״. היא הסבירה כי: ״כולנו מצביעים על מה 
אנחנו רוצים והיכן״. כמו כן היא הצביעה על נברשת עשויה מגזרי חוברות קומיקס, וציינה: 
״במקרה הזה הפסדנו בהצבעה: שניים נגד שלושה״, רוצה לאמר כי הילדים הם שהחליטו 

בעבורה ובעבור בעלה.65
שילמה  המחמיא,  הפרופיל  כתבת  את  שפרסמה  באק,  ג׳ולייט  ג׳ון  העיתון,  כתבת  גם 
לימים מחיר כבד בשל הכתבה, שכן בשלהי שנת 2011 איבדה את משרתה בעיתון, לטענתה, 
בשל כתבה זו. ג׳ולייט הגדירה את הריאיון כמצג שווא דמוי ״המופע של טרומן״, שאותו 
ארגנה חברת יחסי ציבור ״בראון לויד ג׳יימס״ שקיבלה מהזוג אסד 5,000 דולר כדי לסייע 

להם לשפר את תדמיתם ואת תדמיתה של סוריה בעולם. 
בעולם  האבק  שישקע  עד  הכתבה  עם  להמתין  בעורכים  הפצירה  כי  הוסיפה  ג׳ולייט 
הערבי, אבל הללו חשבו ש״האביב הערבי״ לא הולך לשום מקום ופרסום הכתבה היה נחוץ 
להם. ג׳ולייט הוסיפה כי כשהתפרסמו בעיתונות תמונותיה של אסמאא׳ אורזת חבילות צדקה 
עם בעלה לנזקקים ולנפגעים בקרבות, או מצביעה במשאל העם שנערך בסוריה במאי 2011 
לאישור החוקה החדשה, תהתה האם אסמאא׳ מסוממת, אדישה ומנותקת, או משתפת פעולה 

אייל זיסר, בשם האג, בשאר אל־אסד: שנים ראשונות בשלטון, עמ׳ 95-84.  .63
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מרצון עם בעלה. ״שאלתי את עצמי״, הוסיפה ג׳ולייט ״איזה מודעות יש לה בתור הגברת 
הראשונה של הגיהנום״.66

כך או אחרת, כמה חודשים לאחר פרוץ המהומות הלך ודעך כוכבה של אסמאא׳. בשלהי 
פגישה  על  ביקורתית  בלשון  ״אינדיפנדנט״  הבריטי  העיתון  דיווח  כבר   2011 אוקטובר 
שקיימה אשת הנשיא הסורי עם פעילי החברה האזרחית בסוריה במהלכה, כך לפי הדיווח, 
נותרו פניה חתומות כשהללו העידו בפניה על האלימות שהפגינו כוחות הביטחון נגד מפגינים 
אל־ערבי״  ״אל־ֻקדס  העיתון  דווח   ,2012 בפברואר  ב־27  יותר,  מאוחר  המדינה.67  ברחבי 
כי  לספר  ידע  העיתון  ראניה.  הירדנית  המלכה  ובין  אסמאא׳  בין  טלפון  שיחת  על  מירדן 
המלכה הירדנית התקשרה לאסמאא׳ כדי לדרוש בשלומה נוכח האירועים הקשים העוברים 
על סוריה, אולם אסמאא׳ הפתיעה אותה והשיבה כי: ״המצב שלנו מצוין ואין משהו שמדאיג 
אותנו, השבח לאללה. הידיעות שמגיעות אלינו מירדן מעוררות אצלנו דאגה, ואנחנו רוצים 

לדרוש בשלומכם״.68
כמה  עם  אסד  הזוג  בני  של  האישיות  הדוא״ל  תכתובות  של  בפרסום  היה  השיא  אבל 
ממקורביהם במרס 2012 מעל דפי ״גרדיאן״ הבריטי. לדברי העיתון התכתובות הגיעו לאחת 
מקבוצות האופוזיציה הסורית, באמצעות חפרפרת במעגל הפנימי של משפחת אסד שערקה 
אל שורות האופוזיציה. עניינם של רבים מן התכתובות היה מסעות קניות וירטואליים של 
אסמאא׳. בין היתר נמצאו תכתובות מהן עלה כי אסמאא׳ רכשה מוצרים שונים באינטרנט 
תכשיטים  שבלונדון,  צ׳לסי  מרובע  יוקרתיים  רהיטים  כמו  דולרים  אלפי  עשרות  בשווי 
וילונות יקרים ואף ציורים שנשלחו לדמשק. בעוד המדינה  משובצים באבני חן, נברשות, 
חווה אלימות חסרת תקדים, עמלו אנשי שלומו של הנשיא על השגת עותק מהספר האחרון 
רשמית  בהודעה  הסיפור  של  סופו  שוקולד.69  פונדו  להכנת  סט  או  פוטר״,  ״הארי  בסדרת 
טיפול  לקבל  והחלה  השד  סרטן  במחלת  חלתה  אסמאא׳  ולפיה   ,2018 באוגוסט  מדמשק 

״בכוח, באמונה ובביטחון״.70
אגב גם בנם של בני הזוג אסד זכה לחיצי לעג וביקורת מצד מתנגדיו של אביו. חאפט׳ 
 International Mathematical( הצעיר נטל חלק באולימפיאדה הבין־לאומית למתמטיקה
 528 למקום  והגיע  בברזיל,  ז׳נרו  דה  בריו   2017 ביולי  IMO ־ Olympiad( שהתקיימה 
מבין 615 משתתפים לאחר שענה נכונה רק על 14.7 אחוזים מן השאלות. הישגיו היו הרבה 
מתחת לממוצע של יתר חבריו לקבוצת הסורית, ודרדרו את הנבחרת הסורית אל המקום 

ה־56 מבין 111 נבחרות שנטלו חלק בתחרות )עליהן נמנתה גם נבחרת מישראל(. 
שבו  הברזילאי,  ״גלובו״  העת  לכתב  בריאיון שהעניק  נחשף  חאפט׳  אודותיו של  מעט 
נשאל לתגובתו לכך שאנשים מכנים את אביו דיקטטור. חאפט׳ הצעיר השיב כי: ״רבים מן 
האנשים עיוורים למתרחש בסוריה, ובוודאי כשהם מדברים אודות אבי. אני יודע איזה אדם 

הארץ, 5 באוגוסט 2012.  .66

אינדיפנדנט, 26 באוקטובר 2011.  .67

אל־ֻקדס אל־ערבי )לונדון(, 27 בפברואר 2012.  .68

הארץ, 16 במרס 2012.  .69

סאנא, 8 באוגוסט 2018.  .70
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הוא אבי אבל אנשים רבים אומרים דברים רבים על הנשיא )אבי( שאין בהם שמץ של אמת.
]...[ מה שקורה בסוריה איננו מלחמת אזרחים, כי אם מאבק שאנו מנהלים כדי להשיב את 
אדמות המולדת. העם והממשלה מאוחדים במאבק הזה נגד אותם כוחות המנסים להתערב 
בענייננו כדי להשתלט על המדינה״. לשאלה נוספת האם הוא שוקל לעזוב את סוריה ענה: 

״לעולם לא״. 
עוד ידע חאפט׳ הצעיר לספר כי: ״אנשים מבינים מהר מאוד שאני נער רגיל שהרי חיי 
זכיתי בתחרויות  כמו האחרים.]...[  רגיל  ילד  בי  רואים  ידידיי  ואף  רגיל,  כילד  עליי  עברו 
מקומיות שהתקיימו בסוריה, והדבר העניק לי את הזכות להצטרף לנבחרת לאולימפיאדה. 
אפשר  המלחמה.]...[  לזוועות  מודע  אני  בארצו  שחי  אחר  סורי  כל  וכמו  סורי  אזרח  אני 
שארצה להיות מהנדס, אבל עדיין לא החלטתי באיזה מקצוע לבחור. על כל פנים אני מייחל 
כל  משיגים  כשמתאמצים  שהרי  בסוריה  הנוער  בני  של  בליבם  תמות  לא  שהתקווה  לכך 

דבר״.71 אגב, לבשאר ולאסמאא׳ שני ילדים נוספים: זֵין וכרים.
מול  וגם  ובקלפיות  הקרב  בשדה  הישגיו  נוכח  באסד  הנינוחות שאחזה  תחושת  למרות 
המלחמה  של  סיומה  כי  ולימדו  בסוריה  האירועים  שבו  העולמית,  התקשורת  מן  מראייניו 
עודנו רחוק וכי מאזן הכוחות בין המשטר ובין הקמים עליו נותר ביסודו של דבר בלא שינוי 
בבחינת תיקו מדמם בין שני מחנות מותשים, אך בה בעת נחושים שלא להרפות עד לניצחון 
לכל הפחות כל עוד יש רוח באפם. יתרה מכך התיקו האסטרטגי התברר בתחילה כמשחק 
הרוסים  להגעתם של  עד  כמובן,  זאת,  אסד.  לטובתו של  דווקא  ולא  המורדים  לצד  דווקא 

ועימם גם האיראנים לסוריה בספטמבר 2015.

אל־ֻקדס אל־ערבי )לונדון(, ״נג׳ל אסד... פאשל פי אולמיבאד אלברזיל״, 24 ביולי 2017.  .71




