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פרק עשירי: ישראל והמהפכה הסורית — צופה 
מעורבת מן הצד 

ישראל נוכח פרוץ ״האביב הערבי״

הטלטלה שאחזה בחורף 2010 בכל רחבי העולם הערבי, התקבלה בישראל בהפתעה גמורה 
ישראל  האמינה  ובמצרים  בתוניסיה  המהומות  לפרוץ  קודם  ספורים  ימים  עמוק.  ובזעזוע 
הרשמית, כי היציבות הפוליטית בעולם הערבי תישמר עוד למשך שנים רבות. ברוח זו אף 
העריך ראש אמ׳׳ן, אלוף אביב כוכבי, עוד ב־25 בינואר 2011, היום שבו פרצה המהפכה 
במצרים, כי: ״אין כרגע חשש ליציבותו של השלטון המצרי״.1 להערכה זו היו שותפים מיטב 
בישראל  האקדמיה  חוקרי  מיטב  גם  כמו  הישראלית,  בתקשורת  ערבים  לענייני  הפרשנים 
הללו  המודרנית.  מצרים  של  תולדותיה  ללימוד  חייהם  את  כאלו שהקדישו  ובהם  ובחו״ל, 
סברו כי המערכת המצרית, אותה ״מדינת מוסדות עמוקה״ ששורשיה נטועים עמוק בהוויה 

המצרית, תוכל לסערה המתדפקת על שעריה.
ראוי להזכיר כי בשנים שקדמו לפרוץ ״האביב הערבי״, ועל בסיס ההערכה כי המערכת 
וחסינה, שאינה מבקשת אחר  איתנה  היא מערכת  ישראל  המקיפה את  המדינתית הערבית 
עימות עם ישראל אלא נכונה לשתף עמה פעולה במאמץ לשמר את היציבות באזור, מיקדה 
עצמה ירושלים באיום האיראני, וליתר דיוק במרוץ של טהראן להשגת פצצה גרעינית. כפועל 
חזבאללה  המידית —  איראן בסביבתה  לישראל שלוחיה של  באיום שהציבו  גם  מכך  יוצא 
בלבנון וחמאס ברצועת עזה — שאותם ציידה טהראן בעשרות אלפי טילים מתקדמים, בעלי 

טווח המכסה את מרבית שטחה של ישראל.
בעולם  והחברות  המשטרים  ניצבו  שבפניהם  הקשיים  מן  כמובן  התעלמה  לא  ישראל 
הערבי שסביב לה, ומכאן אותה תפיסת ״הווילה בג׳ונגל״, מונח מבית היוצר של אהוד ברק 
מבקשת  התפיסה   .)2013-2007( ביטחון  וכשר   )2001-1999( ממשלה  כראש  שכיהן  בעת 
לראות בישראל מדינה מתקדמת המוקפת מרחב עוין המצוי מרחק שנות אור מאחוריה, נעדר 
וכלכלית.  פוליטית, חברתית  ומצוקה  ונתון בטלטלה מתמדת על רקע של נחשלות  יציבות 
אלא שבעטיה של תפיסה זו נתפסו המשטרים השולטים במדינות הערביות כעוגן של יציבות 

וכידידותיים לישראל, ולפיכך מקור של תקווה ושל ביטחון בעבורה.
מדינית־ ברית  כדי  פעולה,  שיתוף  של  כינונו  היה  האיראני  לאתגר  הישראלי  המענה 
ביטחונית בלתי מוכרזת, עם הציר הערבי הסוני המתון שעליו נמנו מדינות דוגמת מצרים, 
ירדן ואפילו ערב־הסעודית. ציר זה החל רוקם עור וגידים עוד בשלהי שנות ה־70 של המאה 
ה־20 בעקבות התפנית האסטרטגית שחולל אנוַר אל־סאדאת במדיניותה של מצרים בשאלת 
שנות  ראשית  מאז  וגברה  הלכה  ישראל  בעבור  חשיבותו  אבל  הישראלי-ערבי,  הסכסוך 
אזורית. בברית שביקשה  הפיכתה למעצמה  כדי  איראן,  עליית מעמדה של  נוכח  האלפיים 

וויינט, 25 בינואר 2011.  .1
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״ברית  של  חוזר״  ״שידור  משום  היה  מתונות  סוניות  ערביות  מדינות  עם  לכונן  ישראל 
להיאבק  כדי  הקודמת  המאה  של  ה־50  שנות  בשלהי  ישראל  כוננה  שאותה  הפריפריה״, 
הלאומנות  של  ובהשפעתה  אל־נאצר,  עבד  ג׳מאל  מצרים,  של  מנהיגה  של  העולה  בכוחו 
ל״ברית הפריפריה״ חברו  ומשיכה.  נאצר מקור השראה  הערבית שלה שימשה קהיר של 
שחשו  ואיראן,  תורכיה  אתיופיה,  דוגמת  הערבי  העולם  של  בשוליו  מצויות  שהיו  מדינות 
דוגמת  הערביות,  המונרכיות  מן  כמה  גם  המצרי.  השליט  בידי  מאוימות  לישראל  בדומה 
מרוקו וערב־הסעודית, שטעמו אף הן את נחת זרועו של השליט המצרי, היו שותפות סמויות 

בברית זו.2
שלו  והטוב  הישן  הערבי  הסדר  באחת  התמוטט   2010 בחורף  חוסן.  לעולם  אלא שלא 
העת  לאותה  עד  שנתפסו  ערביים  משטרים  קלפים  כמגדל  קרסו  ועמו  ישראל,  הורגלה 
איתנים ויציבים, ובעיקר כחסינים בפני כל פגע, ובראשם משטרו של ֻחסני ֻמבארּכ, שותפה 
הנאמן של ישראל במאמץ לשמר את היציבות האזורית ואת הסכם השלום הישראלי-מצרי. 
בישראל לא הסתירו את החשש כי תחת משטריהם של ֻמבארּכ במצרים, בן עלי בתוניסיה 
ואפילו תחת משטרו של קד׳אפי בלוב, יקומו משטרים המונהגים בידי תנועות אסלאמיות 
השלום  להסכמי  התנגדותן  את  בעבר  הסתירו  שלא  המוסלמים״,  ״האחים  תנועת  ובראשן 
עמה. לחלופין הובע החשש כי היעדר היציבות, הכאוס והאנרכיה שהשתררו ברחבי העולם 
אל־ ארגון  בהשראת  הפועלות  ג׳האדיות  קיצוניות  תנועות  של  להופעתן  יובילו  הערבי, 

קאעדה, שיתבססו לאורך גבולות ישראל.
העולם  את  שפקד  רענן  רוח  כמשב  שתפסו  מה  על  שבירכו  בישראל  היו  זאת,  עם 
תחריר״,  ״כיכר  צעירי  דוגמת  הצעיר,  הערבי  הדור  כי  התקווה  את  הביעו  הללו  הערבי. 
וחברתי  יחולל מפנה מדיני  מובילים אותה,  ואף  שהסתמנו כמי שעומדים מאחורי המחאה 
ובין  בינן  לדלג על־פני התהום הפעורה  בעולם הערבי. מפנה שיאפשר לחברות הערביות 
החברות במערב, ובכך לקדם עצמן לעבר שגשוג כלכלי ובעיקר לעבר דמוקרטיה. מכאן, 
וממילא  נגדו,  לצאת  ולא  המזרח־תיכונית  ההיסטוריה  מהלך  עם  ״לזרום״  ישראל  שעל 
עליה להצטרף לארצות־הברית וליתר מדינות המערב ולהביע תמיכה במחאה ובמחולליה. 
בישראל מי שראו ב״אביב הערבי״ הזדמנות לא רק לשבור מחיצות בין ישראל ובין הדור 
הצעיר בעולם הערבי, אלא לחולל פריצת דרך ביחסי ישראל עם הפלסטינים. אחרת, כך 
הזהירו, תזוהה ישראל כמי שמשתייכת לצד הלא נכון של מפת המזרח־התיכון המשתנה, של 
המשטרים הדיקטטוריים הערביים שדיכאו ביד רמה את בני עמם, ושעתה הושלכו אל פח 

האשפה של ההיסטוריה.3
הד לקולות אלו נמצא במאמר שפרסם העיתונאי תומאס פרידמן ב״ניו יורק טיימס״ ב־13 
בפברואר 2011, בעקבות נפילת משטרו של ֻחסני ֻמבארּכ: ״לכל מי שבילה זמן מה בכיכר 
תחריר במהלכם של שלושת השבועות האחרונים ברור דבר אחד: ישראל לא הייתה כלל חלק 

יוסי אלפר, מדינה בודדה, החיפוש החשאי של ישראל אחר בעלות ברית באזור )תל־אביב: הוצאת   .2

מטר, 2015(.

אלי פודה ונמרוד גורן, ״ישראל בעקבות ״האביב הערבי״: התמודדות עם אתגרים ומימוש הזדמנויות״,   .3

ועידת נשיא ישראל: פונים אל המחר, יוני 2013.
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מן הסיפור. זה היה ממוקד במצרים ובמאבק שניהלו המצרים למען זכויות אדם בסיסיות.
]...[ לישראל יש מעט מאוד לתרום לבנייתה של דמוקרטיה במצרים, וממילא המצרים אינם 
רוצים בעזרתה של ישראל. אבל העם המצרי עתיד לזכור את העמדה של ממשלת ישראל 
נוכח האירועים בארצו. אם תקום יום אחד מדינה מצרית דמוקרטית ודינמית, לישראל לא 
תהיה כל ברירה אלא לעשות שלום עם 80 מיליון מצרים במקום להתמקד בעשיית שלום עם 

אדם אחד. עדיף לישראל להתחיל במלאכה כבר מהיום״.4
התמיכה  ומהצהרות  תחריר,  בכיכר  המראות  מן  להתבשם  סירבה  הרשמית  ישראל 
על  לברך  כזכור  מיהר  האחרון  זה  הלבן.  הבית  מן  ובמיוחד  עבר  מכל  במפגינים שנשמעו 
השינוי שהתחולל בעולם הערבי ובמיוחד במצרים, ומאוחר יותר אף התייצב לצד ״האחים 
המוסלמים״ לאחר שזכו בבחירות למועצת העם, למועצת השורא ולנשיאות. בעקבות מהפכת 
30 ביוני 2013 במדינה, הפנתה וושינגטון כתף קרה לגנרל עבד אל־פתאח אל־סיסי שסילק 
הייתה תמיכתה של ארצות־ ֻמרסי מן השלטון. בעבור ישראל הרשמית  ֻמחמד  את הנשיא 
המציאות  של  בסיסי  הבנה  ולחוסר  ראייה,  לקוצר  הוכחה  משום  הערבי״  ב״אביב  הברית 
באזור. דוגמה לכך נמצאה כזכור עוד בינואר 2006, עת לחצו האמריקנים על ישראל לקיים 

בחירות לרשות הפלסטינית, שהביאו בסופו של יום את חמאס לשלטון.
זאת  ולצד  האנרכיה  ערב,  במדינות  המערכות  קריסת  כי  ישראל  היה חששה של  מובן 
״ייבוא״ של דמוקרטיה מערבית למדינות אלו )בלא שהחברות הערביות בשלות לקראתה(, 
ההליך  את  יהפכו  בישראל,  חששו  כך  אלו,  האסלאמיות.  התנועות  של  לניצחונן  יביאו 
הדמוקרטי להליך שעניינו ״דמוקרטיה של פעם אחת״, כלומר בחירות דמוקרטיות שיעלו 
את נציגי התנועות האסלאמיות לשלטון, אבל שלאחריהן ישנו המנצחים את כללי המשחק 
ויקבעו שיטת ממשל של ״דמוקרטיה אסלאמית״ דוגמת איראן. בשלב זה איש לא יכול היה 
עולם  תפיסת  בעלי  בהרבה,  קיצוניים  אסלאמיים  ארגונים  של  הופעתם  את  לצפות  כמובן 
בלוב  ואף  וסוריה  עיראק  במרחבי  שהשתררו  והכאוס  הריק  מן  שפרצו  סלפית־ג׳האדית, 

והשליטו עצמם על אזורים נרחבים במדינות אלו.5
ביטוי להלך רוח שכזה נמצא בנאום שנשא נתניהו ב־23 בנובמבר 2011, ובמהלכו קבע: 
״העולם הערבי אינו מתקדם קדימה לעבר הקדמה, אלא צועד אחורה״.6 מאוחר יותר, בנאום 
שנשא ב־19 בפברואר 2013 בפני ועידת הנשיאים של הארגונים היהודים בארצות־הברית, 
הוסיף נתניהו: ״אנו רואים שינוי עצום באזורנו, ויודעים שנצטרך להוציא הרבה יותר כדי 

להגן על עצמנו עכשיו״.7
כנשיא  סיסי  של  לבחירתו  ועד  ֻמבארּכ  של  משטרו  בנפילת  החל  במצרים  באירועים 
המדינה שלוש שנים לאחר מכן, הייתה לכאורה משום הוכחה לפגיעתו הרעה של ״האביב 
בדמותן  טקטי,  אופי  בעל  מיידי  איום  של  וצירוף  בחיבור  היה  מדובר  בישראל.  הערבי״ 

 Thomas L. Friedman, ״Postcard From Cairo״, Part 2, The New York Times, 13 February  .4

2011.
.Gabriel Rosenberg, ״Is the ׳Arab Spring׳ Good or Bad for Israel?״, Arutz 7  .5

הארץ, 24 בנובמבר 2011  .6

ערוץ 2, 19 בפברואר 2013  .7
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של חוליות טרור מבית מדרשו של אל־קאעדה או מבית מדרשם של ארגונים אסלאמיים 
קיצוניים הפועלים בהשראתו, דוגמת ארגון ״אנצאר בית אל־מקדס״ )שהפך לימים ל״מחוז 
סיני״ של דאעש(, שהלך והתבסס בחצי האי סיני ושממנו החל פועל נגד ישראל — מפגין 
את כוחו בשיגור טילים לעבר אילת, או מבצע פיגועים נגד סיורים ישראליים לאורך הגבול 

הישראלי-מצרי.
לצד זאת הוטרדה ישראל מאיום אסטרטגי בדמות ״האחים המוסלמים״, שהלכו וביססו 
זמן מה לאחר נפילתו של ֻמבארּכ את מעמדם ככוח עולה ומוביל בחברה ובמדינה במצרים.8 
מעניין אגב לציין כי במהלך שנת כהונתו כנשיא נמנע ֻמרסי מלפגוע ביחסי ישראל ומצרים. 
הוא התקשה אמנם להגות בנאומיו ובראיונות שהעניק לתקשורת את השם ״ישראל״, תחת 
זאת חזר והביע מחויבות כללית לכבד ולשמור על ההסכמים הבין־לאומיים שעליהם חתמה 
ארצו במהלך השנים, ובכלל זה במשתמע אך אף פעם לא במפורש, גם הסכם השלום עם 
של  הדיפלומטיים  יחסיה  את  לנתק  ֻמרסי  בחר  שעמה  היחידה  המדינה  זאת,  עם  ישראל. 
מצרים הייתה סוריה של אסד. בנוסף, הפעם היחידה שבה הציע לשגר את הצבא המצרי 
לעזרת אחיה הערביים של מצרים הייתה כדי ללחום לצד המורדים בסוריה. במהלך תקופת 
שלטונו הקצרה נמשכו הקשרים בין מערכות הצבא והביטחון בשתי המדינות ואף הקשרים 

הדיפלומטיים, הקפואים ממילא מזה שנים רבות, נותרו על כנם.
המערכת הפוליטית המצרית — אותה ״מדינה עמוקה״ של אליטות שלטוניות: פוליטיות, 
חברתיות וכלכליות, ולצידן מנגנוני ממשל וביטחון ובראשן הצבא — שרדה עם זאת את רעש 
האדמה שפקד את מצרים. היא התאוששה במהירות, ולאחר שנתיים השיבה את המדינה אל 
מן  והתנתק  שהלך  וחולה  קשיש  נשיא  ֻמבארּכ,  תחת   — קל  בשינוי  אך  ֻמבארּכ  של  ימיו 
ֻמרסי  ושלטון. הדחתו של  כוח  ותאב  דינמי  גנרל צעיר,  המציאות, בא שר ההגנה סיסי — 
ב־30 ביוני 2013 בידי הצבא המצרי בהנהגתו של סיסי, וכשנה לאחר מכן בחירתו של זה 
כנשיא המדינה, השיבה את הרגיעה למצרים, ובעקבות זאת גם ליחסי ישראל עם שכנתה 
המשותף  האינטרס  בשל  סיסי  של  בימיו  ולפרוח  לשגשג  עתידים  היו  אלו  יחסים  מדרום. 
ללחום  ובעיקר  גם  אך  עזה,  ברצועת  החמאס  ממשל  של  רגליו  את  להצר  המדינות  לשתי 

באיום הטרור של ״מחוז סיני״.
לא  זה  דבר  אך  חלקי,  באופן  הפחות  לכל  כנה,  אל  היציבות  אפוא  הושבה  במצרים 
שפקדו  והתפוררות  קריסה  תהליכי  המזרח־התיכון.  ברחבי  אחרות  ערביות  במדינות  קרה 
הכאוס  מפני  בישראל  החשש  את  עוררו  עיראק,  ואף  סוריה  תימן,  לוב,  דוגמת  מדינות 
של  מפניהן  החשש  אמנם  גבר  בתחילה  האזור.  ברחבי  עצמם  והשליטו  שהלכו  והאנרכיה 
תנועות אסלאמיות מבית מדרשם של ״האחים המוסלמים״ — יסוד בעל גישה קיצונית ביחסו 
לישראל, אך כזה המעוגן בסדר החברתי והכלכלי ששרר במדינות ערב ואינו מבקש לשנות 
אסלאמיים  ארגונים  בפני  נסוגו  אלו  תנועות  כי  התברר  מאוד  מהר  עולם.  סדרי  בהכרח 
קיצונים סלפיים־ג׳האדיים, דוגמת דאעש ושלוחותיו ברחבי האזור. מול ארגונים אלו נותרה 

 Bruce K. Rutherford, ״Egypt: The Origins and Consequences״, in Mark L. Haas and David  .8

W. Lesch (eds.), The Arab Spring, pp. 35-63.
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ישראל חסרת מענה, ובעיקר נעדרת יכולת הרתעה שתאפשר לה לשמר מאזן אימה שיבטיח 
את השקט והיציבות בגבולות הצפון וסיני.

החל בסתיו 2015 הטילה הברית הרוסית-איראנית את צילה הכבד על האזור, ובוודאי 
שעל המרחב שמצפון לישראל. ברית זו העניקה רוח גבית לאיראן, בדרכה לקנות לעצמה 
שהשתרר  הריק  ובעיקר  הכאוס  ניצול  תוך  האזור  ממדינות  ברבות  אחיזה  ואף  השפעה 
מן  הגדולים  למרוויחים  ואת הציר השיעי בהנהגתה  איראן  ובכך הפכה את  אלו,  במדינות 
הטלטלה האזורית שפקדה את העולם הערבי. למרבה האירוניה, ובניגוד גמור לנקודת המבט 
האמריקני  בממשל  גורמים  בידי  ואפילו  במערב  זו  איראנית  נוכחות  נתפסה  הישראלית, 

כגורם מייצב העשוי דווקא לתרום להשבת היציבות למזרח־התיכון.

ישראל עם פרוץ המהפכה הסורית

עם פרוץ המהפכה בסוריה במרס 2011 נסתמנו בישראל, כמו גם במקרה של מצרים כחודש 
נוכח הסערה שפקדה את שכנתה מצפון. הגם שדאגה וחשש אלו  ודאגה  קודם לכן, חשש 
״חסידים  הסורי  לנשיא  נותרו  לֻמבארּכ  בניגוד  שהרי  לאסד,  אישית  אמפתיה  נטולות  היו 
שוטים״ מעטים בישראל שהיו נכונים להתעלם מחיבוק הדב שהעניקו לו איראן וחזבאללה, 
ולהוסיף ולקוות כי יהיה נכון לחתום הסכם שלום עם ישראל ולנתק עצמו מהן. ובכל זאת, 
וקודם לכן אביו, היו שותפים נאמנים לישראל בשימור מציאות של ״לא שלום ולא  אסד 
מלחמה״ לאורך גבולן המשותף של שתי המדינות ברמת הגולן. שימור הסטטוס־קוו ששרר 
בין שתי המדינות ממלחמת יום הכיפורים היה, כידוע, המדיניות המועדפת על רבות ממשלות 
ישראל. ממשלות אלו — ובוודאי שהממשלה שהקים בנימין נתניהו בעקבות הבחירות לכנסת 
בפברואר 2009 שכיהנה בשלטון עם פרוץ המהפכה בסוריה — נמנעו מליטול על עצמן את 
הסיכונים הפוליטיים מבית הכרוכים בקידום תהליך שלום מול סוריה, אך בה בעת ביקשו 

לשמר את השקט השורר לאורך הגבול. 
גם שושלת אסד הקפידה לשמור על השקט לאורך הגבול עם ישראל, ואסד, כמו אביו 
או  השנייה  לבנון  מלחמת  במהלך  כמו  חריגות  בנסיבות  גם  זה  שקט  מלהפר  נמנע  לפניו, 
בעקבות התקפת הכור הגרעיני הסורי בידי ישראל בספטמבר 2007. משכך, העדיפו בישראל 
להתעלם מן הצללים בהתנהלות הסורית מול ישראל )נכונותו של אסד להתגייס לצידו של 
חזבאללה ולספק לו נשק מתקדם, חלקו מתוצרת סורית, אך בעיקר לאפשר לאיראן להעביר 

לידי הארגון דרך אדמתה של סוריה, טילים מתוצרתה(.9
על רקע זה יש להבין את הריאיון שהעניק מקורבו של אסד, ראמי מח׳לוף ל״ניו יורק 
טיימס״ ב־10 במאי 2011, מעט לאחר פרוץ המהומות בסוריה. במהלכו פנה, ספק באיום 
ספק בתחינה, לישראל ובאמצעותה למדינות המערב ולארצות־הברית, לבל יתערבו בנעשה 
פרסום  בישראל״.10  יציבות  גם  תשרור  לא  בסוריה,  היציבות  תישמר  לא  ״אם  בסוריה. 

מבט על,  איתמר רבינוביץ׳, ״השטן שאנו מכירים: החשיבה הישראלית על עתיד משטרו של אסד״,   .9

המכון למחקרי ביטחון לאומי, גיליון 427, 21 במאי 2013; הארץ, 3 בינואר 2012.

ניו יורק טיימס, 10 במאי 2011.  .10
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הריאיון עם מח׳לוף עורר מבוכה בדמשק ואף חשש פן יתפרש, בעיקר בציבור הסורי ובעולם 
הערבי אך גם בישראל, כבקשת תחנונים כדי התרפסות סורית בפניה של ישראל במטרה 
שגריר  אך  לריאיון  מלהגיב  נמנעה  הרשמית  דמשק  בסוריה.  במשבר  מלהתערב  להניאה 
סוריה בוושינגטון, ִעמאד ֻמצטפא, מיהר לשגר למערכת ה״ניו יורק טיימס״ מכתב הבהרה 

ולפיו ״ראמי מח׳לוף הוא אדם פרטי שאינו מבטא את עמדותיה של ממשלת סוריה״.11
 ,2011 במאי  ב־15  נמצאה  הישראלי-סורי  הגבול  לאורך  להתרחש  שעלול  למה  עדות 
יומיים  2011 — ״יום הנכסה״. במהלך  וב־5 ביוני  שבו צוין בעולם הערבי ״יום הנכבה״, 
אלו ניסו אלפי פלסטינים החיים בסוריה ולבנון לפרוץ לשטח ישראל באזור עין אל־תינה 
שבסמוך לכפר הדרוזי מג׳דל שמס ברמת הגולן, ובאזור שער פאטמה בגבול ישראל־לבנון. 
כמה עשרות מן המפגינים אף הצליחו לחדור ב־15 במאי 2011 לזמן מה לתוך הכפר הדרוזי 

מג׳דל שמס. העימותים לאורך הותירו אחריהם עשרות הרוגים ופצועים מקרב המפגינים.12
ברור כי בימים כבתיקונם אירועים שכאלו לא היו יכולים להתרחש לאורך הגבול בלא 
ידיעתו ובלא אישורו של המשטר הסורי, ורבים נטו לראות בכך משום עדות נוספת לאובדן 
השליטה של המשטר בדמשק על הנעשה בארצו.13 לאחר התקרית שב השקט לשרור לאורך 

הגבול הישראלי-סורי.
למרות אופיה המוגבל של המחאה בסוריה, לכל הפחות בימים ובשבועות הראשונים מאז 
פרצה, הרי ששוב לא ניתן היה להתעלם מכך שבסוריה נפל דבר. בתוך כמה חודשים איבד 
המשטר בדמשק את השליטה בחלקים נרחבים של אזורי הכפר במדינה, בעיקר בצפון סוריה 
ובדרומה. את מקומם של כוחות הצבא והביטחון תפסו קבוצות חמושות של מורדים, חלקם 
עריקים מן הצבא הסורי שסירבו למלא את הפקודות שקיבלו לירות באחיהם שהתקוממו 
נגד אסד ומשטרו. ובכל זאת, נותרה השאלה האם מדובר באיום ממשי לקיומו של המשטר 

הסורי, או שמא המדובר במשבר חולף.
במדינה  הנעשה  אחרי  לעקוב  ישראל  העדיפה  למשבר  הראשונים  החודשים  במשך 
עיסוקים  היו  לישראל  בה.  המתנהלת  במלחמה  ישירה  מעורבות  כל  בלא  מצפון  השכנה 
אחרים דחופים ובוערים לא פחות, כמו שאלת יחסיה עם מצרים בעידן שלאחר ֻמבארּכ או 
שאלת התגרענותה של איראן שעמדה במשך תקופה ממושכת בראש דאגותיה של ממשלת 
נתניהו, ולכל הפחות עד בחירתו של חסן רוחאני כנשיאה של איראן ביוני 2013 ומאוחר 
יותר חתימתו של הסכם הגרעין בין טהראן ובין המעצמות הגדולות ביולי 2015. עם זאת, אי 
אפשר היה שלא להתרשם כי ישראל הרשמית רואה באסד את ״השטן המוכר״ שלו הרגילה 

עצמה עם השנים, ואין לה כל אינטרס בנפילתו. 
בכירים ישראלים לא הסתירו אפוא את דעתם כי לישראל עדיף אסד מוחלש ומדמם על 
כס השלטון בדמשק, על־פני ניצחונן של תנועות אסלאמיות ואף עלייתן לשלטון במדינה כפי 
שקרה לזמן מה בתוניסיה ובמצרים. עם זאת גם מי שגרסו, דוגמת ראש אמ׳׳ן לשעבר עמוס 
כוחו  דווקא את הפלת משטר אסד בכך שיחליש את  מחייב  הישראלי  כי האינטרס  ידלין, 

ניו יורק טיימס, 13 במאי 2011; לנוסח המכתב — ג׳אדלייה, 13 במאי 2011.  .11

אל־ג׳זירה, 15 במאי 2011; הטלוויזיה הסורית, 15 במאי 2011; הארץ, 16 במאי 2011.  .12

הארץ, 17 במאי 2011; אילאף, 1 ביוני 2011.  .13
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של ״ציר הרשע״ במזרח־התיכון, וינחית מהלומה על איראן. לדברי ידלין, כל חלופה סונית 
תהיה עדיפה ישראל על־פני ציר הרשע השיעי הסובב את אסד.14

ישראל הרשמית התקשתה אפוא להחליט לאן מועדות פניה בכל האמור בעתידה של 
סוריה ועתיד משטרו של אסד, ועד כמה ראוי לה להיגרר למעורבות בנעשה במדינה זו. 
כל  כי  שאיים,  ישראלי  בכיר   2013 במאי  ב־15  ציטט  טיימס״  יורק  ה״ניו  כי  פלא  אין 
תגובה סורית למתקפות של ישראל בשטחה תגרור תגובה קשה כדי הפלתו של אסד. מנגד 
בשיחה עם ה״טיימס״ הצהיר בכיר ישראלי אחר ב־18 במאי 2013, כי ישראל מעוניינת 
דווקא בהישארותו של אסד בשלטון. ״אסד עדיף על המורדים, לכן ישראל תעדיף לראות 

אותו שורד״.15
שהעניקו  הפרשנות  דברי  מקומה  את  תפסו  ומובנית,  ברורה  מדיניות  של  בהיעדרה 
המשטר  של  הקרבה  לקריסתו  צפי  שעניינה  פרשנות  לרוב  לאירועים,  ישראלים  בכירים 
בדמשק. דברי פרשנות אלו נשמעו לאורך השנתיים הראשונות למשבר הסורי, לרוב לאחר 
במשטר  במאבקם  המורדים  שנחלו  ההצלחות  את  שהבליטו  בתקשורת  דרמטיים  דיווחים 
בדמשק. דומה כי לפרשנים בישראל, אך לא רק להם, נראה היה כי למרות אופיה המוגבל 
ולמרות קצב ההתפשטות האיטי של אש  של המחאה בסוריה במהלך חודשיה הראשונים, 
הכף  הולכת  והחודשים  השבועות  שחלפו  שככל  הרי  חודשים,  אותם  במשך  והמרד  המרי 
ונוטה לצד המורדים. אחרי הכול, המשטר איבד את השליטה על חלקים גדולים של אזורי 
לפרוץ  הראשונה  השנה  בתום  משורותיו.  ערקו  הצבא  מחילי  וכשליש  והפריפריה,  הכפר 

המהפכה כבר הגיעה האש לערים הגדולות.
מכל זה תובן הכרזתו של שר הביטחון אהוד ברק בפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 
עוד ב־2 בינואר 2012, כי אסד עתיד ליפול בתוך שבועות ספורים וכי משפחת אסד סיימה 
את תפקידה ההיסטורי בסוריה.16 ברק מיהר לחזור בו מתחזית זו משהתברר כי אסד נותר 
יכול  אסד  כיצד  רואה  אינו  כי  וקבע  שב   2012 בספטמבר  זאת  ובכל  כיסאו,  ועל  כנו  על 
להיחלץ מהמצוקה אליה נקלע.17 לברק הצטרף הרמטכ״ל הישראלי בני גנץ, שהעריך ב־10 
בינואר 2012 כי: ״אסד אינו הטיפוס של קד׳אפי שנלחם עד הכדור האחרון בתעלות ביוב״. 
גנץ גם הזהיר כי על ישראל להיערך לקדם פני פליטים עלווים שיגיעו לרמת הגולן מדמשק, 
נוכח הידרדרות המצב.18 אביגדור ליברמן, שכיהן באותה העת כשר החוץ, קרא בפברואר 
מרס  ובראשית  מן השלטון,19  אסד  לסילוקו של  המערכה  בראש  להתייצב  לישראל   2012
2012 אף הנחה את אנשיו במשרד להיערך להעניק סיוע לפליטים סורים העשויים להגיע 

לישראל או מצויים במדינות שכנות לסוריה.20

הארץ, 3 בינואר 2012.  .14

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

הארץ, 3 בינואר 2012.  .16

וויינט, 12 בספטמבר 2013.  .17

הארץ, 11 בינואר 2012.  .18

וויינט, 5 בפברואר 2013.  .19

הארץ, 5 במרס 2012; וויינט, 27 במרס 2012.  .20
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אינה  הסורית  המהפכה  כי  לישראל  והתברר  הלך  והחודשים  השבועות  שבחלוף  אלא 
אירוע בר חלוף. המדינה הסורית הלכה והתפרקה למרכיביה — אתניים, דתיים, חברתיים 
ישראל  הכירה  שאותה  הסורית  למדינה  כי  הרושם  התעורר  רבים  בלב  כי  עד  ואזוריים, 
עתה  השתעשעו  בישראל  רבים  תקומה.  עוד  תהיה  לא  בה  והמלחמה  המהפכה  לפרוץ  עד 
ברעיון הימשכותה של הלחימה בסוריה עד אין קץ בהיותה, כך נטו להאמין, משום אינטרס 
גם  בעת  בה  אך  חזבאללה,  ועם  איראן  עם  אסד  של  ההדוקה  בריתו  בשל  זאת,  ישראלי. 
נוכח עוינותן לישראל של אותן קבוצות אסלאמיות קיצוניות שנטלו את כתר ההובלה של 
המהפכה הסורית והפכו לנותנות הטון באותם אזורים שעליהם השתלטו המורדים, ובכלל זה 
גם ברמת הגולן הסורית. בכירים בישראל הגדירו מראשית המלחמה את התוצאה הרצויה: 
הישארותו של אסד בשלטון, מוחלש וקצוץ כנפיים, ועם זאת חזק דיו כדי לשמר את השקט 

השורר לאורך הגבול ברמת הגולן.
ככל שהתמשכה המלחמה בסוריה הלך מחנה המורדים ונצבע ירוק, וקבוצות אסלאמיות 
קיצוניות ״חטפו״ את המהפכה מידי בניה ומחולליה והפכו למובילות של המאבק במשטר 
הסורי ולאדוניה של סוריה, ולכל הפחות באותם אזורים שבהם החזיקו המורדים. יתר על 
כן, בקיץ 2014 השתלטה ג׳בהת אל־נֻצרה על חלקים נרחבים מדרומה וצפונה של סוריה, 
ובכלל זה על דרומה של רמת הגולן. במקביל השתלט דאעש על מזרח סוריה, תוך שהוא 
שולח זרועות למרכזה ואף לדרומה של המדינה, ובכלל זה אפילו לאזור רמת הגולן. בכל זה 
היה כמובן כדי להפר את השקט המוחלט ששרר לאורך הגבול הישראלי-סורי במשך שנים, 

לו היו מחויבים אסד האב ואסד הבן.
עוד קודם לכן, באביב 2013, התערב חזבאללה במלחמה בסוריה, תחילה כשחקן משנה 
המבקש לסייע באופן עקיף ומוגבל לאסד לשרוד על כסאו, לרוב בדרך של ייעוץ או סיוע 
לוגיסטי, אך מאוחר יותר כשחקן ציר עליו מבסס אסד את שרידותו. לימים הפכו חזבאללה 
ולכל  מעשית,  שליטה  לבעלי  איראן  של  המהפכה  משמרות  של  ֻקדס״  ״כוח  אנשי  ולצידו 
הפחות השפעה באזורים נרחבים של סוריה, ובכלל זה גם לאורך חלקים מגבולה עם ישראל 
ברמת הגולן. בראשית 2014 אף חידשו את פיגועי הטרור נגד ישראל, בעיקר באזור הר דב 

שבמשולש הגבולות ישראל-לבנון-סוריה.
מעורבות זו של חזבאללה ואף של איראן עוררה את החשש כי ישראל עלולה למצוא 
עצמה כפי שהתבטא לא אחת מזכ״ל חזבאללה עצמו, נצראללה, נוכח חזית פעילה הנמתחת 
אנשי  של  נוכחותם  אחרת,  או  כך  גדר.21  לחמת  ועד  הנקרה  מראש  הצפוני  גבולה  לאורך 
הגבול  ולאורך  בכלל  בסוריה  איראן  של  המהפכה  משמרות  אנשי  ומאחוריהם  חזבאללה 
בעבור  משחקים  למגרש  האזור  את  להפוך  כדי  היה  בפרט,  הגולן  ברמת  הישראלי-סורי 
ביקשו  זו  בדרך  ישראל.  עם  התמודדות  לצורך  אותם  לשמש  שנועד  וֻסלימאני,  נצראללה 
השניים לחסוך מעצמם את מחירה של התמודדות ישירה עם ישראל לאורך הגבול — מחיר 
שאותו עתידים היו לשלם בני העדה השיעית בלבנון. בכך היה משום צחוק הגורל, שהרי 
וה־90 של המאה ה־20 מגרש משחקים בעבור חאפט׳  לבנון עצמה שימשה בשנות ה־80 

אל־אסד, שאפשר לו לגבות מחיר מישראל תוך הימנעות מעימות לאורך הגבול.

ריאיון שהעניק נצראללה לערוץ אל־אח׳בארייה הסורי, 6 במאי 2015; בי־בי־סי בערבית, 25 במאי 2015.  .21
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אותם אלו בישראל שהטילו את יהבם על יכולתו של אסד לשרוד את המהפכה שפרצה 
נוכח ההתפתחויות בסוריה לא  ניצבה ישראל  נגדו, עתידים היו לגלות כי הדילמה שמולה 
הייתה יותר הבחירה בין אסד ובין ״הצבא הוריה החופשי״, כמייצגם של כוחות סוניים מתונים 
בחברה הסורית, אך גם לא הבחירה בין אסד ובין גורמי כוח אסלאמיים קיצוניים שהלכו 
והשליטו עצמם על מחנה המורדים בסוריה. הבחירה הפכה, לכל הפחות עד ספטמבר 2015 
וג׳בהת  עם ראשית מעורבותה הצבאית של מוסקווה בלחימה בסוריה, לבחירה בין דאעש 
אל־נֻצרה ובין חזבאללה ו״כוח ֻקדס״. כך או אחרת, האמונה בישראל כי המלחמה תימשך 
אותה  כמו  בדיוק  יום  של  בסופו  קרסה  ישראלי,  אינטרס  משום  יש  בהימשכותה  וכי  לעד 
ראשית  של  איראן-עיראק  מלחמת  של  הימשכותה  ולפיה  בישראל  בשעתו  שרווחה  אמונה 
שנות ה־80 של המאה ה־20 היא משום אינטרס לישראל. מלחמה שבסיומה בספטמבר 1988 

הפנו שתי היריבות מן העבר, כל אחת מטעמיה היא, את מבטן לעבר ישראל.
המעורבות הרוסית-איראנית בסוריה החל בספטמבר 2015 יצרה בעבור ישראל מציאות 
אסד,  של  בהנהגתו  הסורי  למשטר  והגנה  ביטחון  ומעניקה  מייצבת  גיסא  מחד   — חדשה 
בשל  בעיקר  ישראל  ובין  רוסיה  בין  אפשרי  מחיכוך  החשש  נוכח  מאתגרת  גיסא  ומאידך 
הגבית  הרוח  נוכח  גם  אך  סוריה,  של  בשמיה  האחרונה  זו  של  האווירית  פעילותה  המשך 
שהעניקה מעורבות זו לחזבאללה ולאנשי ״כוח ֻקדס״. המתח הגיע לשיאו בעקבות הצלחתה 

של מוסקווה למוטט את מחנה המורדים בסוריה, ולקדם תהליך של הכרעה במדינה. 
את מדיניות ישראל ביחס לשאלה הסורית במשך שנותיה של המלחמה, בואכה התפנית 
בעקבות מעורבותם של הרוסים בלחימה במדינה, יש להבין לאור תהליכים העומדים ביסוד 

הימשכותה של המלחמה, ובעקבותיה ״התכווצותה״ של סוריה:

בעול  	 למעשה  נשא  חזבאללה   .2013 במאי  בסוריה  במלחמה  חזבאללה  מעורבות 
המערכה בסוריה עד להגעתם של הרוסים ושל האיראנים למדינה בספטמבר 2015.

המשטר  	 בידי  כימי  בנשק  השימוש   .2013 באוגוסט-ספטמבר  הכימי  הנשק  משבר 
הסורי, הביא את ממשל אובמה לאיים במהלך צבאי נגדו שעלול היה להוביל למיטוטו. 
משבר זה הסתיים בקול ענות חלושה בהסדר פשרה שהביא אמנם לפירוקה של סוריה 

מנשקה הכימי, אבל בה בעת העניק למשטר בדמשק חסינות מכל פגיעה בו. 

פריצת דאעש ביוני 2014 ממדבריות סוריה ועיראק והפיכתו של ארגון זה לגורם כוח  	
אזורים שנפלו  בעל משקל המהווה אלטרנטיבה למשטר הסורי, לכל הפחות באותם 
מזרח  עתידו במרחבים של  וכי  לדאעש,  יוכל  לא  איש  כי  היה  נראה  לפרקים  לידיו. 
סוריה ומערב עיראק מובטח. אלא שלאחר עלייתו המפתיעה של דאעש לגדולה באה 
של  בהובלתה  אויביו,  בידי  עלה  שנים  כשלוש  ובתוך  פחות,  לא  מפתיעה  השקיעה, 

וושינגטון, למוטט את הח׳ליפות שהקים. 

הגעתם של כוחות צבא רוסיים ואיראניים לסוריה בספטמבר 2014, שבאו להושיע את אסד,  	
להפוך את הקערה על־פיה במלחמה המתנהלת במדינה ולהביא אותה אל סיומה בניצחונו.

מהלך ההסדרה וההכרעה שהובילה מוסקווה בעקבות הישגיה הצבאיים בשדות הקרב  	
ושעתיד היה להוביל, כך התברר לישראל, לא רק לסיומם של הקרבות בסוריה אלא 

להתבססותה של נוכחות איראנית ארוכת טווח על אדמתה.
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רצון  או  יכולת  בהיעדר  ישראל,  עצמה  מיקדה  בצילם  ובעצם  אלו  כל  לפני  עוד  אבל 
הביטחוניים  האינטרסים  הבטחת  שעניינן  סוגיות  של  בשורה  בסוריה,  בנעשה  להתערב 
הטילים  ארסנל  עתיד  בשאלת  למלחמה,  הראשונות  בשנים  בעיקר  עיסוק,  שלה:  המידיים 
והנשק הכימי המצוי בידי הצבא הסורי; התמודדות עם המציאות המשתנה והדינמית לאורך 
הגבול;  הגולן, במאמץ להבטיח את המשך השקט לאורך  קו הגבול הישראלי-סורי ברמת 
ניצול חלון ההזדמנות שנפתח כדי לפגוע בנכסים של חזבאללה על אדמת סוריה, ובמשלוחים 

של אמצעי לחימה שעשו את דרכם אל הארגון.
הסוגיה הראשונה — שאלת עתידם של הארסנל הכימי וארסנל הטילים המתקדמים שהיו 
יקרוס לבסוף  ליפול אם  זה, כך חששו בישראל, עשוי  ברשותו של הצבא הסורי. ארסנל 
המשטר בדמשק לידי המורדים או לידי חזבאללה, העלול לנצל את קשריו עם המשטר הסורי 
כדי להשתלט על מאגרי נשק אלו, או אף לקבלם לידיו מן המשטר ברגעיו האחרונים של זה 
האחרון. בישראל היו גם שהביעו את החשש כי המשטר בדמשק עשוי אף לעשות שימוש 

בנשק כימי נגד בני עמו, או אפילו נגד ישראל אם יחוש כי הוא ניצב כשגבו אל הקיר.
אף בעולם הרחב הובע חשש מפני שימוש שעשוי המשטר הסורי לעשות בנשק כימי נגד 
בני עמו, אם ימצא עצמו כשגבו אל הקיר. אך גם מפני האפשרות שנשק כימי יפול לידי ידיים 
בלתי אחראיות, היינו לידי ארגוני טרור אסלאמיים קיצונים. בעיתונות העולמית דווח בקיץ 
הנשק שברשות  נפילת מאגרי  את  למנוע  נערכו  תורכיה,  ולצידה  כי ארצות־הברית,   2011
המשטר הסורי לידי גורמים קיצוניים שכאלו, וכחלק מהערכות זו אף הוצבו כוחות אמריקניים 

בירדן נכונים לפעול להשמדת מאגרי נשק כאלו במקרה שהמשטר בדמשק ייפול.22
שאלת הנשק הכימי קיבלה תפנית דרמטית ב־2013, לאחר שהמשטר הסורי החל עושה 
שימוש בנשק זה נגד מתנגדיו,23 אלא שדיווחים אלו לא זכו לתשומת לב של התקשורת שכן 
התבססו על מקורות של המורדים, ונתפסו לפיכך כמוטים או בלתי אמינים. דווקא ישראל 
היא שנתנה אישור לדיווחים אלו. ב־23 באפריל 2013 מסר תא׳׳ל איתי ברון, רח״ט המחקר 
באמ״ן, כי: ״למיטב הבנתנו אסד עשה שימוש בחומר לחימה כימי ממית בשורה של מקרים 
כימי בוצע הן באירוע מ־19 במרס  נגד המורדים, כנראה בגז מסוג סארין. שימוש בנשק 
2013 והן במקרים אחרים, שבהם היה מדובר בחומר מנטרל ולא ממית״. עם זאת ברון הצר 
על כי: ״נוכח אירועים אלו העולם נוטה לא להתערב ומשתמש במבחנים ראייתיים מחמירים 

)כדי לקבוע שאכן נעשה שימוש בנשק כימי בלחימה בסוריה(״.24
הצהרה זו נתפסה כניסיון ישראלי לדחוף את ארצות־הברית לפעול נגד המשטר הסורי, 
ועוררה מבוכה רבתי בוושינגטון. במיוחד משום שנמסרה יממה לאחר ביקורו של שר ההגנה 
שעה  לפי  אין  ארצות־הברית  בידי  כי  הצהיר  שבמהלכו  בישראל,  הייגל  צ׳אק  האמריקני, 
ראשונה  בתגובה  מתנגדיו.25  נגד  הסורי  המשטר  בידי  כימי  בנשק  שימוש  בדבר  מידע  כל 
ישראל,  ממשלת  ראש  עם  שוחח  כי  קרי,  ג׳ון  המדינה,  מזכיר  מסר  ברון  של  להצהרותיו 

אטלנטיק, 2 בדצמבר 2012; סנדי טיימס, 3 בדצמבר 2012.  .22

אל־ג׳זירה, 19 במרס 2013.  .23

הארץ, 24 באפריל 2013.  .24

וויינט, 22 באפריל 2013.  .25
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הטענות  את  ודאי  באופן  לאשר  יכולה  אינה  הרשמית  שישראל  לו  שמסר  נתניהו,  בנימין 
שהעלה ברון בדבריו, וכי מדובר בהערכות אך לא במידע מאומת.26 אלא שבשבועות שלאחר 
מכן נאלצו בכירים אמריקנים, ובהם הייגל ולבסוף גם הנשיא אובמה, להודות כי ככל הנראה 

אכן עשה המשטר הסורי שימוש בנשק כימי שכזה.
דוגמת  ערביות  ובמדינות  בישראל  אכזבה  עוררה  להגיב  שלא  וושינגטון  של  החלטתה 
נתניהו  האמריקנית.  הכוח  ולמגבלות  ולריפיון  לחולשה  הוכחה  בכך  שראו  ערב־הסעודית, 
בו  יעשו  זה: ״אם משטרים אפלים מחזיקים בנשק להשמדה המונית — הם  העיר בהקשר 
שימוש. לכן הנחישות שהקהילה הבין־לאומית תפגין ביחס לסוריה, תשפיע באופן ישיר על 

איראן.]...[ כדי שלדיפלומטיה יהיה סיכוי, היא חייבת להיות מלווה באיום צבאי אמין״.
לקראת  הגולן.  ברמת  הישראלי-סורי  הגבול  לאורך  השקט  שמירת  השנייה,  הסוגיה 
שלהי 2011 עלה בידי המורדים להשתלט על אזורים נרחבים לאורך קו הגבול ברמת הגולן 
הסורית. ראוי לציין כי השקט ששרר לאורך הגבול עם ישראל נשמר, שהרי לאף אחד מן 
הסורי  למשטר  לא   — למערכה  ישראל  של  בצירופה  עניין  כל  היה  לא  הלוחמים  הצדדים 
שביקש לשמור על השקט לאורך הגבול, ולא למורדים שמיקדו עצמם במאבק בכוחותיו של 

המשטר הסורי.
ובכל זאת, האש שהתפשטה אל מחוזות דרעא וקונֵיטרה ואל מרחבי רמת הגולן הסורית, 
לא עצרה בגדר הגבול הישראלי-סורי אלא החלה זולגת גם לתוך השטח הישראלי, לרוב 
עקב ירי טועה כחלק מחילופי אש בין הצבא הסורי ובין המורדים. במהלך קיץ 2012 נרשמו 
שורה של תקריות, שבמהלכן נחתו פצצות ופגזים טועים באזור המפורז או בסמוך לו ואף 
בשטח ישראל. ב־8 בנובמבר 2012 נפלו שלוש פצצות מרגמה באזור אלוני הבשן שברמת 
בתגובה  חזקה.  לתל  בסמוך  נוספת  מרגמה  פצצת  נפלה  מכן  לאחר  ימים  ושלושה  הגולן, 
ירה צה״ל טיל ״תמוז״ לעבר עמדה סורית בסמוך לכפר ביר אל־עג׳ם, ממנה שוגרה פצצת 
המרגמה לעבר תל חזקה. הירי לעבר העמדה הסורית היה עימות ראשון מסוגו לאורך קו 
כי  הדגישו  ישראליים  מקורות  זאת,  עם  הכיפורים.  יום  מלחמת  מאז  הגולן  ברמת  הגבול 
הירי מסוריה היה ככל הנראה ירי טועה, ולפיכך התגובה הישראלית הייתה מוגבלת ונועדה 
בעיקרו של דבר לשדר מסר של אזהרה למשטר בדמשק, כי ישראל עודנה רואה בו אחראי 

על שמירת השקט.27
לשטח  והמרד  המחאה  האש  זליגת  המשך  את  עצרה  לא  הישראלית  התגובה  זאת  עם 
ישראל, כאשר ב־20 במרס 2013 פגעו לראשונה כדורים טועים ברכב סיור ישראלי שנע 
הסלמה  באש.28  צה״ל  השיב  לא  הפעם  בנפש.  לפגיעות  שגרמו  בלא  הגבול,  גדר  לאורך 
מוגבלת התרחשה במאי 2013, לאחר שישראל תקפה שורה של מטרות צבאיות בלב דמשק. 
בעקבות תקיפות אלו נשמעו של סוריה איומים, כי תאפשר בחזית רמת הגולן פעילות של 
״התנגדות״ דוגמת זו שביצע חזבאללה בדרום לבנון. ואכן ב־13 במאי 2013 דווח על ירי 
של פצצות מרגמה לעבר אתר החרמון בצפון רמת הגולן. בישראל שבו והעריכו כי מדובר 

רויטרס, 23 באפריל 2013.  .26

הארץ, 12 בנובמבר 2013.  .27

וויינט, 20 במרס 2013.  .28
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בירי טועה, אבל בדמשק מיהר ארגון קיקיוני בשם ״גדודי השהיד עבד אל־קאדר אל־ֻחֵסיני״, 
הזרוע הצבאית של ״תנועת פלסטין חופשית״ )תנועה פלסטינית הפועלת מסוריה בראשות 
לעבר  ספינות  של  משטים  לשגר  הניסיון  מאחורי  שעמד  כמי  בעבר  שנודע  קשלק,  יאסר 
לרגל  בוצע  הירי  כי  נטען  הדעת שפרסמו  בגילוי  לירי.  האחריות  את  ליטול  עזה(,  רצועת 
סורית  יחידה  כי  בדמשק,  צבאי  דובר  מסר  יותר  מאוחר  יום.29  באותו  הנכבה״ שחל  ״יום 
ירתה לעבר רכב סיור ישראלי שחצה את הגבול לשטח הסורי באזור ביר עג׳ם והשמידה 
אותו. מצה״ל הכחישו את דבר התקרית, אך יומיים מאוחר יותר, לאחר שפגזי מרגמה שנורו 

משטח סוריה נפלו בשטח הישראלי, ירה צה״ל לעבר עמדה סורית שממנה נורו הפגזים.30
ֻמחמד   .2014 ביוני  ב־23  נרשם  בסוריה  המלחמה  מאש  הראשון  הישראלי  ההרוג 
בעבודות  הביטחון  בידי מערכת  תושב עראבה שהועסק  פהמי  לאביו  קראקירה, שהתלווה 
תשתית בגדר המערכת, נהרג שעה שהרכב שבו נסע עם אביו לאורך גדר הגבול נפגע מירי 
של טיל קורנט שנורה מעמדה סורית. מקורות בישראל העריכו כי הירי לא נעשה בהכרח 
הסורית שסברו  העמדה  חיילי  מקומית של  כיוזמה  אלא  מלמעלה,  מפורשת  הוראה  על־פי 
כי מדובר ברכב של המורדים הסורים. בתגובה תקפה ישראל מטרות צבאיות ובהן מפקדת 

חטיבה 90, חטיבת הקו הסורית בצפון רמת הגולן.31
 UNDOF —( אונדו״ף  האו״ם,  של  החירום  כוח  חיילי  גם  הותקפו  לכן  קודם  עוד 
של  ההפרדה  על  הפיקוח  כוח   ,)United Nations Disengagement Observer Force
האומות המאוחדות, שהוצבו באזור החיץ לאורך הגבול הישראלי-סורי כדי לשמור בו על 
השקט. כוח אונדו״ף הוקם ביוני 1974 והיקפו עמד על 1,250 חיילים. אלו הוצבו בעמדות 
באזור ההפרדה ובבסיסים לוגיסטיים בישראל )זיוונית( ובסוריה )אל־ַפואר(. לצד אלו פעלו 
 United Nations Truce Supervision( אונטס״ו  כוח  של  צבאיים  משקיפים  גם  באזור 
Organization(, ארגון משקיפי האו״ם לפיקוח על שביתת הנשק בין ישראל ובין מדינות 

ערב שהוקם עם סיומה של מלחמת העצמאות. 
2012 פסקו בשל שיקולי ביטחון ביקורות על דילול הכוחות בצד הסורי, לאחר  ביולי 
 21 נחטפו   2013 במרס  ב־7  המשקיפים.  לליווי  קישור  קציני  להקצות  חדל  סוריה  שצבא 
חיילים פיליפינים ליד הכפר גֻ׳מלה בידי קבוצת מורדים שהשתייכה ל״חטיבת ֻשהדאא׳ אל־

לדאעש.  שלה  האמונים  שבועת  טרם  החופשי״  הסורי  ״הצבא  מן  חלק  עדיין  אז  ירמוכ״, 
נחטפו   2013 במאי  ב־7  מכן  לאחר  מספר  שבועות  ימים.  כמה  בחלוף  שוחררו  החטופים 
את  נטשו  או׳׳ם  חיילי  שישה  ועוד  לבסיסם,  חזרה  בדרכם  נוספים  או׳׳ם  חיילי  חמישה 
משמרתם בשל חילופי אש שהתנהלו בסמוך לעמדה בה היו מוצבים.32 בשבועות שלאחר מכן 
דווח על שורת תקריות שבמהלכן פגעו המורדים, לעיתים שלא במתכוון ולעיתים למטרות 

מיקוח, בחיילים של כוח האו׳׳ם. 

וויינט, 13 במאי 2013.  .29

וויינט, 19 במאי 2013.  .30

הארץ, 24 ביוני 2014.  .31

וויינט, 7 במרס, 7 במאי 2013.  .32
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הגולן  רמת  של  מרבית שטחה  על  השתלטו  שהמורדים  לאחר   ,2014 אוגוסט  בתחילת 
הסורית, שבו אנשי ג׳בהת אל־נֻצרה 45 חיילים של כוח האו״ם מפיג׳י. רק במאמצי תיווך 
מרובים, וכנראה גם שבתמורה לתשלום של 25 מיליון דולר שאותו שלשלו שלטונות קטר 
לכיסי החוטפים, הם שוחררו.33 לוחמי ג׳בהת אל־נֻצרה גם הטילו מצור על שתי עמדות ובהן 
עשרות חיילים פיליפינים. הכוחות הנצורים חילצו עצמם לשטח ישראל, ובשבועות שלאחר 
את  ופינה  באל־ַפואר  מפקדתו  ואת  ההפרדה  באזור  עמדותיו  רוב  את  אונדו״ף  נטש  מכן 
כוחותיו לישראל. בעקבות תקריות אלו הסיגו מקצת מן המדינות ששלחו יחידות צבא ליטול 
חלק בכוח אונדו״ף, דוגמת אוסטריה, יפן או קרואטיה, את כוחותיהם מרמת הגולן והיקפו 

הצטמצם לכדי 800 חיילים בלבד. 
רוסיה הציעה אגב לאונדו״ף לשלוח כוחות צבא משלה, אך ההצעה נתקבלה בהסתייגות 
בירושלים ונדחתה בידי האו״ם מסיבות פורמליות, שעניינן היותה של רוסיה חברה קבועה 
על  מדולל,  אם  גם  האו״ם,  של  החירום  כוח  נותר  דבר  של  בסופו  הביטחון.34  במועצת 
משמרתו. נראה שלכל הצדדים המעורבים בסכסוך, המשטר הסורי, ישראל ואפילו למורדים, 
אונדו״ף  של  משקיפים   127 שבו   2016 נובמבר  באמצע  בו.  לפגוע  אינטרס  כל  היה  לא 
למחנה אל־ַפואר, ככל הנראה כחלק מהבנה שהושגה בידיעתה ובהסכמתה של ישראל בין 
המשטר הסורי, ואפשר שאף מוסקווה שהטילה עתה את צילה על סוריה, ובין אותן קבוצות 
 ,2018 בקיץ  האו׳׳ם.35  במשקיפי  לפגוע  שלא  עתה  והתחייבו  באזור  שפעלו  מורדים  של 
לאחר שהמשטר הסורי שב והשתלט על רמת הגולן הסורי, חודשה פעילותם של המשקיפים 
פעילותו של  את  חידשו  אף   2018 באוקטובר  וב־15  המלחמה,  ערב  פעלו  במתכונת שבה 

מעבר הגבול ליד קונֵיטרה.36

מסיוע הומניטרי למורדים לכינונו של אזור ביטחון ישראלי בדרום סוריה

עליית מדרגה של ממש במתיחות לאורך הגבול הישראלי-סורי התרחשה החל מקיץ 2014 
ואילך, נוכח הצלחתם של המורדים הסוריים ובראשם ג׳בהת אל־נֻצרה להשתלט על חלקים 
נרחבים של רמת הגולן הסורי. בידי קבוצות של המורדים עלה לדחוק את רגליו של המשטר 
הגבול.  של  הסורי  מצידו  אסטרטגיים  מאחזים  גם  אך  ועיירות,  כפרים  של  משורה  הסורי 
רבות מקבוצות מורדים אלו היו קבוצות מקומיות, אבל ג׳בהת אל־נֻצרה הייתה בלא ספק 
הדומיננטית מבין קבוצות המורדים שקנו להן עתה אחיזה לאורך הגבול. בשלהי 2014 החל 
גם דאעש מבסס לו אחיזה בדרום רמת הגולן הסורית, לאחר ש״חטיבת ֻשהדאא׳ אל־ירמוכ״ 
מבקש  שהוא  תוך  הסורי,  למשטר  לסייע  חזבאללה  התגייס  במקביל  אמונים.37  לו  נשבעה 

לבסס לו אחיזה ברמת הגולן כבסיס לפעולה אפשרית לעתיד לבוא מול ישראל.

אל־ג׳זירה, 1, 2, 3 אוגוסט 2014.  .33
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ערוץ 10, ״לאחר ארבע שנים: נפתח מחדש מעבר קונֵיטרה בגבול סוריה״, 15 באוקטובר 2018.  .36
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המענה של ישראל למציאות מורכבת זו היה לנסות ולכונן קשרים מוגבלים עם קבוצות 
המורדים, שחלקן הגדול היה בעל אופי מקומי. ישראל קיוותה כי בעזרת הסיוע שהגישה 
לקבוצות אלו יעלה בידה ליצור מנופי השפעה, הגם שלא ישירים, עליהן. דוברים ישראלים 
הם  לגבול  שמעבר  המורדים  עם  ירושלים  שכוננה  הקשרים  כי  זאת  עם  והדגישו  שבו 
מוגבלים, ועניינם הגשת סיוע הומניטרי או רפואי לאוכלוסייה האזרחית המתגוררת בשטח 
נמצאו  המורדים  זאת, שעה שבמחנה  עם  הגבול.  השני של  העבר  מן  המורדים  שבשליטת 
קבוצות אחדות שהיו נכונות להסתייע בישראל לצורך קבלת סיוע הומניטרי או טיפול רפואי 
בפצועים מקרב שורותיהם, הרי שקבוצות רבות אחרות נרתעו מלכונן קשר עם ישראל כדי 

שלא להצטייר כמשתפי פעולה עם ״האויב״ בשל הפן האסלאמי שעטו עליהן.
ישראל נמנעה מלהכריז על כינונו של אזור חיץ מן העבר הסורי של הגבול. נראה כי 
ירושלים חששה מלהיגרר למעורבות במלחמה בסוריה שתחייב אותה לנוכחות קבע צבאית 
וסופה אף שתקים עליה את  זו  נוכחות העלולה להשקיע אותה במלחמה במדינה  בשטחה, 
כלל הקבוצות הלוחמות בסוריה שימצאו בחיילי צה״ל הערוכים בשטח הסורי משום מטרה 

נוחה בעבורם. 
לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות בישראל עמד הזיכרון העגום של המעורבות הצבאית 
של ישראל בלבנון, שהובילה לכינונה של רצועת ביטחון שבה החזיקה ישראל בין השנים 
2000-1985. לפיכך אימצה ירושלים במקרה הסורי מול קבוצות המורדים מן העבר הסורי 
של הגבול דפוסי פעולה שהועתקו מרצועת הביטחון שקיימה בדרום לבנון, אך בלא נוכחות 
המורדים  לקבוצות  ומחייב  ישיר  צבאי  סיוע  מתן  ובלא  הסורי  בשטח  ישראלית  צבאית 
השונות. עם זאת, דומה שהצלחתה של ישראל בשנים הראשונות לפעילותה במרחב הסורי 
הביא אותה לשכוח לקח חשוב נוסף מניסיונה בלבנון. רצועת הביטחון בדרום לבנון תפקדה 
היטב, כל עוד השתוללה האש בבירות וביתר חלקיה של המדינה הלבנונית. מרגע שהסתיימה 
המלחמה בלבנון ומוסד המדינה הלבנונית שב לעמוד על רגליו — איבדו תושביה של רצועת 
של  לחיקה  השיבה  בעד  ברגליים״  ״מצביעים  והחלו  קיומה,  בהמשך  העניין  את  הביטחון 

המדינה הלבנונית.
הגיעו  פצועים  סורים  מורדים  חמישה  כי  בישראל  לראשונה  דווח   2013 במרס  ב־27 
לגדר הגבול לבקש עזרה, וכמה מהם אף פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ״רבקה 
במדיניות  שינוי  על  מעיד  שאינו  נקודתי  באירוע  מדובר  כי:  נמסר  מצה״ל  שבצפת.  זיו״ 
כי בפברואר הקים צה״ל בית חולים שדה בשם ״תכלת ארגמן״,  הישראלית.38 עוד נמסר 
במוצב 105 בצפון רמת הגולן בסמוך לגבול עם סוריה, ובו טופלו פצועים סורים, אזרחים 
 .2015 בתחילת  פעילותו  להפסקת  עד  כשנתיים,  במשך  אגב  פעל  החולים  בית  ומורדים. 
ב־18 בפברואר 2014 ביקר נתניהו בבית החולים, והצטלם עם מקצת מן החולים ששיבחו 
באוזניו את הטיפול הרפואי לו זכו מידיה של ישראל.39 נתניהו הצהיר כי: ״חשוב שהעולם 
יראה את התמונות מהמקום הזה, מקום שמפריד בין הטוב בעולם לרע בעולם. החלק הטוב 

הארץ, 28 במרס 2013.  .38

קול ישראל, 18 בפברואר 2014.  .39
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הוא ישראל, המצילה את חייהם של נפגעי הטבח היום־יומי שמתבצע בסוריה. אלו הם פניה 
האמיתיות של ישראל. ואילו החלק הרע היא איראן, שמחמשת את מבצעי הטבח״.40

הסיוע שהגישה ישראל לקבוצות המורדים השונות הקנה לה מנופי השפעה עליהן, אותם 
 ,2015 בקיץ  יעלון  )בוגי(  הביטחון משה  דבריו של שר  כפי שלימדו  לפעם,  מפעם  ניצלה 
ולפיהם בלחצה של ישראל נמנעו המורדים הסורים מלתקוף את הכפר הדרוזי חדר שלמרגלות 
החרמון מצידו הסורי של הגבול בין שתי המדינות. התקפה שכזו עלולה הייתה, בלחצם של 
בני העדה הדרוזית בישראל, לאלץ את צה״ל לבוא לעזרת תושבי הכפר. זאת למרות שאלו 

דבקו בתמיכתם במשטר הסורי, ואף הוציאו מקרבם משתפי פעולה עם חזבאללה.41
התלקחות הלחימה בין המורדים ובין בני העדה הדרוזית בסוריה בקיץ 2015 — הן בהר 
לתסיסה  הביאה   — החרמון  שלמרגלות  הדרוזיים  בכפרים  גם  אך  סוריה,  בדרום  הדרוזים 
בקרב בני העדה הדרוזית בישראל וברמת הגולן. אחדים מהם האשימו את ישראל כי סייעה, 
של  הסורי  בצידו  הדרוזים  אחיהם  נגד  המורדים  של  מפעילותם  התעלמה,  הפחות  ולכל 
הגבול. ב־22 ביוני 2015 אף תקף המון דרוזי ליד מג׳דל שמס אמבולנס שהסיע שני פצועים 
שנחשד  צבאי,  אמבולנס  הותקף  לכן  קודם  שיום  לאחר  זה  היה  לינץ.  בהם  וביצע  סורים 
כמוביל מורדים סורים פצועים ליד הכפר חורפיש בגליל.42 בנובמבר 2017 שבה והתלקחה 
המערכה סביב לכפר חדר, ושוב גאה המתח בקרב הדרוזים ברמת הגולן ואף בתוך ישראל. 
כמה דרוזים מן הכפר מג׳דל שמס אף ניסו לפרוץ לשטח סוריה כדי לסייע לאחיהם מן העבר 
הסורי של הגבול, וכדי להרגיע את הרוחות הסוערות פרסם צה׳׳ל הודעה חריגה ולפיה לא 

יניח למורדים להשתלט על הכפר.43 
בקיץ 2016 דווח בישראל על הקמת מנהלת ״שכנות טובה״ בפיקודו של סא״ל ממשרדו 
של מתאם הפעולות בשטחים. מנהלה זו הופקדה על הגשת הסיוע ההומניטרי לאוכלוסייה 
בגולן הסורי, או בשם שניתן לו — אד״ס )אזור דרום סוריה(,44 ובכלל זה פינוי פצועים לבתי 

חולים בישראל, העברת תרופות, מזון, ביגוד ושמיכות.45 
מן הדיווחים בישראל עלה כי מספרם של האזרחים הסורים ושל לוחמים מקרב המורדים 
שטופלו בישראל היה נמוך יחסית. ביוני 2015 הוא עמד על 1,467 בלבד, ואילו עד לאמצע 
אחוזים   20 לבדה.   2016 במהלך  טופלו  מהם   600 נפגעים.  לכ־4,000  טיפס  הוא   2017
של  פעילותה  עלות  כי  גם  דווח  בישראל  נשים.46  אחוזים  וכ־10  ילדים,  היו  הפצועים  מן 

סאנא )סוכנות הידיעות הסורית(, 19 בפברואר 2014.  .40

מעריב,  הדרוזית׳״,  בעדה  יפגעו  ולא  במידה  סיוע  שיקבלו  למורדים  ׳הבהרנו  ״יעלון:  סומברג,  דנה   .41

29 ביוני 2015.

ערוץ 2, 22 ביוני 2015; הארץ, 23 ביוני 2015.  .42

אל־ג׳זירה, 3 בנובמבר 2017.  .43

עמוס הראל, ״איראן פועלת בגבול סוריה־עיראק ליצירת רצף טריטוריאלי מטהראן לבירות״, הארץ,   .44

4 ביוני 2017.

עמוס הראל, ״האמריקנים יכולים לפעול נגד אסד, אבל ממש לא רוצים״, הארץ, 16 בספטמבר 2016;   .45

המזרח  ללימודי  דיין  משה  מרכז  התיכון,  המזרח  צומת  הצפון?״,  בגבול  טובה  ״שכנות  בומס,  ניר 

התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל־אביב, כרך 6, גיליון מס׳ 11, 3 בנובמבר 2016.

ערוץ 2, 29 ביוני 2015, הערוץ הראשון, 9 באפריל 2017.  .46
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״המנהלת״ עמד ב־2017 לבדה על 115 מיליון שקלים, 20 מיליון מתקציב מערכת הביטחון 
ועוד 59 מיליון נוספים מתרומות של ארגונים ויחידים לרוב מארצות־הברית.47 עם כל זאת, 
נוכח ממדי הטרגדיה שפקדה את סוריה היה הסיוע הישראלי בבחינת טיפה בים, ונראה כי 
ישראל חששה מהצפתה בים של פליטים סורים דוגמת תורכיה, לבנון וירדן. ישראל נמנעה 
מלקלוט פליטים סורים לשטחה, ואף פעלה נגד ניסיונות להיאחז ואף להקים מחנות ארעיים 

באזור החיץ בקרבת גדר הגבול הישראלי-סורי, ולטענתה אף בשטחה.48
אפשר  זו.  מנהלת  של  פעילותה  של  נרחבים  היבטים  בישראל  נחשפו   2017 בקיץ 
שנכונותה של ירושלים לתת פומבי למעורבותה ברמת הגולן הסורית בא על רקע החשש כי 
מהלכי ההסדרה שהובילה רוסיה בסוריה, ובכלל זה כינונם של אזורים מוגנים בצפונה של 
המדינה, במרכזה ואף בדרומה )מהלכים שנעשו שלא על דעתה או בהסכמתה המלאה של 
ישראל(, עלולים לסגור את חלון ההזדמנויות שפתחה המלחמה בסוריה בפני מעורבות ואף 
השפעה ישראלית מוגבלת במרחב רמת הגולן, ולאפשר לאיראן ולחזבאללה לבסס לעצמם 

נוכחות לאורך קו הגבול הישראלי-סורי.
מאו״ג 201, תא״ל יניב עשור, שבגזרת האחריות של האוגדה שעליו פיקד פעלה מנהלת 
מתגוררים  המנהלת  פועלת  שבו  קונֵיטרה  במרחב  כי  לעיתונאים  הסביר  טובה״,  ״שכנות 
כ־200 אלף תושבים בכ־80 כפרים ועיירות הנמצאים תחת שליטה של המורדים, וכי כפרים 
ועיירות אלו נעדרים אספקת חשמל ומים וכן שירותים רפואיים. עשור הוסיף כי מאוגוסט 
2016 יזמה המנהלת למעלה מ־120 מבצעי סיוע שכללו העברה של כ־450 אלף ליטר דלק, 
ב־-80 באזור  הלחם  מחירי  לירידת  שהביאו  המקומיות  למאפיות  קמח  וכן  מזון  טון   360

50 אחוזים. כ־55 טון של בגדים וכ־12 טון נעליים, כ־1,800 חבילות טיטולים ועוד. כמו 
כן הוקמו על־ידה שתי מרפאות, שהחליפו מרפאה סורית שנפגעה בקרבות. ״טרם תחילת 
פעילותה של מנהלת ׳שכנות טובה׳ נבנתה תשתית מודיעין ענפה שעסקה בסוגיות אזרחיות, 
בחנה את צורכיה של האוכלוסייה מן הצד הסורי של הגבול ואיתרה את גורמי הכוח באזור״, 
הסורי,  הצד  מן  אזרחים  עם  ישיר  קשר  של  תשתית  בבניית  הוחל  ״במקביל,  עשור.  ציין 
ובעלי  רפואה  גורמי  עם  קשר  נוצר  היתר  בין  בשטח.  מפגשים  ואף  פלאפונים  באמצעות 
במהלך  לנושא.  אותם  לרתום  כדי  הסורי,  בצד  אזרחי  ובסיוע  בתשתיות  העוסקים  מקצוע 
התנעת הפרויקט סירבו ארגוני סיוע גדולים דוגמת ׳הצלב האדום׳ או ארגון ׳רופאים ללא 
גבולות׳ להצטרף אליו. עבודת ׳המנהלת׳ התנהלה אפוא מול גורמים סוריים שהיו מופקדים 
רופאים  מול  וכן  מים,  תשתיות  או  חשמל  מערכות  על  מזון,  אספקת  הפצועים,  שינוע  על 

)סורים( הממיינים את אלו המבקשים טיפול״.
עשור הוסיף כי ״מדי יום שישי עם סיומה של התפילה במסגדים קורא הדרשן במסגד לכל 
מי שזקוק לטיפול רפואי בישראל לפנות ולקבל עזרה, דבר המעניק לפניה לעזרה לגיטימציה 
מזרח־תיכון  שזה  אומר  לא  אני  סיוע.  לקבל  הם  גם  ביקשו  במרחב  נוספים  כפרים  וכי 
חדש, אבל זה יכול להשפיע.]...[ יש לכך השפעה מבצעית. אני לא רק עושה טובה ומסייע 

גילי כהן, ״יותר מ־115 מיליון שקלים הושקעו בשנת 2017 בסיוע הישראלי לתושבי סוריה״, הארץ,   .47

30 באוגוסט 2017.

48.  אל־ג׳זירה, 29 ביוני 2015; הארץ, 1 ביולי 2015.
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הומניטרית, אלא זוכה על־ידי כך להשפעה על השטח ולריסון של אפשרויות לפיגועים.]...[ 
אם מכפר של 400 תושבים היו אצלנו 80 אנשים, ואלו יראו שמישהו בא לירות טיל מהכפר 
שלהם לעברנו — הם ישלחו אותו משם.]...[ האם מ־400 אלף ליטר סולר שהעברנו מישהו 
לקח אלף ליטר ושם אותו ברכב ׳פיק אפ׳ )שבהם עשו לוחמי דאעש שימוש(? — אני לא יכול 

להבטיח שלא. אבל אנחנו פועלים להעביר את הסיוע הזה לגורמים אזרחיים״.49
לחימה  אמצעי  המורדים  לקבוצות  מספקת  ישראל  כי  לעת  מעת  דיווחו  זרים  מקורות 
ואף סיוע כספי, דבר שהוכחש בירושלים. ה״וול סטריט ז׳ורנל״ דיווח למשל באמצע יוני 
2017, כי צה״ל מצוי בקשר קבוע עם קבוצות מורדים והסיוע שלו כולל תשלומים חשאיים 
מקבוצות  אחת  לפי  ונשק.  תחמושת  ורכישת  לוחמים  של  משכורות  המממנים  למפקדים, 
משכורות  לתשלום  ששימשו  חודש  מדי  דולר  כ־5,000  לה  העבירה  ישראל  המורדים, 
היינו  ״לא  כי:  העיד  אף  זו  מורדים  בקבוצת  הלוחמים  מן  אחד  ותחמושת.  נשק  ולרכישת 
שורדים בלי הסיוע של ישראל״.50 לדיווחים אלו התווספו דיווחים בתקשורת הערבית אודות 
בין היתר באמצעות  בן אל־וליד״,  ח׳אלד  נגד ״צבא  ישראל במאבק  מעורבות צבאית של 
כדי להחליש  בהן  כל אחריות אבל שהיה  ליטול  ישראל  נמנעה  אוויריות שעליהן  תקיפות 
או  ירדן  עם  בקשר  מצוי  היה  שחלקן  באזור,  אחרות  מורדים  בקבוצות  במאבק  כוחו  את 
ישראל. דיווחים אלו התגברו בראשית 2018 בעקבות חתימת הסכם ההסדרה בדרום סוריה, 
ובעקבותיו סגירת חדר המבצעים האמריקני ברמת עמון. מקורות במחנה המורדים מסרו כי 
ישראל החלה לספק להם נשק, תחמושת וסיוע כספי לרכישת אמצעי לחימה נוספים, ואף 

הגדילה את הסיוע האזרחי שהיא מגישה לכפריים ברמת הגולן הסורי.51
הסיוע שהגישה ישראל למורדים במשך שנות המלחמה הארוכות לא נעלם מעיני דמשק, 
ששבה וטענה כי ישראל מסייעת באופן פעיל למורדים ואף האשימה כי רבות מן התקיפות 
שביצע צה״ל נגד עמדות של הצבא הסורי, בטענה כי זלגה מהן אש לשטח ישראל, לא היו 
אלא ניסיון לסייע למורדים במאבקם בכוחותיו של הצבא הסורי במרחב רמת הגולן. זאת, 
בניסיון לכונן אזור חיץ לאורך הגבול הישראלי-סורי בדומה לאזור החיץ שכוננה ישראל 

בדרום לבנון.52
על  לוחצת  מוסקווה  סוריה החלה  בדרום  אזור הרגעה  כינונו של  עם  כי  לציין  למותר 
לשוב  אלו  את  לשכנע  עתה  היה  הרוסי  האינטרס  שהרי  למורדים,  מסיוע  לחדול  ישראל 
בחסותה של מוסקווה אל חיקה של המדינה הסורית, ובכך להשיב את היציבות ואת שלטונה 
אותן  פעלו  לכל השטחים שבהם  בדמשק,  המשטר  ובמשתמע של  המדינה,  וריבונותה של 
רוסיה  של  רוחה  מורת  על  נמסר  ושוב  שוב  המורדים.  מחנה  על  שנמנו  חמושות  קבוצות 
מהמשך הסיוע הישראלי למורדים, ועל רצונה כי ישראל תחדל מכל מעורבות בנעשה מצידו 

יוחאי עפר, ״תיעוד ראשון: צה״ל חושף את הסיוע ההומניטרי לסורים״, אן־אר־ג׳י, 19 ביולי 2017.  .49

הארץ, ״ישראל מסייעת למורדים״, 19 ביוני 2017.  .50

עמוס הראל, ״ישראל נערכת למנוע התקרבות איראנית בגולן ומגבירה את הסיוע הצבאי למורדים״,   .51

 Elizabeth Tsurkov, ״Israel׳s Deepening Involvement with Syria׳s ;2018 הארץ, 19 בפברואר
Rebels״, War on the Rocks, 14 February 2018.
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הסורי של הגבול. מעורבות, שהיה בה לדעת מוסקווה כדי לסייע ולעודד דווקא את אותן 
קבוצות אסלאמיות קיצוניות, שהוסיפו להיאבק במשטר הסורי וסירבו להניח את נשקן.53

יתרה מכך, למרות חתימתו של ההסכם לכינונו של אזור הרגעה בדרום סוריה, שממנו 
שנכללו  מרחבים  על  שליטתו  את  להשיב  הסורי  המשטר  פעל  ישראל,  כזכור  הסתייגה 
לכאורה באזור, תוך שישראל נותרה חסרת אונים ובחיבוק ידיים מול תהליך זה. דוגמה לכך 
ואף אילץ בראשית  ג׳אן, שעליה סגר המשטר הסורי  נמצאה במרחב העיירה מזרעת בית 
משפחתם  ובני  המורדים  מן  כמה  להיכנע.  בה  שפעלו  המורדים  קבוצות  את   2018 ינואר 
בחרו להתפנות אל מחוז אידליב שבצפון סוריה, ואחרים שבו אל חיקו של המשטר הסורי. 

בתגובה, הגבירה ישראל את הסיוע למורדים. 
בכל זה לא היה כדי למנוע את הסוף הבלתי נמנע של שלטון המורדים ברמת הגולן, ושל 
הסיוע הישראלי שהוגש להם. בקיץ 2018 פתח הצבא הסורי, בתמיכה של רוסיה ושל איראן 
ובהסכמה שבשתיקה ושמא בהשלמה מצידן של וושינגטון ואף ירושלים, בהתקפה על מעוזי 
לעבר  מורדים  אלפי  של  למנוסה  הביאה  ההתקפה  הגולן.  וברמת  סוריה  בדרום  המורדים 
סיוע  במתן  והסתפקה  לשטחה  כניסתם  את  מלאפשר  נמנעה  שזו  אלא  ישראל,  עם  הגבול 
הומניטרי לפליטים שהתנחלו עתה בקרבת גדר הגבול. עם זאת, ב־21 ביולי 2018 סייעה 
ישראל לפנות למעלה מ־400 פעילים בארגון ״הקסדות הלבנות״ ביחד עם בני משפחותיהם 
מאזור הגולן הסורי אל שטחה של ירדן, בדרכם לקבל מקלט במדינות אירופה וצפון אמריקה. 
נוכח מציאות חדשה זו שהשתררה לאורך הגבול הפסיק צה״ל ב־13 בספטמבר 2018 את 
פעילותה של מנהלת ״שכנות טובה״, וסגר את מרפאת ״מזור לדך״ ששימשה כמרפאת יום 

לחולים סוריים.54 
כחודש אחר כך, ב־15 באוקטובר 2018, נפתח מעבר הגבול בין ישראל ובין סוריה ליד 
קונֵיטרה, ובכך שבו לכאורה שתי המדינות אל המציאות ששררה ביניהן באזור הגבול טרם 
פרוץ המלחמה. מאלף בהקשר זה היה דיווח שפרסם כתב העת האמריקני ״פוריין פוליסי״, 
ולפיו חמישה ישראל ומימנה בחשאי לפחות 12 ארגוני מורדים בדרום סוריה, ואלו סייעו 
בידה למנוע מלוחמים של מיליציות שיעיות פרו־איראניות ומאנשי דאעש להתבסס בסמוך 
לגבולה. העברות הנשק מישראל למורדים כללו: רובי סער, מקלעים, מרגמות וכלי רכב. 
לפי הדיווח, הנשק הועבר דרך שלושה שערים בגבול סוריה — אותם המעברים ששימשו 
את ישראל להעברת סיוע הומניטרי לתושבי דרום סוריה. עם קריסתם של מאחזי המורדים 
״חטיבת  דוגמת  הלוחמות  הקבוצות  ממפקדי  כמה  לשטחה  ישראל  מילטה  סוריה,  בדרום 
עורר הסיוע את התקווה  פוליסי״  ״הפוריין  פורסאן אל־ג׳ולאן״, עם משפחותיהם. לטענת 
כי ישראל תעצור את התקדמות הצבא הסורי לעבר דרום המדינה. אלא  בקרב המורדים, 
שלדבריהם: ״כשהמשטר הסורי וחיל האוויר הרוסי פתחו במערכה באזור, ישראל רק עקבה 
אחר המתרחש מן הצד. למדנו שיעור שלא נשכח עוד הרבה מאוד זמן. לישראל לא אכפת 
מהאנשים או מן מההיבט האנושי. כל מה שמעניין את ישראל זה האינטרסים שלה״.55 כך 

רשת ג, כאן, תאגיד השידור הישראלי, 15 בדצמבר 2017.  .53

יואב זיתון, ״בתום שנתיים: צה״ל מפסיק את הסיוע ההומניטרי לסורים״, וויינט, 13 בספטמבר 2018.  .54
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או אחרת, חזון אזור הביטחון הישראלי מיצה את עצמו עם חזרתו של הצבא הסורי לאזור 
לאורך  השקט  כי  מוסקווה  בידי  לה  שהועברו  בערבויות  מסתפקת  שישראל  תוך  הגבול, 
ישראל  עם  עליו חתמה  הכוחות  להסכם הפרדת  מחויבת  וכי דמשק תישאר  יישמר  הגבול 

במאי 56.1974

מצוקתם של הדרוזים והדילמה הישראלית

אל  לוחמיו  את  להביא  דאעש  של  כיבושיו  היו  עתידים   2015 מאי-יוני  החודשים  במהלך 
מרגלותיו המזרחיים של הר הדרוזים )כמאחז קדמי שימשו להם הכפרים ביר קצב ואל־קצר, 
למרגלותיו של ההר שעליהם השתלטו עוד בנובמבר 2014(.57 במקביל עלה בידי לוחמיה 
של ג׳בהת אל־נֻצרה ובידי קבוצות מורדים אחרות להשתלט על מרבית מרחביו של מחוז 
בידי קבוצות  צדדיו  הוקף ההר ממרבית  ובכך  ומצפונו של ההר,  דרעא המצויים ממערבו 
מורדים. זאת למעט כביש סווידא-דמשק שנותר בידיו של המשטר, הגם שהמורדים החזיקו 
 2015 ניסו להבקיע בינואר  ואיימו לחסום את התנועה בה. המורדים אף  בשני צדי הדרך 
וביוני  עצמו,58  הדרוזים  הר  אזור  בתוככי  המצוי  אל־ת׳עלה  התעופה  שדה  אל  הדרך  את 
הלחץ  את  הגבירו  במקביל  באל־ח׳לח׳לה.  הסמוך  התעופה  את שדה  לכבוש  ביקשו   2015
ישראל,  הדרוזים שבשטח  הכפרים  מול  החרמון  למרגלות  המצויים  הדרוזיים  הכפרים  על 
נותר למעשה מעין מובלעת בשליטת המשטר במרחב, שהוחזק  זה  ובראשם הכפר חדר.59 
בקרב  ישראל  של  השכנוע  למאמצי  תודות  מעמד  החזיק  ולמעשה  המורדים  בידי  ברובו 
המורדים לבל יפרצו אליו. עוד בקיץ 2014 השתלטה ג׳בהת אל־נֻצרה על ג׳בל אל־סמאק 
במחוז אידליב, שבו מצויים 14 כפרים דרוזיים ובהם כ־30 אלף תושבים. מן האזור דווח על 
התנכלות מתמשכת של לוחמי ג׳בהת אל־נֻצרה שאף הרגו כ־20 תושבים דרוזים בכפר קלב 
וככזו שמקורה  כמקומית  הגדירה  על התקרית, שאותה  צער  הביעה  החזית  הנהגת  לוזה.60 
בטעות,61 אבל רבים מהדרוזים שחיו באזור עזבו אותו לדרום סוריה אל הר הדרוזים או 

לאחיהם הדרוזים בהר הלבנון.
מציאות זו קלעה את בני העדה הדרוזית בסוריה למיצר. אחרי הכול, במשך שנים הם 
דבקו במדינה הסורית והפגינו כלפיה נאמנות. הם המשיכו להפגין מחויבות ונאמנות זו גם 
כשפרצה המהפכה בסוריה, ובוודאי ככל שזו הלכה ועטתה על עצמה מעטה אסלאמי קיצוני. 
נוכח הישגי המורדים שהקיפו את ההר גבר בקרב הדרוזים החשש כי המשטר הסורי עלול 

ג׳קי חורי, יניב קובוביץ ונעה לנדאו, ״צבא סוריה מתקדם לקראת השתלטות על דרום המדינה, עשרות   .56

נערכים לאפשרות שיתקרבו  ובישראל  פליטים,  עוד  הודיעה שלא תקבל  ירדן  נמלטו מהאזור  אלפים 

לגבול״, הארץ, 28 ביוני 2018.

The fall of Tadmur, Ramadi and the Border Crossings Impose ISIS organization as a Main״   .57

Player״, Khalifa, 22 May 2015.
רויטרס, 12 בינואר 2015.  .58

רויטרס, 31 במאי, 14 ביוני 2015.  .59

בי־בי־סי בערבית, 11 בינואר 2015.  .60

אל־נשרה, 12 בינואר 2015.  .61
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כדי  את משאביו  להפנות  שיוכל  כדי  אויביהם,  לידי  אותם  ולהפקיר  לגורלם  אותם  להניח 
להציל את מה שניתן, ובראש ובראשונה את רצועת החוף שבה חיים בני עדתו של אסד — 
העדה העלווית. הלחץ שהפעילו המורדים על הכפרים הדרוזיים שלמרגלות החרמון עורר 
בקרב  אחיהם.  לעזרת  תבוא  ישראל  ממשלת  כי  שתבעו  בישראל,  הדרוזים  בקרב  תסיסה 
בני העדה הדרוזית אף נשמעה הטענה כאילו ישראל מסייעת למורדים שלחמו בבני עדתם, 
2 במסגרת  ובמיוחד אמורים היו הדברים בלוחמי ג׳בהת אל־נֻצרה. ריאיון ששודר בערוץ 
ובמהלכו רואיין פצוע  כתבה אודות הסיוע ההומניטרי שמגישה ישראל למורדים בסוריה, 

סורי שהכריז כי יהרוג כל דרוזי שיפול לידיו — לא הקל על האווירה.62 
ישראל הוטרדה אמנם מן האפשרות של משבר הומניטרי אם יעלה בידיה מורדים לכבוש 
דרשה  ישראל  כי  לספר  ידע  אף  יעלון  הביטחון  ושר  החרמון,  חדר שלמרגלות  הכפר  את 
מן המורדים עמם היא עומדת בקשר שלא לתקוף כפר זה.63 בה בעת לא התעלמו בישראל 
מן העובדה שדרוזים בחדר נמנעו מלבקש סיוע מישראל, ונותרו מחויבים למשטר הסורי. 
סמיר  יזם  שאותה  חדר,  בכפר  ישראל  נגד  טרור  בפעילות  מעורבים  היו  אף  מהם  אחדים 
פגעה  ישראל  איראן.  של  המהפכה  משמרות  אנשי  ושל  חזבאללה  של  בהכוונה  קונטאר 
גדר  לחצות את  או שעה שניסו  נגדה,  פיגועים  לבצע  החוליה בעת שנערכו  בכמה מחברי 
הגבול בדרכם להוציא פיגועים כאלו אל הפועל, ובדצמבר 2015 עמדה גם, לטענת הסורים 

וחזבאללה, מאחורי חיסולו של קונטאר.64
צוטט  הדרוזית,  העדה  של  מנהיגיה  עם  ג׳וליס  בכפר   2016 בספטמבר  שקיים  בפגישה 
הרמטכ׳׳ל גדי איזנקוט כאומר: ׳׳דאעש, ג׳בהת אל־נֻצרה, אחראר אל־שא׳ם? — אני מסתכל 
לכם בעיניים ואומר לכם כי אין לנו שום קשר איתם״. איזנקוט אישר עם זאת כי ישראל 
מקיימת לעתים קשרים עם קבוצות מורדים מקומיות בגולן הסורי, שאינן נחשבות קיצוניות, 
כדי להבטיח את שמירת השקט לאורך הגבול. לדבריו הצטרף גם מפקד פצ״ן, אלוף אביב 
לג׳בהת אל־נֻצרה חסרות בסיס. ״דבריי אלו  סיוע של צה״ל  כי הטענות על  כוכבי, שקבע 
מהווים הכחשה יותר חזקה מאיזה פוסט בפייסבוק״ )רמז לפוסטים שהעלו פוליטיקאים דרוזים 

בישראל, ובהם טענו כי ישראל מקיימת קשר ומגישה סיוע ללוחמי ג׳בהת אל־נֻצרה(.65
חידוש  נוכח   ,2017 נובמבר  בראשית  והתעורר  שב  בישראל  הדרוזים  בקרב  המתח 
הקרבות סביב לכפר חדר כחלק מן המאבק בין המורדים ובין המשטר במאמץ לקבוע עובדות 
בשטח לקראת הכרזת הפסקת אש וכינונו של אזור הרגעה במרחב זה. המשטר הסורי בסיוע 
חזבאללה פתח במתקפה על מאחזי המורדים בכפרים שבמרחב קונֵיטרה, ואלו מצידם הגיבו 
במתקפה לעבר הכפר חדר שנמצא במעין מובלעת המוקפת ממרבית עבריה בידי קבוצות של 
מורדים. האחרונים פוצצו ב־3 בנובמבר 2017 מכונית תופת בלב הכפר, שהותירה אחריה 

תשעה הרוגים וכמה עשרות פצועים.66

ערוץ 2, 19 ביוני 2015.  .62

מעריב, 29 ביוני 2015.  .63

הארץ, 24 בדצמבר 2014.  .64
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האירועים בחדר עוררו תסיסה בקרב הדרוזים ולצד מחאות רמות מצד דרוזים בגולן ואף 
ניסו כמה עשרות דרוזים מן הכפר מג׳דל שמס לעבור לשטח סוריה כדי  בתוככי ישראל, 
לסייע לאחיהם בחדר, אך נעצרו בידי חיילי צה״ל. עלי אבו ג׳אבר, תושב הכפר איים כי: 
״ישראל משחקת באש. כולנו נעבור את הגבול בכל הכוח, ואף אחד לא יעצור אותנו. אנחנו 
לא רוצים לפגוע באף אחד אבל לא נשתוק נוכח הפגיעה בנו.]...[ אם המתקפה הזו תחזור על 
עצמה שוב בכפר חדר, אזי על ישראל לדעת שאנו נוריד את גדר הגבול וניכנס לכפר חדר 
כדי להגן עליו ואף אחד לא יוכל לעצור בעדנו״.67 גם מנהיג הדרוזים ֻמוַפק טריף התייחס 
לנושא: ״אנחנו לא מבקשים שישראל תיכנס לסוריה או תכבוש את הכפר. ג׳בהת אל־נֻצרה 
נמצאת תחת עינו הפקוחה של צה״ל שיכול להגיד להם: ׳תיזהרו, אל תתקרבו לכפר הזה, זה 
בשבילנו קו אדום׳. אנחנו סומכים על צה״ל שיעשה את זה.]...[ בסופו של יום הארגון הזה 
יכוון את הרובים גם לעברנו ולעבר המדינה״.68 נוכח המתח הגואה בקרב הדרוזים בישראל 
פרסם דובר צה״ל הודעה חריגה, ולפיה צה״ל ערוך ומוכן לסייע לתושבי הכפר וכי ימנע 
פגיעה בכפר או אף את כיבושו מתוך מחויבות לאוכלוסייה הדרוזית״.69 בסופם של שני ימי 
קרב שקטה החזית בחדר בלא שמי מהצדדים רושם לעצמו הישג כלשהו. בינואר 2018 שבה 

השליטה במרחב זה לידי הצבא הסורי, ובכך הוסר המצור מעל לכפר חדר.
בעינה נותרה השאלה איזה נזק אם בכלל נגרם ליחסים בין העדה הדרוזית ובין ישראל 
נוכח תחושתם של דרוזים רבים, תחושה לא אובייקטיבית יש לציין ובכל זאת תחושה רווחת 
בקרב דרוזים רבים, כי במאבק בין המורדים הסורים, רבים מהם אנשי תנועות אסלאמיות 
קיצוניות ובראשן ג׳בהת אל־נֻצרה ובין אחיהם, צידדה ישראל באויבי אחיהם למרות שאלו 
האחרונים תמכו במשטר הסורי ושיתפו פעולה עם אנשי חזבאללה. בכל האמור ברמת הגולן 
חיקה  אל  ברמה  הדרוזיים  הכפרים  תושבי  את  השיב  המלחמה  של  המסתמן  שסיומה  הרי 
של סוריה, למרות שהיו בקרבם שהביעו תמיכה במורדים עם פרוץ המהפכה במדינה. אף 
המגמה של התקרבות לישראל נבלמה כפי שהעידה החרמה שיטתית של הבחירות למועצות 
המקומיות הדרוזיות שהתקיימו ב־30 באוקטובר 2018, לראשונה מאז השתלטה ישראל על 

רמת הגולן.70

ישראל פועלת נגד העברות אמל״ח מסוריה לידי חזבאללה ונגד 
התחמשותה של סוריה בנשק רוסי מתקדם

עוד בראשית 2013 נוסף למדיניות הישראלית בשאלה הסורית נדבך חדש, שעניינו החלטתה 
של ישראל לפעול בתוככי עומק שטחה של סוריה כדי למנוע העברתו של נשק מתקדם לידי 

״הדרוזים בגולן מאיימים: ״ישראל משחקת באש, נחצה לסוריה בכל הכוח״, וויינט, 3 בנובמבר 2017.  .67

וויינט,  חדר״,  את  תכבוש  שישראל  מבקשים  ״לא  הדרוזים:  ״מנהיג  שומפלבי,  ואטילה  קייס  רועי   .68

5 בנובמבר 2017.

״הדרוזים בגולן מאיימים: ״ישראל משחקת באש, נחצה לסוריה בכל הכוח״, וויינט, 3 בנובמבר 2017.  .69

נעה שפיגל, ״מועמדים דרוזים ברמת הגולן פורשים מהבחירות המקומיות בשל איומים בחרם״, הארץ,   .70

29 באוקטובר 2018.
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2013 דווח במפתיע מדמשק כי מטוסים ישראליים תקפו מטרות  חזבאללה. ב־30 בינואר 
מאז  הסורי  השטח  בעומק  ראשונה  ישראלית  תקיפה  זו  הייתה  דמשק.71  בקרבת  צבאיות 
אל־ בדיר  להקים  דמשק  שביקשה  הגרעיני  הכור  את  ישראל  תקפה  אז   ,2007 ספטמבר 
זור שבצפון המדינה. דיווחים על התקיפה נמסרו תחילה בתקשורת הלבנונית והישראלית, 
כי  טענה  הסורית  הידיעות  סוכנות  מדמשק.72  גם  לתקיפה  אישור  הגיע  יותר  מאוחר  ורק 
היעד שהותקף הוא מתקן המצוי בגֻ׳מראיא שבקרבת הבירה הסורית, ושייך למרכז הסורי 
ותיאום  הכוונה  קידום,  היא  המוצהרת  שמטרתו  סורי  ממשלתי  )ארגון  מדעיים  למחקרים 
מתקדמים(.  לחימה  אמצעי  פיתוח  על  גם  מופקד  בנוסף  אבל  במדינה,  מדעית  פעילות  של 
בדיווחים בתקשורת הזרה נטען לעומת זאת כי היעד לתקיפה הישראלית היו מערכות טילי 
דמשק  התעתדה  ושאותן  הרוסים,  בידי  לסוריה  שסופקו  אס־אי־17  מדגם  מתקדמים  נ״מ 
היה  ק״מ שעשוי   150 עד  לטווח של  נ״מ מתקדם  בטיל  מדובר  חזבאללה.73  לידי  להעביר 
להקשות על פעילות חיל האוויר הישראלי בשמי לבנון, ומכאן שבישראל התייחסו אליו כאל 

נשק שובר שוויון שמסירתו לידי חזבאללה היא בבחינת חציית קו אדום. 
ישראל נמנעה מלהתייחס לדבר התקיפה, אולם ימים לאחר מכן אישר שר הביטחון ברק 
האירוע  את  למנף  ביקשה  דמשק  בסוריה.74  פעלה  אכן  ישראל  כי  בצרפת  ביקורו  במהלך 
את  בעבר  תקפו  המורדים  גם  כי  לטעון  מיהרה  הסורית  וההסברה  תעמולתיים,  לצרכים 
האתר בגֻ׳מראיא: ״ישראל והמורדים פעלו ומוסיפים לפעול בשיתוף פעולה, במטרה לפגוע 
ביכולות אסטרטגיות של סוריה״. סוכנות הידיעות הסורית גם מסרה מפי מקורות רשמיים 
בדמשק כי סוריה שומרת לעצמה את הזכות להגיב על התקיפה הישראלית, אלא שהדברים 
נאמרו בחצי פה שכן לכל היה ברור כי במצבו של המשטר הסורי אין הוא יכול להרשות 

לעצמו לפתוח חזית נוספת.75
המשחק  כללי  את  לשנות  כדי  אסד,  של  חולשתו  את  לנצל  החליטה  ישראל  כי  נראה 
שהתקיימו בגבולה הצפוני במשך שני העשורים האחרונים. אחרי הכול במשך שנים ארוכות 
אפשרו הסורים העברתם של עשרות אלפי טילים מתקדמים לידי חזבאללה, כל זאת תחת עיניה 
הפקוחות של ישראל, שנרתעה מלפעול מחשש לתגובה של הצבא הסורי או של חזבאללה 
בשל מאזן ההרתעה שהתקיים בין הצדדים. המהפכה הסורית הביאה לשינוי במצב הדברים, 
שכן היא שיקעה את הצבא הסורי ובעקבותיו גם את חזבאללה, בביצה טובענית של מלחמת 
כולו במאבק  כל  ומרוכז  מיכולותיו,  איבד  זה  צבא  כי  הניחו  בישראל  מדם.  עקובה  אזרחים 

ההישרדות נגד המורדים בכל רחבי המדינה. מכאן שיכולת התגובה שלו הפכה מוגבלת.
שדה  הותקף  הפעם  בסוריה.  ותקפה  ישראל  שבה   2013 במאי   3 שישי  יום  בשחר 
התעופה הבין־לאומי של דמשק. יומיים לאחר מכן תקפו מטוסים ישראליים שורה של יעדים 
גם  נמצא  ושבו  הבירה  על  המשקיף  קאסיון  ג׳בל  פסגת  על  מהם  אחד   — דמשק  בסביבות 

סאנא, 30 בינואר 2013.  .71

אל־ֻמסתקבל, 30 בינואר 2013; וויינט, 30 בינואר 2013.  .72

ניו יורק טיימס, 1 בפברואר 2013, הארץ, 1 בפברואר 2013.  .73

רויטרס, 5 בפברואר 2013.  .74

סאנא, 30 בינואר, 1 בפברואר 2013.  .75
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ארמון הנשיאות, מקום מושבו של הנשיא אסד.76 הסורים נמנעו לדווח על התקיפה הראשונה 
על נמל התעופה. בהודעה שפרסמה סוכנות הידיעות הסורית נמסר רק כי בעקבות ירי של 

פצצות מרגמה בידי המורדים לעבר שדה התעופה פרצה בו דלקה, אך כובתה עד מהרה.77 
פיצוצים  והמראות —  נוכח הקולות  יותר להסתיר  את התקיפה השנייה היה כבר קשה 
עזים שנשמעו בכל רחבי הבירה הסורית ואש שהתלקחה ביעדים שהותקפו, ובמיוחד בג׳בל 
קאסיון המשקיף על דמשק ושנראתה בכל רחבי העיר. הפעם הודו הסורים כי אכן מדובר 
בתקיפה ישראלית, אך טענו כי היעד שהותקף הוא אותו מתקן של מרכז סרס בגֻ׳מראיא 
הישראלית,  וזו  הזרה  התקשורת  דיווחי  מתוך   78.2013 בינואר  כבר  ישראל  תקפה  שאותו 
שנסמכו בעיקר על הדלפות ממקורות צבאיים אמריקניים, עלה עם זאת כי היעד לתקיפה 
 ,110 פאתח  איראנית,  מתוצרת  מתקדמים  קרקע־קרקע  טילי  של  משלוח  היה  הישראלית 
שהיו בדרכם מאיראן, דרך סוריה, לידי חזבאללה. הפרשנים הצבאיים בישראל ידעו לספר 

גם הפעם כי מדובר בנשק שובר שוויון, שאת העברתו ביקשה ישראל למנוע בכל מחיר.79
מדמשק מיהרו בתגובה לאיים כי אם תשוב ישראל ותתקוף את סוריה, תהיה תגובתה 
מידית וחריפה. דוברים סורים אף רמזו כי תגובה שכזו עשויה להיות פתיחתה של חזית רמת 
הגולן לפעילות ״התנגדות״, היינו לפעילות טרור נגד ישראל דוגמת פעילותו של חזבאללה 
בשעתו מדרום לבנון. בערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל־מיאדין אף ידע מנהל הערוץ, ע׳סאן בן 
ג׳דו, לדווח כי אם ישראל תשוב ותתקוף בסוריה תיתקל בתגובה קשה, וכי בדמשק הוחלט 
כי כל רכב ישראלי שיסייע למורדים להעביר פצועים אל שטח ישראלי וכל בית חולים שדה 
שתקים ישראל כדי לטפל במורדים — ייחשבו מטרה צבאית לגיטימית.80 לכך ניתן אישור 
ולפיו סוריה עתידה לאפשר לפלגים פלסטינים  גם בערוץ החדשות הסורי אל־אח׳אבריה, 
לפעול נגד ישראל לאורך הגבול ברמת הגולן.81 נצראללה הצטרף למאיימים ובנאום ב־9 
כי  הכריז,  בסוריה  בקרבות  הארגון  של  מעורבות  להצדקת  ברובו  שהוקדש   2013 במאי 
מוכן לסייע  כי ארגונו  הוסיף  נצראללה  הגולן.  חזית חדשה ברמת  ישראל  במעשיה פתחה 
למאבק העממי הסורי ברמת הגולן, ונכון לקבל מידי סוריה כל נשק חדיש שזו תעביר לידיו. 
״כשם שסוריה עמדה לצד העם הלבנוני ותמכה בהתנגדות העממית שלו, חומרית ומורלית, 
עד שההתנגדות הזו הצליחה לשחרר את דרום לבנון, כך אנו בהתנגדות הלבנונית מודיעים 
שנעמוד לצד ההתנגדות העממית הסורית ונגיש לה סיוע חומרי ומורלי, נשתף עמה פעולה 

ונתאם עמה את מהלכינו כדי לשחרר את הגולן הסורי״.82
ישראל נמנעה מלהשיב במישרין על האיומים הסוריים, וממילא לא נטלה אחריות באופן 
פומבי או רשמי על התקיפות שיוחסו לה בעומק השטח הסורי. ואולם, שר הביטחון יעלון 

הארץ, 6 במאי 2013.  .76

סאנא, 3 במאי 2013.  .77

הטלוויזיה הסורית, 5 במאי 2013.  .78

הארץ, 8, 7 במאי 2013.  .79

ערוץ הטלוויזיה אל־מיאדין, 7 במאי 2013.  .80

ערוץ הטלוויזיה אל־אח׳באריה, 9 במאי 2013.  .81

אל־מנאר, 9 במאי 2013.  .82
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הכריז ב־21 במאי 2013 כי: ״מדיניותה של ישראל ברורה — אנחנו לא מתערבים במלחמת 
האזרחים בסוריה, אבל לא נאפשר זליגת אש לשטחנו״. הרמטכ׳׳ל רא״ל בני גנץ חידד את 
האיום: ״אם אסד ידרדר את המצב ברמת הגולן — הוא ישלם את המחיר״.83 ארצות־הברית 
ובריטניה מיהרו לגבות את ישראל, ואובמה אף קבע כי לישראל יש זכות למנוע העברתו 
של נשק לידי חזבאללה.84 נראה היה כי כמו במהלך מלחמת לבנון השנייה, אז עודד הנשיא 
האמריקני ג׳ורג׳ בוש הבן את ראש הממשלה אהוד אולמרט לפתוח בחזית נוספת עם הסורים, 
היה אובמה מעוניין שישראל תעשה את מה שהאמריקנים אינם מעונינים לעשות — להפעיל 
לחץ על המשטר הסורי. זה גם היה ככל הנראה המניע שעמד מאחורי ההדלפות של גורמים 
מתוך הממסד הביטחוני האמריקני, ולפיהן ישראל היא העומדת מאחורי גל התקיפות בסוריה.
כחודשיים לאחר התקיפה הישראלית, דווח, גם הפעם מפי מקורות צבאיים אמריקנים, כי 
בליל 5 ביולי 2013 תקפה ישראל מטרה צבאית סורית באזור אל־סאמיה שבסמוך לעיר הנמל 
לאדִ׳קיה שלחוף הסורי. היעד שהותקף הפעם היה מחסן שבו אוחסנו טילי יאחונט מתוצרת 
שנשמעו  עזים  פיצוצים  על   2013 ביולי  ב־6  עוד  דווח  והזרה  הערבית  בתקשורת  רוסית. 
באזור לאדִ׳קיה. אך העיסוק בדיווח היה מינורי בעיקר בשל הדרמה שהתחוללה באותה עת 
במצרים, שם הדיח הצבא מן השלטון את הנשיא ֻמחמד ֻמרסי, אך אולי גם משום שבניגוד 
לתקיפות קודמות מדובר היה הפעם בתקיפה שהתבצעה באזור מרוחק, בלב אזור הררי. איש 

לא העסיק עצמו בשאלה מי עמד מאחורי התקרית, והיא יוחסה למורדים הסוריים.85
מדם  העקובה  במלחמה  מתערבים  שאיננו  ארוכה  תקופה  ״זו  בהתחמקות:  הגיב  יעלון 
בסוריה. הצגנו קווים אדומים ואנו מקפידים עליהם. שם פיצוץ או פה גיחה, זהו המזרח־
התיכון, אבל לרוב מאשימים אותנו באחריות לכל מה שמתרחש באזור״.86 בריאיון שהעניק 
ל״וושינגטון פוסט״ ביוני 2015 הסביר יעלון מהם קווים אלו: ״המדיניות שלנו היא מחד לא 
להתערב, ומאידך לשמור על האינטרסים שלנו. שלושת ׳הקווים האדומים׳ שישראל הציבה 
בנוגע למתרחש מעבר לגבול הם: האחד אוסר על העברת נשק מתקדם לידי כל ארגון טרור, 
בין אם מצד איראן או מצד סוריה. השני אוסר על העברת חומרים כימיים או נשק כימי 
לידי כל ארגון טרור, והשלישי אוסר על כל הפרה של הריבונות שלנו, ובפרט ברמת הגולן. 

כאשר זה קורה )אחד הקווים נחצה(, אנחנו פועלים״.87
של  הקונטקסט  אך  מכן,  שלאחר  בחודשים  גם  בסוריה  ותקפה  שבה  כמדווח,  ישראל, 
נגד  שכוונה   2013 בדצמבר  ישראלית  תקיפה  למשל  כך  לחלוטין.  שונה  היה  אלו  תקיפות 
לבנון,  שטח  בתוככי  חזבאללה  ולטענת  הסורי-לבנוני,  הגבול  על  שנמצא  תחמושת  מחסן 
לבנון  מלחמת  של  סיומה  מאז  לראשונה  ולחדש,  התקיפה  על  להגיב  הארגון  את  הביאה 
הגיעו  כבר  יותר  מאוחר  שנה  הגבול.  לאורך  ישראל  נגד  הצבאית  פעילותו  את  השנייה, 
הרוסים לסוריה, והפכו לבעלי הבית במדינה זו ובוודאי שלבעלי הדבר בכל האמור במרחב 

הארץ, 22 במאי 2013.  .83

רויטרס, 4 במאי 2013.  .84

הארץ, 7 ביוני, 14 ביולי CNN ;2013,ו13 ביולי 2013.  .85

ערוץ 2, 17 ביולי 2013  .86

וושינגטון פוסט, 3 ביוני 2015.  .87
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האווירי הסורי. מציאות זו חייבה את ישראל לפתוח בדיאלוג עם מוסקווה, כדי שזו תתיר או 
לכל הפחות תעלים עין מהמשך התקיפות של ישראל על אדמת סוריה.

חזית הגולן — בין חזבאללה ודאעש

החלטתה של ישראל לתקוף בסוריה החל בראשית 2013 ועוד קודם לכן מעורבותה הגוברת 
במרחב הסורי של רמת הגולן, באו על רקע שקיעתה, כדי התפרקותה, של המדינה הסורית. 
הראשונה  המחוז  עיר  אל־רקה,  העיר  את  לכבוש  המורדים  בידי  כזכור  עלה   2013 במרס 
שנפלה לידיהם. כמה שבועות לאחר מכן הוטל חזבאללה לראשונה לקרב בסוריה, תחילה 
המדינה.  ברחבי  נוספים  באזורים  יותר  ומאוחר  המדינה,  במרכז  אל־קוֵציר  העיירה  באזור 
חזבאללה  בין  ההתנגדות״  ב״ציר  הכוחות  במשוואת  משמעותי  שינוי  ביטאה  המעורבות 

ואיראן ובין אסד, והפכה את השליט הסורי תלוי בחסדי שותפיו. 
שנראה  מה  נוכח  בישראל,  רוח  קורת  בתחילה  עוררה  למערכה  חזבאללה  של  כניסתו 
היה כשקיעתו בבוץ הסורי. הרמטכ״ל רא״ל בני גנץ, אף התבטא ב־27 ביוני 2013: ״סוריה 
עודנה שותתת דם, ובלבנון האש החלה לאחוז בשולי גלימתו של נצראללה״.88 אלא שהגעתו 
אוויריות חוזרות  ומנגד תקיפות  של חזבאללה אל קו הגבול הישראלי-סורי ברמת הגולן, 
ונשנות של ישראל על אדמת סוריה שכוונו נגד משלוחים של אמצעי לחימה שביקשה איראן 
להעביר לידי הארגון, הקשו על שמירת אותו מאזן התרעה והגבירו את החשש מפני חיכוך 
או אף הידרדרות לאורך קו הגבול, אלא שהפעם קו הגבול הישראלי-סורי. המעורבות של 
חזבאללה ומאחוריו איראן בלחימה הובילה לשורה של תקריות שהעידו אמנם על זהירות 
של  במחיר  גם  ולשמר,  לדבוק  נחישות  על  גם  אך  מהסלמה,  להימנע  הארגון  מצד  ורצון 

הסלמה, את אותו מאזן מול ישראל.
חזבאללה היה נכון אמנם להשלים עם תקיפותיה של ישראל שכוונו נגד משלוחים של 
נשק שיועדו אליו, ובתנאי שאלו תתבצענה על אדמת סוריה, אך היה נחוש שלא להעניק לה 
חופש פעולה מלא. הוא פעל לפיכך נגדה משזו פגעה באנשיו בצד הסורי של רמת הגולן, 
 2014 במרס  ב־14  אנשיו.  וייפגעו  במקרה  סוריה  בתוככי  בתקיפות  יגיב  כי  הבהיר  ואף 
התפוצץ מטען חבלה סמוך לכוח ישראלי שנע סמוך לחוות שבעא — שטח המריבה סמוך 
למשולש הגבולות סוריה-ישראל־לבנון שבו נהג חזבאללה עד לפרוץ מלחמת לבנון השנייה 
לבצע מפעם לפעם פיגועים נגד ישראל. לראשונה מאז סיומה של מלחמת לבנון השנייה נטל 

הארגון אחריות לפיגוע.89 
נראה כי חזבאללה הגיע למסקנה, כי ישראל מניחה שמעורבותו במלחמה בסוריה מעניקה 
לה חופש פעולה מולו. בארגון קשרו את התעוזה של ישראל לפגוע באתר של חזבאללה 
בתוככי השטח הלבנוני, לראשונה מאז מלחמת לבנון השנייה, לחיסולו המסתורי של חסאן 
הולו אל־לקיס, מבכירי הארגון שעמד בראש היחידה האווירית של הארגון והיה אחראי בין 

יואב זיתון ואיתמר אייכנר, ״הרמטכ״ל: חזבאללה סובל ממשבר מוראלי״, וויינט, 22 בפברואר 2017.  .88

ערוץ הטלוויזיה אל־מיאדין, 15 בינואר 2015.  .89
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היתר על מערך הכטב׳׳מים שבהם עשה חזבאללה שימוש מפעם בפעם נגד ישראל. לקיס 
חוסל בידי אלמונים בסמוך לביתו, בלילה שבין 5-4 בדצמבר 90.2013

ב־7 באוקטובר 2014 שב חזבאללה והטמין מטעני חבלה בהר דב, ובפיצוץ המטענים 
נפצעו שני חיילים ישראלים. גם הפעם נטל חזבאללה אחריות על־פיצוץ המטענים, ו״אל־
מנאר״ מסר: ״חוליה על־שם החלל עלי חסן ַחידר ביצעה את הפעולה נגד חיילים שנסעו 
 ,2014 בספטמבר  ב־5  נהרג  הארגון  שלטענת  חזבאללה  איש  היה  ַחידר  סיור״.  ברכב 
שבדרום  צור  לעיר  סמוך  שהתגלה  ישראלי  האזנה  מתקן  הפציץ  ישראלי  מל״ט  כאשר 
משלוחי  סוריה  אדמת  על  ותקפה  ישראל  מששבה  זאת,  עם  הארגון.91  אנשי  בידי  לבנון 
נשק שעשו את דרכם לידי חזבאללה נמנע הארגון מלהגיב, וכך נהג בתקיפות שבאו לאחר 

מכן מדי כמה שבועות.92

חזבאללה מבסס אחיזה בקרב תושביו הדרוזים של הגולן הסורי

ב־7 בדצמבר 2013 נתגלה מטען חבלה סמוך לגדר הגבול, בלא שגרם לנזק או לנפגעים. 
איש לא נטל אחריות להנחת המטען. מאוחר יותר ב־18 במרס 2014 התפוצץ מטען בסמוך 
לג׳יפ סיור של צה׳׳ל מצפון למג׳דל שמס, ופצע ארבעה חיילים — אחד מהם קשה. ישראל 
מיהרה להטיל את האחריות לאירוע על כתפי המשטר הסורי, ובלילה שבין 19-18 במרס 
2014 תקפו מטוסים של חיל האוויר הישראלי מטרות בשטח סוריה ובהן את מפקדת חטיבה 
90, חטיבת הקו המחזיקה את קו הגבול בגזרה הצפונית של רמת הגולן, וכן את מטה מחלקת 
הביטחון הצבאי בסאסא. כמה ימים לאחר מכן נורו קטיושות לעבר אזור החרמון. איש לא 
נפגע ואף גורם לא נטל אחריות לירי.93 כמה חודשים לאחר מכן בראשית יולי 2014 דווח 
מדמשק, כי ֻמוַפק בדריה, דרוזי מן הכפר חדר שלמרגלות החרמון, נהרג חודש קודם לכן 
בפיצוץ מטען בעת שנסע במכוניתו מקונֵיטרה לדמשק. הסורים טענו כי החיסול היה מעשה 
ידיה של ישראל, ובא בתגובה לירי רקטות על מוצב ישראלי בחרמון בחודש מרס 2014, 

שאת האחריות עליו הטילה ישראל על הצבא הסורי ועל חזבאללה.94
ישראל נמנעה מליטול אחריות לחיסול, אך מקורות ישראליים ידעו לספר כי ירי הרקטות 
נאמניו של המשטר הסורי, ככל הנראה דרוזים תושבי הכפר  בידי  נעשו  והנחת המטענים 
בהכרח  לא  היינו  קונטאר.  של  בפיקודו  מהתארגנות  חלק  שהיו  החרמון  שלמרגלות  חדר 
על־פי הנחיות או אף שלא בידיעת המשטר הסורי. התארגנות זו עמדה כנראה גם מאחורי 
ירי של פצצות מרגמה לעבר ישראל במהלך מבצע ״צוק איתן״ ב־13 ביולי וב־21 באוגוסט 
2014. זאת לצד רקטות שנורו מלבנון לכיוון הגליל המערבי בסמיכות זמנים, ככל הנראה 

בידי ״גדודי עבדאללה עזאם״, שלוחת אל־קאעדה בלבנון.95 

הארץ, 6 בדצמבר 2013; אל־ראי )כוֵית(, 5 בדצמבר 2013.  .90

אל־מנאר, 5 בספטמבר, 7, 8 באוקטובר 2014.  .91

הארץ, 8 בדצמבר 2014.  .92

ערוץ 2, 7 בדצמבר 2013, 18, 19, 23 במרס 2014.  .93

אל־ג׳זירה, 5 ביולי 2014; ערוץ אל־מיאדין, 5 ביולי 2014.  .94

ערוץ 2, 13, 15 ביולי, 21 באוגוסט 2014.  .95
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חזבאללה נמנע מלהגיב על חיסולו של בדריה, וכך נהג גם המשטר הסורי. כחצי שנה 
לאחר מכן, ב־26 באפריל 2015, נהרגו ארבעה חמושים מחדר מירי, כך על־פי הדיווח, של 
מסוק ישראלי בעת שניסו לחצות את גדר הגבול באזור מג׳דל שמס, וב־29 ביולי 2015 פגע 

כלי טיס ישראלי בשלושה פעילים מחדר שתכננו לחצות את הגבול לתוך ישראל.96
ב־18 במרס 2017, על־פי דיווח סורי, פגעה ישראל בחבר באחת המיליציות הפועלות 
בשורות משטרו של אסד באזור קונֵיטרה. מדמשק דווח כי מדובר ביאסר אל־ַסיד, וכי הוא 
ח׳אן  העיירה  תושב  היה  ההרוג  ברכבו.  שנסע  שעה  ישראלי  טיס  כלי  של  מפגיעה  נהרג 
מפקד  באזור.  שהוקמה  המשטר  תומכי  של  מיליציה  הגולן,  בפוג׳  כמפקד  ושימש  ארנבה, 
פצ״ן, אלוף אביב כוכבי, התייחס לפעולת החיסול בטקס חילופי מפקדי הפיקוד, כשהעיר 
כי הוא: ״גאה לפקד על פיקוד שביד אחת מסכל חוליות אויב, וביד האחרת, ממקום הסיכול 
ממש, מוביל פצועים וילדים מארץ אויב לטיפול רפואי בארץ״. בתקשורת הישראלית נרמז 
בהשראת  הגולן,  רמת  בחזית  טרור  פיגוע  הפועל  אל  להוציא  בניסיון  מעורב  היה  ַסיד  כי 

איראן וחזבאללה נגד ישראל.97

ינואר 2015 — חיסולו של ג׳האד ֻמע׳ניה

בראשית ינואר 2015 שב הגבול הישראלי והתלקח. ב־18 בינואר 2015 דווח כי מסוקי קרב 
שסיירה  חזבאללה  לוחמי  של  קבוצה  לעבר  טילים  כמה  שיגרו  הישראלי  האוויר  חיל  של 
ג׳האד  ובהם  מאנשיו,  חמישה  נהרגו  בתקיפה  כי  להודיע  מיהר  חזבאללה  הגבול.  לאורך 
ֻמע׳ניה, בנו של מפקדו הצבאי לשעבר של הארגון עמאד ֻמע׳ניה וכך גם גנרל אללה־דדי, 
ששימש כיועץ לצבא הסורי מטעם משמרות המהפכה. בהודעה שפורסמה נכתב כי הגנרל 

היה במשימה בסוריה, וסיפק ״ייעוץ קריטי״ לסורים הנלחמים במורדים.98
סיור  חזבאללה  אנשי  תקפו   2015 בינואר  ב־28  לבוא.  איחרה  לא  חזבאללה  תגובת 
ישראלי בסמוך לגבול בהר דב, ובתקיפה נהרגו שניים מחיילי הסיור.99 עם זאת, למרות 
היו  שלחזבאללה  משום  בעיקר  הגבול.  לאורך  רגיעה  והשתררה  שבה  מהסלמה,  החשש 
ובעיקר  הסורי,  המשטר  של  במצבו  ההידרדרות  נוכח  בסוריה  יותר  חשובים  עיסוקים 
החשש מפניו של דאעש לאחר שבידי לוחמיו של זה עלה להבקיע אל מרכזה של סוריה 
האיראנים,  ושולחיו  חזבאללה  הזכירו  לפעם  מפעם  זאת,  ובכל  המדינה.  של  דרומה  ואל 
משטח  מרגמה  פצצות  נורו   2015 באוגוסט  ב־20  באזור.  קיומם  את  ֻקדס״,  ״כוח  אנשי 
סוריה אל הגולן, ולראשונה מאז מלחמת יום הכיפורים גם אל אצבע הגליל. ישראל הגיבה 

אל־ג׳זירה, 26 באפריל, 29 ביולי 2015.  .96

קייס,  רועי   ;2017 במרס   19 היום,  ישראל  ממוקד״,  חיסול  ביצע  ישראלי  מל״ט  בסוריה:  ״דיווח   .97

יואב זיתון, ״ישראל חיסלה איש מיליציה סורי״, וויינט, 19 במרס 2017; יוסי מלמן, ״שר הביטחון 

והרמטכ״ל נוטלים סיכון מכוון בביצוע התקיפות בסוריה״, מעריב, 19 במרס 2017.

אל־מנאר, 18, 19 בינואר 2014; אל־ג׳זירה, 19 בינואר; ערוץ 2, 19, 20 בינואר 2015.  .98

הארץ, 29 בינואר 2015.  .99
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בתקיפה מן האוויר של 14 מטרות, ובהן מטהו של מושל מחוז קונֵיטרה ומפקדת חטיבה 90 
וכן עמדות צבאיות נוספות.100

חיסולו של סמיר אל־קונטאר

בליל 19 בדצמבר 2015 חוסל בדמשק סמיר אל־קונטאר, בעת ששהה בדירה בבניין ברובע 
 1979 באפריל  שהשתתף  לבנוני,  דרוזי  קונטאר,  הסורית.  הבירה  של  שבדרומה  ג׳רמאנא 
הישראלי,  בכלא  מאז  ושהה  שוטרים  ושני  הרן  משפחת  בני  נרצחו  שבו  בנהריה  בפיגוע 
חזבאללה שכללה את  עם  חילופי שבויים  2008 במסגרת עסקת  ביולי  מן המעצר  שוחרר 
החזרת גופות החיילים החטופים ממלחמת לבנון השנייה, אלדד רגב ואהוד גולדווסר. לאחר 
שחרורו נשא קונטאר את זַינב ברגאווי, שיעית לבנונית לאישה, ובכך היה כדי לקרב אותו 
לשיעה. אך מה שחשוב יותר, הוא החל פועל בשירות חזבאללה במאמץ לקרב אל הארגון 
את הדרוזים ברמת הגולן הסורית, ובניסיון לארגן קבוצות מקרבם לפעולה נגד ישראל. זו 
זו, לרוב בשעה שניסו לחדור לשטחה.  האחרונה פעלה מפעם לפעם נגד חברי התארגנות 
עתה, כאמור, הגיע גם תורו של קונטאר עצמו, יחד עם כמה מעוזריו, הגם שישראל נמנעה 

כאמור מליטול באופן רשמי אחריות לחיסול.101
בתגובה ישירה לחיסולו של קונטאר נורו למחרת היום רקטות משטח לבנון לעבר הגליל 
המערבי וככל הנראה ארגונו של אחמד ג׳יבריל, החזית העממית לשחרור פלסטין־המפקדה 
הכללית, הפועלת בחסותו של המשטר הסורי, היא שעמדה מאחורי הירי, אפשר שעל דעת 
עצמה ובלא הנחיות מדמשק או מחזבאללה בבירות.102 תגובתו של חזבאללה עצמו לחיסולו 
של קונטאר באה כשבוע לאחר מכן, ב־4 בינואר 2016 כשמטען נפץ שהוטמן בשטח ישראל 
באזור הר דב פוצץ בידי לוחמי הארגון בעת שסיור של צה׳׳ל עבר בקרבתו. איש מחיילי 
הסיור לא נפגע בפיצוץ אך חזבאללה החליט כי הוא יכול להסתפק במסר החלקי שהעביר 
לישראל ולפיו הוא אינו נכון להשלים עם פגיעה באנשיו או במקורבים לו גם אם זו מתבצעת 
ברמת  לשרור  השקט  שב  המטען  פיצוץ  לאחר  לבנון.103  אדמת  על  ולא  סוריה  אדמת  על 
הגולן, תוך שישראל וחזבאללה מבקשים לשמר התרעה הדדית שנועדה למנוע התלקחות של 
עימות כולל שבו לא רצו. עם הגעתם של הרוסים והאיראנים הפכה נוכחותו של חזבאללה 
ברמת הגולן לאחת משורה ארוכה של אתגרים שבפניהם מצאה עמה ישראל ניצבת במרחב 

שמצפון לה, ובראשן ההתבססות של איראן בסוריה.

דאעש נאחז בדרומה של רמת הגולן והקמת ג׳יש ח׳אלד בן אל־וליד

עוד באמצע דצמבר 2014 קנה לו ארגון דאעש אחיזה בדרום רמת הגולן מש״חטיבת ֻשהדאא׳ 
אל־ירמוכ״ נשבעה לו אמונים, ואליה הצטרפו שתי קבוצות מורדים קטנות שפעלו באזור: 

ערוץ 2, 20, 21 באוגוסט 2015.  100

רויטרס, 20 בדצמבר 2015, הארץ, 21 בדצמבר 2015, סאנא, 21 בדצמבר 2015.  .101

אל־ג׳זירה, 20 בדצמבר 2015, הארץ, 21 בדצמבר 2015.  .102

הארץ, 5, 6 בינואר 2016; אל־אח׳באר )בירות(, 5, 8 בינואר 2016.  .103
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״גדוד אבו ֻמחמד אל־ִתלאוי״ ו״חטיבת בית אל־מקדס״.104 למרות שבועת אמונים זו הקפידה 
״חטיבת ֻשהדאא׳ אל־ירמוכ״ בחודשים ובשנים שלאחר מכן לשמור על השקט לאורך הגבול 
עם ישראל, ומיקדה עצמה בלחימה בקבוצות מורדים יריבות. ואולם, בירושלים הניחו כי 
לא לעולם חוסן, וכי במוקדם או במאוחר יגבר הפיתוי או אף הצורך האידאולוגי והפוליטי 

לפתוח חזית לחימה וטרור גם מול ישראל.105 
אל־ ״ֻשהדאא׳  בין  הגולן  רמת  בדרום  עולם  מלחמת  החלה  לדאעש  האמונים  שבועת 
ירמוכ״ ובין ארגוני מורדים מקומיים יריבים, ואף עם ג׳בהת אל־נֻצרה שאנשיה שלטו על 
שהיוו  הם  הרמה  דרום  מרחבי  על  השליטה  שמאבקי  אפשר  הרמה.  של  נרחבים  אזורים 
מלכתחילה מניע להחלטם לבדל עצמם מקבוצות המורדים האחרות ולחבור לדאעש. כשנה 
לאחר מכן, ב־15 בנובמבר 2015, פוצץ מתאבד איש ג׳בהת אל־נֻצרה מכונית תופת שבה 
נהג סמוך למפקדתה של החטיבה גֻ׳מלה, ובפיצוץ נהרגו מפקדה של החטיבה, ֻמחמד אבו עלי 
אל־ברידי, וחמישה מפקדים בכירים נוספים בה. תחת המנהיג שחוסל מונה אבו עובידה אל־

קחטאני, סורי ממוצא פלסטיני. ואולם מעט מאוחר יותר, במרס 2016, נמסר כי הלה הוחלף 
במפקד חדש, אבו עבדאללה אל־מדני, שאינו סורי אלא ממוצא סעודי. ב־12 באפריל 2016 
התאחדה ״חטיבת ֻשהדאא׳ אל־ירמוכ״ עם ״תנועת אל־ֻמת׳נא האסלאמית״ )חרכת אל־ֻמת׳נא 
אל־אסלאמיה(, קבוצת מורדים סלפית שפעלה באזור דרעא, וכחודש אחר כך ב־21 במאי 
2016 איחדו שתי קבוצות אלו שורות עם ״צבא הג׳האד״, ארגון סלפי שפעל באזור קוניטרה 
ויחדיו הכריזו על כינונו של ״צבא ח׳אלד בן אל־וליד״, כמסגרת על בעבור קבוצות אלו. 
בפברואר 2017 פתחו במתקפה משולבת נגד פלגי המורדים, והצליחו להשתלט על ארבעה 
כפרים באזור פעילותו )עדואן, סחם אל־ג׳ולאן, תסיל וג׳לין(, בנוסף לתל אל־ג׳מוע מדרום 

מערב לעיר דרעא.106
ישראל עקבה בחשש אחר התבססותו של ארגון דאעש באגן הירמוכ. במאי 2016 דווח 
מן  חלק  ועל־פי  הגבולות,  משולש  באזור  הארגון  של  מטרות  תקפו  ישראלים  מטוסים  כי 
הדיווחים היעד לתקיפה היו מערכות הגנה אווירית של הצבא הסורי שנפלו בידי ״חטיבת 
בלחימה  מסוגה  ראשונה  פעילה  ישראלית  במעורבות  היה  מדובר  אל־ירמוכ״.107  ֻשהדאא׳ 
בסוריה, אך נראה שמטרותיה היו מוגבלות וממילא, מדובר היה בפעולת מנע ולא במהלך 
שנועד לשנות את פני המציאות או אף להכות מכה קשה בשלוחיו של דאעש לאורך הגבול. 
ב־27 בנובמבר 2016 אירעה תקרית נוספת, שבמהלכה זיהו חיילי צה״ל חוליה של אנשי 
דאעש בקרבת גדר הגבול. כלי טיס של חיל האוויר ירה לעבר החוליה והרג ארבעה מאנשיה. 
בוואדי  האו׳׳ם  של  נטוש  במוצב  הארגון  של  עמדה  ישראלים  מטוסים  תקפו  יותר  מאוחר 
ציחאן.108 גם בחודשים הבאים רבו הדיווחים על מעורבות ישראלית בתקיפות ובחיסולים 

עמוס הראל, ״שלושה ארגוני ג׳האד שפועלים בגולן הסורי נשבעו אמונים לארגון המדינה האסלאמית״,   .104

הארץ, 18 בדצמבר 2014.
אל־ג׳זירה, 15 בנובמבר 2015. את מקומו של אל־ברידי נבחר למלא אבו עלי קחטאן.  .105

רועי קייס, ״לא מבשר טובות: ניצחון בזק לדאעש בגולן״, וויינט, 22 בפברואר 2017.  .106

מכתב אח׳באר סוריא, 21 ביוני 2016.  .107

יואב זיתון, ״תקיפת מוצב דאעש בגולן״, וויינט, 28 בנובמבר 2016.   .108
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גורם  ניתן שום אישור מאף  ממוקדים של מפקדי ״צבא ח׳אלד בן אל־וליד״.לדיווחים לא 
רשמי בישראל.

גם  קרסה   ,2018 בקיץ  הגולן  רמת  והשתלט על  הסורי  הצבא  ומששב  יום  של  בסופו 
מובלעת זו שבה החזיק דאעש לגבולה של ישראל.

ישראל וסוריה — עם הגיע הרוסים

לאסד  לסייע  כדי  לסוריה  איראניים  כוחות  ולצידם  רוסיים  כוחות  הגיעו   2015 בספטמבר 
מוסקווה  של  מהתגייסותה  כחלק  רוסיים  קרב  מטוסי  של  נחיתתם  במורדים.  במלחמתו 
לעזרתו של אסד, הגבילה את יכולת התמרון וחופש הפעולה שממנו נהנתה ישראל בשמיה 
בשמיה  רצויה  בלתי  התנגשות  למנוע  כדי  ישראל־רוסי  תיאום  השגת  וחייבה  סוריה,  של 
של סוריה בין מטוסים ישראליים לרוסיים. כמו כן, תיאום עמדות באשר לעתיד להתרחש 
לנוכח העובדה שאיראן היא שסייעה בידי הרוסים לבסס  בסוריה ״ביום שאחרי״, בעיקר 
לעצמם נוכחות ואף השפעה ושליטה בסוריה, אבל בתמורה פעלה לקדם גם את נוכחותה 

שלה במדינה זו.
בקרבת  סוריה  בדרום  גם  פועלים  רוסיים  מטוסים  החלו   2015 אוקטובר  במהלך  עוד 
אחד  במקרה  לפחות  חצה  רוסי  מטוס  כי  גילה  אף  יעלון  הביטחון  שר  ישראל.  עם  הגבול 
ולא  להבליג  הקפידה  שישראל  אלא  הישראלי-סורי.109  הגבול  את   2015 נובמבר  במהלך 
להיגרר לעימות עם הרוסים, כפי שהעיד אלוף )מיל׳( עמוס גלעד: ״אנחנו יודעים מה לעשות 
מול מטוס רוסי )החודר לשטחנו(, ואיך למנוע אירועים שיובילו להתלהטות הרוחות. בכל 
האוויר,  חיל  של  הפעולה  חופש  נשמר  הרוסים  מול  שבהבנות שהשגנו  לכך  דאגנו  מקרה 
בניסיון למנוע זליגת נשק שמקורו באיראן לידי חזבאללה. אחרי הכול סוריה מתה כמדינה, 

יש שטח אך אין מדינה״.110 
גלעד התייחס בדבריו למנגנון של תיאום שעל כינונו סיכמו נתניהו ופוטין, במהלך ביקור 
שקיים ראש הממשלה הישראלי במוסקווה ב־21 בספטמבר 2015. כמה ימים לאחר פגישתם 
הגיע לישראל סגן הרמטכ״ל הרוסי, ניקולאי בוגדנובסקי, לשיחות עם צמרת צה״ל במטרה 

לתרגם את ההבנות שהושגו לשפת המעשה.111
במאמץ לחזק ולעגן את ההבנות בין ישראל ובין רוסיה, שעניינן פעילותן האווירית — 
כל אחת למטרותיה היא — בשמיה של סוריה, נפגשו נתניהו ופוטין ב־30 בנובמבר 2015 
בשולי ועידת האקלים שהתכנסה בפריז. במהלך הפגישה הדגיש נתניהו את חשיבות שיתוף 
הכרחיות״  בלתי  ״תאונות  למנוע  על־מנת  בסוריה,  ורוסיה  ישראל  בין  הצבאי  הפעולה 
פוטין  האדום.  הצבא  ובין  צה״ל  בין  הצבאי  התיאום  העמקת  על  סיכמו  והשניים  לדבריו, 
המנגנון  בינינו.  ההדדיים  היחסים  מהתפתחות  מרוצים  ״אנחנו  כי:  נתניהו  באוזני  הצהיר 
שקידמת ושיזמת למנוע התנגשות בין שני הצבאות הוכיח את יעילותו״. לכך השיב נתניהו: 

גילי כהן, ״יעלון: מטוס קרב רוסי חדר לאחרונה לשטח ישראל״, הארץ, 29 בנובמבר 2015.  .109

וויינט, 28 בנובמבר 2015.  .110

הארץ, 21, 22 בספטמבר 2015; מעריב, 6, 7 באוקטובר 2015.  .111
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״אני מקווה שישראל ורוסיה תראנה עין בעין בנושאים האסטרטגיים, ואני רוצה להבטיח 
לך שביכולתנו להגיע לתיאום פעולה מיטבי ביבשה ובאוויר.]...[ אני חושב שזו אינדיקציה 

לפתיחות, ומפתח לקידומה של מערכת היחסים שבין ישראל ובין רוסיה״.112
נתניהו שב וביקר במוסקווה ב־21 באפריל 2016, הגם שביקור זה כבר נשא פני עתיד 
קדמה  לביקור  הרוסית.113  המעורבות  בסוריה  המערכה  בשדה  שחוללה  השינויים  נוכח 
תקרית אווירית בין מטוסים ישראליים ורוסיים, וליתר דיוק הזנקה של מטוס רוסי לעבר 
מטוס ישראלי שטס בסמוך לחוף הסורי. על־פי הדיווח לא נוצר כל מגע בין המטוסים, וזה 
הישראלי המשיך במשימתו.114 מוסקווה מיהרה להכחיש את הדיווח, אולם במהלך פגישתם 
של נתניהו ואנשי צוותו עם הנשיא הרוסי יצאו מפקד חיל האוויר, אלוף אמיר אשל, ומזכירו 
הצבאי של נתניהו, תא״ל אליעזר טולדו, שנלוו אליו למפגש בקרמלין עם פוטין, לפגישה 

בהולה עם שר ההגנה הרוסי וכמה מעוזריו.115
ובביקור  הרוסים,  מול  ההדורים  יישור  למשימת  גויס  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא  גם 
של  האדומים  הקווים  את  הרוסי  עמיתו  בפני  העלה   2017 במרס  ב־16  במוסקווה  שקיים 
ישראל בכל האמור בעתידה של סוריה ובהם: איסור על נוכחות צבאית של איראן לאורך 
הגבול הישראלי-סורי ברמת הגולן; הבטחת המשך הנוכחות של ישראל ברמת הגולן כחלק 
עם  הביטחוני  התיאום  המשך  ולבסוף,  בסוריה;  המלחמה  של  לסיומה  שיביא  הסדר  מכל 
מוסקווה. בנוסף ביקש ריבלין כי מוסקווה תסייע בהשבתם של משקיפי האו״ם לעמדותיהם 
לאורך הגבול ברמת הגולן.116 ריבלין הסביר לתקשורת הישראלית כי: ״אנחנו נמצאים במצב 
בו אנו מחויבים בתיאום )עם מוסקווה(, גם כאשר אנחנו נמצאים בניגוד אינטרסים מבחינת 
המחויבויות של ישראל, ומנגד הרצון של רוסיה לקדם את האינטרסים שלה.]...[ התיאומים 
בינינו עד היום עלו יפה ואנחנו מעוניינים להמשיך בכך, ולראות איך אנחנו משמרים את 

התיאומים האלה״.117
נתניהו עצמו פקד את מוסקווה בראשית חודש יולי 2016 לרגל מלאת 25 שנים לחידוש 
היחסים בין שתי המדינות,118 אבל כשבוע לאחר מכן דווח כי מל״ט רוסי חצה את הגבול 
ברמת הגולן וחדר כארבע קילומטרים לעומק שטחה של ישראל. שני טילי פטריוט ששוגרו 
לעברו החטיאו את מטרתם, ומטוסי קרב שהוזנקו ליירטו כשלו אף הם במשימתם. הרוסים 
הכחישו בתחילה כל קשר לאירוע, אך מאוחר יותר הודו כי מדובר אכן במל׳׳ט רוסי והבהירו 
כי חדירתו למרחב האווירי של ישראל לא הייתה מכוונת, אלא תוצאה של טעות אנוש של 

מפעיל המל״ט.119

וואלה, 30 בנובמבר 2015.  .112

יואב זיתון, ״לפני פגישת פוטין־נתניהו: תקרית אווירית בין ישראל לרוסיה״, וויינט, 21 באפריל 2016.  .113

וויינט, 22 באפריל 2016.  .114

יואב זיתון, ״לפני פגישת פוטין-נתניהו: תקרית אווירית בין ישראל לרוסיה״, וויינט, 21 באפריל 2016.  .115

שמעון שיפר, ״ריבלין שרטט בפני פוטין את הקווים האדומים של ישראל״, וויינט, 17 במרס 2016.  .116

יורי ילון, ״הנשיא ריבלין במוסקווה״, ישראל היום, 16 במרס 2016.  .117

ברק רביד, ״ביקור נתניהו ברוסיה: היחסים טובים מתמיד, אבל בעירבון מוגבל״, הארץ, 2 ביולי 2016.  .118

הארץ,  לה״,  שייך  הגולן  לרמת  שחדר  המל׳׳ט  כי  ישראל  בפני  הודתה  ״רוסיה  רביד,  ברק   .119

7 באוגוסט 2016.
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עם זאת, ישראל לא הסתירה למן ראשיתה של המעורבות הרוסית בסוריה את דאגתה 
נוכח חיזוק הנוכחות הרוסית בסוריה, ובמיוחד לאחר שמוסקווה הציבה בסוף 2015 מערכת 
טילי קרקע־אוויר מסוג אס־400 נגד מטוסים בבסיס חיל האוויר הרוסי בחמימים שבסוריה, 
2016 מערכת טילי אס־300. מקור צבאי בישראל הודה עתה  ושנה לאחר מכן בספטמבר 
כי: ״לא צפינו בחלומותינו מצב שבו מערכת רוסית של טילי נ״מ מתקדמים מדגם אס־400 
נפרסת בחצר האחורית שלנו בצפון סוריה, או שטילי שיוט נורים ועפים ברחבי סוריה כחלק 
מן המתקפה הרוסית על ארגוני המורדים״.120 הרוסים סיפקו אגב גם מערכת טילי קרקע־
אחדות.  שנים  במשך  לטהראן  מסירתה  את  שעיכבו  לאחר  לאיראן,  אס־300  מדגם  אוויר 
דוברים רוסים הסבירו זאת בכך שלאחר שנחתם הסכם הגרעין בין איראן למעצמות ביולי 
טהראן  רכשה  שאותן  המערכות  אספקת  את  לעכב  מניעה  עוד  רואה  מוסקווה  אין   ,2015
מרוסיה.121 באוגוסט 2016 דיווחו הרוסים כי במסגרת שיתוף הפעולה המתהדק בין מוסקווה 
וטופולב־22 בבסיס של  סוחוי־34  מדגם  רוסיים  מפציצים אסטרטגיים  הוצבו  ובין טהראן 
נגד  בסוריה  הפצצות  לבצע  המריאו  וממנו  שבאיראן,  המדאן  בעיר  האיראני  האוויר  חיל 

יעדים של דאעש ושל ג׳בהת אל־נֻצרה באזור דיר אל־זור וסביב לָחלָּב.122
כדאי להזכיר כי עוד בסמוך לפרוץ המלחמה בסוריה, בטרם הגיעו הרוסים אל אדמתה, 
דווח בתקשורת כי בכוונתה של רוסיה לספק לסוריה טילי נ׳׳מ מתקדמים מדגם אס־300. 
בעקבות הדיווחים מיהר ראש הממשלה נתניהו ב־14 במאי 2013 לפגישה עם פוטין, במעון 
הנופש של הנשיא הרוסי בסוצ׳י, במאמץ לשכנעו להביא לביטול העסקה.123 אלא שנראה 
ששליחותו של נתניהו לא עלתה יפה. שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב מיהר להכריז בתגובה 
קיימים  חוזים  לכבד  רוסיה  על  שהרי  רב,  כה  רעש  זו  עסקה  עוררה  מדוע  מבין  אינו  כי 
ואין מדובר בעסקאות נשק חדשות. בכל מקרה, הוסיף, מדובר בנשק הגנתי שנועד לאפשר 

לסוריה להגן על עצמה.124
עסקת הטילים בין רוסיה לסוריה הביאה לשטף של הצהרות מפי בכירים בישראל. אלוף 
2013 כי על ישראל להיערך לקראת אפשרות של מלחמת  אמיר אשל הכריז ב־22 במאי 
פתע ברמת הגולן, כמו גם לקריסה פתאומית ומיידית של המשטר הסורי.125 שר הביטחון 
מה  תדע  ״ישראל  לסוריה:  יסופקו  הטילים  אם  כי   2013 במאי  ב־28  מצידו  הצהיר  יעלון 
בישראל שהתקיים  האירופי  האיחוד  לשגרירי  בתדרוך  כי  נמסר  יותר  מאוחר  לעשות״.126 
באמצע מאי 2013, מסר היועץ לביטחון לאומי, יעקב עמידרור, כי ישראל מעריכה שבמוקדם 
אינן  סיבות שכלל  לסוריה בשל  הטילים המתקדמת  את מערכת  רוסיה  במאוחר תספק  או 
לשאלה  וצרפת  בריטניה  ארצות־הברית,  ובין  שבינה  ליריבות  אלא  לישראל,  קשורות 

הארץ, 4 בדצמבר 2015.  .120

רויטרס, 11 במרס 2016, הארץ, 5, 13 באפריל 2016.  .121

רועי קייס, ״שיתוף פעולה מתהדק: רוסיה הציבה מפציצים באיראן״, וויינט, 16 באוגוסט 2016.  .122

רויטרס, 14 במאי 2013; וויינט, 14 במאי 2013.  .123

הארץ, 20 במאי 2013.  .124

ידיעות אחרונות, 23 במאי 2013.  .125

הארץ, 29 במאי 2013.  .126
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הסורית. עמידרור הוסיף עם זאת, כי ישראל נחושה לפעול כדי למנוע מטילי אס־300 להפוך 
למבצעיים על אדמת סוריה. באשר לעמדתה של ישראל בנוגע לעתיד שלטונו של אסד דחה 
עמידרור פרסומים בתקשורת הבין־לאומית, לפיהם ישראל מעוניינת שהנשיא אסד יישאר 
סוריה.]...[  בתוך  המצב  על  להשפיע  או  להתערב  מעוניינים  לא  ״אנחנו  במדינה.  בשלטון 
נפעל רק כאשר הדבר מתחייב כדי לשמור על הביטחון שלנו״.127 לבכירים ישראלים אלו 
הצטרף גם נתניהו, שהכריז ב־19 במאי 2013 כי ישראל תוסיף ותפעל )ובמשתמע תתקוף 
בסוריה(, כדי למנוע העברת נשק לידי חזבאללה. בשיחות סגורות עם דיפלומטים ושרי חוץ 
זרים צוטט כאומר: ״אם הטילים יסופקו ויהפכו למבצעיים, כל המרחב האווירי של ישראל 

יהפוך לאזור אסור לטיסה״.128 
 .2013 מן הצד הסורי הגיב אסד למתרחש בריאיון שהעניק ל״אל־מנאר״ ב־30 במאי 
את  לחנוק  האחת,  מטרות:  שתי  יש  בסוריה  לטרוריסטים  ישראל  שמגישה  ״לתמיכה 
זה מה שהיא  סוריה.  ביחידות ההגנה האווירית של  לפגוע  והשנייה,  )ֻמַקאּומה(  ההתנגדות 
הישראליות  להתקפות  יגיב  כי  לאפשרות  בהתייחסו  אותה״.  מעניין  לא  היתר  וכל  רוצה. 
לטרפד  או  שכזה  במהלך  לתמוך  יכולה  היא  התנגדות.  שיוצרת  זו  אינה  ״המדינה  הסביר: 
אותו. בסוריה הרי יש צבא. אם לא היה צבא, ההתנגדות הייתה מופיעה מזמן. אבל כעת, 
אולי מכיוון שהצבא בסוריה עסוק ביותר ממקום אחד, מציאות זו נותנת לאזרחים תחושה 
שהחובה שלהם היא כעת ללכת ולפעול בכיוון ההתנגדות ולתמוך בצבא בכל הקשור בגולן״. 
אסד גם התייחס לעסקת הנשק עם רוסיה: ״יש הסכמים שאינם קשורים במשבר בארצנו. כל 
מה שהסכמנו בעבר עם רוסיה התממש חלקית, והרוסים ממשיכים לממשו״.129 בסוף 2015 
מצאה עצמה ישראל נוכח מערכת אס־400 ומאוחר יותר אף אס־300 רוסיות, שהוצבו על 

אדמת סוריה.
למרות הנוכחות האווירית הרוסית המוגברת בסוריה, שבו מטוסים ישראלים, כך על־פי 
דיווחי התקשורת הערבית, ותקפו מערכות נשק שעשו את דרכן מסוריה לידי חזבאללה. על 
תקיפות שכאלו נמסר ב־30 באוקטובר וב־9 בנובמבר 2015, ואף כמה פעמים לאורך 2016. 
שכזו  תקיפה  אודות   2016 ביוני  מ־7  מסוריה  דיווח  להבלטה  זכה  הישראלית  בתקשורת 
באזור חֹמץ שבמרכזה של סוריה, שכן מדובר היה בתקיפה ראשונה מסוגה לאחר שאביגדור 

ליברמן נכנס לתפקיד שר הביטחון בישראל כשבוע קודם לכן. 130 
נמנעה  עליהן  אלו  תקיפות  ביצעה  ישראל  כי  נתניהו  הודה  זו,  עובדה  להדגיש  כאילו 
מליטול עד אז אחריות, ואף הכריז במהלך ביקור שקיים ב־11 באפריל 2016 ברמת הגולן: 
כדי  לגבול, בעשרות התקפות,  כאן מעבר  כולל  לפעול,  צריכים  פועלים כשאנחנו  ״אנחנו 
למנוע מחזבאללה נשק שובר שוויון״.131 ובכל זאת כותרת עיתון ״הארץ״ מאוקטובר 2016 

הארץ, 29 במאי 2013.  .127

הטלוויזיה הישראלית, ערוץ 2, 28 במאי 2013.  .128

אל־מנאר, 30 במאי 2013.  .129

וויינט,  ליברמן״,  מינוי  מאז  לראשונה  תקפה,  ״ישראל  סורי:  ״דיווח  אוסמן,  וליעד  קייס  רועי   .130

7 ביוני 2016.

אסף גולן, ״הרקע להכרזת נתניהו בגולן: הצהרת כוונות לאסד״, מעריב, 11 באפריל 2016.  .131
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צה״ל  את  מגבילה  רוסיה  מאמץ,  בלי  ״כמעט  המתרחש:  על  אחר  דבר  מכל  יותר  לימדה 
וכופה על ישראל סדר מדיני חדש״.132 רושם זה חיזק ליברמן באוקטובר 2016, כשהסביר 
כי: ״תגבור הכוחות הרוסי בסוריה לא מגביל את פעילות צה״ל, אך הופך אותה ׳שקופה 
לחלוטין׳ לרוסים. המכ״מים שלהם רואים כל המראה של מטוס שלנו.]...[ זה לא מביא לנו 
הרבה נחת, אבל לכן הלכנו למנגנון תיאום עם רוסיה כדי שלא יהיו התנגשויות מיותרות. 

אנחנו לא מוותרים על שום אינטרס שלנו והולכים על חבל דק״.133
למרות  סוריה,  אדמת  על  חזבאללה  של  נשק  מערכות  לתקוף  אפוא  הוסיפה  ישראל 
הגעתם של הרוסים לסוריה. מפקד חיל האוויר אף העיד בריאיון שהעניק באוגוסט 2017 
ישראל  את  לדרדר  לא  ״השכלנו  תקיפות:  ממאה  בלמעלה  מדובר  כי  תפקידו,  סיום  לרגל 
פיל  להיות  מאוד  קטנה  חוכמה  זו  למלחמה.  להסלים  מאוד  קל  במזרח־התיכון  למלחמות. 
בחנות חרסינה. אבל כשלישראל יש אינטרסים, היא פועלת חרף הסיכונים״.134 בכל זאת לא 
ניתן היה להתעלם מקולות אזהרה שנשמעו בקרב המערכות הביטחונות והמדינית בישראל 

נוכח התהפוכות במלחמה בסוריה.135

ישראל בצל ההסדרה וההכרעה בסוריה

אלא שהערכות ותחזיות לחוד ומציאות לחוד. בשדות הקרב בסוריה הלכה ידם של הרוסים 
זו לא יכול היה מחנה המורדים להחזיק עוד מעמד.  והאיראנים וכבדה, ומול ברית כוחות 
עם כיבושה של ָחלָּב בצפון סוריה בדצמבר 2016, ובעקבותיה הצהרת מוסקווה בסוף אותו 
חודש, הלך והתחוור כי המלחמה בסוריה הולכת ומתקרבת לעבר סיומה בניצחונו של הציר 
הלכה  שוושינגטון  שעה  ההסדרה,  תהליך  את  שהוביל  הוא  פוטין  והאיראני.  הרוסי-סורי 
נוכחותה במרחב, מוסרת את המפתחות לגורלו לידי מוסקווה. איראן לעומת  וצמצמה את 
זאת הוסיפה, בהסכמה שבשתיקה מצד רוסיה וארצות־הברית, לקדם אינטרסים איראניים 

ארוכי־טווח במרחב הסורי.
בדינמיקה של ההתפתחויות בסוריה היה כדי להפתיע ישראלים רבים, שסתמו את הגולל 
על ניסיונה של מוסקווה להפיח רוח חיים במדינה הסורית בהנהגת אסד. עתה מצאה עצמה 
 — שאחרי״  ״היום  של  הראשון  השלב  של  ותחילת  במלחמה  הסוף  תחילת  נוכח  ירושלים 
שרטוט מחדש של פניה ומפתה של סוריה, ובראש ובראשונה מפת האינטרסים האזוריים 
והבין־לאומיים במדינה. וכך, אם עוד בפברואר 2017 קבע עמוס גלעד כי אסד שולט רק 

מדיני  סדר  ישראל  על  וכופה  צה״ל  את  מגבילה  רוסיה  מאמץ,  בלי  ״כמעט  כהן,  וגילי  הראל  עמוס   .132

חדש״, הארץ, 21 באוקטובר 2016.

 16 הארץ,  ומטוסי קרב לאיראן״,  נשק  ״ישראל ביקשה מרוסיה לסגת מעסקה למכירת  ברק רביד,   .133

בנובמבר 2016.

בחמש  נוספים  ולארגונים  לחזבאללה  נשק  שיירות  פעם  למאה  קרוב  תקפה  ״ישראל  הראל,  עמוס   .134

שנים״, הארץ, 16 באוגוסט 2017.

 ;2016 בפברואר   20 וויינט,  מדאעש״,  יותר  מסוכנים  ואיראן  אסד  החליטה:  ״ישראל  ישי,  בן  רון   .135

הארץ,  בסוריה״,  למלחמה  הגישה  את  משנה  ישראל  אסד,  של  ההצלחות  ״נוכח  הראל,  עמוס 

20 בפברואר 2016.
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בכרבע משטחה של סוריה, הרי שבסוף אותה שנה התברר כי הוא השיב את השליטה על 
מרבית שטחה של המדינה, וכדבריו של פוטין לאסד בנובמבר 2017 עלה בידי הצבא הסורי 

לשחרר יותר מ־90 אחוזים משטחה של המדינה.136
ב־8 ביולי 2017 נחתם הסכם עקרונות רוסי-אמריקני בשיתופה של ירדן, שנועד להביא 
להפסקת אש בדרום סוריה כהכנה לכינונו של אזור הרגעה בחלק זה של המדינה. להשגת 
ההסכם קדמו דיונים ברבת עמון בין נציגים ירדנים, אמריקנים ורוסים, והוא זכה לברכת 
הדרך מן הנשיאים פוטין וטראמפ במהלך פגישתם ב־7 ביולי 2017 בפסגת G-20 בהמבורג 
כי כדי לחזק את הפסקת האש בדרום מערב סוריה  בין השאר,  בגרמניה.137 המזכר קבע, 
)מרחב בו נכללה גם רמת הגולן הסורית(, יש להפחית, ובסופו של דבר להוציא מהאזור, 
את הכוחות הזרים — רמז לנוכחות האיראנית ואף לנוכחות של לוחמי חזבאללה ושל אנשי 
המיליציות השיעיות ששיגרה איראן לסוריה. אלא שההתייחסות לסוגיה זו הייתה עמומה, 
שכן המזכר לא פירט באילו כוחות מדובר ומתי יועברו ולאן. עם זאת, נכונותה של וושינגטון 
לכאורה השלמה עם מהלך ההסדרה בסוריה שקידמה  ביטאה  מזכר העקרונות  על  לחתום 

רוסיה, ויותר מכך עם ההגמוניה הרוסית במדינה זו.138 
ישראל שותפה אמנם כצופה מן הצד בשיחות ברבת עמון, אך נראה כי ההסכם הסופי 
שהעלתה,  הסתייגויות  בחשבון  שהביא  בלא  ובעיקר  הסכמתה  את  לו  שנתנה  בלא  גובש 
ושנגעו להרחקתם של לוחמים איראנים ולוחמים של חזבאללה מקרבת הגבול עם ישראל. 
מן ההסכם עלה כי הרוסים התחייבו אמנם להרחיק את אלו כדי 30-20 קילומטרים מגדר 
הגבול, אבל סירבו להתחייב בפני ישראל למנוע התבססות של נוכחות איראנית או זו של 

חזבאללה בסוריה ביום שלאחר סיום המלחמה.139
אין פלא כי ההבנות ההולכות ונרקמות בין וושינגטון למוסקווה עוררו ביקורת ואף כעס 
בירושלים. בישיבת ממשלה ב־9 ביולי 2017, ערב כניסתה של הפסקת האש לתוקף בדרום 
סוריה, הכריז ראש הממשלה נתניהו כי: ״ישראל תברך על הפסקת אש אמיתית בסוריה, 
בכלל  בסוריה  וגרורותיה,  איראן  של  הצבאית  התבססותן  את  תאפשר  שהיא  אסור  אבל 
ובדרום סוריה בפרט״.140 מאוחר יותר במהלך ביקור שקיים בפריז באמצע יולי 2017 הוסיף 
נתניהו, כי ההסכם שאמור להרחיק את איראן מגבול ישראל למרחק של כ־20 קילומטרים 
בלבד מן הגבול, עתיד להנציח את נוכחות איראן בסוריה. גורמים מדיניים בלשכתו הוסיפו 
כי: ״איראן מעוניינת לשלוח כוחות צבאיים ולהקים בסיסים ימיים ואוויריים בסוריה, והדבר 

עלול לשנות את תמונת המצב באזור״.141 

סיריה טיימס )דמשק(, 26 באוקטובר 2017.  .136

רועי קייס, ״רוסיה וארצות־הברית סיכמו: הפסקת אש בדרום סוריה מיום א׳״, וויינט, 9 ביולי 2010.  .137

״טראמפ ופוטין בהצהרה משותפת: אין פתרון צבאי למשבר בסוריה״, הארץ, 11 בנובמבר 2017.  .138

ברק רביד, ״ישראל, רוסיה וארצות־הברית קיימו מפגשים חשאיים על הפסקת האש בדרום סוריה״,   .139

הארץ, 9 באוגוסט 2017.
הארץ, 10 ביולי 2017.  .140

וויינט,  איראן״,  נוכחות  את  ״מנציח  סוריה:  בדרום  האש  הפסקת  נגד  ״נתניהו  אזולאי,  מורן   .141

16 ביולי 2017.
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אלא שמוסקווה וושינגטון לא התרשמו, כך נראה, מן המחאות הרמות שעלו מירושלים. 
בהכרזה תקיפה ממוסקווה שבאה כמענה למחאות של ישראל הצהיר לברוב: ״ההסכם הוא 
פומבי וגלוי. התייעצויות לא רשמיות התקיימו טרם חתימתו גם עם ישראל, משום שהאזור 
בו מדובר מצוי בקרבת גבולה עם סוריה ברמת הגולן. נוכחותנו והנוכחות האיראנית בסוריה 

הן לגיטימיות, משום שהן באות על־פי הזמנתה של הממשלה החוקית בדמשק״.142
בעצמו  אמר  הממשלה  ״ראש  לברוב:  של  לדבריו  הגיבו  נתניהו  של  בסביבתו  גורמים 
בכל מקרה  הביטחוניים שלה  לאינטרסים  לדאוג  ישראל תמשיך  כי  פוטין  ולדימיר  לנשיא 
ובכל מצב״, וכן כי נתניהו דן בנושא זה עם שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו במהלך פגישתם 
ב־16 באוקטובר 2017, בעת שהשר הרוסי ביקר בישראל, וכי נתניהו אף אמר לשר האורח 
כי ״איראן צריכה להבין שישראל לא תאפשר התבססות שלה בסוריה״.143 גם ליברמן הגיב 
איראנית  נאפשר התבססות  לא  תרחיש.]...[  לכל  היטב  ומוכן  ערוך  ״צה״ל  לברוב:  לדברי 
בסוריה, ולא נאפשר להפוך את כל סוריה למוצב קדמי כנגד ישראל. מי שלא הבין את זה, 

כדאי שיבין״.144
הדיון בעתידה של סוריה ביום שלאחר המלחמה בא על רקע חששות גוברים בישראל 
מפניו של מאמץ איראני לבסס לעצמה אחיזת קבע בסוריה, בין באמצעות מאחזים מודיעיניים 
ואף בסיסים אוויריים וימיים שיאפשרו נוכחות קבע של כוחות איראניים על אדמת סוריה, 
בין אם בדרך של שימוש באדמת סוריה כשדה חיכוך ועימות מול ישראל )כדי שיגור של 
כטב״מים ואולי אף טילים מאתרי שיגור בסוריה לעבר ישראל( ולבסוף, בדרך של הסדרת 

נוכחות קבע של אותן מיליציות שיעיות שהביאה איראן לסוריה על אדמתה.
על  טילים  לייצור  מפעלים  להקים  איראני  מאמץ  על  גם  בישראל  הצביעו  זאת  לצד 
אדמת לבנון, שייתרו את הצורך בהעברתם מטהראן דרך סוריה ללבנון וישדרגו את יכולת 
הדיוק של הטילים המצויים כבר בידי חזבאללה. ראש אמ״ן, אלוף הרצי הלוי, היה הבכיר 
 :2017 הישראלי הראשון לחשוף כוונות איראניות אלו בנאום שנשא בכנס הרצליה ביוני 
״איראן בעייתית לא רק בגלל הגרעין. היא נמצאת בעיראק, סוריה ותימן. בנוסף אנו רואים 
לחימה  אמצעי  מייצר  איראני,  ידע  עם  צבאית  תעשייה  בונה  חזבאללה  את  ברורה  בצורה 
ומעביר אותם לדרום לבנון. אנו רואים את חזבאללה מגיע לטווח של פגיעה באבן מהגבול 
שלנו בחסות של ״ארגון ירוק״ )מתכוון לארגון Green without Borders שאותו האשימה 
ישראל בשיתוף פעולה עם חזבאללה(. בשנה האחרונה איראן פועלת להקים תשתיות ייצור 
עצמי של נשק מדויק גם בלבנון וגם בתימן. אנחנו לא יכולים להישאר אדישים לזה — ולא 
בכנס  הוא  אף  שנשא  בנאום  כשהכריז  אמ׳׳ן,  ראש  אחרי  החרה  הביטחון  שר  נישאר״.145 
זו תופעה  הרצליה: ״חזבאללה מנצל את המצב בסוריה כדי להקים חזית מולנו בגולן.]...[ 

״רוסיה עונה לנתניהו: נוכחות איראן בסוריה — לגיטימית״, וויינט, 14 בנובמבר 2017.  .142

הארץ, 15 בנובמבר 2017.  .143

יואב זיתון, ״ליברמן במסר לרוסיה: לא נאפשר התבססות איראנית בסוריה, חופש פעולה לצה״ל״,   .144

וויינט, 15 בנובמבר 2017.
יוחאי עופר, ״ראש אמ״ן: ״איראן הקימה רשת ייצור נשק בלבנון״, מעריב, 22 ביוני 2017.  .145
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גדול מול חזבאללה. לא צריך  ואין להתעלם ממנה, אבל מ־2006 פתחנו פער  משמעותית 
להיכנס להיסטריה ולא לאופוריה בנושא״.146 

בבוקר 7 בספטמבר 2017 דווח מדמשק כי ישראל תקפה בסוריה. ״חיל האוויר הישראלי 
שיגר בשעה 2:42 לפנות בוקר כמה טילים מהמרחב האווירי של לבנון לעבר אחד ממוצביו 
של  למותם  שהביא   — ַחָמאה(  העיר  )בקרבת  למציאף  בסמוך  הממוקם  הסורי,  הצבא  של 
ארגון  של  המורל  את  להרים  נואש  ניסיון  היא  הזו  התוקפנות  ברכוש.  ולנזק  חיילים  שני 
הטרור דאעש, שנמצא בקריסה לאחר הניצחונות המזהירים שרושם צבא סוריה נגד הטרור 
מתקן  היה  שהותקף  היעד  כי  עלה  והזרה  הערבית  התקשורת  מדיווחי  החזיתות״.147  בכל 
דבר  נמנעה מלאשר את  כדרכה  ישראל  מדעיים, מרכז סרס.  הסורי למחקרים  של המרכז 
התקיפה שהתקיימה, אגב, ערב קיומו של תרגיל ״אור הדגן״, תרגיל הגיס הצפוני הגדול 
ביותר שצה״ל ערך מזה 19 שנה, ושאמור היה לדמות תרחיש של מלחמה מול חזבאללה.148 
ואף חריגה, שכן היעד  כי מדובר בתקיפה לא שגרתית  זאת  פרשנים ישראלים העירו עם 
שהותקף לא היה כבעבר משלוחי נשק שביקשה איראן להעביר לחזבאללה על אדמת סוריה, 
טילים  שייצר  סורי  נשק  מפעל  אלא  דמשק,  של  הבין־לאומי  התעופה  שדה  בקרבת  לרוב 

מתקדמים בעבור חזבאללה.149
כחודש לאחר מכן, ב־16 באוקטובר 2017, שיגרו הסורים טיל אס־אי־5 לעבר מטוסים 
ישראלים שהיו בטיסת סיור שגרתית בשמי לבנון. אפשר שחשדו כי בכוונתם לתקוף מטרות 
בסוריה, ואפשר שניסו לבחון את ישראל ולשלוח לירושלים מסר כי אין היא יכולה להניח 
בשטחה.  מטרות  תוקפת  שישראל  פעם  בכל  ידיים  בחיבוק  לשבת  תוסיף  שסוריה  יותר 
הטיל  שוגר  שממנה  לדמשק,  שממזרח  ברמדאן  סורית  טילים  סוללת  צה״ל  תקף  בתגובה 
לעבר המטוסים הישראליים.150 התקרית התרחשה בעת ששר ההגנה הרוסי עשה את דרכו 
לביקור ראשון מסוגו בישראל. יומיים מאוחר יותר איים הרמטכ׳׳ל האיראני, גנרל ֻמחמד 
ֻחסין באקרי, במהלך ביקור שקיים בדמשק: ״ניאבק באויבים המשותפים שלנו — בין אם 
אלו הציונים או הטרוריסטים. בלתי מתקבל שהמשטר הציוני יתקוף בסוריה בכל פעם שהוא 
המחאה  קולות  גם  כמו  ומדמשק,  מטהראן  הלוחמניות  ההצהרות  שלמרות  אלא  רוצה״.151 
הישראלית  הפעילות  נמשכה  עצמו(,  פוטין  הנשיא  לא  )אך  במוסקווה  בכירים  שהשמיעו 

בשמי סוריה.

״ישראל במסר לאיראן: ״לא נסבול הקמה של מפעלי נשק לחזבאללה״, וואלה, 16 ביוני 2017; יואב זיתון,   .146

״ליברמן: ״פתחנו פער מול חזבאללה, יודעים מה לעשות עם מפעלי הטילים״, וויינט, 2 ביולי 2017.

סאנא, 7 בספטמבר 2017.  .147

וויינט,  חמורות״,  השלכות  לכך  יהיו  צבאיים,  יעדים  תקפה  ישראל  סוריה:  ״צבא  קייס,  רועי   .148

7 בספטמבר 2017.

יעקב עמידרור, ״התקיפה בסוריה: איתות למעצמות, לאסד ולאיראן״, ישראל היום, 7 בספטמבר 2017;   .149

ראש אמ״ן לשעבר ידלין: ״התקיפה המדווחת בסוריה חריגה״, וואלה, 7 בספטמבר 2017.

יוחאי עפר ואסף גבור, ״צה״ל תקף סוללת טילי קרקע-אוויר בסוריה״, אן־אר־ג׳י, 16 באוקטובר 2017.  .150

וויינט,  רוצה״,  שהיא  מתי  בסוריה  לתקוף  יכולה  לא  ישראל  האיראני:  ״הרמטכ״ל  קייס,  רועי   .151

18 באוקטובר 2017.
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בליל 1 בנובמבר 2017 תקפה ישראל על־פי המדווח שוב בסמוך לעיר ַחָמאה. הטלוויזיה 
הסורית ידעה לספר כי המתקן שהותקף היה מפעל לייצור נחושת בעיירה חסיא שבקרבת 
 2017 בנובמבר  ב־11  התוקפים.152  המטוסים  לעבר  נ״מ  טילי  שוגרו  בתגובה  וכי  ַחָמאה, 
דווח על הפלת מל״ט, אפשר של הצבא הסורי, שהתקרב אל הגבול ברמת הגולן.153 בליל 
בסיס  המטרה  הייתה  הפעם  בסוריה.  ותקפו  ישראלים  מטוסים  שבו   2017 בדצמבר   1
שביקשו האיראנים להקים בעבור מיליציות שיעיות, שהביאו לסוריה בסמוך לעיירה אל־
שבועות  כמה  בי־בי־סי  ברשת  פורסם  הבסיס  אודות  מידע  לדמשק.  מערב  שמדרום  כִסוַה 
שהתבצעה  אינטנסיבית  בינוי  פעילות  על  שלימדו  לוויין  צילומי  על  בהתבסס  לכן,  קודם 
בשטחו.154 כמה ימים לאחר מכן, בליל 5 בדצמבר 2017, פורסם כי ישראל תקפה, הפעם 
בירי טילי קרקע־קרקע משטחה, אתר אחסון ובו משלוחי נשק שעשו את דרכם מאיראן לידי 
בידי  וכי  האתר,  לעבר  טילים  שישה  שיגרה  ישראל  כי  דיווחו  סוריים  מקורות  חזבאללה. 

ההגנה האווירית הסורית עלה ליירט שלושה מהם.155 
היה  יעד התקיפה  סוריים  ולפי מקורות  ישראל תקפה,  כי  דווח   2018 בינואר  ב־9  גם 
מחסני תחמושת של הצבא הסורי באזור אל־ֻקַטיפה שבקרבת דמשק. גם במקרה זה נטען 
המטוסים  באחד  ולפגוע  הטילים  את  ליירט  הצליחו  הסוריים  האווירית  ההגנה  מערכי  כי 
 7 בליל  גם  מדמשק  דיווחים  לפי  התבצעה  נוספת  תקיפה  לבנון.156  בשמי  בעודו  התוקפים 
שהיו  נשק  משלוחי  אוחסנו  דמשק שבו  בקרבת  אתר  הותקף  הפעם  ואף   ,2018 בפברואר 

מיועדים לחזבאללה.
ב־29 בינואר 2018 ביקר נתניהו במוסקווה, כדי ליטול חלק לצד פוטין בפתיחת מוזיאון 
כי הוא מתכוון  נתניהו לכתבים שליוו אותו  והסובלנות בעיר. טרם הפגישה מסר  היהדות 
״דבר  בסוריה,  צבאית  להתבסס  איראן  של  פוסקים  הבלתי  בניסיונות  מארחו  עם  לדון 
שאנחנו מתנגדים לו בתוקף וגם פועלים נגדו. בנוסף נדון גם בניסיון של איראן להפוך את 
לבנון לאתר טילים אחד גדול, אתר לייצור טילים מדויקים נגד ישראל, דבר שאיננו מוכנים 
לסבול״.157 כמה ימים לאחר הפגישה דווח כי משלחת צבאית רוסית הגיעה לישראל, כדי 

לדון בדרכים להפחית את המתיחות בין ישראל, סוריה ולבנון.158
של  נוכחותה  כי  בירושלים,  הגוברת  ההכרה  בצל  אפוא  נמשכו  הישראליות  התקיפות 
רוסיה בסוריה והישגיה הצבאיים והמדיניים בזירה זו, יצרו מציאות שהציבה בפני ישראל 
בעת  ובה  הרוסים,  עם  חמה  יחסים  מערכת  ואף  הידברות  לשמר  כיצד  פשוטה  לא  דילמה 

לשמר את האינטרסים החיוניים לה בזירה הצפונית מול המשטר הסורי, איראן וחזבאללה.

ירון שניידר, ״חיל האוויר תקף בסוריה״, ערוץ 2, 2 בנובמבר 2017.  .152

גיא ורון וניר דבורי, ״גבול הצפון: יורט כלי טיס מסוריה״, ערוץ 2, 11 בנובמבר 2017.  .153

״איראן מקימה בשנה האחרונה בסיס קבע בסוריה״, הארץ, 11 בנובמבר 2017.  .154

 ;2017 בדצמבר   2  ,2 ערוץ  לדמשק״,  מדרום  אירני  בסיס  ״ישראל תקפה  דבורי,  ניר  שניידר,  ירון   .155

רועי קייס, ״דיווחים בסוריה: ישראל תקפה אתר צבאי בפרברי דמשק״, וויינט, 5 בדצמבר 2017.

סאנא, 10 בינואר 2018.  .156

בזמן  רצחניות  אידיאולוגיות  מול  לעמוד  צריך  במוסקווה:  בפגישתם  לפוטין  ״נתניהו  לנדאו,  נעה   .157

ובעוצמה״, הארץ, 29 בינואר 2018.

ליעד אוסמו, ״ביקור המשלחת הרוסית נועד למנוע תקיפה ישראלית״, וויינט, 2 בפברואר 2018.  .158
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עדות לכך נמצאה בתקרית בין ישראל ובין סוריה, וליתר דיוק עימות ישיר ראשון מסוגו 
10 בפברואר 2018 שיגרו אנשי משמרות המהפכה מל״ט  בין ישראל ובין איראן. בבוקר 
מתקדם לעבר שטח ישראל, משדה התעופה טי־4 שבקרבת תדמור. המל״ט יורט בידי חיל 
לאפשר  נועד  הפלתו  ועיתוי  ישראל,  אל  הגבול  את  לחצות  שעמד  בעת  הישראלי  האוויר 
לישראל גישה לשרידיו של המל״ט. בתגובה תקפו מטוסים ישראליים את קרון השיגור של 
ומודיעין של איראן או מיליציות שיעיות  גורמי צבא  היו ערוכים  ואתרים שבהם  המל״ט, 
הנאמנות לטהראן. גם הפעם הגיבו הסורים בירי טילי נ״מ אל המטוסים הישראליים, ואחד 
מהם פגע במטוס קרב ישראלי מדגם אף־16. טייסיו של המטוס נטשו אותו, והוא התרסק 
מאז  הסורים  בידי  שהופל  הראשון  המטוס  זה  היה  יזרעאל.  בעמק  הרדוף  לקיבוץ  בסמוך 
מלחמת לבנון הראשונה, ומאוחר יותר נמסר כי מדובר היה בטעות או אף בכשל מבצעי של 
טייסיו שלא פעלו בהתאם לתרגולת הנהוגה בחיל האוויר במקרה של שיגור טילי קרקע־

אוויר נגד מטוסיו.
במקביל בדמשק חגגו את הפלת המטוס הישראלי בחלוקת סוכריות ברחובות, והתקשורת 
בתולדות  חדש  עידן  נפתח  הישראלי  המטוס  של  הפלתו  עם  כי  להכריז  מיהרה  הסורית 
הסכסוך עם ישראל. במאמר המערכת של העיתון הסורי ״אל־וטן״ אף נכתב כי: ״עם הפלתו 
של מטוס אחד לפחות מדגם אף־16, וכן יירוט של כמה טילים ששיגרה ישראל, שמה ההגנה 
האווירית הסורית קץ למיתוס העליונות הצבאית של ישראל. הודאתו של האויב )בהפלת 

המטוס הישראלי(, היא סטירת לחי לישראל ותרתיע אותה מכאן ואילך״.159
רוסית. באותו  או במעורבות  בתיווך  הוכלה  זו  כי תקרית  נמסר  בתקשורת הישראלית 
יום בערב שוחח נתניהו עם פוטין, ואפשר שבשיחה זו סיכמו שני המנהיגים לפעול להרגעת 
הצדדים  ״כל  כי:  וקבע  ושב  ולרגיעה,  לאיפוק  מצידו  קרא  הרוסי  החוץ  משרד  הרוחות. 
וכל איום על ביטחונם של אנשי צבא רוסיה באזור  צריכים לכבד את הריבונות הסורית, 
הוא בלתי מתקבל על הדעת״. דברים ברורים יותר בדבר רצונה של מוסקווה ברגיעה ולאו 
תפעל  רוסיה  ולפיהם  בלבנון,  רוסיה  שגריר  של  בדבריו  נמצאו  הרוחות,  בהלהטת  דווקא 

למנוע מלחמה בין ישראל ובין ״ציר ההתנגדות״ — איראן, סוריה וחזבאללה.
לפגוע  ניסיון  עשתה  ״איראן  כי:  הישראלית  לתקשורת  יותר  מאוחר  הסביר  נתניהו 
בריבונות שלנו.]...[ פניה של ישראל לשלום, אך נמשיך להגן על עצמנו בנחישות מול כל 
התקפה נגדנו, ומול כל ניסיון של איראן להתבסס צבאית נגדנו בסוריה או בכל מקום אחר״. 
מאוחר יותר בכינוס של ועידת הביטחון במינכן באמצע החודש הציג נתניהו במהלך נאומו 
שבר מכנף המל״ט האיראני, ופנה לשר החוץ האיראני, ֻמחמד גַ׳ואד זריף, שהשתתף בדיוני 
הוועידה: ״מר זריף, אתה מזהה את זה? אתה אמור לזהות, זה שלך. אתה יכול לקחת איתך 

מסר לרודנים מטהראן: אל תנסו את נחישותה של ישראל״.160
תקרית שיגור המל״ט האיראני לעבר ישראל החלה, כפי שחששו רבים, עימות ישראלי-
איראני ישיר על אדמת סוריה, שבצילו עתידה הייתה לעמוד מכאן ואילך מערכת השיקולים 

אל־וטן )דמשק(, 11 בפברואר 2018.  .159

וויינט,  קרקס״,  ״זה  שהשיב:  זריף  לעבר  האיראני  מהמל״ט  חלק  הניף  ״נתניהו  אייכנר,  איתמר   .160

18 בפברואר 2018.
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וההחלטות של ישראל באשר למעורבותה, מוגבלת ככל שהייתה, במלחמה במדינה זו. כמה 
איראני  אתר  תקפה  ישראל  כי  מסוריה  דווח   ,2018 באפריל  ב־9  יותר,  מאוחר  שבועות 
בשדה התעופה טי־4. בתחילה יוחסה התקיפה לארצות־הברית, שהרי בדמשק ציפו באותה 
העת למתקפת תגובה אמריקנית בעקבות השימוש שעשה המשטר הסורי בנשק כימי באזור 
העיירה דומא. אלא שמוושינגטון מיהרו למסור כי לא ארצות־הברית היא העומדת מאחורי 
התקיפה, ובתוך שעות כבר תוקן הדיווח מדמשק ועתה נמסר כי מדובר בתקיפה ישראלית, 
המטוסים  ששיגרו  הטילים  שמונה  מתוך  חמישה  יירטו  האווירית  ההגנה  מערכות  וכי 
הישראליים לעבר שדה התעופה. כמו כן נמסר מדמשק כי בתקיפה נהרגו 14 איש, שבעה 
מהם איראנים. גם רוסיה אישרה בהודעה חריגה שנמסרה במוסקווה את התקיפה, ומאוחר 
יותר אף דווח ממוסקווה כי משרד החוץ הרוסי זימן את שגריר ישראל במוסקווה גדי קורן 

לשיחת הבהרה בעקבות תקיפה זו.161
מאוחר יותר באה גם הודאה איראנית כי אכן שבעה מתוך 14 ההרוגים היו מאנשיהם, 
מגיני המקום הקדוש )קברה של סת זַינב בדמשק(, ועליהם נמנה גם קולונל מהדי דהקאן, 
האיראנים  בסוריה.  המהפכה  ֻקדס״ של משמרות  ״כוח  המל״טים של  מערך  בראש  שעמד 
מיהרו להבטיח נקמה. עלי אכבר וליאתי, יועצו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, 
הכריז כי הפשע של ישראל לא יישאר ללא מענה, ואילו סגן מפקד משמרות המהפכה, גנרל 
ֻחסין סאלמי, הכריז בטהראן: ״אל תסמכו על הבסיסים האוויריים שלכם, שכן הם נמצאים 
בטווח הירי וייצאו מפעולה מהר. אל תתלו תקוותיכם בארצות־הברית ובבריטניה, שכן לא 
יישאר לכם זכר כשהם יגיעו. האצבעות שלנו מונחות על ההדק והטילים מוכנים לשיגור. 
לאיראנים  הצטרף  נצראללה  הים״.  הוא  לברוח  יכולים  הישראלים  שאתם  היחיד  המקום 
וקבע כי התקיפה הכניסה את ישראל לעימות ישיר עם איראן, וכי מדובר בטעות היסטורית 

ובצעד טיפשי של ישראל.162
מדיווחים שפורסמו בתקשורת הזרה ומקורם בישראל עלה, כי האתר שהותקף שימש 
מרכז של יחידת המל״טים האיראנים בסוריה, וכי במקום נמצאה גם מערכת הגנה אווירית 
איראנית מתקדמת. ב״ניו יורק טיימס״ אף פורסם מאמר, ובו הובאו דבריו של בכיר בצה״ל: 
״זו הייתה הפעם הראשונה שתקפנו מטרות איראניות, הן מתקנים והן אנשים. המאבק הגלוי 
ישראל  לשטח  האיראני  המל״ט  חדירת  ניסיון  לאחר  מדרגה  עלה  איראן  ובין  ישראל  בין 
לא  ישראל  נגד  משהו  עושה  איראן  את  שראינו  הראשונה  הפעם  שזו  מכיון  בפברואר, 
באמצעות שליח״. במקביל פורסם בישראל כי המל״ט האיראני שחדר לישראל בפברואר 

2018 נועד לפגע בשטחה.163
כצפוי נערכו האיראנים לנקמה, תוך שישראל עוקבת מקרוב על מהלכיהם. בשבוע הראשון 
של מאי 2018 דווח מישראל כי המהלך האיראני הבשיל, וכי טהראן נערכת לירי של טילים 

הארץ,  לדמשק״,  סמוך  צבאיים  אתרים  תקפה  ישראל  סוריה:  ״צבא  הראל,  ועמוס  חורי  ג׳קי   .161

9 באפריל 2018.

הארץ,  איראן״,  מול  ישיר  לעימות  ישראל  את  הכניסה  בסוריה  התקיפה  ״נסראללה:  חורי,  ג׳קי   .162

13 באפריל 2018; אל־מנאר, 19, 20 באפריל 2018.

״יעד התקיפה בסוריה: מערכת נ״מ איראנית״, ישראל היום, 18 באפריל 2018; ״בכיר בצה״ל הודה:   .163

״זו הפעם הראשונה שתקפנו חיילים איראנים״, וויינט, 16 באפריל 2018.
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לשגר  איראני  ניסיון  כי  נמסר   2018 במאי   8 בליל  הגולן.  ברמת  צה׳׳ל  של  מוצבים  לעבר 
טילים סוכל בתקיפה אווירית של המשגרים שקידמו האיראנים לעבר הגבול, אך יום לאחר 
מכן ב־9 במאי עלה בידי מיליציות שיעיות הפועלות בחסות איראנית לשגר כ־20 טילים לעבר 

רמת הגולן, הגם שמרביתם יורטו בידי מערכת ״כיפת ברזל״ או נפלו בשטח סוריה. 
בתגובה תקפה ישראל כ־50 אתרים איראניים ברחבי סוריה, בתקיפה נרחבת שכמותה 
אנשי  נהרגו  לא  הכיפורים. בתקיפה  יום  מאז מלחמת  סורית  על אדמה  ישראל  ביצעה  לא 
צבא איראניים, דבר שאפשר לאיראן ולישראל להסתפק בסבב לחימה זה ולהימנע מהסלמה. 
התקיפה האיראנית התרחשה יום לאחר שהנשיא טראמפ הכריז על פרישתה של וושינגטון 

מהסכם הגרעין עם איראן.164 
למותר לציין כי תקרית זו של ראשית מאי 2018 בין ישראל ובין איראן לא חתמה את 
החלפת  של  סבב  פתחה  דווקא  אלא  סוריה,  אדמת  על  המדינות  שתי  בין  האלימות  מעגל 
התקשורת  דיווחי  על־פי  כך  המשיכה,  ישראל  שכן  טהראן  ובין  ירושלים  בין  מהלומות 
הערבית וזו הסורית, לתקוף מטרות המשויכות למשמרות המהפכה של איראן או לשלוחיהן 
על אדמת סוריה. כל תגובה איראנית לא באה עליהן, ככל הנראה משום שישראל השתדלה 

להימנע מלפגוע באנשי משמרות המהפכה והסתפקה בתקיפה של ציוד ומתקנים.165
אלא שלצד ההתמקדות באיראן, היה על ישראל לתת דעתה לשובו של הצבא הסורי 
אל הגבול ברמת הגולן. בקיץ 2018 פתחו הכוחות הסוריים במתקפה על מעוזי המורדים 
בדרום סוריה, ובתוך שבועות בודדים עלה בידם להשתלט על מרביתו של המרחב. ב־1 
באל־ הסורי  הדגל  את  הניפו  הסורי  הצבא  של  לוחמים  כי  מדמשק  דווח   2018 באוגוסט 
קוֵציר, אחרון המעוזים שנותר בידי אנשי דאעש באגן הירמוכ, ובכך הביאו את נוכחותו של 

הארגון באזור לסיומה. 
ישראל השלימה עם שובו של אסד אל הגולן, בתקווה כי ירחיק את האיראנים מן האזור 
ויישאר מחויב להסכם הפרדת הכוחות שקיבע את הסטטוס־קוו בגולן למשך קרוב לחמישה 
שפגש  בעת  לנתניהו  ונמסרו  הרוסים,  בידי  לישראל  הועברו  זו  ברוח  ערבויות  עשורים. 
של  כאורחו  צפה  במהלכו   ,2018 ביולי  ב־12  במוסקווה  שקיים  ביקור  במסגרת  בפוטין 
הנשיא במשחק חצי הגמר במסגרת משחקי המונדיאל שהתקיימו בבירה הרוסית.166 ב־23 
ושבו  גרסימוב,  ואלרי  והרמטכ״ל  לברוב,  הרוסי  החוץ  שר  בישראל  ביקרו   2018 ביולי 
של  מרחק  האיראנים  את  להרחיק  תדאג  רוסיה  כי  ישראלים,  מקורות  לפי  כך  והתחייבו, 

100-80 קילומטרים מן הגבול עם ישראל.
מנהיגי שתי המדינות בכל  בין  ולכל הפחות  ורוסיה,  ישראל  ביחסי  ירח הדבש ששרר 
האמור בשאלה הסורית, בא לקיצו מהר מן הצפוי. בראשית ספטמבר 2018 התגאה צה״ל כי 
בין השנים 2018-2017 הותקפו בידי חיל האוויר 202 מטרות בסוריה, וכי התקיפות תרמו 
ואווירית על אדמת סוריה. כמו כן פגעו  נוכחות יבשתית  לבלימת המאמץ האיראני לבסס 

״דיווחים בסוריה: ישראל תקפה בסיס באזור דמשק, 9 נהרגו״, מעריב, 9 במאי 2018.  .164

2018; ״משטר  26 ביוני  הארץ,  ג׳קי חורי, ״ישראל תקפה הלילה יעד ליד שדה התעופה בדמשק״,   .165

אסד טוען: ישראל תקפה בסיס במחוז חאלב״, וואלה, 16 ביולי 2018.

נעה לנדאו, ״נתניהו: אין לנו בעיה עם אסד, לא נתערב אם ההסכמים יישמרו״, הארץ, 12 ביולי 2018.  .166
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אמצעי  וללבנון  לסוריה  להעביר  ובניסיונותיה  איראן,  המודיעיניות של  ביכולות  התקיפות 
מטרת  כי  נמסר  מצה״ל  מדויקים.  טילים  של  ייצור  אתרי  להקמת  ותשתית  ציוד  לחימה, 
האיראנים הייתה להביא לסוריה כ־100 אלף לוחמים, להשיג בה בסיסים עבור חיל האוויר 
וחיל הים של איראן ולהציב בה מערכי מודיעין. אלא שמאמץ איראני זה נבלם בידי צה״ל, 

ואיראן נותרה רחוקה מהשגת מטרותיה האסטרטגיות בסוריה.167 
לאדִ׳קיה,  העיר  באזור  בסוריה,  ותקפה  ישראל  שבה   2018 בספטמבר  ב־17  ואולם, 
בסמוך למקום היערכותם של הכוחות הרוסיים במדינה. במהלך תקיפה זו נורה והופל מטוס 
ביון אליושין 20 רוסי ועליו 15 אנשי צוות, בידי מערכי ההגנה האווירית הסורית שביקשו 
להפיל את המטוסים הישראליים התוקפים. מוסקווה מיהרה להפנות אצבע מאשימה לעבר 
וכי  מסוכן,  מצב  יצרה  בסוריה  הישראלית  התקיפה  כי  קבע  הרוסי  ההגנה  משרד  ישראל. 
ישראל עדכנה את הרוסים דקה אחת בלבד טרם התקיפה — דבר שלא אפשר לרוסים להסיט 
הישראלים  הטייסים  כי  האשימו  אף  הרוסי  ההגנה  במשרד  ממסלולו.  הרוסי  המטוס  את 
עליהם.  ולא  עליו  יינעלו  הסוריות  ההגנה  שמערכות  כך  כפיתיון,  הרוסי  במטוס  השתמשו 
ישראל  של  פעולותיה  כי  ליברמן  הישראלי  הביטחון  בשר  הטיח  שויגו  הרוסי  ההגנה  שר 
ישראל  סגנית שגריר  זומנה  רוסים. במקביל   15 למותם של  והובילו  היו חסרות אחריות, 
במוסקווה, קרן כהן־גת, לשיחת נזיפה במשרד החוץ הרוסי, ובמהלכה נמסר לה כי: ״רוסיה 

תנקוט כל האמצעים הדרושים כדי להגן על ביטחון כוחותיה בסוריה״.168 
נמסר  צה״ל  דובר  ובהודעת  התקיפה,  מאחורי  שעמדה  היא  כי  להודות  נאלצה  ישראל 
כי מן המתקן של הצבא הסורי שהותקף היה אמור לעבור נשק מדויק וקטלני לחזבאללה 
ולאיראן בלבנון, וכי מדובר היה במחסן ציוד במפעל תחמושת סורי שבו היו מצויות מכונות 
ֻקדס״.  ו״כוח  חזבאללה  של  הדיוק  פרויקט  לטובת  ללבנון  להעברה  שנועדו  ומכשירים 
טרחו  לא  ולהבנתנו  הבחנה,  ללא  ירו  הסוריות  הנ״מ  ״סוללות  כי:  וטענו  הוסיפו  בישראל 
שותפות  ובסוריה  באיראן  רואה  ישראל  כך  משום  במרחב.  רוסיים  מטוסים  שאין  לוודא 
מלאות לתוצאות אירוע מצער זה״.169 פוטין הכריז מצידו כי: ״זה נראה כמו שרשרת טעויות 
טרגיות. ישראל לא הפילה את המטוס שלנו, אבל בהחלט נברר לעומק את הדברים״. מאוחר 
מבצע  הישראלי  האוויר  ״חיל  כי:  לו  אמר  הקרמלין  הודעת  ולפי  נתניהו,  עם  שוחח  יותר 
של  נ״מ  מערכות  על־ידי  יורט  הרוסי  המטוס  סוריה.]...[  של  בריבונותה  הפוגעות  פעולות 
צבא סוריה, משום שההסכמים בין ישראל ורוסיה שנועדו למנוע אירועים מסוכנים שכאלו 

לא יושמו״.170 
הרוסים לא הסתפקו בדברי גינוי, ומיהרו לצייד את הצבא הסורי במערכת טילי קרקע־
אוויר מדגם אס־300 שאותה נמנעו עד כה מלספק לסורים. נוכח רוחות של קיפאון שנשבו 
הגם  בסוריה  פעילותה  את  משמעותי  באופן  ישראל  הגבילה  ירושלים,  לעבר  ממוסקווה 

היום,  ישראל  בסוריה״,  איראניות  מטרות   202 תקפנו  לראשונה:  מודה  ״צה״ל  שובל,  לילך   .167

4 בספטמבר 2018.

דניאל סלאמה, ״רוסיה: ישראל הזהירה דקה לפני התקיפה ויצרה מצב מסוכן״, וויינט, 18 ביולי 2018.  .168

שרשרת  פוטין:  אשמים.  הסורים  רוסים,  שנהרגו  מצטערים  ״צה״ל:  אייכנר,  ואיתמר  זיתון  יואב   .169

טעויות״, וויינט, 18 בספטמבר 2018.

איתמר אייכנר, ״נתניהו: מביע צער. פוטין: הימנעו ממצבים כאלה בעתיד״, וויינט, 29 ביולי 2018.  .170
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שליברמן טען כי: ״זה שהתקשורת לא דיווחה על תקיפות בסוריה לא אומר שלא היו.]...[ 
אני לא חושב שחובתנו לדווח )על כל תקיפה(, הצבא צריך רק לבצע״.171 נתניהו הסביר 
אף הוא כי ישראל מוסיפה לתקוף בסוריה למרות המשבר ביחסיה עם רוסיה, אבל הוסיף 
כי היקף התקיפות שלה על אדמת סוריה הצטמצם משום שאיראן האטה את קצב העברות 
אמצעי הלחימה משטחה לסוריה וללבנון, וכי ניכר שהמאמץ האיראני להתבסס על אדמת 
על   2018 דצמבר  בשלהי  כשהודיע  טראמפ  הנשיא  רמז  גם  שלכך  אפשר  נבלם.172  סוריה 
כוונתו להסיג את כוחותיה של ארצות־הברית מסוריה. טראמפ הסביר כי בשל הסנקציות 
הכלכליות שהטיל על טהראן: ״איראן היא כבר לא אותה מדינה, וכי הם מוציאים אנשים 

מסוריה ומתימן״.173 
על־פי מה שפורסם, ישראל המשיכה בתקיפות, הגם שבהיקף מצומצם ביחס לעבר.174 
בניגוד לתקיפות שביצעה על אדמת סוריה בעבר, בחרה ישראל להעניק פומבי לתקיפה של 
12 בינואר 2019. בישיבת הממשלה שהתקיימה למחרת הכריז נתניהו: ׳׳רק ב־36 השעות 
האחרונות תקף חיל האוויר הישראלי מחסנים של איראן עם נשק איראני בשדה התעופה 
למנוע  מתמיד  יותר  נחושים  שאנו  מוכיחות  האחרונות  התקיפות  בדמשק.]...[  הבין־לאומי 

התבססות שכזו״.175
ב־13 בינואר 2019, יום לאחר התקיפה בסוריה, נמסר בישראל כי מבצע ״מגן צפוני״ 
חזבאללה  שחפר  מנהרות  שש  של  והשמדה  לאיתור  לכן  קודם  חודש  ישראל  פתחה  שבו 
בהקשר  נתניהו  של  הפומביים  שדבריו  אפוא  אפשר  לסיומו.  הגיע  ישראל,  לשטח  מלבנון 
ותפעל  תוסיף  ישראל  )כי  לאיראנים  מסר  להעביר  נועדו  בסוריה,  ישראל  של  לתקיפות 
התוכנית  ביותר.  רציני  איום  כאן  שהוסר  מבין  אחד  שכל  חושב  ״אני  מולם(.  בנחישות 
בין  לוחמים,  הרבה  להחדיר  המנהרות,  בנשק  להשתמש  הייתה  חזבאללה  של  המבצעית 
2000-1000 מחבלים, לתוך הגליל, לתפוס כאן יישובים. כל אחד מבין איך המלחמה הזאת 
הייתה נראית עם גדודים של חזבאללה בתוך הגליל, ועם צבא איראני אל מול הגולן. את 
זה מנענו ואת זה נמשיך למנוע״.176 הצהרותיו באו בצל דברים שאמר איזנקוט ל״ניו יורק 

טיימס״ לרגל סיום כהונתו.177 

״לא נסכים שחופש הפעולה יוגבל״, ערוץ 2, 25 באוקטובר 2018.  .171

ישראל  אריאל כהנא ״נתניהו: צה׳׳ל היחיד שנלחם בתוכניות של איראן — אנו מכים בה בסוריה״,   .172

היום, 19 בדצמבר 2018.
אלי לאון, ״איראן היא כבר לא אותה מדינה — היא מוציאה אנשים מסוריה ומתימן״, ישראל היום,   .173

2 בינואר 2019.

 ;2018 בנובמבר   29 מעריב,  המדינה״,  בדרום  איראניות  מיליציות  תקפה  ישראל  בסוריה:  ״דיווח   .174

דניאל סלאמה, איתי בלומנטל ויואב זיתון, ״סוריה מאשימה: ׳ישראל תקפה, שלושה חיילינו נפצעו׳״, 

וויינט, 26 בדצמבר 2018; ״מרחיקים מהגדר. דיווחים: ישראל תקפה בסיס צבא איראן בסוריה״, דבר 
ראשון, 2 בינואר 2019; דניאל סלאמה ויואב זיתון, ״סוריה: ישראל תקפה בדמשק, נפגע מחסן בשדה 

התעופה״, וויינט, 12 בינואר 2018.

״נתניהו על תקיפת מחסן הנשק בסוריה: אם צריך — נעצים התקיפות״, חדשות ערוץ 13, 13 בינואר 2019.  .175

שם.  .176

״איזנקוט: תקפנו אלפי מטרות בסוריה ולבנון בלי לקחת אחריות״, חדשות ערוץ 2, 12 בינואר 2019.  .177
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למרות ההצהרות שנשמעו בישראל, לכל היה ברור כי המאבק רחוק מסיומו. וכך, בעוד 
נתניהו מתריס כלפי טהראן כי: ״שמעתי את דובר משרד החוץ האיראני אומר ׳לאיראן אין 
שום נוכחות צבאית בסוריה, אנחנו רק מייעצים׳. אז אני מייעץ להם לצאת משם מהר״, באה 
ג׳עפרי,  ֻמחמד עלי  גנרל  התשובה מטהראן מפיו של מפקד משמרות המהפכה של איראן, 
ולפיה: ״האיומים של נתניהו בדבר הנוכחות שלנו בסוריה מגוחכים וריקים מתוכן, וממילא 
לא ישאו כל תוצאות.]...[ נתניהו צריך לפחד מהיום שבו הטילים שלנו יפלו על ראשו וינקמו 

את דם אלו שבהם פגע״.178
 ,2018 דצמבר  בשלהי  טראמפ  הנשיא  מהכרזתו של  להתעלם  יכלה  לא  אלא שישראל 
ביקורת  עוררה  הכוחות האמריקניים מסוריה. ההכרזה של טראמפ  בכוונתו להסיג את  כי 
קשה בארצות־הברית כמו גם בקרב בעלות בריתה במזרח־התיכון ובראשן ערב־הסעודית 
וישראל. אלא שטראמפ נותר בשלו. עוד קודם לכן ידע טראמפ לספר כי: ״אנחנו מייצרים 
יותר ויותר נפט בעצמנו, אז זה כבר לא מניע בעבורנו להישאר באזור. הגענו למצב שאנחנו 
כבר לא חייבים להיות שם. אבל אם נישאר שם, זו תהיה בעבור סיבה אחת — ישראל״.179 

בחודשים שלאחר מכן הספיק טראמפ לשנות כמה פעמים את דעתו.
במקביל חודש הקשר בין נתניהו לפוטין, והשניים נפגשו ב־4 באפריל 2019 במוסקווה. 
הרוסים אף העבירו לידי ישראל את עצמותיו של זכריה באומל, נעדר צה״ל מאז קרב סולטן 
יעקב במלחמת לבנון הראשונה. שרידי גופתו של באומל חולצו בידי חיילים רוסים, מבית 
הקברות במחנה הפליטים הפלסטיני אל־ירמוכ בפאתי דמשק.180 כך או אחרת, פרק חשוב 
חדש שעניינו  ופרק  והסתיים,  הלך  המלחמה  בצל  וסוריה שהתנהל  ישראל  יחסי  בתולדות 
והשפעה  נוכחות  על  ישראלית-איראנית  מערכה  ובעצם  שאחרי,  ביום  סוריה  על  המאבק 

בסוריה החל. פרק שבו שימשו הרוסים צופים מעורבים, ושמא אף שופטי צד.

עתיד רמת הגולן

סוגיה נוספת שביקשה ישראל למנף הייתה ניסיונה לקדם את תביעתה על רמת הגולן כחלק 
מההסדרה שאותה הובילו וושינגטון ומוסקווה. ביטוי לכך נמצא בדבריו של נתניהו בכמה 
ב־17  הגולן  ברמת  מסוגה  ראשונה  ממשלה  ישיבת  לכנס  ובהחלטתו  ברוסיה,  מביקוריו 
באפריל 2017 — שהיה במקרה גם יום העצמאות הסורי. נתניהו ביטא בדבריו אלו הלך רוח 
אודות הגולן, שהלך וחלחל עוד קודם לכן לשיח הציבורי בישראל. כבר בדצמבר 2013 כתב 
צבי האוזר, מי ששימש כמזכיר ממשלת נתניהו בין השנים 2013-2009 כי: ״באחרונה נוצר 
תתקיים  בכלל  אם   — סוריה  הגולן.  ברמת  העתידי  ההסדר  נוסחת  לשינוי  הזדמנויות  חלון 

דניאל סלאמה, ״איראן עונה לנתניהו: נשאיר את כל כוחותינו בסוריה״, וויינט, 16 בינואר 2019.  .178

 ;2019 בינואר   3 וויינט,  רוצה״,  מה שהיא  בסוריה  לעשות  יכולה  איראן  ״טראמפ:  אייכנר,  איתמר   .179

״טראמפ: ישראל מקבלת מאיתנו 45 מיליארד דולר בשנה, הם יסתדרו עם נסיגתנו מסוריה״, הארץ, 

27 בדצמבר 2018; ״ישראל — סיבה להישאר במזה״ת״, חדשות ערוץ 2, 28 בנובמבר 2018.

אור הלר, אלון בן דוד, ברק רביד, צבי יחזקאלי, ״עצמות שלא זוהו ומעורבות זרה: פרטים חדשים על   .180

השבת גופת הנעדר״, ערוץ 13, 3 באפריל 2019.



ישראל והמהפכה הסורית — צופה מעורבת מן הצד

367

כמדינה אחת — לא תהיה כפי שהייתה. המוסכמה הבין־לאומית, שגבול סורי-ישראל ישכון 
עם  בסוריה  המתרחש  שקלול  רלוונטית.  לבלתי  הקרב,  בערפל  נהפכה,  הכנרת  למרגלות 
הנסיגה האמריקנית מעיראק מחייב אימוץ אסטרטגיה ישראלית חדשה וגלויה, הקושרת בין 

הסדר עתידי עם הפלסטינים לשליטה ישראלית ברמת הגולן״.181 
גם גדעון סער, מבכירי הליכוד, כתב באוקטובר 2015: ״סוגיית תפקידו של אסד בכל 
דבקות  האחרונות  המערב.  ומדינות  רוסיה  בין  מחלוקת  סלע  היא  בסוריה,  עתידי  הסדר 
ברצונן לראות את אסד מפנה את מקומו, ואילו רוסיה רואה באסד גורם התומך באינטרסים 
שלה באזור. סביר, שהמשך אחיזתו של אסד במרחב העלווי לבדו תוכל לשכך את התנגדות 
)טרטוס  החוף  ברצועת  שלה  האינטרס  על  לשמור  לרוסיה  ותאפשר  גיסא,  מחד  המערב 
ולאדִ׳קיה(, במקביל להמשך הלחימה ב׳מדינה האסלאמית׳ מאידך גיסא.]...[ עם זאת, הגם 
את  תוביל  שישראל  נכון  לא  ישראליים,  אינטרסים  עם  אחד  בקנה  עולה  סוריה  שחלוקת 
הנושא במערכת הבין־לאומית, אלא עליה להתמקד בשמירה על האינטרסים החיוניים לה״.182 
בדברים אלו היו כדי לבטא את התקווה שהשתררה לרגע חולף בקרב רבים בישראל, כי 
לאחר שנטרפו הקלפים בסוריה ובעצם במזרח־התיכון כולו, יתאפשר לישראל לשמר בידיה 

את רמת הגולן.183
הסורים מיהרו לגנות את ישיבת הממשלה המתריסה מבחינתם. במאמר שפרסם בביטאון 
ממשלת סוריה ״אל־ת׳ורה״ ב־17 באפריל 2016, כתב העורך עלי קאסם: ״הגולן הוא נושא 
הפרובוקציות  כי  פלא  אין  לשחרורו.  בציפיה  הגולן  אל  המתבונן  סורי  כל  עבור  לשיחה 
הישראליות הגיעו לשיאן ביום זה, עת ממשלת הכיבוש כינסה ישיבה בגולן הכבוש. מדובר 
בהסלמה שנועדה לקדם את התפקיד שממלאת ישראל יד ביד עם ארגוני הטרור הפועלים 

בסוריה״.184 
גם מחלקת המדינה האמריקנית הבהירה כי בעמדתה של וושינגטון לא חל כל שינוי, וכי 
היא מוסיפה לראות בשטחים המוחזקים בידי ישראל בגולן שטח שגורלו ייקבע במשא ומתן 
בין ישראל וסוריה לכשתסתיים במדינה זו מלחמת האזרחים ואפשר יהיה לחדש את שיחות 
השלום בין שתי המדינות.185 ולבסוף, אף מועצת הביטחון של האו״ם הביעה בדיון מיוחד 

שקיימה בנושא באפריל 2016 דאגה מהצהרותיו של נתניהו בשאלת הגולן.186 
בעקבות כניסתו של דונלד טראמפ לבית הלבן בינואר 2017, ובצל ההיערכות האזורית 
והבין־לאומית לקראת ״היום שאחרי״ בסוריה נוכח סיומה הקרב והולך של הלחימה במדינה 

היסטורית  ״הזדמנות  האוזר,  צבי   ;2013 בדצמבר   13 הארץ,  עכשיו״,   — הגולן  ״רמת  האוזר,  צבי   .181

בגולן״, הארץ, 3 ביולי 2015.

גדעון סער וגבי סיבוני, ״פרידה מסוריה, פרידה מסייקס-פיקו״, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל־  .182

אביב, מבט על, גיליון מס׳ 754, 11 באוקטובר 2015.

ברק רביד, ״ריבלין לפוטין: ישראל רוצה את החזרת פקחי האו״ם לגבול ברמת הגולן כחלק מהפסקת   .183

האש בסוריה״, הארץ, 16 במרס 2016.

עלי קאסם, ״אל־ג׳ולאן פי תאריח׳ עיד אל־ג׳לאא׳״ )הגולן בדברי ימי חג הפינוי( אל־ת׳ורה )דמשק(,   .184

17 באפריל 2016.

הארץ, 19 באפריל 2016.  .185

רויטרס, 26 באפריל 2016.  .186
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זו, חידשה ישראל את מאמציה להשיג הכרה בין־לאומית, ולכל הפחות אמריקנית לנוכחות 
הישראלית ברמת הגולן. ממשל טראמפ בניגוד לקודמו לא נרתע מלעסוק בסוגייה רגישה 
זו. שגריר ארצות־הברית בישראל, דיוויד פרידמן, הצהיר בריאיון שהעניק ל״ישראל היום״ 
בספטמבר 2018 כי: ״אני לא יכול לתאר לעצמי, בכנות, מצב שבו רמת הגולן אינה חלק 
לאוטונומיה.  השואפת  מקומית  ילידית  אוכלוסייה  אפילו  הגולן  ברמת  אין  לנצח.  מישראל 
ויתור על השטח הגבוה של רמת הגולן עשוי לשים את ישראל בנחיתות ביטחונית גדולה, 
ומיותר לומר שאני לא יכול לחשוב על אדם יותר בלתי ראוי לקבל פרס כזה מאשר אסד״.187 
כי  הבהירו  בולטון,  ג׳ון  לאומי  לביטחון  היועץ  דוגמת  טראמפ,  בממשל  בכירים 
הייתה  זכות המילה האחרונה  188 אבל  הגולן,  אינה שוקלת הכרה בסיפוח רמת  וושינגטון 
של הנשיא שחתם ב־25 במרס 2019 על הצהרה נשיאותית המכירה בריבונות הישראלית 
ברמת הגולן. ״ישראל השתלטה על רמת הגולן ב־1967 על־מנת לבצר את ביטחונה מפני 
חזבאללה,  בהם  טרור,  וארגוני  איראן  מצד  אגרסיביות  פעולות  היום,  חיצוניים.  איומים 
בדרום סוריה, הופכות את הגולן לאזור שממנו ניתן לשגר טילים לעבר ישראל. כל הסכם 
שלום עתידי באזור יהיה חייב לתת מענה לצורך של ישראל להגן על עצמה מפני סוריה 
ומפני איומים אזוריים אחרים. בהתחשב בנסיבות הייחודיות הללו, ראוי להכיר בריבונות 

הישראלית ברמת הגולן״.189

ישראל וסוריה — מבט לעתיד

סיומה הקרב והולך של המלחמה בסוריה עורר אצל ישראלים אחדים תחושה של החמצה, 
על שישראל נמנעה מלהתערב במלחמה במדינה השכנה, לעשות מעשה כדי ניסיון להפיל 
ואולי  וחזבאללה  איראן  של  הרשע  לציר  ניצחת  מכה  להנחית  ובכך  אסד  של  משטרו  את 
אף לנסות ולעצב סדר סורי חדש בצלמה וכרצונה. אלא שספק אם לישראל הייתה יכולת 
להשפיע או אף לעצב מציאות סורית העולה בקנה אחד עם האינטרסים שלה, ובכל מקרה 
זו המדינית אך גם הצבאית — צרובת הניסיון הלבנוני, נזהרה כמו  ההנהגה הישראלית — 

מאש מלערב עצמה במלחמה במדינה השכנה.
במוסקווה  הוכתב  סוריה  של  גורלה  שבה  חדשה  מציאות  יצרה  הרוסים  של  הגעתם 
ולא עוד בדמשק, בוושינגטון, בירושלים או בטהראן. דומה אף כי עם הגיעם של הרוסים 
הפכה שאלת מערכת היחסים שבין ישראל ומוסקווה שאלה מרכזית בעבורה של ישראל, 
ואפילו  סוריה,  עם  ישראל  של  יחסיה  על שאלת  עולה  אף  ואולי  נופלת  אינה  שחשיבותה 
שאלה המטילה צילה על הדילמות שבפניהן ניצבה ירושלים בכל האמור ביחסיה עם טהראן 

היום,  ישראל  מישראל״,  חלק  לא  שהגולן  מצב  מתאר  לא  פרידמן:  ״השגריר  כהנא,  אריאל   .187

6 בספטמבר 2018.

אמיר תיבון, ״היועץ של טראמפ: ארה״ב לא שוקלת בשלב זה להכיר ברמת הגולן כשטח ישראל״,   .188

4 בדצמבר 2018.

הארץ,  הגולן״,  ברמת  ישראל  בריבונות  להכרה  נשיאותית  הצהרה  על  חתם  ״טראמפ  לנדאו,  נעה   .189

25 במרס 2019.
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נוחים ומביני עניין,  ועם בירות.190 ישראלים רבים העירו כי מצאו את הרוסים כבני שיח 
שלא לומר ידידותיים, אך בעיקר בעלי גישה ריאלית ומפוכחת כלפי שאלות המזרח־התיכון 
וכלפי הדאגות שהעלו בפניה. הרבה יותר מהאמריקנים שנטו לא פעם לשגות באשליות, או 
נהגו לבחון את הנעשה במזרח־התיכון במשקפיים אמריקניות, רוצה לומר לא זה המקומי. 
ועם זאת האינטרס הרוסי, ולא כל אינטרס או שיקול אחר, הוא שהכתיב את מהלכיה של 
של  מקרה  בכל  כי  לבסוף,  קרה  שאכן  כפי  ברור,  היה  הישראלי  ולצד  באזור,  מוסקווה 
התנגשות בין האינטרס הרוסי ובין האהדה ואף הידידות שהפגינו הרוסים כלפי ירושלים — 

האינטרס הרוסי הוא שיגבר.
של  כינונו  היה  בסוריה,  הרוסית  הנוכחות  בפניה  שהציבה  לאתגר  ישראל  של  המענה 
יחסו  זה שלו תרם  דיאלוג  ובמוסקווה.  והצבאית בירושלים  בין ההנהגות המדינית  דיאלוג 
ישראליים  אינטרסים  לקדם  להמשיך  לירושלים  אפשר  לישראל,  פוטין  ולדימיר  של  החם 
חיוניים בלא להתנגש חזיתית עם הרוסים ובלא לסכן את מערכת היחסים בין שתי המדינות 
שפרחו ושיגשגו, ובוודאי שבהיבט הכלכלי, התרבותי ואף זה הפוליטי. מדיניותה של ישראל 
השכילה לתת מענה אפקטיבי, גם אם טקטי, לנעשה לאורך הגבול )מול המורדים( להרתיע 
אויבים )דאעש וג׳בהת אל־נֻצרה ואפילו את חזבאללה ואת משמרות המהפכה של איראן(, 
זו  אינטרסים בטחוניים בשטחה של מדינה  כדי לקדם  לנצל את המלחמה בסוריה  גם  כמו 
)פגיעה במשלוחי נשק מאיראן לידי חזבאללה(. כל זאת תחת עיניה הפקוחות למחצה של 
מוסקווה, ובלא שתבוא כל תגובה מצידם של חזבאללה או איראן לא כל שכן של המשטר 

הסורי בדמשק. 
לטווח קצר. אלא שהדיאלוג  גם אם  ישראלי בעל משמעות,  היה משום הישג  גם בכך 
הישראלי-רוסי לא הביא עימו פתרון ומענה לאתגר ארוך הטווח, שעניינו סוריה של היום 
הכול,  אחרי  ושלוחיה.  איראן  של  משמעותית  נוכחות  שבה  האזרחים,  מלחמת  שאחרי 
ראתה  שרוסיה  העובדה  על  כיסו  לא  ירושלים  כלפי  מוסקווה  שהקרינה  והחום  האמפתיה 
באיראן, ולא בישראל, שותף אסטרטגי בכיר. מכאן שהייתה נכונה להשלים עם התבססותה 
של איראן בסוריה ואף ברחבי המזרח־התיכון — התבססות שהציבה איום של ממש לישראל. 
יתרה מכך, ברגע האמת, בעקבות תקרית הפלת מטוס הביון הרוסי בשמי סוריה בספטמבר 
חורף  בצינה של  התחלפו  והחום  והידידות  ממוסקווה  הרוחות  כיוון  באחת  2018, השתנה 
רוסי. רוסיה ניצלה את ההזדמנות שנקרתה בפניה, וקראה לישראל לא רק לתת דין וחשבון 

על פעולותיה בסוריה אלא גם לצמצמן או אף להפסיקן.
את  במעט  אמנם  שינו  האמריקנים  הצד.  מן  לעמוד  וושינגטון  העדיפה  העת  אותה  כל 
גישתם לשאלה הסורית, אפשר שבלחצה של ישראל, והכריזו כי לא יסיגו את כוחותיהם 
מלערב  נמנעו  אבל  בסוריה,  נוכחות  לעצמה  לבסס  מנסה  איראן  עוד  כל  המדינה  ממזרח 
כי  מסוריה  שדווח  לאחר  מכך,  יתרה  וירושלים.  מוסקווה  בין  שפרץ  הגלוי  בריב  עצמם 
לחבל  כדי  הנראה  ככל  סוריה,  במזרח  פרו־איראניות  מיליציות שיעיות  נגד  פעלה  ישראל 
במאמציה של טהראן לכונן מסדרון יבשתי שיחבר אותה עם סוריה, לא היססו מקורות צבא 

עמוס ידלין, ״רוסיה בסוריה והמשמעויות לישראל״, עדכן אסטרטגי, כרך 19, גיליון 2 )יולי 2016(.  .190
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של  חייהם  את  לדבריהם  המסכנות  ישראל  של  פעולותיה  על  ביקורת  למתוח  אמריקניים 
הלוחמים האמריקנים המוצבים בסוריה.191 

מלחמת  של  הארוכים  חודשיה  לאורך  כי  להודות  יש  ישראל?  את  מציב  זה  כל  היכן 
האזרחים בסוריה נמנעה ישראל מלגבש עמדה, לא כל שכן לאמץ מדיניות או אף אסטרטגיה 
הניחה  וברורה  בהירה  מדיניות  בהיעדר  מצפון.  שכנתה  אצל  למתרחש  באשר  ברורה, 
ירושלים לעצמה להיגרר אחרי האירועים, ופעילותה נשאה אופי של מענה טקטי שעיקרו 
רמת  אזור  על  ובמיוחד  כולה  הסורית  המדינה  על  עצמו  שהשליט  הכאוס  מול  התמודדות 
הגולן. בחסותו של כאוס זה התבססו המורדים בחלקיה הדרומיים של הרמה, ואילו בחלקיה 

הצפוניים ניסה חזבאללה לבסס לעצמו אחיזה.
מהלך משמעותי יותר, שאף הוא לא נעשה מתוך מחשבה מעמיקה שעניינה עתידה של 
סוריה, היה המאמץ לבלום העברת נשק מסוריה לידי חזבאללה. ישראל ניצלה את חולשתו 
של אסד כדי לנסות ולהכתיב לו כללי משחק חדשים, שעניינם חופש פעולה ישראלי לפעול 
לידי הארגון השיעי.  נשק מתקדם שכזה  לסכל את העברתו של  סוריה במאמץ  על אדמת 
ישראל הרחיבה מאוחר יותר את פעילותה גם לרמת הגולן במאמץ למנוע את התבססותו 
של חזבאללה ושל פטרוניו מאיראן. לצד זאת פעלה ישראל דה־פקטו לכינונו של אזור חיץ 
קשרים  כוננה  זו  במסגרת  הישראלי-סורי.  הגבול  זה(לאורך  בשם  מלכנותו  שנמנעה  )הגם 
בלתי פורמליים עם קבוצות של מורדים שפעלו מן העבר הסורי של הגבול ברמת הגולן, 
אם אלו היו נכונות בכלל לכונן מערכת קשרים שכזו עמה. היא הושיטה לקבוצות אלו סיוע 
לוגיסטי ותמיכה באופן שקשר אותן אליה, הגם שקשר זה היה רופף ובלתי מחייב. סיוע זה 
גבר דווקא כלל שהמלחמה הלכה והתקרבה אל סיומה, במאמץ ישראלי נואש לשמר אחיזה 

והשפעה באזור הגבול.
את גישתה של ישראל ביחס לנעשה בסוריה היטיב להגדיר יעלון, שחזר והסביר מאז 
נכנס לתפקידו בראשית 2013 ועד להתפטרותו באמצע מאי 2016 כי: ״ישראל גמרה אומר 
נוכח  שלה,  באינטרסים  ממשית  פגיעה  של  במקרה  אלא  בסוריה  במלחמה  להתערב  שלא 
זליגת המלחמה לישראל״.192  או  לידי חזבאללה  נשק  איומים ממשיים כמו העברת  הופעת 
נמנעה מלהתמודד עם השאלה מהו התרחיש הרצוי לה בכל  כי ישראל  מדברים אלו עלה 
של  שלטונו  המשך  את  מעדיפה  היא  האם  אחרות  ובמילים  בסוריה,  בהתנהלותה  האמור 
אסד בסוריה או שמא את נפילתו. בתחילת הדרך דומה היה כי אסד עתיד ליפול במוקדם 
או במאוחר מן השלטון, אבל בחלוף הזמן משהתברר כי אסד עשוי לשרוד למשך תקופה 
ממושכת ואולי אף לצאת כשידו על העליונה מן המלחמה בסוריה, החלו בישראל להתבטא 
אסד,  של  שלטונו  כהמשך  הוגדר  הישראלי  והאינטרס  בסוריה,  הלחימה  המשך  בשבח 
מוחלש ככל הניתן. חלש מכדי למנוע מישראל לפעול כרצונה על אדמת סוריה נגד משלוחי 
ברמת  שלטונו  את  לשמר  מספקת  עוצמה  בעל  בעת  בה  אך  לחזבאללה,  המיועדים  נשק 
הגולן ולשמור על השקט לאורך הגבול בין שתי המדינות. רק משהגיעו הכוחות הרוסיים 

שי ניר, ״תקיפה המסתורית בסוריה, הזרוע הארוכה?״, דבר, 18 ביוני 2018; וויינט, ״גורמים בצבא   .191

ארצות־הברית: ״פעילות ישראל נגד איראן בסוריה מדאיגה אותנו״, 28 באוקטובר 2018.

וול סטריט ז׳ורנל, 3 ביוני 2015.  .192
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אזהרה  נשמעו קריאות  וחוללו תפנית במהלך המלחמה,  לסוריה,  ובעקבותיהם האיראניים 
מפני האפשרות כי הלחימה בסוריה תסתיים בניצחון או בהסדרה שתותיר את אסד בשלטון 

בחסות איראנית ובתמיכת חזבאללה. 
יש להודות כי בה בעת נותרו בישראל רבים שטענו כי הישרדותו של אסד בשלטון אין 

בה משום איום לישראל, שהרי במהלך שנות שלטונו נשמר השקט לאורך הגבול.
עוד  שפרסם  עמדה  בנייר  שהסביר  ידלין,  עמוס  )מיל׳(  אלוף  דוגמת  אחרים  גם  והיו 
במאי 2016: ״ישראל נותרה כמעט לבדה מול הציר האיראני-קיצוני, ואין לה על מי לסמוך 
מלבד על עצמה. על כן, עליה לפעול בעדיפות מוחלטת מול התחזקותו של ציר זה, הנתמך 
)לצערנו( גם על־ידי רוסיה. יש לזכור: הרפובליקה האסלאמית של איראן )ובעלי בריתה( 
מסוכנים לישראל עשרת מונים מ׳המדינה האסלאמית׳״.193 מאוחר יותר, משהתלקח עימות 
ישראלי-איראני על אדמת סוריה בחודשיה הראשונים של 2018, שב ידלין וקבע נחרצות: 
היה  צריך  לסוריה:  ביחסה  הגדר  על  בישיבתה  האחרונות  השנים  בשבע  טעתה  ״ישראל 

שאסד ייעלם מהזירה״.194
כך או אחרת, סיומה הקרב והולך של מלחמת האזרחים בסוריה בניצחונם של אסד ושל 
סורי  נשיא  איזה  מול  השאלה  את  מעורר  וחזבאללה,  איראן  רוסיה,  ופטרוניו  בריתו  בעלי 
עתידה ישראל למצוא עצמה ניצבת מכאן ואילך. האם יהיה זה אסד המוכר שאליו הורגלה 
ואף  וארצות־הברית  ישראל  מול  מתריס   — בסוריה  המלחמה  פרוץ  שטרם  בשנים  ישראל 
משתף פעולה עם איראן ועם חזבאללה, אך בה בעת מגלה איפוק וריסון לאורך הגבול עם 
ישראל ונכון לנהל עימה משא ומתן לשלום? או שמא יהיה זה אסד נטול מגבלות שעשוי לאמץ 

דרך התנהלות שונה מן העבר, ולחשוב ״מחוץ לקופסא״ גם בכל האמור ביחסו לישראל.
לשאלה זו חשיבות מרובה למרות הנטייה הרווחת בישראל להתעלם, או בלשון הילדים 
״לא לספור״ את אסד ותחת זאת למקד את המבט ברוסיה ובאיראן — בהן רואה ישראל את 
בעלות הבית האמיתיות בסוריה, או לחילופין בארצות־הברית שבה היא תולה את יהבה כי 
תבטיח, באם יכלו כל הקיצין, את האינטרסים הישראליים בסוריה ובראשם מניעת היאחזותה 
של איראן במדינה זו. אלא שהניצחון במלחמה בסוריה הוא קודם לכל ניצחונו של אסד, של 
האיש ושל משטרו, ואף של מוסד המדינה הסורית שבראשה הוא עומד. ניתן להניח כי אסד 
שרד את המלחמה שלא על־מנת להפוך לבובה או לכלי שרת בידי אחרים, וכי בחלוף הזמן 
יגבר כוחו —  והבין־לאומית  ויהפוך לשליט לגיטימי ומקובל בזירה האזורית  וככל שישוב 
ובראש ובראשונה כוח התמרון הפוליטי שלו — הן מול יריביו דוגמת תורכיה, ערב־הסעודית 

ירדן אך גם ישראל, אבל בראש ובראשונה מול נותני החסות שלו רוסיה ואיראן.
מכל זה מתעוררת השאלה האם ניצחונו של אסד ישיב את יחסי ישראל וסוריה לאותה 
נקודה שבה נמצאו בקיץ 2010, כאילו לא אירע בסוריה דבר? לכך התשובה מורכבת, ודומה 

כי על אסד ״מודל 2019״ ניתן לאמר את הדברים הבאים:

המכון  אסטרטגי״,  צורך  מוסרי,  הכרח   — אסד  משטר  לגבי  ישראלית  עמדה  ״נקיטת  ידלין,  עמוס   .193

למחקרי ביטחון לאומי, מבט על, גיליון 823, 19 במאי 2016.

דן לביא, ״ישראל טעתה — אסד היה צריך להיעלם״, ישראל היום, 21 במרס 2018.  .194
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ראשית, אסד הנוכחי הוא שליט בטוח בעצמו, שעמד בהצלחה במבחן אישי לא פשוט 
שרק מעטים העריכו כי יוכל לו. מדובר אמנם בשליט חסר מעצורים, קר ומחושב, שידיו 
נגדם,  כימי  בנשק  שימוש  לעשות  ואף  לטבוח  היסס  לא  שבהם  עמו  בני  בדם  מגואלות 
ושאותם גירש במאות אלפים ואף במיליונים מבתיהם. בה בעת מדובר בשליט מפוכח היודע 
את גבולותיו, למשל בכל האמור בהתנהלותו מול ישראל ומול ארצות־הברית. אין זה אותו 

שליט צעיר, חסר ניסיון, הססן ומבוהל, שהתקשה להיכנס לנעליו הגדולות של אביו. 
שנית, מדובר לכאורה בשליט שאין לו מה להפסיד, העומד בראש מדינה חרבה נעדרת 
ליצור מאזן אימה מול סוריה, שהרי  בידי ישראל כדי  משאבים ותשתיות ששימשו בעבר 
ירושלים איימה כי תחריב תשתיות אלו אם יחדל אסד לשמור על איפוק וריסון כלפיה. מכאן 
יובן חששם של ישראלים לא מעטים, כי אסד עלול לאמץ טקטיקה של עימות מוגבל מול 
ישראל, למשל לחדש או בעצם לאפשר פעולות טרור בחתימה נמוכה לאורך הגבול בין שתי 
המדינות, שבגינן תתקשה ישראל לצאת למלחמה כוללת נגד סוריה. אלא שלכך יש להשיב 
כי זהו בדיוק המצב שהשתרר בין ישראל וסוריה בקיץ 2006, לאחר מלחמת לבנון השנייה. 
גם אז חש אסד עצמו מנצח ואיים על ישראל בפעולות לאורך הגבול. אלא שברגע האמת 
של  בצפונה  להקים  הסורי  הנשיא  שביקש  הגרעיני  הכור  את  והשמידה  ישראל  כשתקפה 

ארצו — נמנע מלהגיב ואף היה נכון להיכנס למשא ומתן לשלום.
חסינות  ולמשטרו  לעצמו  להשיג  במאמץ  עצמו  שימקד  בשליט  מדובר  גנוסף, 
אולטימטיבית, כלומר נשק גרעיני. אחרי הכול, צדאם ֻחסין שליט עיראק, שכשל בניסיונו 
להשיג נשק שכזה לאחר שהכור האטומי שביקש להקים הושמד ביוני 1981 בידי ישראל, 
הופל בידי האמריקנים וכך קרה גם למשטרו של ֻמעמר אל־קד׳אפי בלוב. זה האחרון ויתר 
כידוע בראשית שנות האלפיים על האופציה הגרעינית כחלק מעסקה שרקח עם המערב, אבל 
משטרו הופל בידי מתקוממים שהסתייעו בידי המערב — אותו מערב שעמו הגיע להסכם רק 
עשור קודם לכן. לעומת כל אלו המשטר בצפון קוריאה, שהוא בעל יכולות גרעיניות, נהנה 
מחסינות. המסקנה של אסד היא כי עליו לפעול במלוא הכוח להשיג יכולת גרעינית, שתקנה 
לו ולמשטרו חסינות. מכאן שיש להניח כי אסד יפנה לחדש את הפרויקט הגרעיני שישראל 
השמידה בעבר, ולצד זאת יפעל לשקם את יכולותיו בתחום מערכי הטילים והנשק הכימי 

שנשחקו או הושמדו במהלך המלחמה.
ולבסוף, שליט הנאמן לפטרונו ולדימיר פוטין ומחויב לברית האסטרטגית רבת השנים 
וישראל,  ובמיוחד כלפי ארצות־הברית  ולצד זאת מגלה חשדנות כלפי המערב  עם איראן, 
ולפעול ככל העולה  יניח לישראל להוסיף  נמנע מעימות, הגם שלא בהכרח  אבל בה בעת 
על רוחה. יש להניח כי אסד ישאף להחזיר לעצמו את יכולת התמרון וחופש הפעולה מול 
פטרוניו מרוסיה ומאיראן. הוא נותר מחויב לחזבאללה ולאיראן, וקשור קשר עמוק ובלתי 
ניתן להתרה לציר השיעי, שהרי המסקנה מהעימות שממנו יצא כמנצח היא כי שוב הוכחה 
הידידות עם איראן וחזבאללה שהתייצבו לצידו ברגע האמת. זאת שעה שמעצמות המערב 
ובראשן ארצות־הברית התייצבו נגדו, ואף תקעו סכין בגבו ברגע האמת. הקשר עם איראן 
וחזבאללה היה אמנם קשר המבוסס במקורו על אינטרסים, אך חושל במשך שנותיה הארוכות 
של הלחימה בדם. בה בעת אסד, כמו אביו לפניו, מעולם לא ראה עצמו כמי שנתון בכיסה 
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של איראן וכמי שמחויב להיגרר אחריה לעימות מול ישראל. בנוסף פעל אסד ומוסיף לפעול 
כדי למנוע מאיראן לבסס לעצמה השפעה דתית ותרבותית, ובוודאי שבקרב בני עדתו.

בכל האמור בתוכנית הפעולה ובמהלכים שבהם עשוי אסד לנקוט לעתיד לבוא, נראה 
שאסד ימקד עצמו בהישרדותו — בעיקר בשיקום ובבניין צבאו, ולאו דווקא בשיקום כלכלת 
ארצו או בקליטת הפליטים הסורים שנמלטו ממנה ושבשובם אינו רוצה כלל. אסד כידוע 
רואה בפליטות ברכה שהרי סייעה בידיו להסיר מעל עצמו נטל כלכלי שנוצר עקב גידול 
להדגיש  ראוי  בסוריה.  המהפכה  לפרוץ  הגורמים  אחד  שהיה  בעולם,  הגבוהים  מן  טבעי 
דברים אלו נוכח ההנחה הרווחת במערב כי אסד יבחר להפנות את עיקר מאמציו, לכשייצא 
כשידו על העליונה מן העימות בסוריה, לשיקום כלכלתה של ארצו בראותו בשאלות של 
חברה וכלכלה משום מפתח להבטחת הישרדותו בשלטון. בכל זה כך מקווים במערב יהיה 
יזדקק לסיוע כלכלי כדי  כדי להפוך אותו לשותף נוח יותר בעבור מדינות המערב, שמהן 
לשקם את כלכלתה של ארצו ולהשיבה למסלולה. אלא שכאמור מאמציו של אסד לא יופנו 
בהכרח ובעדיפות ראשונה לשיקום התשתית הכלכלית החרבה בארצו, אלא דווקא לשיקום 
ואף  עליו  ותגן  בראייתו  תוסיף  וזו  הניצחון,  את  לו  היא שהביאה  הצבאית  עוצמתו  צבאו. 

תבטיח את הישרדותו גם לעתיד לבוא.
היא  עמדה,  וניירות  תחזיות  הערכות,  ולא  בשטח  הדינמית  המציאות  אחרת,  או  כך 
שהכתיבה בסופו של יום את הכיוון שבו נעו ישראל, חזבאללה ואיראן, משטרו של אסד 
איראנית לבסס  נחישות  על  ואף  על מחויבות  לימדו  גם הרוסים. האירועים בשטח  לבסוף 
צריך  למנוע, אם  ישראל  נופלת ממנה מצד  נחישות שאינה  ומנגד  בסוריה,  אחיזה  לעצמה 
אינו  איש  שבו  כולל  לעימות  הידרדרות  של  במחיר  גם  שכזו,  איראנית  התבססות  בכוח, 
רוצה, וקודם לכל מוסקווה, בעלת הבית החדשה־ישנה בסוריה. במצב דברים זה דומה כי 
משטרו של אסד נותר המשתנה היציב במשוואה, שכן לא נראה כי בגישתו הבסיסית טרם 
פרוץ המלחמה בסוריה ובעצם גם גישתו של אביו, שעיקרה הימנעות בכל מחיר מעימות עם 

ישראל, התחולל לפי שעה שינוי כלשהו, וגם בכך מצאו ישראלים רבים נחמה פורתא.
סיום המלחמה סימן את סופו של פרק חשוב במערכת היחסים הישראלית-סורית. כל 
שנותר הוא להמתין ולראות מה יילד העתיד מצפון, לא בהכרח בדמשק אלא שמא בטהראן 

או אף במוסקווה.




