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המחאה, המרי, המהפכה ולבסוף מלחמת האזרחים ומלחמת הג׳האד שהתנהלו לאורך השנים 
האחרונות בסוריה, הובילו להרס של מוסדות המדינה ולפרימת הרקמה החברתית המחברת 
הומניטרי חסר  ובעיקר למשבר  גם  יחדיו את מרכיביה השונים של החברה בסוריה, אבל 
תקדים שביטויו היה מיליוני עקורים ופליטים, ומאות אלפי הרוגים — חלקם הגדול מידיו של 

המשטר הסורי ובעלי בריתו.
נגד  מלחמה,  פשעי  כדי  אכזריות,  במעשי  לוותה  בסוריה  הלחימה  כי  להזכיר  ראוי 
אוכלוסייה אזרחית שמרביתה לא הייתה מעורבת כלל בלחימה ומצאה עצמה בין המשטר 
אם  בין  בריתם,  ובעלי  המשטר  כוחות  הצדדים,  שני  בידי  בוצעו  אלו  פשעים  למתנגדיו. 
בידי האיראנים  מיליציות שיעיות שגויסו  לוחמים של  או  לוחמי חזבאללה  איראן,  רוסיה, 
מכל רחבי המזרח־התיכון, ומנגד קבוצות של מורדים, לרוב קבוצות אסלאמיות קיצוניות, 
שהבולט שמביניהן היה ארגון דאעש. זה האחרון הפך כידוע את מעשי ההרג בלא הבחנה 
ומעצורים לכלי תעמולתי, אך גם צבאי ומדיני יעיל מול מתנגדיו ותומכיו כאחד. מעשי הרג 
אלו היו מעוגנים באידיאולוגיה שהעמידה את הברירה: אסלאם או מוות — בפני בני עדות 
המיעוטים בסוריה, ואף בפני אותם סונים שלא קיבלו על עצמם את תפיסתו האידיאולוגית 
ואת דרכי הפעולה הדתיות של הארגון. לצד זאת השתמש דאעש במעשי ההרג שביצע כדי 
להרתיע את אויביו, ואף לגייס תומכים שהתרשמו מהנחישות הרצחנית שהפגין כלפי אויביו.
חומרה  לייחס  יש  אסד  של  בהנהגתו  הסורי  המשטר  של  האכזריות  למעשי  זאת  ובכל 
רבה יותר. ראשית, משום שמדובר היה במשטר מוכר על־ידי מרבית מוסדותיה של הקהילה 
חוק  בפורעי  אפוא  מדובר  היה  לא  בין־לאומית.  מלגיטימיות  לפיכך  שנהנה  הבין־לאומית, 
או קנאים דתיים מטורפים, שכל העולם התנער מהם וממעשיהם. המשטר הסורי גם נסמך 
את  להצדיק  כדי  גם  אלא  שלטונו,  המשך  את  להצדיק  כדי  רק  לא  הבין־לאומי  החוק  על 
מעשיו. כך נהגו גם בעלי בריתו. אסד הגדיר למשל את מעשי ההרג רחבי ההיקף שביצע 
צבאו, כמהלך לגיטימי של ממשלה הנאבקת בטרור ומבקשת להגן על אזרחיה מפניו. רוסיה 
ואיראן הצדיקו את מעורבותן הצבאית בסוריה, בכך שזו נעשתה במענה לפניה של ממשלתה 
הלגיטימית של סוריה. בנוסף, משום שלרשותו של המשטר עמדו יכולות צבאיות ועוצמה 
מדינתית בלא יחס לאלו שבידי המורדים, ושאותן הוא הפעיל באופן נרחב ובלא הבחנה וגם 
בלי מעצורים, הפכו מעשיו לחמורים ורחבי היקף הרבה יותר מאלו של המורדים, ואפילו 

מאלו של דאעש.
מדיניות שיטתית,  היו תוצאה של  כי מעשיו של המשטר  היה,  גם הרושם שהתקבל  כך 
הדרך  כי  הגורסת  חסלנית״,  ב׳׳אסטרטגיה  ומעוגנת  מלמעלה  המוכתבת  ומכוונת,  מחושבת 
בצבא  הלוחמים  נשק  נושאי  באותם  חורמה  עד  לחימה  רק  לא  היא  בקרב  הכרעה  להשגת 
באו  שמקרבם  הסורית  בחברה  יסודות  מאותם  סוריה  של  ״טיהורה״  בעיקר  אלא  המשטר, 
המורדים, ושהעניקו למחאה ולמרי את תמיכתם. במילים אחרות: ״אין תושבים — אין מורדים״. 
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צבא  יחידות  או  חיילים  של  ונקודתיים  ספורדיים  גירוש  או  טבח  במעשי  היה  מדובר  לא 
הלוחמות בשדות הקרב במדינה, הנעוצים בחוסר משמעת של כוחותיו של המשטר הפועלים 
בשטח. נהפוך הוא, המשטר לא הסתיר את העובדה שיצא למלחמה טוטלית, כדי מלחמת שמד 

נגד יריביו, ונתן לדבר פומבי מן הסתם כדי להרתיע את אויביו ולעודד את תומכיו.
עוד ב־26 ביוני 2013 דיווח הארגון הסורי לזכויות אדם )אל־מרצד אל־סורי לחקוק אל־

אנסאן(, כי מספר ההרוגים במלחמת האזרחים בסוריה הגיע למאה אלף. הערכה זו הייתה 
גבוהה במעט מזו של האו״ם, שהעמיד באותו חודש את מניין ההרוגים בסוריה על 93 אלף. 
ב־3 בדצמבר 2014 עדכן הארגון הסורי לזכויות האדם את מספר ההרוגים והעמידו על 200 
)SCPA(, במספר של  כבר נקב המכון הסורי למחקרי מדיניות   2016 ואילו באמצע  אלף, 
47 אלף הרוגים. בסוף 2016 היה כבר מי שהעריך כי מספר ההרוגים בסוריה חצה את רף 
600 אלף. אגב, נציבות האו״ם לזכויות האדם חדלה עוד בראשית 2014 למנות את מספר 
ההרוגים בקרבות המשתוללים במדינה, משזה חצה לפי חישוביה את סף המאה אלף, ואילו 
סוכנויות או׳׳ם אחרות נקבו כמה חודשים לאחר מכן במספר של רבע מיליון הרוגים, אך 
אף הם הפסיקו לפרסם נתונים בדבר מספרי ההרוגים במלחמה בשל הקושי לעקוב אחר, 

ובעיקר לאמת, את הדיווחים אודות מספרי הנפגעים.1

משבר הפליטים הסורים

2013 מסר  חמורה לא פחות הייתה מצוקתם של הפליטים ושל העקורים. עוד ב־6 במאי 
לגבולות  מחוץ  מחסה  שמצאו  הסורים  הפליטים  מספר  כי  לפליטים,  האו׳׳ם  סוכנות  יו״ר 
להגיע  הפליטים  של  מספרם  עתיד  מכן  לאחר  כשנתיים  בתוך  המיליון.2  את  חצה  המדינה 
לכ־8 מיליון פליטים, הגם שהערכות ממעיטות, בעיקר של סוכנויות או׳׳ם שהתבססו בעיקר 
על רישומים של פליטים שמצאו מחסה ונרשמו במחנות הפליטים שהוקמו במדינות הגובלות 

עם סוריה, העמידו מספר זה על כ־5 מיליון פליטים בלבד.
הסורית,  מהאוכלוסייה  כשליש  בשיאה  להקיף  העתידה  הפליטות  תופעת  של  ראשיתה 
הייתה עוד בסוף אפריל 2011, משדווח כי כ־250 פליטים מסוריה חצו את הגבול לתורכיה 
מאי  מכן, באמצע  כחודש לאחר  אל־ֻשע׳ור שבצפון מערב המדינה.  לג׳סר  באזור שמצפון 
2011, דווח כי כ־500 מתושבי העיירה תל אל־כלח׳ שעל גבול סוריה-לבנון ביקשו מחסה 
בצפון לבנון.3 עד סוף מאי 2011 נאמד מספרם הכולל של הפליטים שנמלטו מסוריה בשל 

ערוץ הטלוויזיה אורינט, 2 בדצמבר 2016; ״האו״ם מתייאש: מפסיקים לספור את ההרוגים במלחמת   .1

אלף  כ־47  שמנה  מדיניות  למחקרי  הסורי  המכון  ״דוח   ;2014 בינואר   7 נענע,  בסוריה״,  האזרחים 

הרוגים במלחמה פורסם בעיתון ׳הגרדיאן׳ בראשית חודש פברואר 2016״, וויינט, 11 בפברואר 2016; 

 ;http://www.syriahr.com )אתר המרכז הסורי לזכויות האדם )אל־מרצד אל־סורי לחקוק אלאנסאן

https://www.amnesty.org/en/countries middle-east-and-/ אינטרנשיונל,  אמנסטי  אתר 

 north-africa/syria/report-syria.
http://www.unhcr-northerneurope.org/news-detail/unhcrs- אתר סוכנות האו״ם לפליטים,   .2

guterres-syria-refugees-reach-one-million; מעריב, 6 במאי 2013.
http://syrianrevolution.org ,אתר המהפכה הסורית המתעד מדי יום את אירועי המהפכה  .3
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הקרבות בכאלף. בעקבות תקרית ג׳סר אל־ֻשע׳ור ב־4 ביוני 2011, ומחשש למעשי תגמול 
של הצבא הסורי, נמלטו כ־2500 מתושבי העיירה לתורכיה השכנה, ועד לסוף חודש יוני 

2011 כבר הגיע מספרם לכעשרת אלפים. 
קרוב  איש,  מיליון  מעשרה  שלמעלה  הרי   2017 באמצע  שפורסמו  ההערכות  על־פי 
העריכה   2017 במרס  הקרבות.  במהלך  ביתם  את  איבדו  סוריה,  של  מתושביה  למחצית 
נציבות האו׳׳ם לפליטים כי בסוריה נותרו כ־19 מיליון תושבים מבין 25-24 מיליון שחיו בה 
ערב פרוץ הקרבות. אפשר כאמור שמדובר בהערכת חסר שהתייחסה רק לפליטים רשומים 
במחנות שהוקמו בעבורם בידי סוכנויות הסיוע של האו״ם. גורמי סיוע בין־לאומיים נקבו 
לעומת זאת במספר של 8 מיליון פליטים, היינו כשליש מאוכלוסייתה המקורית של סוריה, 
מקלט  שמצאו  סורים  ורבע  כמיליון  לתורכיה,  שנמלטו  סורים  מיליון  מ־3  למעלה  ובהם 
ממיליון  למעלה  ועוד  אפריקה  ובצפון  במצרים  מיליון  כחצי  בירדן,  כמיליון  עוד  בלבנון, 

פליטים באירופה.4
בקיץ 2015 החלו פליטים מסוריה מתדפקים על שעריה של אירופה. עד אז היה מספרם 
זניח ונאמד באמצע 2015 בכ־30 אלף נפש. אלא שביולי 2015 הגיע מספרם של הפליטים 
ל־107,500 — פי שלושה לעומת מספרם שנה קודם לכן. בסוף 2015 כבר עמד על כמיליון.5

שתי טרגדיות בישרו את צונאמי הפליטים שעתיד היה לשטוף את יבשת אירופה מכאן 
ואילך. האחת, מותם של 71 פליטים סוריים שנחנקו ב־27 באוגוסט 2015 בתא מטען של 
משאית, בעת שזו ניסתה להבריחם באופן לא חוקי לאוסטריה. השנייה, מותו של הילד איילן 
כורדי בן השלוש שטבע יחד עם אחיו, גאליפ בן החמש, בעת שהספינה שנשאה אותם לאי 
היווני קוס, טבעה. גופותיהם של השניים נמצאו על החוף ב־2 בספטמבר 2015. אגב, 2,349 
פליטים טבעו למוות עד ראשית ספטמבר 2015, בעת שספינות בהן עשו את דרכם לאירופה 

שקעו בים.
למעלה  אחריה  2015, שהותירה  בנובמבר  ב־13  פריז  בלב  דאעש  הטרור של  מתקפת 
מבירות  ברבות  הארגון  של  הטרור  פיגועי  גל  של  ראשיתו  את  ושבישרה  הרוגים  מ־130 
אירופה, התקשרה בתודעה העולמית למשבר הפליטים הסורים, שהרי אחד ממבצעי הפיגוע 
נמנה על זרם הפליטים הסורים שהגיע לאירופה.6 עובדה זו עוררה חשש באירופה לא רק 
מפני מתנדבים בעלי אזרחות אירופית שהצטרפו לשורות דאעש ושבו או עתידים לשוב ביום 
מן הימים לארצות מוצאם באירופה, אלא גם מפני אנשי דאעש העשויים להסתנן לאירופה 
גל הפליטים מסוריה העושה דרכו ליבשת. שורה ארוכה של פיגועי טרור שהיכו  בתוככי 
בחודשים ובשנים שלאחר מכן בכל רחבי אירופה, החל בבריסל, עבור לניס, פריז, לונדון, 
ובאיסטנבול  באנקרה  וכן  פטרבורג,  סנקט  ואף  ברצלונה  מנצ׳סטר,  שטוקהולם,  ברלין, 
ביבשת  הבהלה  גל  את  החריפו  אך  אחריות  דאעש  ארגון  נטל  עליהם  שאף  שבתורכיה, 

http://www.unhcr-northemeurope.org/news-detail/unhcrs- לפליטים,  האו״ם  סוכנות  אתר   .4

guterres-syria-refugees-reach-one-million; מעריב, 6 במאי 2013; הארץ, 31 במרס 2017.
עמית לוינטל, ״צונאמי המהגרים שמאיים להטביע את אירופה״, וואלה, 28 באוגוסט 2015.   .5

ידיעות אחרונות, 15, 16 בנובמבר 2015.  .6
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והניעו כמה ממדינות אירופה לאמץ צעדים שנועדו  גלי הפליטים מסוריה  האירופית מפני 
למנוע הגעתם של פליטים נוספים.

אלו  לא  אף  מסוריה,  אכן  באו  אירופה  של  שעריה  על  שהתדפקו  המהגרים  כל  לא 
שהצהירו כי מקורם במדינה זו. את הטרגדיה הסורית ניצלו פליטים מרחבי העולם הערבי, 
מאפריקה ואף מאסיה — ממדינות דוגמת עיראק, לוב, אריתריאה ואף אפגניסטאן. אלו נוצלו 
בידי רשתות של מבריחים שהבריחו אותם לאירופה תמורת ממון רב. אבל בלא ספק השבר 

הסורי הוא שהיווה מאיץ בהתפתחותו של משבר הפליטים באירופה.
אסד לא נשמע נלהב לקלוט את הפליטים שנמלטו מסוריה חזרה לארצו. בריאיון שהעניק 
לתקשורת האיטלקית בסוף דצמבר 2016 נשאל מה יש בפיו לומר, עתה משנפלה ָחלָּב לידיו, 
לאותם מיליוני סורים שהציפו בהמוניהם את אירופה: ״אם אתה שואל אותי מה רצונם של 
חזרה  לחזור  רוצים  מניח שהם  אני   — עמי  בני  הם  הרי  ואלו   — הרי שכסורי  אלו  פליטים 
לארצם. אחרי הכול כל אדם רוצה לחזור מולדתו. אלא שלשם כך הם זקוקים לשני דברים: 
ליציבות ולביטחון, ובה בעת גם לצורכי קיום ומחייה בסיסיים שאותם איבדו רבים מהם בשל 
ראשית,  לסוריה.  בחזרה  לשוב  כולם  את  להזמין  לומר שבכוונתי  יכול  איני  לכן  המלחמה. 
איני מתכוון לעשות כן משום שזוהי הרי ארצם והם לא צריכים הזמנה מיוחדת לשוב אליה. 
בעיית  של  להיווצרותה  שאחראים  אירופאים  בכירים  שאותם  ראוי  לכך  קשר  בלא  אבל 
הפליטות, בכך שתמכו במישרין או בעקיפין בטרור והביאו לאותו זרם של פליטים השוטף 
אירופה אלא בארצם  ביבשת  לעזרתם  זקוקים  אינם  פליטים  יבינו שאותם  אירופה,]...[  את 
שלהם, בסוריה. לכן על בכירים אלו להפסיק ולתמוך בטרור ולהסיר את העיצומים הכלכליים 

שאותם הטילו על סוריה, ושגרמו לסורים רבים כל כך לעזוב את ארצם ולהגר לאירופה״.7
לקראת סוף 2017, משהושגה רגיעה בחלקים גדולים של סוריה ונראה היה כי המלחמה 
במדינה מתקרבת לסיומה, החלה מסתמנת מגמה של חזרה של עשרות אלפים של פליטים 
אל תוככי המדינה, בעיקר מלבנון השכנה ואף מירדן. בשני המקרים מדובר היה בתוצאה 
של לחץ שהפעילו ממשלת ירדן, או במקרה הלבנוני חזבאללה, על הפליטים הסורים לשוב 
לארצם. כך למשל לאחר שעלה בידי חזבאללה, לצד צבא לבנון, להשתלט על רכסי ערסאל 
שבגבולה של לבנון עם סוריה, הוא החל דוחק בקרוב למאה אלף פליטים שנמצאו באזור 
מול  שובם  את  להסדיר  לבנון,  ממשלת  של  רוחה  למורת  נכון,  היה  ואף  לסוריה,  לשוב 

הממשלה בדמשק.8
2018, שכללו את אזור  אגב, דווקא תנופת כיבושיו של המשטר הסורי באביב ובקיץ 
קרוב  של  מחודש  פליטים  לגל  הביאה  הגולן,  ורמת  החוראן  ואזור  אל־שרקיה  אל־ע׳וטה 
למיליון סורים שנמלטו מבתיהם. אלא שהללו נותרו עקורים בארצם, לאחר שירדן וישראל 
סגרו את מעברי הגבול בפניהם. לכל אלו הכינה הממשלה הסורית ״הפתעה״ בדמות חוק 
ואושרר   2018 במרס  הסורית  העם  מועצת  בידי  10/2018, שאושר  מס׳  העירוני  החידוש 
עוד בשנת  66 שהוצא  היווה הרחבה לצו מס׳  בידי הנשיא אסד. החוק  כחודש לאחר מכן 

ריאיון שהעניק אסד לעיתון האיטלקי אל ג׳ורנאלו ולערוץ הטלוויזיה TG,ו5 בדצמבר 2016.  .7

 Ben Hubbardaug, ״Militants and Refugees Return to Syria, Under Cease-Fire Deal״, The  .8

New York Times, 2 August 2017.
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2012, צו מקומי מוגבל, שביקש לאפשר הפקעת רכוש ונכסים כחלק מן המאמץ להיאבק 
בבנייה הבלתי חוקית בכמה מרובעיה של דמשק, בעיקר רובע אל־ע׳אזי במערבה של העיר, 

ולקדם פרויקטים של בינוי מחודש של המרחב העירוני בבירה הסורית.
חוק מס׳ 10 הרחיב את תכולת הצו אל כל סוריה. הוא קבע כי מרגע ההכרזה על מרחב 
הרשות  על  מוטלת  הממשלה,  בידי  מחודש  ובינוי  לתכנון  המיועד  כאזור  כפרי  או  עירוני 
פרסום  באמצעות  זאת,  הנכסים.  בעלי  של  רשימה  יום   45 בתוך  לגבש  החובה  המקומית 
קול קורא המזמין את בעלי הקרקע והנכסים או באי כוחם להציג בתוך 30 ימים מסמכים 
המוכיחים את בעלותם. אלו מהם שיוכיחו בפועל את בעלותם — יפוצו על אובדן רכושם 
בקבלת אחוזים מן הבעלות, על אותם בניינים או פרויקטים שייבנו בשטח שהיה בבעלותם. 
הממשלה הסורית הסבירה כי היקף ההרס הנרחב בסוריה מחייב מהלך מקיף של שיקום 
ובינוי מחדש של ההריסות, ומכיוון שקרוב ל־70 אחוזים מרישומי הבעלות בכל רחבי סוריה 
אבדו במהלך הקרבות יש צורך להוכיח מחדש את הבעלות על הנכסים והקרקעות במדינה. 
מדובר היה כמובן במהלך שנועד לשלול מאותם פליטים שנמלטו אל מחוץ לגבולות המדינה 
את הבעלות על רכושם. לפי הערכות סוכנויות סיוע של האו׳׳ם, 67 אחוזים מן הפליטים היו 
בעלי רכוש שאותו הותירו מאחוריהם בסוריה, אבל רק ל־17 אחוזים מהם נמצאו מסמכים 

שיוכלו להוכיח את בעלותם על הרכוש שנותר.9
רצון  אפשר שמתוך  לסוריה,  הפליטים  השבת  של  מהלך  לקדם  ביקשו  הרוסים  דווקא 
מוסקווה  של  במהלכיה  אירופה  ומדינות  ארצות־הברית  של  מצידן  תמיכה  ולהשיג  לנסות 
בסוריה להבטיח את היציבות במדינה, ולהקנות לגיטימיות למשטרו של אסד. ההנחה הרוסית 
הייתה כי למהלך שכזה יהיה כדי לרתום את מדינות האזור, ובראשן ירדן ואף תורכיה וכן 
ב־19  כי   ,2018 אוגוסט  דווח בראשית  מוושינגטון אף  אירופה לצד מוסקווה.  את מדינות 
ארצות־ צבא  המשולבים של  המטות  ראש  לעמיתו,  גרסימוב  הרוסי  הרמטכ׳׳ל  פנה  ביולי 
תתגייס  ארצות־הברית  כי  בהצעה  חשאי,  תקשורת  ערוץ  באמצעות  דנפורד,  ג׳וזף  הברית 
לסייע בשיקומה של סוריה כדי שניתן יהיה לקלוט בחזרה את הפליטים שנמלטו מן המדינה. 

למותר לציין כי הפנייה לא זכתה לכל מענה של וושינגטון.10 
ממשלת סוריה אישרה הקמת גוף ממשלתי בשם ״הרשות לתיאום שיבתם של המהגרים 
מחו׳׳ל׳׳, שיתאם את שובם למקומות מגוריהם שמהם נמלטו. מדמשק נמסר כי: ״הממשלה 
שחיו  כפי  רגילים,  חיים  ולחיות  לשוב  לפליטים  לאפשר  כדי  שנדרש  ככל  תפעל  הסורית 
טרם פרוץ המלחמה״, וכי מדובר: ״בהוכחה לכך שסוריה ניצחה במלחמה נגד הטרור, והיא 
משאבים  שבהיעדר  אלא  אותה״.11  שעזבו  כלפי המהגרים  באחריות  לשאת  עתה  מסוגלת 

כלכליים כמו גם לגיטימיות בין־לאומית, לא נודעה למהלך כל משמעות.

 Arwa Ibrahim, ״Syria: ׳Absentees law׳ could see millions of refugees lose lands״, Al‑Jazeera  .9

Net, 7 April 2018.
״רוסיה הציעה בחשאי לארה״ב לסייע בשיקום סוריה; בוושינגטון מסתייגים״, הארץ, 4 באוגוסט 2018.  .10

דניאל סלאמה וליעד אוסמו, ״סוריה רוצה להחזיר 5.6 מיליון פליטים, רוסיה רוצה שהעולם ישלם״,   .11

וויינט, 7 באוגוסט 2018.
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מדינה בהריסות

נוכח ממדיה של הטרגדיה האנושית שפקדה את האוכלוסייה בסוריה, לא נפנה איש לעסוק 
הסורים  של  יכולתם  ועל  החיים  רמת  על  והשליכו  במדינה,  שהשתררו  ובחורבן  בהרס 
להוסיף ולקיים את עצמם. לכלכלה הסורית נגרמו נזקים עצומים הנאמדים במאות מיליארדי 
דולרים, כמעט פי עשרה מהתל״ג השנתי של סוריה לאורך העשור שקדם לפרוץ המהפכה 
במדינה. הבנק העולמי העריך בתחילת 2017 את הנזק שנגרם לכלכלה הסורית בין השנים 

2016-2011 בכ־226 מיליארד דולר, שפירושו התכווצותו של התל״ג בכ־63 אחוזים.
מאגרי התבואה, המים ושדות הנפט במדינה, נפלו ברובם לידי המורדים )ובמזרחה של 
המדינה לידיו של דאעש(. אין פלא כי תפוקת הנפט של סוריה ירדה מכ־386 אלף חביות 
נגרם  המדינה  ברחבי  שהתנהלו  בקרבות  ב־2016.  ליום  חביות  לכ־10,000  ב־2010  ליום 
חינוך  למוסדות  גם  נגרם  עצום  הרס  והחשמל.  התקשורת  התחבורה,  לתשתיות  רב  הרס 
או  נהרסו  עצמה,  הסורית  הממשלה  של  הערכות  על־פי  וממשל.  ציבור  ולמבני  ובריאות 
נפגעו מאז פרצה המהפכה הסורית קרוב לשני שלישים מן המרפאות ובתי החולים, ומבתי 
הספר ומוסדות החינוך שפעלו במדינה בראשית 2011. למעלה ממחצית ממפעלי התעשייה 
ניזוקו, ובאזורים מסוימים כמו ָחלָּב, הבירה הכלכלית של סוריה, היה היקף הפגיעה אף רב 
כאוטית  מציאות  בצל  בסוריה.  והכלכלה  המסחר  חיי  לשיתוק  בפועל  הביא  זאת  כל  יותר. 
זו הידרדרה מרביתה של האוכלוסייה לתנאים של קיום בסיסי, בצל של שיבושים או אף 
ושיבושים באספקה של מוצרי  עצירה כמעט מוחלטת של אספקת המים והחשמל לבתים, 

מזון בסיסיים. בחלק מן האזורים החקלאיים התקשו האיכרים להוסיף ולעבד את השדות.
פרוץ  ערב  ושנאמדו  השנים,  במשך  הסורי  המשטר  שצבר  הנאות  החוץ  מטבע  מיתרות 
המהפכה בכ־18 ויש הנוקבים בסכום של כ־21 מיליארד דולר, לא נותר הרבה ואלו הוערכו 
מאיראן  נדיב  כלכלי  לסיוע  תודות  רק  כי  דומה  בלבד.  דולר  מיליון  בכ־660   2018 בינואר 
והעמדת קווי אשראי בידי רוסיה הצליח המשטר הסורי להוסיף ולשרוד, לקיים את מכונת 
המלחמה שבאמצעותה נלחם במורדים ולהוסיף ולשלם משכורות לכמיליון ורבע חיילים, לוחמי 
מיליציות אבל גם פקידי ממשלה, אף כאלו שנותרו באזורים שעליהם השתלטו המורדים. גם 

משכורות אלו ידעו שחיקה נוכח האינפלציה הגואה, והמפולת בשער הלירה הסורית.

הלירה הסורית כמשל

אחד מביטוייה של ההידרדרות הכלכלית היה קריסתו של שער הלירה הסורית. במרס 2011 
 47 ערב פרוץ המהפכה בסוריה עמד שער החליפין של הלירה הסורית לעומת הדולר על 
אלו  לדולר.  לי׳׳ס  כ־60  על  עמד  השחור  בשוק  הסורית  הלירה  של  שערה  לדולר.  לי׳׳ס 
היו אגב שעריה של הלירה הסורית במשך קרוב לשני עשורים, ביטוי ליציבות הכלכלית 
ה־20, עת התגלו בה שדות  ה־90 של המאה  היחסית ששררה במדינה מאז ראשית שנות 
נפט וגז שהכניסו לקופת המדינה כמו גם לקופתה של משפחת אסד מיליארדים של דולרים. 
שערה של הלירה הסורית עמד כזכור בראשית שנות ה־70 ולמשך כעשור על 3.95 לי״ס 
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לדולר ובעקבות המשבר הכלכלי של שנות ה־80 צנח ב־1984 ל־18 לי״ס לדולר. הוא יוצב 
11.25 לי׳׳ס לדולר, בין היתר בדרך של מעצר חלפנים והטלת  1987 על שער של  בסוף 
עונשים דרקוניים, כדי עונשי מוות, למחזיקים במטבע חוץ בלא היתר. במקביל לשער זה 
ליצואנים,  לתיירים, שער  מיוחד  דולר: שער  לחישוב  רשמיים  כמה שערים  עוד  התקיימו 
שער לחישוב ההכנסות מנפט ועוד. ב־1990, כחלק מרפורמה שנועדה לעודד את ההשקעות 
במדינה, הועמד שער הלי״ס על 42.5 לדולר, וב־1996 הועמד על 46.5 לי׳׳ס לדולר. שער 

זה נשאר יציב עד לפרוץ המהפכה.12
בשנה הראשונה למהפכה הצליח המשטר הסורי לשמר שער זה, אבל זה החל להידרדר 
נוכח הידלדלות משאביה של המדינה הסורית ושיתוק החיים הכלכליים במדינה, שאילצו את 
המשטר לנצל עד תום את רזרבות מטבע החוץ.13 יתרה מכך, נוכח הכאוס שהשתרר במדינה 
החל נפער פער משמעותי בין שערה הרשמי של הלירה הסורית שאותו קבע הבנק המרכזי 
בדמשק מדי יום מסחר ביומו, ובין שעריה השונים של הלירה בשוק השחור ושמא בשווקים 
של  תוצאה   — משמעותי  פער  נרשם  ביניהם  שאף  בבירות,  או  בָחלָּב  בדמשק,  השחורים 

הנסיבות הייחודיות בכל אחת מערים אלו.
כך למשל עמד שערה הרשמי של הלירה הסורית לעומת הדולר על כ־50 לי״ס לדולר 
בינואר 2012, אך בסוף אותו חודש כבר הידרדר ל־57 לי״ס לדולר ואילו בשוק השחור 
הגיע ל־85 לי״ס לדולר. שנה אחר כך ב־8 במרס 2013, יום שבו ציין המשטר מלאת 50 
שנה למהפכת הבעת׳ שהעלתה את מפלגת הבעת׳ לשלטון ב־1963, הידרדר שער הלי׳׳ס 
בשוק השחור ל־113 לי׳׳ס לדולר.14 כמה ימים אחר כך, ב־14 במרס 2012 התערב הבנק 
המרכזי בדמשק, הזרים דולרים לשוק ובמקביל שוגרו שוטרים ואנשי ביטחון לעצור כמה 
לי׳׳ס   60.22 של  שער  על  הלירה  את  קבע  הבנק  העיר.  של  הגדולים  הכספים  מחלפני 
מי  היו  בסוריה  השחור.  בשוק  הסורית  הלירה  של  שערה  את  מטה  משך  ובכך  לדולר, 
שטענו עם זאת, כי הפיחות החד בשער הלירה הסורית שירת את המשטר, שכן הוא הפחית 
דרמטית את הוצאותיו הריאליות בגין תשלום משכורות ומתן סובסידיות שחושבו ושולמו 

בלירות סוריות.
בין  המשמעותי  הפער  גם  כמו  הלירה,  הדרמטיות בשער  התנודות  נמשכו  ואילך  מכאן 
הוחרפה.  ואף  נמשכה  ההידרדרות  מגמת  זאת,  עם  השחור.  בשוק  והשער  הרשמי  שערה 
בקיץ 2012 הידרדר שוב שערה של הלירה הסורית בשוק השחור, ועמד על 250-200 לי״ס 
לדולר, כשהידרדרות זו נמשכה גם ב־2013. בראשית 2013 עמד שערה הממוצע של הלירה 
לדולר, שעה ששערו  לי״ס  ל־300  הגיע   2013 יוני  וב־19  לדולר,  לי״ס   220 על  הסורית 

של  הספרים  הוצאת  )תל־אביב:  בשלטון  ראשונות  שנים  אל־אסד:  בשאר  האב,  בשם  זיסר,  אייל   .12

אוניברסיטת תל־אביב, 2004(, עמ׳ 160-129.

Syria Comment, http://www.joshualandis.com/ אתר  המהפכה:  בצל  הסורית  הכלכלה  אודות   .13

blog; אודות המחיר הכלכלי, החומרי והאנושי ששילמה האוכלוסייה בסוריה במהלך השנים האחרונות: 
הארץ, 20 במאי 2013; נתונים שמסר סגן ראש הממשלה הסורי לשעבר, עבדאללה אל־דרדרי, סוכנות 
.Keith Proctor, ״Inside Syria׳s Siege Economy״, CNN, 8 May 2013 ;2013 הידיעות אי פי, 19 במאי

.http://arabic.people.com.cn/31659/7753654.html נתונים מתוך  .14
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הרשמי עמד על 99 לי״ס לדולר בלבד. הבנק המרכזי שוב התערב, הזרים דולרים לשווקים 
ובכך הוריד באופן מלאכותי את שער הלירה בשוק השחור ל־200-160 לי״ס.15 

של  שערה  הגיע   2015 ובאוגוסט  נמשכו,  הסורי  במטבע  האמון  ואובדן  ההידרדרות 
הלירה הסורית בשוק השחור לכ־350 לי״ס לדולר, והשער הרשמי צנח ל־300 לי״ס לדולר. 
לדולר,  לי״ס  כ־530  על  הלירה הסורית  2016 כבר עמד שערה הרשמי של  בסוף אפריל 
בידי  עלה   2016 בקיץ  לדולר.  לי״ס  כ־600  של  בשער  נסחרה  היא  השחור  בשוק  ואילו 
לי״ס  כ־550-500  על  הדולר  מול  הלירה  את שער  לייצב  ניכר  במאמץ  הסורית  הממשלה 

לדולר, ולשמר שער זה גם בשנים שלאחר מכן.
בשלהי 2017 נוכח הציפיות לסיום המלחמה, התייצב שערה של הלירה הסורית על בין 
500-450 לי״ס לדולר. נאזם עיד, עורך המדור הכלכלי של ביטאון מפלגת השלטון ״אל־
בעת׳״ הסביר: ״מחצית מבעיות הלירה שלנו כבר נפתרו, שהרי אלמנט הפחד היה הסיבה 
המרכזית לביקוש לדולרים. אלא שבקרב הציבור חל מפנה. המורל התחזק ויותר מכך, הפחד 
והחשש חלפו תודות לניצחונות ולהכרעות שהשגנו בשדה הקרב מול איום הטרור. המחצית 
שיפור  חל  כאן  וגם  בסוריה,  הכלכלה  של  לביצועיה  קשורה  הייתה  הבעיות  של  השנייה 
ונראה שהבעיות טופלו ונרשם שיפור בביצועיו של המגזר החקלאי וזה התעשייתי. שהרי 
החלו  ואלו  המפעלים  את  מחדש  פתחו  והתעשיינים  אדמותיהם  את  לעבד  חזרו  האיכרים 
לייצר במלוא הקצב. התחזקותה של הלירה תביא לירידת האינפלציה, ולשיפור ברמת החיים 

של האזרח שלא באמצעות העלאה מלאכותית של השכר״.16 
להתחזקותה  הסיבות  את  הוא  אף  מנה  המרכזי,  הסורי  הבנק  נגיד  דרע׳אם,  דורייד 
על  להם  שנודעה  המורלית  וההשפעה  הצבא  שהשיג  הצבאיים  ״הניצחונות  הלירה:  של 
רפורמה  זאת  ולצד  הממשלה  של  המוניטרית  במדיניות  האמון  התגברות  האוכלוסייה; 
מבחוץ  סיוע  של  זרימה  המשך  לבתיהם;  הסורים  של  שובם  הבנקאות;  בתחום  במדיניות 
ולצד זאת המשך העברה של כספים מידי סורים המתגוררים מחוץ למדינה אל תוככי סוריה; 

חידוש הפעילות הבנקאית ובכלל זה ההלוואות שמעניקים הבנקים לתושבים ועוד״.17
כאמור, ההידרדרות בשערה של הלירה הסורית הייתה קצה קצהו של קרחון בכל האמור 
בקריסתם של הכלכלה ושל המשק בסוריה. הכלכלן ערן ישיב כתב כבר בקיץ 2014: ״התמ״ג 
לנפש ירד לכדי פחות משליש מרמתו שלפני המלחמה, ומציב את סוריה כיום במקום 225 
בעולם.]...[ ההשלכות האסטרטגיות עצומות. ביחד עם סיוע חוץ, יידרשו לכלכלה הסורית 
עשורים כדי לחזור לנקודה שבה הייתה ערב המלחמה״.18 למותר לציין כי המצב בסוריה רק 
הלך והחריף בשנים שחלפו מאז פרסומם של הדברים. כך או אחרת, מסוריה שעליה נאבקו 

אל־ערביה, 18 ביוני 2013.  .15

אל־בעת׳ )דמשק(, 16 באוקטובר 2017.  .16

של  שטר  הנפקת  על  מכריזה  )סוריה  לירה״  אלפי  טרח  תכשפ  ״סוריא  אר־טי־וי,  הטלוויזיה  ערוץ   .17

אלפיים לירות סוריות(, 3 ביולי 2018.

ערן ישיב, ״החורבן הכלכלי של סוריה: השלכות אסטרטגיות״, מבט על, גיליון 890, המכון למחקרי   .18

ביטחון לאומי, תל־אביב, 30 באוגוסט 2016.
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אסד והמורדים שקמו עליו, ושעליה שב אסד והשליט עצמו בסיוען של מוסקווה וטהראן, 
לא נותר כמעט דבר, ויידרשו שנים רבות עד שתשוב ותעמוד, אם בכלל, על רגליה.

סוֵהיל אל־חסן ״הנמר״

אחד הגיבורים לצד אסד בקרב על סוריה היה ״הנמר״, עקיד סוֵהיל אל־חסן, הקצין המדובר 
ביותר בצבא הסורי שאף הועלה בעקבות כיבוש העיר לדרגת עמיד )מקביל לדרגת תא״ל(. 
בקיץ 2013 פיקד חסן בהצלחה על הכוחות הסוריים שבלמו את מתקפות המורדים באזור 
הקצינים  לאחד  והפך  )אל־נמר(,  ״הנמר״  בכינוי  זכה  הוא  כוכבו.  דרך  ומאז  הסורי  החוף 
המשטר  של  בידיו  נותרו  שעוד  הבודדים  הניצחון  מסמלי  ולאחד  הסורי  בצבא  הבולטים 
יום הגיע  ובסופו של  נוספות,  חזיתות לחימה  בדמשק. מאזור החוף הועבר חסן לפקד על 
גם אל ָחלָּב, שם עלה בידי הכוחות שתחת פיקודו להכניע, בעזרתן של רוסיה ושל איראן, 

בדצמבר 2016, את המורדים שהחזיקו בחלקה המזרחי של העיר.
ולמשטר  לאסד  ולמסירות  למחויבות  מופת  לדמות  חסן  הפך  העלווית  העדה  בני  עבור 
שבראשו עמד, ולשימור ההגמוניה של העדה העלווית בסוריה. חסן עצמו התגאה כי במשך 
לפרוץ  בסמוך  שנולד  הקטן,  בנו  את  ראה  ולא  בביתו  ביקר  לא  הארוכות  המלחמה  שנות 
הקרבות במדינה באביב 2011. ברשתות החברתיות רבו האתרים או העמודים שאותם הקדישו 

ל׳׳נמר׳׳ מעריציו )עושאק אל־נמר, סוֵהיל אל־חסן — מעריציו של הנמר, סוֵהיל אל־חסן(.19
גרסימוב,  ולרי  הרוסי  הרמטכ״ל  של  מידיו  כבוד  לאות   2017 באוגוסט  זכה  אף  חסן 
נועזות ובעלות משמעות במלחמה בטרור״. כשפוטין הגיע  כהוקרה על ״פעולות מבצעיות 
ניצחון  על  להכריז  כדי  חמימים,  בבסיס  חטוף  לביקור  לסוריה   2017 דצמבר  בראשית 
במערכה שניהלו הרוסים והסורים נגד דאעש, נמנה חסן על חבורה מצומצמת של קצינים 
רוסים וסורים שקיבלו את פניו.20 אין פלא כי היו בסוריה ומחוצה לה שידעו לספר כי חסן 

הפך למועמד מוביל, ובעצם יחיד בעיני הרוסים להחליף את אסד במידה ויעלה הצורך.21
בה בעת סימל חסן גם את ההקצנה ובעיקר את הברוטליזציה של הקרבות בסוריה. הוא 
שהגה למשל את הרעיון להטיל חביות נפץ ממסוקי קרב נגד המורדים ותומכיהם, ומיוחסות 
לו קריאות להרוג במורדים באשר הם.22 באביב 2015 דלפה לרשתות החברתיות הקלטה של 
שיחת טלפון שניהל חסן עם שר ההגנה הסורי, פהד ג׳אסם פריג׳, ובה הזהיר בקול בוכים כי 
כוחותיו ניצבים בפני תבוסה, כי הוא חסר כוח אדם הנדרש ללחימה באויב וגם התחמושת 
שבידו אזלה.23 אלא שאלת המזל האירה לבסוף את פניה לאסד ולתומכיו. חסן עצמו הכריז, 
 — ָחלָּב  לעיר  כוויירס שממזרח  התעופה  לשדה  מעל  המצור  הסרת  לאחר   2015 בנובמבר 

.https://www.facebook.com/syrianarmy.sy ,דף הפייסבוק עושאק אל־נמר, סוֵהיל אל־חסן  .19

אר־טי־וי, 20 ביולי 2017.  .20

אל־רא׳י )כוֵית(, 23 במרס 2018.  .21

אתר האינטרנט סריה פרס, ״מן הו סהיל אל־חסן״ )מי הוא סוֵהיל אל־חסן(, 10 באוגוסט 2016.  .22

אתר זמן אל־וצל ״האתפ סהיל אל־חסן יכשפ אנהיאר אל־נט׳אם... אנתהת אל־ד׳ח׳ירה״ )הטלפון הנייד   .23

של סוֵהיל אל־חסן חושף את מצבו הקשה של המשטר... התחמושת אזלה(, 29 באפריל 2015.
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הישג שהיווה צעד ראשון בדרך לכיבושה של ָחלָּב כולה, כי: ״ביום בו שחררנו את שדה 
של  ואדוני,  מפקדי  של  דמותו  והנה  השמש,  של  לכיוונה  מעלה  הבטתי  כוויירס  התעופה 
הלוחם מספר אחד )אל־ֻמג׳אהד אל־אוַל(, אסד, ניבטת אליי״.24 מוטיב זה של האלהתו של 
אסד, מוטיב מרכזי בעיקרי האמונה העלווית שבה האל מופיע בדמות אדם כדרך קבע לאורך 
ההיסטוריה, למשל בדמותו של סלמאן אל־פאריסי או של עלי, חזר גם בדבריו של חסן ערב 
המערכה על אידליב, עת דחק בחייליו ללחום באויב וקרא: ״ללכת בעקבות יסודות האסלאם 

שהם צדק וג׳האד למען אללה, להפגין נאמנות לנשיא אסד ולחסל את כל אויביו״.25

ִעצאם זהר אל־דין, ״החיה הדרוזית״

זהר  ִעצאם  דמותו של עמיד  הייתה  ״דמות מופת״ שהותירו אחריהם הקרבות בסוריה  עוד 
אל־דין, בן העדה הדרוזית מן הכפר אל־צורא אל־כבירה במחוז סווידא. דין שימש ערב פרוץ 
המלחמה בסוריה כמפקד חטיבה 104 של דיוויזיית משמר הרפובליקה שבה החל את שירותו 
הצבאי, עוד בימיו של באסל אל־אסד, אחיו המנוח של אסד ששימש אז כמפקדה של החטיבה. 
עם פרוץ הקרבות במדינה נשלח לחֹמץ, שם פיקד על הכוחות שלחמו במורדים בשכונת באב 
עמרו. משם הועבר אל מוקד נוסף של קרבות בעיירה אל־תל שבמחוז הכפרי של דמשק. אבל 

פרסומו בא לו בעת שפיקד על יחידותיו הנצורות של הצבא הסורי בדיר אל־זור.
אלו החזיקו מעמד במשך קרוב לשלוש שנים במובלעת שכללה את אזור שדה התעופה 
וכמה משכונותיה של דיר אל־זור, נוכח מתקפות חוזרות ונשנות של לוחמי דאעש שהקיפו 
וגם  ולו ליום אחד את כוחותיו הנצורים,  דין סופר כי לא עזב  את העיר מכל עבריה. על 
כשנשלח בשלהי 2016 ליטול חלק בקרב לכיבושה של ָחלָּב, שב במהרה לפקד על אנשיו 

בדיר אל־זור ולהובילם שנה לאחר מכן לניצחון.
בדומה לחסן הפך דין לדמות נערצת המככבת ברשתות החברתיות, והיו שהעירו בציניות 
שדבר זה בא לו תודות לזקנו המטופח, שהפך אותו לחריג בקרב קציני הצבא הסורי )שבו 
מהווה השפם ולא הזקן סמל מסחרי לבעליו(. דין היה גיבורם של סרטונים רבים ביוטיוב, 
הגם שבכמה מהם הוא צולם לצד גופות של מורדים שנהרגו בקרבות ובאחד מהם אף קרא 
לפליטים שנמלטו מן המדינה שלא לחזור אליה. משום כך דבק בו הכינוי ״החיה הדרוזית״. 
עם הסרת המצור מעל דיר אל־זור העניק ריאיון ל״אל־מנאר״, כשהוא נושא בידיו את דגלי 
זו  הערבית.  והמולדת  סוריה  של  קרנה  את  העלו  האלה  הדגלים  ״שני  וחזבאללה.  סוריה 

בחירת ההתנגדות״.26
ב־18 באוקטובר 2017 נהרג דין מפיצוץ מוקש בעיירה חוֵיג׳ה צקר הסמוכה לדיר אל־
ומשם  העירוני  באיצטדיון  המוני  אשכבה  טקס  לו  נערך  שם  לסווידא,  הובאה  גופתו  זור. 
הר  שבין  הקרע  את  לאחות  אף  ואולי  לאחד  כדי  היה  במותו  בכפרו.  לקבורה  הובא  הוא 

ָחלָּב״ )הצבא  יפכ אל־חצאר ענ מטאר כוירס פי ריפ  RT, ״אל־ג׳יש  ערוץ הטלוויזיה הרוסי בערבית   .24

הסיר את המצור מעל לשדה התעופה כוירס באזור הכפרי של ָחלָּב(, 10 בנובמבר 2015.

ערוץ הטלוויזיה אוריינט, 28 בינואר 2018.  .25

אל־מנאר, 11 באוקטובר 2017.  .26
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הדרוזים ובין דמשק, נוכח סירובם של הדרוזים במהלך שנות המלחמה בסוריה לשלוח את 
כדי  ללחימה  מהתגייסות  )להבדיל  סוריה  ברחבי  הסורי  המשטר  של  למענו  ללחום  בניהם 
להגן על הר הדרוזים מפני דאעש וג׳בהת אל־נֻצרה, שסגרו עליו מכל עבריו(. דברי הספד 
חמים אודות דין ניתן היה למצוא דווקא באתר של מחלקת ההסברה הצבאית של חזבאללה: 
״הוא אחד מאלה שמחקו את האגדה של דאעש, שהרי הוא שהפך אותו מתמנון השולח את 

זרועותיו אל סביבתו לאוסף של כנופיות שנפוצו לכל עבר״.27
פחות משנה לאחר מותו, בשעה שאסד השליט עצמו מחדש על דרומה של סוריה ובמרכזה 
העיר דרעא, ביצעו לוחמים של דאעש ב־25 ביולי 2018 שורה של פיגועי התאבדות בליבה 
סווידא,  העיר.  מתושביה של   258 נהרגו  הדרוזים, שבמהלכם  הר  בירתו של  סווידא,  של 
דווקא  מתיה  את  קברה  הלחימה,  למעגל  מחוץ  הארוכות  המלחמה  שנות  במשך  שנותרה 

משהמלחמה הלכה וקרבה לסיומה.
מעניין לגלות כי המלחמה הצמיחה שני גיבורים, האחד דרוזי והשני עלווי, שניהם בני 
ביסוד  העומדת  המיעוטים  לברית  ובעצם  החברתית  לקואליציה  השותפות  מיעוטים  עדות 
בניינו של המשטר הסורי. בדמותם ובסיפורם האישי של שני גיבורים אלו של משטר הבעת׳ 
ולהבליט את הממד  להדגיש  כדי  היה  במורדים,  המדינה הסורית במלחמתם  ושל  בדמשק, 

העדתי ואף הדתי שלבשה המלחמה בסוריה ושממנו שוב לא ניתן היה להתעלם.

ההקצנה הדתית ושברה

ההקצנה, כדי טירוף דתי, בקרב שורות המורדים, סייעה למשטר הסורי במלחמת ההישרדות 
שלו, שכן היה בה כדי להפוך את אסד בעבור בני עדות המיעוטים, ובעצם בעבור סורים 
רבים אף מקרב העדה הסונית, אך גם בעיני רבים במערב, לאלטרנטיבה יחידה לקיצונים 
 2015 ג׳ון ברנן, שהזהיר במרס  לציון דבריו של ראש הסי־איי־איי,  האסלאמיים. ראויים 
כי נפילת אסד עלולה לפתוח את שעריה של דמשק בפני דאעש.28 גם שגריר רוסיה באו״ם 
ויטלי צ׳ורקין הוסיף באוקטובר 2016 כי: ״לולא המעורבות של רוסיה בסוריה, כבר מזמן 

היו מונפים דגלים שחורים של דאעש בדמשק״.29
אחד מקורבנותיה של קיצוניות זו היה ֻמחמד סעיד רמדאן אל־בוטי, מבכירי אנשי הדת 
הסונים בסוריה, שנרצח בפיגוע טרור ב־21 במרס 2013 בעת שהעביר את השיעור השבועי 
שלו במסגד אל־אמין שבשכונת אל־מזרעה בדמשק. בוטי היה ממוצא כורדי, יליד העיירה 
עיראקי.  התורכי-סורי  הגבולות  משולש  בקרבת  המצויה  תורכיה  שבמזרח  בוטאן  ג׳זירת 
ביקורת  הסלפים  על  מתח  ופרסומיו  מספריו  ובכמה  הסלפי,  הזרם  של  כמבקר  נודע  הוא 
דוגמת ספרו הסלפיה שלב זמני מבורך אך אינה זרם דתי באסלאם )אל־סלפיה מרחלה זמניה 
חידוש  הן  זרמים שמחוץ לאסכולות הדתיות באסלאם  וכן  מ׳ד׳הג אסלאמי(,  מוגארכה לא 
מזיק המציב איום חמור על ההלכה האסלאמית )אל־לאמד׳הגיה אח׳טר גידעה תוהדיד אל־

וויינט, ״מותו של החיה הדרוזית״, 19 באוקטובר 2017.  .27

״ראש ה־סי־איי־איי ארצות־הברית חוששת מהתמוטטות שלטון אסד״, וואלה, 14 במרס 2015.  .28

ירון שניידר, ״רוסיה: תקיפה נגד אסד תזעזע את המזרח־התיכון״, ערוץ 2, 1 באוקטובר 2016.  .29
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שריעה אל־אסאלאמיה(. בוטי נודע בקרבתו לנשיא חאפט׳ אל־אסד, ולימים סיפר כי אסד 
זימן אותו לאחר שעיין בכמה מספריו ומאז נהגו השניים להיפגש תכופות לשיחות בעניני 
דת ובענייני דיומא. בוטי ניצל את קרבתו לנשיא הסורי כדי לנסות ולפייס בינו ובין אנשי 
״האחים״,  ממנהיגי  לכמה  הסורי  המשטר  התיר  לשתדלנותו  ותודות  המוסלמים״,  ״האחים 
למשל עבד אל־פתאח אבו־ע׳ודה, לשוב לסוריה במהלך שנות ה־90 לאחר שהתחייבו שלא 

לעסוק בפוליטיקה.
למותר לציין כי משפרצו המהומות בסוריה מיהר להתייצב לצידו של המשטר הסורי, 
קרא להרגעת הרוחות ואף הזהיר מפני הליכה בעקבות קריאות שמקורן אינו ידוע, המנסות 
לנצל את המסגד כדי לחולל אנרכיה בסוריה. הוא אף תקף את איש הדת יוֻסף אל־קרדאווי 
וקבע כי: ״דרכו אינה פותחת פתח לרפורמות ולשינוי אלא פותחת את הדלת למלחמת אחים 

)פיתנה( בסוריה״.
בוטי עורר את זעמם של רבים מקרב מחנה המורדים, לא כל שכן אותן קבוצות סלפיות 
שהציב  מאלו  יותר  אף  גדולים  בעבורם,  ואיום  סכנה  משום  ובהגותו  בו  שראו  קיצוניות, 
בוטי על שבחר להימנות על  היו בקרב המורדים שהתריסו כלפי  בפניהם המשטר הסורי. 
אנשי הדת הפועלים בשירותו ובצילו של השליט )ֻעלמאא׳ אל־סולטאן(, ובאחד מימי השישי 
בידי  באש  הועלו  אף   ,2011 ביולי   22 בסוריה,  המהומות  לפרוץ  הראשונים  בשבועות 
המפגינים כמה מכתביו. ב־21 במרס 2013 נרצח בוטי בפיגוע, שעה שהעביר את השיעור 
השבועי שלו במסגד אל־ִאמאן. עמו נהרגו בפיגוע עוד 42 מן המתפללים, ובהם אחד מנכדיו 
ועוד 84 נפצעו. כמה ימים אחר כך פורסם ברשתות החברתיות סרט מצמרר, שצולם בעת 

האירוע ושבו נראה רגע מותו.
כפתארו,  אחמד  בראשו  העומדת  אסד  ובשושלת  הבעת׳  במשטר  בתמיכה  קדם  לבוטי 
ואף הוא  כורדי,  ועד מותו. אף הוא היה ממוצא  ששימש כמופתי של סוריה עוד מ־1964 
נמנה על אושיותיו של הממסד הדתי בסוריה שתחת שלטונה של שושלת אסד. כפתארו, כמו 
בוטי, השתייך לזרם הצופי ואף ייסד את מסדר הכפתאריה. הוא נודע באמירתו: ״האסלאם 
השני״.30  בלא  האחד  על  לחשוב  אפשר  אי  תאומים.  אחים  הם  המדינה  של  האכיפה  וכוח 
בריאיון שהעניק בשלהי שנות ה־90 הסביר: ״הנני מכיר את הנשיא אסד זה 35 שנים. אני 
ואת עמידתו על עקרון האמונה.]...[ אסד  ואת תכונותיו, את מסירותו  אישיותו  מוקיר את 
ולפיכך  ובאסלאם שלו. הוא אמר שהאסלאם הוא מהפכה למען הקדמה,  התגאה בערביות 

לאיש אסור להתגאות בערביות שלו אך להתעלם מן האסלאם״.31
קורבן נוסף של הקיצוניות הדתית בסוריה היה המופתי של סוריה, אחמד בדר אל־דין 
שכוונה  שאפשר  בהתנקשות   2011 בנובמבר  ב־2  שנרצח  סאריה  בנו  דיוק  וליתר  חסון, 
את  שהחליף  עד  ָחלָּב,  הולדתו  עיר  של  כמופתי  שימש  חסון  בלבד.   21 בן  והוא  לאביו, 
כפתארו בתפקיד המופתי של סוריה. בשעתו עורר מינויו הפתעה רבתי, מכיוון שרבים הניחו 
כי בנו של כפתארו, צלאח אל־דין, או חתנו ֻמחמד אל־חבש, הם שיזכו במשרה. גם חסון 

 Annabella Bottcher, Syriche Religionspolitik unter Asad (Berlin: Arnold Bergstasser   .30

Institut, 1998), pp. 100, 137.
אל־וסט )לונדון(, 3 ביוני 1997; אל־ֻמסתקבל )בירות( 13 ביוני 1998.  .31
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מיהר לצאת להגנת המשטר משפרצה המהפכה במדינה, והאשים כי ידיים זרות הן העומדות 
מאחורי המהומות. הוא אף הקפיד ללוות את אסד בכל אירוע דתי או תפילה במסגד, לרוב 

מסגדים סונים בדמשק.
בסיפורם של בוטי וחסון, ובשעתו גם זה של כפתארו, יש כדי ללמד על קבוצה גדולה 
והנוהים אחריהם להגן  של אנשי דת ממסדים מליבה של המערכת הדתית, שהתייצבו הם 
על השליט ועל המדינה. על אלו נמנה גם שר ההקדשים, ד׳׳ר ֻמחמד עבד אל־סתאר אל־ַסיד 
באוניברסיטה  ובמסחר  לימודי התואר הראשון בכלכלה  סיים את  מן העיר טרטוס. סתאר 
של דמשק, ומאוחר יותר כתב בפקולטה לשריעה שבאוניברסיטה זו את עבודת הדוקטורט 
שלו. הוא שימש כממונה על ההקדשים האסלאמים )אוקאפ( בטרטוס, מונה לשמש כמופתי 
של העיר ומאוחר יותר עבר לדמשק בתחילה לשמש כעוזר שר ההקדשים ומאוחר יותר גם 
כשר ההקדשים. אף הוא למותר לציין נמנה על תומכיו הנלהבים של אסד, נכון להושיט סיוע 

ולהעניק לגיטימציה ככל שיידרש לשליט ולמשטרו.
מכל זה יש כדי לשפוך אור נוסף על מורכבותה של המציאות הסורית, כמו גם להטיל 
ספק נוסף בהנחה כי כלל בני העדה הסונית ניצבו מעברו השני של המתרס, במחנה מתנגדיו 
של המשטר הסורי. מתברר כי לצד מעמדות הביניים והאליטות בערים הגדולות, בחרו גם 
רבים מאנשי הממסד הדתי להתייצב לצידו של המשטר. אחרי הכול, חלקים גדולים בציבור 
הסוני השתייכו למסדרים סופיים שנמנעו מלהתייצב בחזית המאבק במשטר הבעת׳ הסורי, 
לא כל שכן ליטול בו חלק. גם הממסד הדתי הסוני שילם את מחירה של ההקצנה הדתית, 
שהרי אותן קבוצות סלפיות־ג׳האדיות לא נזקקו לממסד הדתי שאנשיו נדחקו עתה לשוליים 
יובאו  אלא  סורים  כלל  היו  לא  מהם  שרבים  קבוצות,  אותן  של  והדת  ההלכה  חכמי  מפני 

להפיץ בה את תפיסת עולמה של הסלפיות הג׳האדית.
יש להודות עם זאת כי לזמן מה נראה היה כי בכוחה של הקיצוניות האסלאמית להפוך 
לדבק מלכד, ולכוח מניע ובעצם למכפיל כוח הפועל דווקא לטובת קבוצות המורדים, וליתר 
המשחרר  כוח  סלפים־ג׳האדיים.  אסלאמיים  צבעים  צבועות  מורדים  קבוצות  אותן  דיוק 
אנרגיות עצורות, מעניק להן עוצמה ואף מסייע בידן לאחד את שורותיהן ולכנס תחת דגלן את 
תושבי המרחבים הכפריים ואזורי הפריפריה ואף את תושבי שכונות העוני בערים הגדולות — 
דבר שססמאות של לאומיות או פטריוטיות סורית לא הצליחו לעשות במשך שנות המלחמה 

בסוריה. אלא שקיצוניות זו התבררה כחרב פיפיות שהביאה על המהפכה את סופה.

עבד אל־באסט סארות

על כל זה לימד סיפורו של עבד אל־באסט סארות, צעיר סורי מחֹמץ, שבו ניתן לראות לא 
רק את סיפורו האישי שלו עצמו אלא גם את סיפורם של בני דורו. סארות, שוער נבחרת 
הנוער של סוריה, הפך לאחד מסמליה של המהפכה, כשהכריז בפברואר 2012 על הצטרפותו 
לשורות המהפכנים ומאוחר יותר אף לשורות ״הצבא הסורי החופשי״. במהלך הקרבות עם 

כוחותיו של המשטר הסורי בחֹמץ נהרגו ארבעת אחיו ועוד רבים מקרובי משפחתו.32 

אל־ג׳זירה באנגלית, 14 בפברואר 2012.  .32
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ב־26 בדצמבר 2014 הפתיע סארות, כשביקר במחנה אימונים של לוחמי דאעש ממזרח 
לחֹמץ. לימים הסביר: ״איני חבר בדאעש, ולא הבעתי נאמנות לח׳ליפות האסלאמית, אבל כל 
אדם ישר חייב להודות כי דאעש הוא הארגון המאורגן ביותר בסוריה ולו גם שרשרת פיקוד 
אחידה בניגוד ליתר הקבוצות בסוריה״.33 דאעש אגב דחה את הכרזת הנאמנות של סארות 
משום שמצא אותה כחלקית ומותנית. סארות עבר מאוחר יותר לָחלָּב, ולאחר נפילתה בידי 
כוחותיו של המשטר הסורי בדצמבר 2016 עבר לגלות בתורכיה ומשם העתיק את מושבו 
אל־נֻצרה  ג׳בהת  לוחמי  בידי  לכלא  מושלך  ושוב  שוב  עצמו  למצוא  כדי  אידליב,  למחוז 
בשל ביקורת שנהג למתוח עליהם. ב־8 ביוני 2019 מצא את מותו, בקרב מול כוחותיו של 

המשטר הסורי.
רקע  בעלי  רובם  סורים  צעירים  של  דור  של  מייצגו  משום  בסארות  לראות  אפשר 
״חילוני״ ולא דתי, שהפך ככל שהמשבר בסוריה הלך והעמיק נעדר תקווה לעתיד טוב יותר. 
סיפורו של סארות הוא סיפור התקוות הגדולות שהתעוררו בקרב סורים רבים עם פרוץ 
המהפכה הסורית במרס 2011, אבל בסופו של יום גם סיפור ההרס והחורבן, הכאוס ואובדן 
השליטה, ההקצנה ומפח הנפש, הכישלון והמפלה. בסופו של יום ניצחון האסלאם בסוריה, 
ניצחונה של הקיצוניות מבית מדרשן של אותן קבוצות סלפיות־ג׳האדיות שנטלו לידיהן את 
כתר ההובלה של המהפכה הסורית, לא היה אלא ״ניצחון פירוס״ שכן ניצחון זמני זה של 
האג׳נדה האסלאמית, ובוודאי בגרסתה הסלפית־ג׳האדית, עתיד להביא על המהפכה הסורית 

את קיצה.

צאדק ג׳לאל אל־עזם

בני העדה הסונית שכשלו במאבקם  סורים  לדור של צעירים  בדומה לסארות שהפך סמל 
עלווים שהתגייסו  צעירים  בעבור  מופת  דמות  )הנמר( שהפך  לחסן  בארצם;  שינוי  לחולל 
הדרוזית(  )החיה  ולדין  בסוריה;  והמשטר  המדינה  על  ולהגן  במורדים  להילחם  בעקבותיו 
שיצא בשמה של אותה ברית מיעוטים הניצבת בבסיסו של המשטר בדמשק להילחם למענו 
שקמו  החשובים  הדעות  מהוגי  אחד  אל־עזם,  ג׳לאל  צאדק  גם  היה  כמותם  עליו,  בקמים 
מקרב  שבא  הסורית  בחברה  הבוגר  לדור  מייצגת  דמות   — בעצמאותה  זכתה  מאז  לסוריה 
ואין   ,2016 והאליטה בערים הגדולות. עזם הלך לעולמו ב־11 בדצמבר  מעמדות הביניים 
פלא שרבים בסוריה ומחוצה לה ראו במותו משום סיומה של תקופה, ואולי אף ״התקופה 
הרומנטית״, שבמהלכה האמינו סורים אלו, ובוודאי שהאינטלקטואלים וההוגים שבקרבם, 

כי בכוחם להביא לשינוי בפניה של החברה במדינה.
משפחתו של עזם השתייכה ל״אליטה הישנה״, אותן משפחות נכבדים עירוניות סוניות 
ששלטו במדינה במשך מאות בשנים עד למהפכת הבעת׳ ב־1963. המשפחה, שמוצאה מאזור 
ַחָמאה, הוציאה מתוך שורותיה במהלכה של המאה ה־18 רבים ממושליו של מחוז דמשק, אחד 
ממחוזותיה החשובים של האימפריה העות׳מאנית, במה שנתפס כהתעוררות ואף הרמת ראש 

אל־ג׳זירה, 26 באפריל 2014.  .33
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של המרחב הסורי )אז האדמות הסוריות, בלאד אל־שא׳ם( מול המרכז השלטוני האימפריאלי 
משום  בדמשק,  עזם  בני  שלטון  של  זו  באפיזודה  לראות  שביקשו  היו  לימים  באיסטנבול. 

סנונית המבשרת את צמיחתה של התנועה הלאומית הערבית במרחב הסורי.
נודע  הוא  דמשק.  באוניברסיטת  לפילוסופיה  כפרופסור  ושימש  פילוסופיה,  למד  עזם 
כאינטלקטואל חריף וחד לשון, שבצעירותו נשבה בשבי המרקסיזם. אין פלא שנאלץ לעזוב 
את סוריה ולמשך שנים רבות איווה לו את בירות למקום משכן. מאוחר יותר שב לדמשק, 

אך את אחרית ימיו בילה בארצות־הברית ובאירופה.
ב־11 בדצמבר 2016 בשעה שכוחות אסד התדפקו על שעריה של ָחלָּב, הלך עזם לעולמו 
בברלין לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. רבים בסוריה ראו במותו משום אות מבשר 
רעות למהפכה הסורית, שעזם היה אחד מהמטיפים לה שנים רבות קודם שפרצה. יום קודם 
)גוף ההנהגה  למותו סירב עבדאללה אל־פהד, מזכירה הכללי של ״הקואליציה הלאומית״ 
הוקרה  מילות  ואף  החלמה  איחולי  לו  לשגר  לסוריה(,  מחוץ  המורדים  מחנה  של  המייצג 
נוסף  ביטוי  היה משום  ״חילוני להכעיס״.34 בכך  כי הלה  בשמה של ״הקואליציה״ בטענה 

לתהום שאליו דירדרה הקיצוניות האסלאמית את המהפכה הסורית.
לאחר  עצמית  )ביקורת  אל־הזימה  בעד  אל־ד׳אתי  אל־נקד  ספרו  בזכות  נודע  עזם 
התבוסה(, שראה אור לאחר התבוסה הערבית במלחמת ששת הימים ונחשב לצד ספריהם 
ואידיאולוגיית  )התבוסה  אל־מהזומה  ואל־אידיולוג׳יא  אל־הזימה  אל־חאפט׳,  יאסין  של 
אסבאב  פי  עלמי  בחת׳  אל־נכבה,  אעמדת  אל־ֻמנג׳יד  אל־דין  צאלח  ושל  התבוסתנות(, 
הזימת 5 יוניו )יסודות הנכבה, דיון מדעי בסיבות לתבוסת 5 ביוני(, כאחת מיצירות ההגות 
ב־1996 פרסם את ספרו השני  ה־20.  הערבית החשובות של המחצית השנייה של המאה 
נקד אל־פכר אל־דיני )ביקורת על החשיבה הדתית(, ובו מתח ביקורת על השימוש שעושים 
באסלאם,  השונות  העדות  בין  ויצרים  מתחים  לליבוי  פוליטי  ככלי  בדת  ערביים  משטרים 
לדעתו  הכרחי  תנאי  בהיותה  לחילוניות  הטיף  עזם  האחרות.  הדתות  לבני  המוסלמים  ובין 
לקיומה של דמוקרטיה, וטען כי עליית האסלאם הקיצוני הייתה נעוצה בכישלון המשטרים 

החילוניים בעולם הערבי לקדם תפיסת עולם חילונית ואוניברסלית. 
הוא הרבה לתקוף את הנטייה בעולם הערבי, במיוחד בקרב משכילים ערבים, לייחס את 
כל חוליי החברות הערביות למערב. עזם תמך במהפכה הסורית משזו פרצה, אבל היה מפוכח 
דיו להכיר בכישלונה המסתמן. הוא הזהיר למשל כי מאחורי כל מהפכן ערבי מסתתר אדם 
ומכאן שהמהפכה לא היוותה  ומוסרית,  שמרן מבחינה דתית, חברתית, תרבותית, כלכלית 
עבור אלו אלא אמצעי להשיג שליטה וכוח. הדור שהוביל את מהפכות ״האביב הערבי״ לא 
וה־60 של המאה ה־20, דוגמת ג׳מאל  היה שונה בעיניו מדור המהפכנים של שנות ה־50 
עבד אל־נאצר או חאפט׳ אל־אסד, שחוללו מהפכות אך הפכו מאוחר יותר את מדינות ערב 

לדבריו ״לרפובליקות של פחד״.35

מביאה  הסיוע  )חזית  אל־שא׳ם״  ואחראר  אל־אא׳תלאפ  תופכיכו  אל־נֻצרה  ״ג׳בהת  חמידי,  אברהים   .34

לפילוג בשורות הקואליציה הלאומית(, אל־חיאת )לונדון(, 11 בדצמבר 2016.

״צאדק אל־עזם, מופכיר דרס אל־פלספה״ )צדאק אל־עזם, הוגה ופילוסוף(, אל־ג׳זירה, 4 בדצמבר 2016.  .35
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מקורות הכישלון

של  הכישלון  ובשורשי  במקורות  אבל  לכת,  מרחיקת  הייתה  עזם  של  שביקורתו  אפשר 
המהפכה הודו כמה ממחולליה וממנהיגיה, כל אחד בדרכו שלו ותוך ניסיון מובן לכשלעצמו 

להרחיק את הדיון בכישלון המהפכה, מן הצורך בבחינה עצמית ובמבט נוקב פנימה. 
שאך  הלאומית״  ״המועצה  יו״ר   2013-2012 השנים  בין  ששימש  אל־ח׳טיב,  ֻמעאז 
הצלחנו  שלא  בכך  ״שגינו  שלו:  הפייסבוק  בדף   2016 בדצמבר  הודה  מתפקידו,  התפטר 
להגיע לעמדה אחידה ביחס לשום עניין שהוא. לא פעלנו בתיאום עם הכוחות האזוריים, לא 
הצלחנו להרגיע את הסורים ולנסוך בהם ביטחון באשר לכוחה וליכולתה של האופוזיציה 
הסורית, וקודם לכן בכל האמור בטיבו וטבעו של מחנה המורדים.]...[ בגלל כלל הדברים 
הללו המשוואה הסורית נראתה כבלתי פתירה״.36 ח׳טיב הוסיף בהתייחסו לדיווחים מדצמבר 
2016, ולפיהם לוחמים של ״חזית פתח אל־שא׳ם״ הציתו אוטובוסים שאמורים היו לפנות 
תושבים שיעים מן הכפרים כפריא ואל־פועה במחוז אידליב, כחלק מהסכם שכלל גם פינוי 
של אזרחים ומורדים ממזרחה של ָחלָּב: ״קבוצות טרור אלו אינן צומחות בחלל הריק, ואין 
פלא לכן שהפכו לכלי משחק בידי כוחות אזוריים. אבל הדבר הנורא שעשו הוא שהפכו את 

האסלאם למשהו שטני, והחריבו את סוריה על כל מה שבה״.37
גם העיתונאי הסודני עות׳מאן ִמרע׳אני כתב בעיתונו ״אל־שרק אל־אוסט״ כי: ״׳האביב 
הערבי׳ חשף לא רק את המשבר שלנו ואת המשבר של המשטרים שהעמים התקוממו נגדם, 
אלא גם את כישלונן של האופוזיציות הערביות להציג את עצמן כחלופה משכנעת ומהימנה 
׳האביב  ואת תקוותיהם של האנשים.]...[  מאווייהם  אלו(, המסוגלת לממש את  )למשטרים 
הן  תוצאותיו  אלא  בו,  רואים  מהאנשים  שחלק  כמו  למשטרים,  רק  מסר  היה  לא  הערבי׳ 
בבחינת כתב אישום נגד האופוזיציות הערביות, אשר עד כה, נראה שלא קלטו את המסר״.38

למצוא  ביקש  המלחמה,  בעת שפרצה  הסורי  החוץ  משרד  דובר  אל־מקדסי,  ג׳האד  גם 
הסברים לכישלונה של המהפכה בנעשה בזירה האזורית והבין־לאומית, שבהן הייתה ידו של 
המשטר הסורי על העליונה. מקדסי עזב כשנתיים לאחר פרוץ המלחמה את סוריה לאבו דבי, 
הגם שנמנע מלצאת נגד המשטר הסורי שאותו שירת בנאמנות עד לאותה עת. הוא העיד כי 
לא נמנה על בניה של המהפכה, אבל האמין ועודנו מאמין בעקרונותיה. אלא שלפי מקדיסי 
המשטר הסורי התמקד קודם לכל בשבירת הרצון האזורי להביא לשינוי משטר במדינה, ולא 
גילה כל עניין במתנגדיו מבית פרט להפגנת נחישות להיאבק בהם צבאית. העובדה שהמשטר 

הצליח לשרוד היוותה אליבא ד׳מקדסי, משום הוכחה שגישתו היא הנכונה.39
אגב תובנות דומות, הגם שאף הן מוטות בחלקן, ידע להציע גם העיתון הלבנוני ״אל־
ספיר״ הידוע בקו הלאומי ערבי שלו ובקרבתו למשטר בדמשק. בכתבה של סאמי כולֵיב, 

עמוד הפייסבוק של ֻמעאז אל־ח׳טיב, 18 בדצמבר 2016.  .36

שם.  .37

אל־אוסט  אל־שרק  הערביות״,  האופוזיציות  כישלון  את  חשף  הערבי׳  ״׳האביב  ִמרע׳אני,  עות׳מאן   .38

)לונדון(, 26 ינואר 2016.

אל־אח׳באר )בירות(, 22 בנובמבר 2016.  .39
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שהובילו  האופוזיציה  של  שגיאותיה  חמש  את  מנה  לחזבאללה,  המקורב  לבנוני  עיתונאי 
לכישלונה במאבק: ״השגיאה הראשונה הייתה נעוצה בפיצול בקרב שורותיה של האופוזיציה 
ובתחרות הפנימית בין חבריה, וממילא בחוסר יכולתה לאחד את שורות מתנגדיו של המשטר. 
על כך הרי העיר אחד מחבריה, ֻחסין אל־עוַדאת, טרם מותו כי: ׳האופוזיציה הסורית היא 
האופוזיציה המפוצלת ביותר בעולם, שהרי כל עשרה סורים מסוגלים להקים פלג משלהם, 
ולהשלות עצמם שהם הם הקובעים את גורלה של המדינה׳. השגיאה השנייה הייתה נעוצה 
בכך שהאופוזיציה זנחה את האידיאל הלאומי הערבי שעניינו מאבק בישראל, ובכך החמיצה 
הייתה  השלישית  השגיאה  במזרח־התיכון.  לאופוזיציות  חלוצי  מודל  לשמש  פז  הזדמנות 
זה מדינות שאינן דמוקרטיות  ובכלל  נעוצה בכך שהיא בחרה להישען על כוחות אזוריים 
)היינו מדינות המפרץ(, כמו גם מדינות מערביות הרחוקות מרחק מזרח ממערב מן האזור 
ושמעולם לא הבינו או הזדהו עם שאיפותיהם של העמים הערביים. ]...[ השגיאה הרביעית 
ידה לשקיעתו של השמאל החילוני-ליברלי בחברה  הייתה נעוצה בכך שהאופוזיציה נתנה 
הסורי, ובה בעת נפלה בשבי ׳האחים המוסלמים׳ ואף הייתה נכונה לקבל סיוע צבאי ומדיני 
ושמא  בהערכה  נעוצה  הייתה  החמישית  השגיאה  נאט״ו.  ברית  ומחברות  תורכיה  מקטר, 
באמונה של מחנה האופוזיציה, כי בידיו היכולת להפיל את המשטר הסורי תוך שימוש בכוח 
צבאי.]...[ משום כך היא הייתה נכונה להפקיד את עצמאות החלטתה בידי אותם אלו מחוץ 
לסוריה, שסיפקו לה נשק לצורך הלחימה במשטרו של אסד. בדיעבד התברר כי דווקא ידו 

של המשטר הסורי הייתה על העליונה״.40

ֻמצטפא טלאס, בנה של אל־רסתאן ושושלת אסד

עוד אחד מגיבוריה של סוריה שהלך לעולמו בצל ניצחונו של המשטר הסורי היה ֻמצטפא 
טלאס, דמות שהייתה מזוהה במשך שנים רבות עם סוריה של הבעת׳. טלאס הלך לעולמו 
נקבר  הוא  פריז.  בקרבת  חולים  בבית   85 בגיל   2017 ביוני  ב־27  ממושכת  מחלה  לאחר 
אביו  של  גופתו  כי  האמונה  ואת  התקווה  את  מביע  פיראס,  שבנו,  תוך  הצרפתית  בבירה 

תועבר בקרוב לקבורת קבע בדמשק.41
טלאס שימש לאורך כשלושה עשורים שר ההגנה בממשלה, והיה ידוע בקרבתו האישית 
לחאפט׳ אל־אסד.42 בנו, מנאף טלאס, היה מוכר כאחד ממקורביו של אסד, ושימש כמפקד 
בן  הסורי.  על המשטר  להגן  עלית שתפקידו  כוח   — הרפובליקה  בדיוויזיית משמר  חטיבה 
טלאס  משפחת  בדמשק.  שחי  עשיר  עסקים  איש  היה  טלאס,  פיראס  זו,  משפחה  של  נוסף 

סאמי כולֵיב, ״ח׳מס אח׳טאא׳ קתלת אל־מועראצ׳ה )חמש השגיאות שחיסלו את האופוזיציה הסורית(,   .40

אל־ספיר )בירות(, 18 בדצמבר 2016.
ערוץ הטלוויזיה אורינט, 27 ביוני 2017.   .41

הבעת׳  למפלגת  הצטרף  הוא  עשורים.  לאורך שלושה  הגנה  כשר  שימש   1932 במאי   11 יליד  טלאס   .42

בשנת 1947, היא שנת ייסודה. כוכבו דרך בעקבות הפיכת הנאו בעת׳ של פברואר 1966 בה נטל חלק 

לצד חאפז אל־אסד וצלאח ג׳דיד. באותה שנה מונה לשמש כמפקד פיקוד תיכון ומח״ט 5 ובשנת 1968 

מונה לשמש כרמטכ״ל וסגן שר הגנה. לתפקיד שר ההגנה מונה בשנת 1974.
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הייתה אחת מעמודי התווך של משטר הבעת׳, דוגמה חיה לברית ההדוקה בין המשטר ובין 
הפריפריה הסונית, ואף לברית שבין הקצונה והפוליטיקאים העלווים בהנהגת שושלת אסד 

ובין הקצונה והפוליטיקאים, בני הכפר והפריפריה הסוניים.
שעברו  הקצינים  קורס  במהלך  הייתה  האב  לאסד  טלאס  בין  ההיכרות  של  ראשיתה 
בנובמבר 1952. הם אף חלקו את אותו חדר במהלך הקורס, ומאז לא נפרדו דרכיהם. יחד 
 .1970 בנובמבר  בסוריה  השלטון  את  תפסו  אסד,  בהנהגת  ויחד,  הדרגות,  בסולם  טיפסו 
מונה  הכיפורים  יום  מלחמת  של  סיומה  לאחר  וב־1974  כרמטכ״ל,  תחילה  שימש  טלאס 
לשמש כשר הגנה, תפקיד שבו החזיק עד 2004. טלאס שימש בתפקיד גם במהלך דיכוי של 
המרד האסלאמי נגד משטר הבעת׳ בין השנים 1982-1976, ששיאו הטבח בַחָמאה בפברואר 
הייתה לסייע לאסד הבן  1982. משימתו האחרונה בשנים האחרונות לכהונתו כשר הגנה, 

להיכנס לנעליו הגדולות של אביו לאחר מותו.43
לצד זאת כונן טלאס אימפריה כלכלית, שאחד מחלונות הראווה שלה היה בית ההוצאה 
טלאס שבו יצאו מחקריו, ספרי הזיכרונות שלו וספרי שירה שכתב. הוא נשא לאישה את 
מהאליטה  חלק  שהייתה  מָחלָּב  ידועה  נכבדים  משפחת  אל־ג׳אברי,  למשפחת  בת  למיאא׳, 
ראש  אל־ג׳אברי,  סעדאללה  נמנה  ושעליה  שנים,  מאות  לאורך  הסורי  במרחב  ששלטה 

ממשלה בסוריה בשנים הראשונות לעצמאותה.44
העיירה אל־רסתאן שממנה בא טלאס היא העיירה השלישית בגודלה במחוז חֹמץ, ומונה 
כ־40 אלף תושבים. היא מצויה על אם הדרך בין ָחלָּב לדמשק, במקטע שבין הערים חֹמץ 
וַחָמאה. בעיר שתי חמולות מובילות, חמדאן, הגדולה והחזקה שבהן, ופריזאת. משפחת טלאס 
נמנית על חמולת חמדאן. בן המשפחה, עבד אל־קאדר טלאס, אביו של ֻמצטפא, שימש החל 

משלהי התקופה העות׳מאנית ועבור לתקופת המנדט הצרפתי, כמוח׳תאר של אל־רסתאן.45
נגד  והמרי  המחאה  ממוקדי  לאחד  אל־רסתאן  הפכה  בסוריה  המהפכה  אלא שכשפרצה 
כמו  לדרומה,  סוריה  של  צפונה  בין  המקשרת  הדרך  אם  על  האסטרטגי  מיקומה  המשטר. 
גם סמיכותה לערים חֹמץ וַחָמאה, הפכו אותה מוקד לקרבות עקובים מדם בין צבא המשטר 
אל־ של  היותה  לצד  הכול,  אחרי  העיר.  של  מתושביה  עשרות  נהרגו  ובהם  למתקוממים 

רסתאן בית גידול למשפחת טלאס היא גם הייתה בבואה נאמנה של הפריפריה הסונית.46
הצעיר  הדור  בני  ובמיוחד  טלאס  משפחת  בני  על  גם  פסחה  לא  באל־רסתאן  המחאה 
הלחץ  עם  להתמודד  התקשו  הצבא  בשורות  לשירות  מחבריהם  רבים  שכמו  שביניהם, 
נס  את  טלאס שהרים  בני  ראשון  הולדתם.  בעיירת  ושכנים  קרובים  בידי  עליהם  שהופעל 
על   2011 ביוני  עוד  שהכריז  אל־רזאק,  עבד  סגן(  לדרגת  )מקביל  אוַל  ֻמלאזם  היה  המרד 
שהשתייכו  פארוק״,  ״גדודי  כמפקד  מה  לזמן  שימש  הלה  הסדיר.  הסורי  מהצבא  עריקתו 

אל־חיאת )לונדון(, 12 יולי 2012; אל־ג׳זירה, 14 ביולי.  .43

אל־שרק אל־אוסט )לונדון(, 7 באפריל 2011; ערוץ הטלוויזיה אל־ערביה, 6, 7 באפריל 2011.  .44

 Sami Moubayed, ;)1995 ,ֻמצטפא טלאס, מירא׳ת חיאתי )סיפור חיי( )דמשק: דאר טלאס לל־נשר  .45

 Steel and Silk, Men and Women who Shaped Syria, 1900‑2000 (Seattle: Cune Press, 2006),
pp. 89, 255.

רויטרס, 6, 7 ביוני 2011; גם אל־ג׳זירה, 6 ביוני 2011; רדיו בי־בי־סי בערבית, 12 בפברואר 2012.  .46
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לאחד  הזמן  במהלך  הפך  רזאק  חֹמץ.  באזור  ופעלו  החופשי  הסורי  לצבא  דרכם  בתחילת 
מסמליה של המהפכה, וכך למשל זקן שהחל מגדל זכה לתילי תילים של פרשנויות, הגם 
שנראה שהדבר לא נבע בהכרח ממניעים דתיים. דמותו לא נפגעה גם לאחר שהודלפו כמה 
קטעים משיחות שניהל עם אחת ממאהבותיו באמצעות הסקייפ. בקיץ 2012 חדל מלשמש 
כמפקד ״גדודי פארוק״, ומאוחר יותר נמוג ונעלם מן העין עד שנראה כמה שנים לאחר מכן 
ברחובות פריז.47 אחרי רזאק הלכו בנים נוספים של משפחת טלאס, עד שלבסוף בקיץ 2012 
ימיו של המשטר  כי  היה  לאחר שנראה  רק  טלאס,  ֻמצטפא  לבית  המהפכה  הגיעה בשורת 

הסורי ספורים.
ֻמצטפא טלאס עצמו סבל מבעיות בריאות, והיו אף שטענו כי הוא לקה בדמנציה. הוא 
העתיק עוד בחודשיה הראשונים של 2012 את מגוריו לפריז כדי לחיות בקרבת בתו נאהד. 
בעקבותיו הלכו תחילה פיראס טלאס, שקשר עצמו לאנשי אופוזיציה והחל פוקד מפגשים 
של מתנגדי משטר שהתקיימו מחוץ לסוריה, ובראשית יולי 2012 הודיע גם מנאף טלאס על 
עריקתו משורות המשטר.48 הוא הסביר בריאיון ב־24 ביולי 2012 כי: ״אני איני רואה עצמי 
כבכיר בשורות המשטר, אלא חלק מבניו של הצבא הערבי הסורי המתנגד לברבריות ולרצח 
נותרו אחדים מבני טלאס, בעיקר מבני הדור  חפים מפשע ולשלטון המושחת״.49 בה בעת 
הבוגר, נאמנים למשטר ולשושלת אסד. על אלו נמנו כזכור טלאל טלאס ששימש כסגן שר 

ההגנה הסורי וכן אחמד טלאס ששימש כמפקד גיס 1 הערוך בחזית עם ישראל.50
נוכח מותו.  ֻמצטפא טלאס הלך לעולמו, אך עד מהרה התברר כי איש לא הזיל דמעה 
הבעת׳,  של  סוריה  של  בדגלה  ארונו  את  לעטוף  בחרו  שבניו  העובדה  על  שהצביעו  היו 
ולא בדגלה של המהפכה הסורית — דבר המעיד על כך שהם אינם נאמנים באמת למהפכה 
הסורית. אחרים הצביעו על התפקיד שמילא טלאס האב בהעברת השלטון לידיו של אסד 
הבן, וציטטו דברים שאמר כביכול חאפט׳ אל־אסד לטלאס ערב מותו: ״מותי קרב אבל אתה 
תאריך חיים אחריי, ולכן בשמה של הידידות ארוכת השנים בינינו ובעבור כל שעשינו יחדיו 
אני מפציר בך לסייע בידי בני אסד״. לכך, השיב כביכול טלאס: ״הסר דאגה מליבך, אעשה 

כל מה שצריך״.51
 .2013 שנתיים קודם למותו של טלאס הלך לעולמו גם ִחכמת אל־ִשהאבי, ב־5 במרס 
לאחר מותו גילה המנהיג הדרוזי הלבנוני גֻ׳נבלאט, כי ִשהאבי אף אמר לו בפגישה שקיימו 
השניים כשבועיים לאחר פרוץ ההפגנות בדרעא במרס 2011, כי אסד הוא מטורף העתיד 
להוביל את סוריה להרס ולאבדון וכי ״סוריה שאותה הכרתי נגמרה ולא תשוב עוד. סוריה 

שלצידה עמדתי 29 שנים נגמרה״.52

אל־ֻקדס אל־ערבי )לונדון(, 28 ביוני 2012; אל־ג׳זירה, 1 ביולי 2012.  .47

רויטרס, 14 ביולי 2012.  .48

אל־ערביה, 24 ביולי 2012.  .49

״טלאל אל־אסד יטה׳ר עלי אל־פצ׳אא׳יה אל־סוריה פי מנאוראת אל־ג׳יש אל־סורי״ )טלאל אל־אסד   .50

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

ערוץ הטלוויזיה אורינט, 27 ביוני 2017.  .51

אל־ערביה, 28 ביולי 2012, 5 במרס 2013.  .52
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ִשהאבי הלך לעולמו בקליפורניה, שאליה העתיק את מגוריו בשנים האחרונות לחייו כדי 
קונסול  אזרחות אמריקנית ששימש  בעל  מצליח  עסקים  איש  חאזם,  בנו  לצידו של  לחיות 
ההרג  על  במחאה  מתפקידו  התפטר  כי  נמסר   2012 ביוני  בקליפורניה.  סוריה  של  כבוד 
בסוריה, הגם שהדיווח הוכחש עד מהרה. אלא שבדיוק באותה העת נבחר אחיו, פארס, בנו 
השני של ִשהאבי, לשמש כנשיא התאחדות התעשיינים בסוריה לאחר ששימש בתפקיד יושב 
ראש התאחדות התעשיינים בָחלָּב ממנה באה משפחת ִשהאבי. הוא אף הוזכר לא פעם כמי 
שעשוי לשמש כראש ממשלה בסוריה, אם יבחר המשטר לעמעם מעט את הגוון הבעת׳י שבו 

צבועים מוסדות המשטר והמדינה.53
גיבור סורי נוסף מתחום התרבות, שפרסומו בא לו בימיו של חאפט׳ אל־אסד ושנמוג 
במהלך שנות המלחמה הארוכות, היה דורייד לחאם, סוני בן רובע אל־אמין שבעיר העתיקה 
התיאטרון  בימות  על  שהעלה  הסאטיריים  במחזות  שנים  במשך  נודע  לחאם  דמשק.54  של 
בסוריה. על אלו נמנו המחזה ״כאסכ אל־וטן״ )לחיי המולדת( או ״צח אל־נום״ )לילה טוב(, 
של  דמותו  עם  מזוהה  הפך  הוא  קולנוע.  וסרטי  טלוויזיה  סדרות  ל־30  קרוב  הכול  ובסך 

הגיבור בסדרות אלו, ע׳ואר אל־טושה, מעין צ׳ארלי צ׳פלין סורי.
ביצירותיו נהג לחאם למתוח ביקורת חברתית מרומזת על התנהלותו של המשטר הסורי, 
בעיקר על דרגי הבירוקרטיה, אך לעולם לא על דרג מקבלי ההחלטות. הוא טיפל בחוליים 
של החברה בסוריה וזו הערבית, באמצעות עיסוק בנושאים של מדיניות חוץ, דוגמת היחסים 
הבין ערביים או השאלה הפלסטינית, היינו כאלו שאינם נוגעים במישרין לסוריה או למשטר 
העומד בראשה. כך למשל בסרטו הנודע ״אל־ֻחדוד״ )הגבול(, גילם לחאם דמות של אזרח 
שנקלע לשטח הפקר בין שתי מדינות ערביות לאחר שאיבד את דרכונו, והכול נאבקים זה 

בזה להשגת יוקרה וכבוד על חשבונו עד שבסופו של יום מותירים אותו בשטח ההפקר.
באמצעות  אך  להישמע,  הוסיף  קולו  לחאם.  של  קולו  נדם  בסוריה  המהפכה  משפרצה 
המשטר  נגד  והמוחים  המפגינים  את  בחריפות  תקף  הוא  בראשו.  ובעומד  במשטר  תמיכה 
בראשיתה של המהפכה בסוריה, ותיאר אותם כפורעי חוק וכפושעים. הוא הכריז כי אם אסד 
בינואר  יוותר על אזרחותו הסורית. באירוע שהתקיים בשגרירות איראן בדמשק  ייפול — 

2016 אף השמיע שיר תהילה לכבודו של מנהיגה הרוחני של איראן חמינאי.55 
היו מי שביקשו לראות בהתנהלותו של דורייד משום ביטוי למחויבות של הדור הישן 
בסוריה, מקרב מעמדות הביניים הסוניים, לשושלת אסד שהביאה לסוריה יציבות ואיתנות 
ואולי אף מחויבות ללאומיות הערבית ולתפיסה של פאן־ערביות, שבהן איבד הדור הצעיר 
בעולם הערבי, דור מהפכות ״האביב הערבי״, כל עניין. אפשר גם שגילו המתקדם של לחאם 

לימד אותו זהירות מהי.

אל־עאלם, ״מן הו פארס אל־ִשהאבי אל־מורשח למנצב רא׳יס וזרא׳א סוריא״ )מיהו פארס אל־ִשהאבי   .53

המועמד לשמש כראש ממשלת סוריה(, 12 ביולי 2016.

לחאם למד כימיה באוניברסיטה של דמשק ועבד כמורה בעיירה צלחאד. את דרכו כשחקן החל ב־1960   .54

בעקבות הזמנה שקיבל לעבוד בטלוויזיה הסורית שהחלה אז בשידוריה.

מצולם  לחאם  )דורייד  אלקדאסה״  רוחכ  פי  לחמינאי:  יקולו  לחאם  דורייד  ״באל־וידאו,  אל־ערביה,   .55

בסרטון וידאו פונה לחמינאי ואומר לו: בנשמתך הקדושה(, 27 בינואר 2017.
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לכינוי  שזכה  קאשוש,  באבראהים  להיזכר  שלא  אפשר  אי  לחאם  של  סיפורו  רקע  על 
״הזמיר של המהפכה״. קאשוש עבד למחייתו ככבאי, אבל נודע כזמר רחוב עממי שהלהיב 
מספרם  נאמד  האופוזיציה  אנשי  לטענת  המונים,  להפגנת  שנאספו  המפגינים  את  והלהיט 
קורא:  נשמע  ובו  סרטון   .2011 ביולי  ב־1  ַחָמאה  בלב  אל־עאסי  בכיכר  אלפים,  במאות 
ביולי  שב־4  אלא  ביוטיוב.  המונים  לצפיית  זכה  הסתלק״(  )״אסד  אסד״  יא  ארחל  ״ארחל 
שלא  דבר  משוסף,  כשגרונו  )האורונטוס(  אל־עאסי  נהר  במימי  צפה  גופתו  נמצאה   2011

הותיר כל מקום לספק באשר לסיבת המוות כמו גם באשר לאחראים למותו. 
זמרים צעירים אחרים היו נועזים פחות מקאשוש. כך חאזם שריף מָחלָּב שזכה בדצמבר 
כשנקרא  אבל  בבירות,  המתקיימת  איידול״  ״ערב  התחרות  של  השלישית  בעונה   2014
לקבל את הזכייה נמנע מלהתעטף כמקובל בדגלה של מדינתו, הדגל הסורי, משום שלדבריו 
הוא מבקש לשמור מרחק מן הפוליטיקה ולא להזדהות עם מי מהצדדים למלחמה בסוריה. 
לאחר שזכה בתחרות עזב את מולדתו, והחל מופיע על הבמות בתורכיה וברחבי אירופה. 
כך גם נאציף זיתון, נוצרי ממחוז דמשק הגם שמקור משפחתו הוא מן החוראן. זיתון היה 
הזוכה בעונה השביעית של תחרות ה״סטאר אקדמי״, שלהפקתה חברו כמה ערוצי תקשורת 
לבנונים. בניגוד לשריף בחר לשוב לסוריה והוסיף להופיע על במותיה, ובעיקר באירועים 

שאורגנו בידי המשטר ובמהלכם השמיע שירי הלל לבעת׳ ולמשטר העומד בראשה.
אלו היו אפוא גיבוריה הסונים ואף הנוצרים של סוריה, אינטלקטואלים, זמרים או אנשי 
עסקים, וגם בכך היה כדי להעיד ושמא להאיר זווית נוספת על שהתחולל בסוריה במהלך 

שנות המהפכה והמלחמה במדינה.

הקואליציה של בשאר ובני העדה הסונית — בין העיר לכפר

אסד שרד ומשטרו נותר ניצב על שתי רגליו, נשען על מנגנונים שהוכיחו כושר הישרדות: 
מוסדות הממשל, כוחות הצבא ומנגנוני הביטחון. באלו היה כדי להוסיף ולקיים את המדינה 
הסורית, או מה שנותר ממנה, כגחלת לוחשת עד להגעתם של הרוסים והאיראנים לסוריה. 
מאחורי מוסדות ממשל ומנגנונים צבאיים וביטחוניים אלו נותרו, יש להודות, גם חלקים של 
אותה קואליציה חברתית רחבה העומדת בבסיסו של המשטר הסורי עוד מאז מהפכת הבעת׳. 
קואליציה שהוסיפה במהלכה של המלחמה שהשתוללה במדינה להעניק למשטר זה תמיכה, 

גם אם באופן חלקי ועקיף. 
ראוי להזכיר כי המשטר הסורי החל את דרכו כמייצג, וכמי שנשען בבסיסו על קואליציה 
בידי  אמנם  הובלה  זו  קואליציה  הסורית.  בציבוריות  עמוק  נטועה  שהייתה  רחבה  חברתית 
בני העדה העלווית, אבל היו בה שותפים גם בני עדות המיעוטים האחרות במדינה, דוגמת 
והפריפריה.  הכפר  מאזורי  הסונית  העדה  בני  גם  יותר,  שחשוב  ומה  והנוצרים,  הדרוזים 
הסדקים שנתגלו בבניינה של קואליציה זו בעשורים האחרונים, וליתר דיוק התהום שהלכה 
המהפכה  לפרוץ  שהובילה  היא  בדמשק,  המשטר  ובין  הכפרי  הסוני  המגזר  בין  ונפערה 
הסורית. שהרי היה זה המגזר הסוני הכפרי — כשליש מכלל האוכלוסייה בסוריה וכמחצית 
ממניינה של העדה הסונית במדינה — שחש נבגד וזנוח על־ידו, ויצא במרס 2011 למאבק בו.
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בתחילה  נפלו  והפריפריה,  הכפר  אזורי  תושבי  הובילו  שאותה  המהפכה  של  בקסמה 
שבי חלקים נרחבים מן האליטות הסוניות בערים הגדולות, ואליהם הצטרפו משכילים ובני 
אליטות מקרב בני עדות המיעוטים השונות במדינה, דרוזים נוצרים ואפילו כמה עלווים. עם 
זאת, משאחזה האש בכל רחבי סוריה והמהפכה הפכה למלחמת אזרחים עקובה מדם ובעיקר 
ומעמדות  נמוגה בקרב האליטות  ג׳האד בהובלתן של קבוצות סלפיות־ג׳האדיות,  למלחמת 

הביניים הסוניים בערים הגדולות ההתלהבות מן המהפכה. 
בהקשר זה ראוי לשוב ולהזכיר כי קווי השסע בסוריה היו מאז ומעולם בעלי מאפיינים 
מעמדיים, חברתיים וכלכליים, ולאו דווקא עדתיים. אחרי הכול, בני הכפר ותושבי הפריפריה 
הסונים חברו לבני עדות המיעוטים האחרות בהובלת בני העדה העלווית, וחוללו את מהפכת 
החברה  בחיי  הישנה ששלטו  האליטה  בני  שלהם,  עדתם  בני  נגד  שכוונה  ב־1963  הבעת׳ 

והמדינה עד לאותה העת.
בוז  של  ביחס  ומתמיד  מאז  התאפיין  בסוריה  העירוני  היסוד  כי  להודות  יש  זאת  עם 
וסלידה כלפי היסוד הסוני הכפרי, כמו גם בחשש עמוק מפניה של הקיצוניות האסלאמית 
שהפכה עתה לכוח המניע של המהפכה. מעמדות הביניים והאליטות הסוניות בערים הגדולות 
נטו מאז ומתמיד, ובוודאי שעתה, לראות בשילוב בין כפריות ובין קיצוניות אסלאמית סכנה 
לסדר החברתי, הכלכלי והפוליטי המתקיים במדינה שבקודקודו שושלת אסד וסביב לה בני 
העדה העלווית, אבל שבו מצא בסופו של יום גם המגזר העירוני הסוני את מקומו. יסוד סוני 

עירוני זה היה ונותר במהותו לאומי ערבי חילוני.
היו  המלחמה  מכך ששנות  להתעלם  ניתן  לא  לשרוד,  הקואליציה  הצלחתה של  למרות 
הרסניות למדינה ולחברה בסוריה, שבמהלכה נופץ לרסיסים הפסיפס הסורי — אותו מרקם 
עדין שקשר יחדיו עדות ודתות ומרכיביו התפזרו לכל עבר. הנוצרים, שמנו למעלה מעשרה 
אחוזים מכלל האוכלוסייה עד לפרוץ המשבר, היגרו בהמוניהם מסוריה ונראה כי משקלם 
בקרב 8-5 מיליון הפליטים הסורים היה גדול משמעותית ממשקלם בכלל האוכלוסייה. אחרי 
יותר להיקלט במערב אירופה ואף בארצות־הברית, מה גם  הכול לנוצרים סיכויים טובים 
מבטחים  בית  להוות  שחדלה  הישנה  מולדת  אותם  קושרים  נותרו  בלבד  מעטים  שגשרים 
היוו  שבהם  שלהם,  המחיה  במרחבי  להסתגר  נטו  האחרות  המיעוטים  עדות  בני  עבורם. 
רוב בקרב האוכלוסייה. כך הכורדים בצפונה של המדינה, שניצלו את ההזדמנות שנקרתה 
בדרכם לקדם את רעיון האוטונומיה הכורדית. כך גם הדרוזים שלרגע נדמה היה בקיץ 2015 
כי דאעש נערך לפרוץ אל ביתם בהר הדרוזים. רבים מבני עדות המיעוטים נטשו את הערים 
הגדולות שבהן התיישבו במאות אלפיהם במהלך שנות היציבות שידעה סוריה מאז שנות 
מקרב  רבים  מנוסתם של  הייתה  לכך  חיה  דוגמה  המחייה שלהם.  מרחבי  אל  ושבו  ה־70, 

מאות אלפי הדרוזים מג׳רמאנא, פרבר בדרומה של דמשק, חזרה אל הר הדרוזים.56 
להם  שקנו  במאחזים  ברירה,  בלית  אולי  שנותרו,  העלווים,  אגב  נמנו  לא  אלו  כל  על 
מן  לשליש  קרוב  היוו  שבה  חֹמץ  דוגמת  המדינה,  ברחבי  אחרות  ובערים  הסורית  בבירה 
התושבים ואולי אף יותר, נחושים לשמר את נוכחותם במאחזים אלו, ומשכך את שליטתם 

הסונים  )לאחר  ג׳רמאנא״  דרוז  בתהג׳יר  ישרע  אל־אסד  ואל־מסיחיין..  אל־סונה  ״בעד  גלדי,  אתר   .56

והנוצרים.. אסד החל בגרוש הדרוזים מג׳רמאנא(, 14 בנובמבר 2016.
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בני  שעשו  כפי  הסורי,  במשטר  לתמוך  רק  לא  הנכונים  היחידים  נותרו  העלווים  במדינה. 
עדות המיעוטים ואף חלק מבני העדה הסונית בסוריה, אלא גם להילחם ולהיהרג בעבורו. 
בכך כידוע לא היה די, ומכאן נבעה החלטתו של אסד להטיל את יהבו על אותו ציר שיעי 
המשתרע מטהראן עבור דרך בגדאד ועד לבירות, ולהפוך אותו לעמוד תווך ושדרה למשטרו. 
בני העדה העלווית לא ראו עצמם  סוריה, שהרי  זו התפתחות רבת משמעות לעתידה של 
ובוודאי שלא במובן התרבותי או הדתי. זאת לעומת המשטר  מעולם חלק מעולם השיעה, 
ימיה של המהפכה  עוד מראשית  הסורי בהנהגתה של שושלת אסד, שקשר עצמו לאיראן 
האסלאמית במדינה. עתה הפך משטר זה מבן ברית או אף ראשון בין שווים ומי שאף הוביל 
ברית זו בלבנט, לבן חסות של משטר האייתולות בטהראן. חבירה זו לאיראן ולחזבאללה 
עשויה להתברר כהרת גורל לעתידם של העלווים בסוריה, ובמיוחד אם יעלה בידי איראן 
לחזק בקרבם של אלו, ובעצם ליצור יש מאין, זהות עדתית בעלת ממד דתי — שיעי תרי־
אותם  להפוך  ובכך  חזבאללה,  דוגמת  עדתי  מיליציוני  כוח  מקרבם  להצמיח  ואף   — עשרי 

לשליח העושה את רצון אדוניו כפי שקרה לשיעים בלבנון או אף לח׳ות׳ים בתימן.
התפתחות דרמטית יותר הייתה כמובן אותו מהפך דמוגרפי בפניה של החברה הסורית — 
לארצם.  מחוץ  פליטים  מרצונם  שלא  שהפכו  סורים  מיליוני  של  אתני  טיהור  של  תוצאה 
תושבים.  מיליון  כ־19  נותרו  בסוריה  כי  לפליטים  האו״ם  נציבות  העריכה   2017 במרס 
נראה כי מתוך אותם תושביה של סוריה שנותרו בה, הסונים הם מחציתה של האוכלוסייה, 
הכורדים,  הדרוזים,  דוגמת  האחרים  המיעוטים  ולבני  לעלווים  מותירים  נפש,  מיליון   8-7

והנוצרים — ככל שאלו נותרו בסוריה — את מעמד הבכורה הדמוגרפית.57
מהלך  בדאעש,  מאבקה  של  כחלק  בבגדאד,  השיעית  הממשלה  מבצעת  בעיראק  גם 
בצפון־ הסונית  באוכלוסייה  בסוריה(  כמו  ושיטתי  מוכרז  לא  אם  )גם  אתני  טיהור  של 
פניו מאזור המצוי  ומשנה את  הולך  ולבנון(  עיראק  )סוריה,  מערב המדינה. הסהר הפורה 
בדומיננטיות פוליטית סונית שהייתה מבוססת, לא במעט, על היותם של אלו למעלה ממחצית 
מתושביו — לאזור המצוי תחת הגמוניה שיעית, שלא לומר איראנית, ושבו השיעים ועדות 

מיעוט אחרות שמקורן בשיעה )עלווים, דרוזים ואסמאעילים( הם הרוב במרחב.

עם כיבושה של ָחלָּב

בתחילת הספר התלבטתי במה להתחיל, ובחרתי בנפילתה של ָחלָּב בידי אסד ואנשיו באמצע 
דצמבר 2016, שלאחריה נפל הפור כי הוא שעתיד לצאת כשידו על העליונה מן המערכה. 
ביום שבת, 26 בינואר 2017, כחודש לאחר שהושלם כיבושה של ָחלָּב חודשו, בתום הפוגה 
המלחמה  במהלך  ָחלָּב.58  של  העירוני  באצטדיון  הכדורגל  משחקי  שנים,  חמש  שנמשכה 
16 הקבוצות שנטלו בה חלק קודם לפרוץ המלחמה חולקו  הושבתה פעילותה של הליגה. 

 Fabrice Balanche, ״How Sectarianism Can Help Explain the Syrian War״, Syria Deeply,  .57

6 March 2018.
,The Guardian ,״Once full of promise, Syrian football has been destroyed by civil war״   .58

7 September 2014.
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בית  כל  בראש  הקבוצות  ארבע  ובלאדִ׳קיה.  בדמשק  משחקים  ביניהן  וקיימו  בתים,  לשני 
עלו לשלב הגמר, והתחרו ביניהן על התואר אלופת סוריה. עתה חודשו כאמור המשחקים 
במתכונת הרגילה, ומגרשי הכדורגל חזרו לשמש את הקבוצות ואת האוהדים, תחת לשמש 
הסורי  המשטר  שהקים  למיליציות  אימונים  כבסיסי  או  המשטר  למתנגדי  מעצר  כמחנות 
ללחום באויביו. שתי קבוצות הכדורגל העירוניות של ָחלָּב, ״אל־איתיחאד״ ו״אל־חוריה״, 
התייצבו למשחק הדרבי ביניהן ויחד עמן רבים מאוהדיהן. אלו נאלצו כאמור להרחיק עד 
ָחלָּב את משחקיהן בשל הקרבות  קיימו קבוצות הכדורגל של  לאדִ׳קיה, שבה  לעיר החוף 
שהשתוללו בעיר. לצד כרזות עידוד ותמיכה בשחקנים, הניפו האוהדים תמונות של אסד, 

״משחרר העיר״. הדרבי הסתיים בניצחונה של קבוצת ״אל־איתיחאד״ בתוצאה 59.1:2 
לכל היה ברור כי המנצח האמיתי נמצא הרחק ממגרש הספורט, ישוב בארמונו,60 וכי 
נצחונו אינו רק ספורטיבי ואף לא תקשורתי או תעמולתי גרידא, אלא ניצחון צבאי ממשי 
בעל משמעות לגורל המערכה על סוריה. בריאיון שהעניק למשלחת של עיתונאים צרפתים 
לטרגדיה  לייחס  שראוי  במשמעות  להמעיט  ביקש  לידיו,  נפלה  שָחלָּב  לאחר  אחדים  ימים 
סוריה  את  לשקם  במאמץ  להתמקד  הוא  עתה  שחשוב  ״מה  העיר:  תושבי  שחוו  האנושית 
באויביו  שניהל  שהמלחמה  סבור  הוא  האם  העיתונאים  אחד  לשאלת  מחדש״.  ולבנותה 
להיות  יכולה  איננה  מלחמה  טובה׳.  ׳מלחמה  כזה  דבר  ״אין  אסד:  ענה  טובה  מלחמה  היא 
מעצם טיבה ומהותה ׳טובה׳.]...[ המציאות היא שדחפה אותנו לפעול לשחרור ָחלָּב, וברור 
שלהחלטה שקיבלנו היה מחיר. החשוב הוא שבסופו של יום שחררנו את בני עמנו מידיהם 

של הטרוריסטים״.61

מונד׳ו  אל־אולה  לל־מרה  אל־מדינה  פי  יהתיפון  ָחלָּב  פי  אל־קדם  כורת  ״מושג׳יעו  אל־בואבה,  אתר   .59

http://www.  ,2017 בינואר   28 שנים(,  זה  לראשונה  מריעים  בָחלָּב  הכדורגל  )אוהדי  אעום״ 

albawaba.com/930604; ״אחרי חמש שנים: הכדורגל חזר לָחלָּב״, וויינט, 28 בינואר 2016. 
אל־מוהאג׳ירון  ארמון  גם  המכונה  אל־שעב(  )קצר  העם״  ״ארמון  בדמשק:  ארמונות  שלושה  לאסד   .60

הממוקם על הר קאסיון ומשקיף על העיר דמשק ובו מתקיימים אירועים רשמיים דוגמת טקס שבועת 

האמונים של אסד ביוני 2016; ארמון תשרין המכונה גם ארמון האירוח )קצר אל־דיאפה( במערבה של 

דמשק שבו מקיים הנשיא פגישות עם אורחים זרים; ולבסוף ארמון אל־רודה ברובע אל־רודה בליבה 

של דמשק העתיקה ובו ממוקמים רבים מאגפי משרד הנשיאות.

http://www.presidentassad. 2017; אתר נשיאות הרפובליקה הערבית הסורית,  בינואר  סאנא, 8   .61

 net/index.php?option.


