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פרק שמיני: בין מוסקווה, אסטנה וסוצ׳י לשדות 
הקרב באל־ע׳וטה אל־שרקיה והחוראן — הסדרה, 

הכרעה, ניצחון 

הנרי קיסינג׳ר, מזכיר המדינה האמריקני בין השנים 1977-1973 נוהג לחזור ולשנן באוזני 
הגבלה,  בלא  צבאי  וסיוע  נשק  להם  להעניק  אמנם  יכולים  הרוסים  כי  בני שיחו הערבים, 
אבל רק ארצות־הברית תוכל להשיג בעבורם שלום עם ישראל שישיב לידיהם את האדמות 
שאיבדו במלחמת ששת הימים ויבטיח להם יציבות, רווחה ושגשוג כלכלי. כך קנה קיסינג׳ר 
יום  מלחמת  לאחר  לנטוש  אותו  שכנע  ואף  אל־סאדאת,  אנוַר  מצרים,  נשיא  של  ליבו  את 
לארצות־הברית  לחבור  לשעבר,  בריתו  בת  ברית־המועצות,  של  עגלתה  את  הכיפורים 

ובהמשך אף לעלות על דרך השלום עם ישראל.
2017, בצל סיומה המסתמן של המלחמה  כשהזכרתי דברים אלו להנרי קיסנג׳ר בקיץ 
בסוריה בניצחונו של הציר הרוסי-סורי-איראני, השיב ביבושת שמדיניותה המזרח־תיכונית 
של ארצות־הברית מאז סיומה של מלחמת העולם השנייה, ובוודאי שבימיו כיועץ לביטחון 
פורד, ביקשה תמיד לסלק  וג׳רלד  ניקסון  וכמזכיר מדינה בממשליהם של ריצ׳ארד  לאומי 
הוסיף  עתה,  וושינגטון.  של  חסותה  תחת  ערב  מדינות  את  ולהביא  האזור  מן  הרוסים  את 
הגמור,  ההיפך  את  ארצות־הברית  עושה  וטראמפ,  אובמה  של  ממשליהם  תחת  קיסינג׳ר, 

מנתקת עצמה מן המזרח־התיכון ומוסרת אזור זה על מגש של כסף לידיהם של הרוסים. 
מעוניינים  טראמפ,  שלא  ובוודאי  בשעתו  אובמה  שלא  מניח  הוא  כי  הוסיף  קיסינג׳ר 
בביסוס ואף בחיזוק מעמדה של רוסיה במזרח־התיכון, וכפועל יוצא מכך בחיזוק מעמדה של 
איראן במרחב המשתרע מטהראן, עבור דרך בגדאד וכלה בדמשק ובבירות. אלא שדומה, כך 
קיסינג׳ר, שהממשל האמריקני נכון עתה להשלים, גם אם בלית ברירה, עם נוכחות רוסית 
של  לכתפיה  מעל  יוסר  המזרח־התיכון  של  המשא  שכובד  ובלבד  שכזו,  איראנית  ואפילו 

ארצות־הברית שאינה רוצה, ושמא אינה יכולה עוד לשאת בו.1
אלא שמתברר כי לקיסינג׳ר קם יורש, דווקא במוסקווה ־ ולדימיר פוטין. הנשיא הרוסי 
נזהר מלהכריז על סיומה של המלחמה בסוריה, כפי שעשה בשעתו הנשיא ג׳ורג׳ בוש באביב 
ואחריו  והדגיש,  חזר  זאת  תחת  ארצות־הברית.2  צבא  בידי  עיראק  של  כיבושה  עם   2003
הטרור  נגד  בקרב  ניצחה  אמנם  רוסיה  כי  במוסקווה,  רוסים  ופרשנים  דוברים  גם  החרו 
והביסה את דאעש, אלא שקיים הבדל ואף פער בין ניצחון בשדה הקרב ובין השבת היציבות 
והרגיעה לסוריה או אף השגת הסכם שלום בין הצדדים הלוחמים על אדמתה. יעדים אלה 

פגישה של המחבר עם הנרי קיסינג׳ר, תל־אביב, 11 בספטמבר 2017.  .1

בוש נשא כזכור ב־1 במאי 2003 נאום על סיפונה של נושאת המטוסים ״אברהם לינקולן״ שבו סיכם   .2

הכתובת  הופיעה  שעליה  לכרזה  מתחת  נשא  נאומו  שאת  אלא  בעיראק,  חייליו  שניהלו  המערכה  את 

״המשימה הושלמה״, ומכאן שדבריו התפרשו כהכרזת ניצחון שכידוע התמהמה לבוא.
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נותרו מחוץ להישג ידם של הרוסים, וכדי להשיגם הם זקוקים לשיתוף פעולה ולוויתורים 
כואבים מצד כל הצדדים למלחמה, ובהם המורדים ובעלי בריתם, אך, כך גם אסד ומשטרו.

ואולי לא רק לקיסינג׳ר קם יורש אלא דווקא לניקולו מקיאוולי. אחרי הכול ניסיונו רב 
השנים של המערב עם מוסקווה הביא רבים לתהות, האם במתקפה זו של נכונות להידברות 
מבית  לדיפלומטיה  ושמא  במיטבה,  הרוסית  לדיפלומטיה  ביטוי  משום  היה  מוסקווה  של 
מדרשו של מקיאוולי שעליה היה גם הנרי קיסינג׳ר חותם, כך יש להניח, בשתי ידיו. רוצה 
כלום, שכן מבעד למסך  ולא  אין  רוסי שמאחוריו  היה במתק שפתיים  מדובר  לומר, האם 
העשן הדיפלומטי של פרגמטיות, גמישות ונכונות לפשרה שאותן הפגינה מוסקווה של פוטין, 
ארוכות  מטרותיה  לקידום  בגזר  דווקא  ולאו  במקל  לשימוש  כשהייתה  מחויבת  זו  נותרה 
היחידה  כדרך  המורדים,  מחנה  והכרעת  מיטוט  ונותרו  היו  אלו  מטרות  בסוריה?  הטווח 

להבטחת קיומה של המדינה הסורית שלמה ואף יציבה, תחת שלטונו של בן חסותה, אסד. 
אגב, בעת שפוטין ודוברים רוסים אחרים השתבחו בנצחונם על הטרור בסוריה, הם לא 
טרחו להזכיר ולו גם ברמז את תרומתה המכרעת של וושינגטון למיטוטו של דאעש ונטלו את 
כל הקרדיט לעצמם ולשותפיהם — המשטר הסורי בדמשק ומשטר האיתולות בטהראן. יתר 
על כן, את ארצות־הברית הם שבו והאשימו כי במהלכיה סייעה לדאעש להוסיף ולהחזיק 
מוסקווה בשלבי  מהלכיה של  נגדו.  במערכה  הניצחון  את השגתו של  עיכבה  ובכך  מעמד, 
הסיום של המשבר בסוריה כללו בראש ובראשונה מאמץ דיפלומטי שתכליתו להשיג רגיעה, 
ואם ניתן אף הפסקת אש קבועה. בחסות רגיעה או אף הפסקת אש זו קיוו הרוסים להסיט 
את תשומת לבה של הקהילה הבין־לאומית מן הנעשה בסוריה, ולאפשר למשטרו של אסד 
הידברות  בדרך של  מולו, אם אפשר  הניצב  המורדים  ולפוגג את מחנה  לייצב את מעמדו 

ומשא ומתן אך אם צריך הרי שבכוח הזרוע. 
מהלכיה של מוסקווה כללו הבנות מדיניות עם תורכיה ואיראן )הצהרת מוסקווה(; קיומן 
רגיעה  השגת  שמטרתו  בסוריה  הסדרה  של  תהליך  לקדם  שנועדו  ביטחוניות  שיחות  של 
בלחימה ואף הפסקת אש קבועה )שיחות אסטנה( ולבסוף, השגתם של הסכמים עם המורדים 
ועם נותני החסות הזרים שעמדו מאחוריהם, דוגמת ארצות־הברית או תורכיה, לכינונם של 
אזורי רגיעה במדינה. בדיעבד התברר כי מאמץ דיפלומטי רוסי זה שימש תפאורה למאמץ 
להחזיק,  הוסיפו  שבהם  לחימה  במוקדי  המורדים  הכרעת  שמטרתו  צבאי,  הפעם  מקביל, 
ובמרכזו  אזור החוראן  ואף  ואזור אל־ע׳וטה אל־שרקיה שמזרחית לדמשק  אידליב  דוגמת 

דרעא וכן רמת הגולן בדרום המדינה.

הצהרת מוסקווה 20 בדצמבר 2016
כמה ימים לאחר כיבושה של ָחלָּב בידי כוחותיו של המשטר הסורי התכנסו ב־20 בדצמבר 
2016 במוסקווה שרי החוץ של רוסיה, איראן ותורכיה במוסקווה, ופרסמו בסיום פגישתם 
ההסדר  בסוריה.3  המשבר  לפתרון  מוסכמת  דרכים  מפת  המתווה  מוסקווה״  ״הצהרת  את 
המוצע היה מבוסס על חלוקתה )גם אם באופן זמני( של סוריה לאזורי השפעה, ובהם גם 

רויטרס, 21 בדצמבר 2017.  .3
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לנכונות תורכית  אידליב, הגם שבתמורה  אזור השפעה תורכי בצפונה של המדינה במחוז 
באותה  ראשון  בשלב   — בשלטון  אסד  של  הישארותו  עם  ברירה,  בלית  אם  גם  להשלים, 
״סוריה חיונית״ שאת שליטתו של אסד בה ביססה והבטיחה המעורבות הרוסית במלחמה 

במדינה בתחילת דרכה, ומאוחר יותר גם על יתר חלקיה של המדינה.
 4.2336 החלטה  במסגרת  האו״ם  של  הביטחון  מועצת  בידי  אומצה  מוסקווה  הצהרת 
שבוע לאחר מכן, ב־27 בדצמבר 2016, הכריזו הרוסים על הפסקת אש ברחבי המדינה וזו 
נכנסה לתוקף ב־29 בדצמבר 2016 בחצות. בחלוף כמה ימים חודשה הלחימה בין המשטר 
ויריביו,  נפתחו באסטנה, בירת קזחסטאן, שיחות בין אסד   2017 והמורדים. ב־23 בינואר 
אך הפעם בחסות רוסית-איראנית-תורכית תוך שוושינגטון מסתפקת במעמד של משקיפה. 

היינו  המדינה,  רחבי  בכל  הרגיעה  המשך  את  להבטיח  כמיועדות  הוגדרו  אלו  שיחות 
שיחות בעלות אופי ביטחוני הממוקדות ביישום הפסקת האש ובגיבוש הסדרים בעלי אופי 
טקטי ומקומי שיבטיחו את שמירתה. בכך היה כדי לייחד נתיב זה שפרצו הרוסים באסטנה 
ביחס למסלולים אחרים, ובמיוחד שיחות השלום בז׳נוַה שהתקיימו בחסותו של האו׳׳ם ולא 
בחסותה של מוסקווה, ושהוקדשו כל כולן לדיון בהיבטיו הפוליטיים והמדיניים של המשבר 

בסוריה או אף בדרכים להשגת הסדר שיביא לסיומה של המלחמה במדינה.
שיחות השלום בז׳נוַה התגלו כעקרות ונעדרות כל תוחלת, בהיעדר כל עניין של המשטר 
הסורי לנהל משא ומתן של ממש עם מתנגדיו, לא כל שכן להציע להם ויתורים כלשהם פרט 
לנכונות לקבל את כניעתם בלא תנאי. דומה אף שהרוסים איבדו עניין בשיחות ז׳נוַה משהכף 
בקרבות בסוריה החלה נוטה לצד המחנה שבראשו עמדו. הצדדים הניצים הוסיפו להיפגש 
בז׳נוַה )עד לדצמבר 2017 התקיימו שמונה סבבים של שיחות(, אך בלא כל תוצאות, תוך 
שהמפגשים יודעים עליות ובעיקר מורדות בדמות פרישות מתוקשרות מן הדיונים של נציגיו 

של המשטר הסורי ולחילופין של נציגי המורדים.

כינונם של אזורי ההרגעה

2017, עם סיומו של סבב שיחות נוסף באסטנה, חתמו רוסיה, תורכיה ואיראן  ב־5 במאי 
על ״מזכר הבנות״ לכינון ארבעה ״אזורי הרגעה״: הראשון, מחוז אידליב וחלקים מהמחוזות 
תושבים.  כמיליון  התגוררו  זה  באזור  תורכיה.  עם  לגבול  בסמוך  המדינה  בצפון  השכנים 
השני, המרחב שבין הערים ַחָמאה וחֹמץ, ובו כ־200 אלף תושבים. השלישי, המרחב הכפרי 
האזור  ולבסוף  תושבים.  אלף  כ־700  ובו  אל־שרקיה(,  )אל־ע׳וטה  דמשק  לבירה  שממזרח 
וזה  הישראלי  לגבול  הסמוכים  וקונֵיטרה,  דרעא  ממחוזות  חלקים  הכולל  מרחב  הרביעי, 

הירדני ובו כ־800 אלף תושבים. 
במזכר ההבנה נקבע כי לאזורים אלו יוכנס סיוע הומניטרי, ויחודשו שירותים ציבוריים 
ואף אספקת מים וחשמל, וכי כוחות צבא מטעם שלוש המדינות הערבות ייפרסו בנקודות 

http://www.un.org/press/en.sc12663.doc.htm/2016/ ,אתר מועצת הביטחון  .4
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מעבר, ביקורת ותצפית סביב לאזורים, כדי לפקח על יישום הבנות אלו. עם זאת, נקבע כי 
תימשך הלחימה בדאעש וב׳׳חזית לשחרור אל־שא׳ם״.5

ההסכם הוצג ככזה המיועד להנמיך את אש הלהבות בסוריה, ואולי אף להביא להפסקת 
האזרחית.  האוכלוסייה  של  מצוקתה  על  להקל  ובכך  במדינה  בלחימה  זמנית  גם  ולו  אש 
אם ניתן אף לאפשר את תחילת שובם של פליטים מחוץ לגבולותיה של סוריה אל תוככי 
אפשר  אי  מעשה  בחוכמה שלאחר  ההרוסה.  כלכלתה  שיקום של  פעולות  ולהניע  המדינה, 
לשלול את הטענה כי הרוסים קיוו כי ההסכם יכשיר את הקרקע לקראת ההכרעה הצבאית 

הקרבה ובאה, שהוסיפה להיות יעד אסטרטגי בעבורם בזירה הסורית.
פרטניים,  הסכמים  לגיבוש  הרוסים  נפנו  באסטנה  ההבנות  מזכר  על  החתימה  לאחר 
שנועדו להביא לכינונם של אזורי הרגעה בחלקיה השונים של סוריה. הסכם ראשון הושג 
אל־ע׳וטה אל־שרקיה שממזרח  באזור  אזור הרגעה  כינונו של  ועניינו   ,2017 ביולי  ב־22 
לדמשק. הסכם שני הושג ב־4 באוגוסט 2017, ועניינו כינונו של אזור הרגעה במרחב שבין 
חֹמץ וַחָמאה. ההסכמים נחתמו לאחר שיחות שהתקיימו בקהיר ובישרו, אגב, את שובה של 
אל־ג׳רבא  אחמד  ייצג  המורדים  את  הסורית.  בזירה  מוגבל,  אם  גם  תפקיד,  למלא  מצרים 
מנהיג ״זרם יום המחר״ )תיאר אל־ע׳ד(, שאותו הקים במרס 2016 בחסות מצרית ובברכתה 
של מוסקווה, לאחר שנטש את שורות ״הקואליציה הלאומית״ )שבראשה עמד מיולי 2013 

ועד לינואר 2015(. 
הסכם שלישי הושג באסטנה ב־15 בספטמבר 2017, ועניינו כינון אזור הרגעה במחוז 
אידליב שעל יישומו עתידים היו לפקח במשותף, וממילא לקיים אף נוכחות צבאית באזור, 
תורכיה, איראן ורוסיה. בעקבות חתימתו של ההסכם חצו כוחות צבא תורכיים בהיקף מוגבל 
את הגבול, ונפרסו מצדו הסורי של הגבול, במאמץ שהוכח כעקר לנסות ולהבטיח כי כלל 

ארגוני המורדים, ובכלל זה גם ״החזית לשחרור אל־שא׳ם״, ישמעו לו ויכבדו אותו.
העובדה שהתורכים התקשו לפעול מול ״החזית לשחרור אל־שא׳ם״, להכילה אל שורות 
המורדים הפועלים תחת חסותם, או אף לחסל את כוחה הצבאי, שימשה תירוץ בידיו של 
המשטר הסורי בגיבוי רוסי לפתוח במערכה לנסות ולהשתלט על אזור ההרגעה באידליב. 
בירי  בחמימים  הרוסיים  הכוחות  בסיס  את  ״החזית״  לוחמי  תקפו   2017 בדצמבר  ב־31 
כמה  הבסיס  את  ותקפו  שבו  הם  בו.  ערוכים  שהיו  מהמטוסים  לכמה  נזק  והסבו  מרגמות, 
להפיל  בידיהם  עלה  אף   2018 בפברואר  וב־3  מכן,  שלאחר  ובחודשים  בשבועות  פעמים 
סראקיב  באזור  עמדות שלהם  בעת שתקף  סוחוי־25  מדגם  רוסי  הפצצה  מטוס  נ״מ  בטיל 
שמדרום לאידליב. הטייס, רומן פיליפוב, נותר לפי מקורות רוסיים בקשר עם מגדל הפיקוח 
בחמימים לאחר שנטש את מטוסו, ומן התקשורת עמו עלה, לדברי הרוסים, כי ירה באקדחו 
למוות בשני לוחמים של ״חזית השחרור״ שהתקרבו אליו. לאחר מכן נפרד לשלום ממגדל 

הפיקוח במילים ״חבר׳ה, זה בשבילכם״, ונטל את חייו בפיצוץ של רימון שהיה ברשותו.6

״הכרזה על אזורי דה אסקלציה״, המכון למחקרי ביטחון לאומי, מבט על, גיליון 929, 14 במאי 2017.  .5

״הטייס הרוסי פוצץ רימון והתאבד: ״חבר׳ה, זה בשבילכם״, וויינט, 5 בפברואר 2018.  .6
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אל  הוצא  יום  של  שבסופו  איום  כדי  מוסקווה,  של  חריפה  תגובה  גררו  אלו  תקריות 
הסכמי  את  לעקר  כדי  יש  אל־שא׳ם״  לשחרור  ״החזית  של  פעילותה  בהמשך  כי  הפועל, 
ההרגעה באידליב ובאל־ע׳וטה אל־שרקיה מתכנם ולשחרר את רוסיה מכל מחויבות לקיימם.

המשטר הסורי פתח במתקפה צבאית בגיבוי או אף ביוזמה רוסית על עמדות המורדים. 
של  מרבית שטחה  על  להשתלט  הסורי  הצבא  של  כוחותיו  בידי  עלה   2018 מרס  סוף  עד 
אל־ע׳וטה אל־שרקיה, כשהם מותירים אחריהם אלפי הרוגים מקרב האוכלוסייה האזרחית 
שהתגוררה באזור. שיאו של מהלך זה היה מתקפה כימית ב־8 באפריל 2018 על העיירה 
דומא, שבה נהרגו עשרות אזרחים. נוכח מתקפה זו הניחו קבוצות המורדים השונות שפעלו 
באזור את נשקם והתפנו ממנו, מרביתם לאזור אידליב. ב־12 באפריל 2018 נמסר מדמשק 
כי צבא סוריה השלים את השתלטותו על האזור. כחודש לאחר מכן ב־21 במאי 2018 דווח 
מדמשק כי הצבא הסורי השתלט גם על מחנה הפליטים אל־ירמוכ ועל רובע אל־חג׳ר אל־
אסוַד שהוחזקו עד אז בידי לוחמי דאעש, ובכך עלה בידו להשלים את השתלטותו על מרחב 

דמשק כולו שהוכרז עתה כנקי מנוכחות של המורדים. 
עוד ב־8 ביולי 2017 חתמו רוסיה וארצות־הברית בשיתוף עם ירדן על הסכם עקרונות, 
הרגעה  אזור  או  מוגן  אזור  של  לכינונו  כהכנה  סוריה  בדרום  אש  להפסקת  להביא  שנועד 
ירדנים  נציגים  בין  עמון  ברבת  דיונים  קדמו  ההסכם  להשגת  המדינה.  של  זה  בחלק 
והוא זכה לברכת הדרך מן הנשיאים פוטין וטראמפ במהלך פגישתם  ורוסים,  לאמריקנים 
הפסקת  על  הוכרז  החתימה  בעקבות  בגרמניה.7  בהמבורג   20-G בפסגת   2017 ביולי  ב־7 
אש בדרום סוריה, שלא כובדה על־ידי שני הצדדים. ישראל שותפה אמנם כצופה מן הצד 
בשיחות ברבת עמון, אך נראה כי הסכם העקרונות גובש בלא שנתנה לו את הסכמתה או 
הסתייגויותיה שנגעו להרחקתם של לוחמים איראנים ולוחמים של חזבאללה, ושל מיליציות 
מאדמת  מכך  יותר  ואף  הישראלי-סורי,  הגבול  מן  איראן  של  בחסותה  הפועלות  שיעיות 
הגבול,  מגדר  קילומטרים   30-20 כדי  אלו  את  להרחיק  אמנם  התחייבו  הרוסים  סוריה. 
אבל סירבו להתחייב למנוע התבססות של נוכחות איראנית או של חזבאללה בסוריה ביום 

שלאחר סיום הלחימה.8
ההסכם עורר ביקורת בירושלים, ובישיבת ממשלה ב־9 ביולי 2017, ערב כניסתה של 
הפסקת האש לתוקף, הכריז נתניהו: ״ישראל תברך על הפסקת אש אמיתית בסוריה, אבל 
אסור שהיא תאפשר את התבססותן הצבאית של איראן וגרורותיה, בסוריה בכלל ובדרום 
כי ההסכם  הוסיף,   2017 ביולי  בפריז  ביקור שקיים  יותר במהלך  סוריה בפרט״.9 מאוחר 
שאמור להרחיק את איראן מגבול ישראל למרחק של כ־20 קילומטרים בלבד, ינציח למעשה 
לשלוח  מעוניינת  ״איראן  הוסיפו:  בלשכתו  מדיניים  גורמים  בסוריה.  איראן  נוכחות  את 
תמונת  את  לשנות  עלול  והדבר  בסוריה,  ואוויריים  ימיים  בסיסים  ולהקים  צבאיים  כוחות 

רועי קייס, ״רוסיה וארצות־הברית סיכמו: הפסקת אש בדרום סוריה מיום א׳״, וויינט, 9 ביולי 2010.  .7

ברק רביד, ״ישראל, רוסיה וארצות־הברית קיימו מפגשים חשאיים על הפסקת האש בדרום סוריה״,   .8

הארץ, 9 באוגוסט 2017.
הארץ, 10 ביולי 2017.  .9
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המצב באזור״.10 אלא שדומה כי וושינגטון ומוסקווה לא התרשמו מן המחאות הרמות שעלו 
מירושלים.

מזכר עקרונות למימושו של ההסכם האמריקני-רוסי נחתם ב־8 בנובמבר 2017 ברבת 
עמון בידי נציגים של רוסיה, ארצות־הברית וירדן. המזכר קבע, בין היתר, כי כדי לחזק את 
הפסקת האש בדרום־מערב סוריה )מרחב בו נכללה גם רמת הגולן הסורית(, יש להפחית, 
ובסופו של דבר להוציא מהאזור, את הכוחות הזרים. אלא שההתייחסות לסוגיה זו הייתה 
של  נכונותה  יועברו.  הם  ולאן  מתי  מדובר,  כוחות  באלו  פירט  לא  המזכר  שכן  עמומה, 
וושינגטון לחתום על מזכר העקרונות ביטאה לכאורה השלמה עם מהלך ההסדרה שקידמה 

רוסיה בסוריה, ויותר מכך עם ההגמוניה הרוסית במדינה זו. 
וטראמפ  פוטין  פרסמו  ההסכם,  על  החתימה  לאחר  ימים  כמה   ,2017 בנובמבר  ב־10 
השקט  ובאוקיינוס  באסיה  כלכלי  פעולה  לשיתוף  הפורום  פסגת  בשולי  משותפת  הצהרה 
השתתפו  ובה  בווייטנאם  שנערכה   ,)Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC(
השניים, ולפיה הם מכירים בכך שלמלחמה בסוריה אין פתרון צבאי וכי וושינגטון ומוסקווה 
המאבק  להמשך  גם  בעת  ובה  הטריטוריאלית  ולשלמותה  סוריה  של  לריבונותה  מחויבות 
שפעלו  המורדים  מן  מגע  לנתק  לאמריקנים  עילה  שימשה  החתימה  דאעש.11  של  לחיסולו 
באזור, מהלך שנתפס כמתן אור ירוק לצבא הסורי לתקוף אזור זה במטרה להשתלט עליו. 
המדינה  בדרום  המורדים  מעוזי  על  הסורי  הצבא  של  כוחותיו  השתלטו   2018 בקיץ  ואכן 

ובמרכזם דרעא.
על רקע דברים אלו תמוהה הצהרתו של טילרסון, באוקטובר 2017 כי: ״הסיבה היחידה 
לכך שאסד ניצח במאבק שניהל בדאעש הייתה התמיכה הצבאית שקיבל מרוסיה, ולאו דווקא 
שום  מגיע  לא  לאיראנים  ולדעתי  בסוריה,  איראני  ניצחון  רואה  איני  איראן.  של  התמיכה 
קרדיט בשל המאבק נגד דאעש״.12 דבריו פתחו מלחמת הצהרות בין וושינגטון ומוסקווה. 
לברוב מיהר להגיב כי נוכחותה של איראן בסוריה לגיטימית, שכן זו באה במענה לבקשתה 
של הממשלה החוקית של מדינה זו )ממשלת סוריה(, וכי מוסקווה מעולם לא התחייבה בפני 
איש שהכוחות האיראנים ייסוגו מסוריה. לעומת זאת, נוכחותה של ארצות־הברית בסוריה 
לא רק שאינה חוקית אלא גם אינה מועילה. הוא הזכיר בהקשר זה דברים של שר ההגנה 
לוחמי  נמנעו מלתקוף את  ולפיהם האמריקנים  לכן  קודם,  ימים  הרוסי, סרגיי שויגו, כמה 
דאעש בעת שהללו ניהלו קרבות באזור אבו כמאל עם יחידות של הצבא הסורי שהתקדמו 
בדרכם לכבוש את העיר. לברוב התייחס גם להסתייגויות שהעלתה ישראל בנוגע להסכם: 
עם  גם  רשמיות  בלתי  התייעצויות  קיימנו  גיבושו  ובמהלך  לכל,  גלוי  ההסכם  ״הנוסח של 

ישראל בשל העובדה שמדובר באזור המצוי בסמיכות גיאוגרפית לרמת הגולן״.13

מורן אזולאי, ״נתניהו נגד הפסקת האש בדרום סוריה: ״מנציח את נוכחות איראן״, וויינט, 16 ביולי   .10

.2017

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

״טילרסון: ׳שלטון משפחת אסד הגיע לקיצו׳״, ישראל היום, 26 באוקטובר 2017.  .12

״רוסיה עונה לנתניהו: נוכחות איראן בסוריה — לגיטימית״, וויינט, 14 בנובמבר 2017.  .13
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בעצמו  אמר  הממשלה  ״ראש  לברוב:  של  לדבריו  הגיבו  נתניהו  של  בלשכתו  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 
לא  שישראל  להבין  צריכה  ״איראן  כי:  האורח  לשר  אמר  ואף   ,2017 באוקטובר  ב־16 
נאפשר  ״לא  והכריז:  לברוב  לדברי  הגיב  ליברמן  גם  בסוריה״.14  שלה  התבססות  תאפשר 

התבססות איראנית בסוריה, ולא נאפשר להפוך את כל סוריה למוצב קדמי כנגד ישראל״.15
בצל החשש הישראלי מפני היאחזות של איראן וחזבאללה על אדמת סוריה, חשש שגובה 
בדיווחים אודות כוונתה של איראן להקים בסיסים ימיים ואוויריים על אדמתה של סוריה 
ואף להותיר בשטחה את המיליציות השיעיות הנאמנות לה, הוסיפה ישראל לתקוף בשטחה 
של סוריה. ב־16 במרס 2017 תקפו מטוסים ישראליים אתר אחסון של הצבא הסורי בצפון־

בספטמבר  מזרח סוריה בקרבת תדמור, שבו אוחסנו מאה טילים שיועדו לחזבאללה. ב־7 
חֹמץ, שייצר  כי תקפה מפעל של הצבא הסורי בקרבת  ישראל  2017 האשימה סוריה את 
מקורות  על־פי  יותר,  מאוחר  איראני.  ידע  בסיס  שעל  אפשר  לחזבאללה,  שיועדו  טילים 
בסוריה, שבה ישראל ותקפה על אדמת סוריה משלוחי נשק, שעשו את דרכם מאיראן לידי 
חזבאללה ב־1 בנובמבר וב־5 בדצמבר 2017, וכן ב־9 בינואר וב־7 בפברואר 2018. עוד 
קודם לכן דווח כי ישראל תקפה ב־2 בדצמבר 2017 בסיס שהקימו האיראנים באזור אל־
כִסוַה מדרום־מערב לדמשק, בעבור כמה מן המיליציות השיעיות שהביאו אל אדמת סוריה. 
בחלק מהדיווחים התקיפות בוצעו בידי טילי קרקע־קרקע ששוגרו משטחה של ישראל אל 
החלו   ,2017 במרס  ב־16  הישראלית  התקיפה  למן  מטוסים.  בידי  ולא  שהותקפו,  היעדים 
הסורים משגרים טילי נ״מ לעבר המטוסים הישראליים, כאיתות לישראל כי לא יאפשרו לה 

לפעול בשטחם כבעבר בלא תגובה.
יתר על כן, פעילותה של ישראל נגד העברת נשק מאיראן לחזבאללה הסלימה, והפכה 
עדות לכך  סוריה.  זו על אדמת  למנוע התבססותה של  איראן שמטרתו  מול  ישיר  לעימות 
נמצאה בתקרית בין ישראל ובין סוריה, ולראשונה אף בין ישראל ובין איראן, שהתרחשה 
ישראל  שטח  לעבר  איראני  מל׳׳ט  של  בשיגור  ראשיתה   .2018 בפברואר   10 שבת  ביום 
משדה התעופה טי־4 שבקרבת תדמור, שיורט בידי מסוק אפאצ׳י של חיל האוויר הישראלי 
בעת שעמד לחצות את הגבול אל ישראל. בתגובה תקפו מטוסים ישראלים את קרון השיגור 
של המל׳׳ט, ואתרים שבהם היו ערוכים גורמי צבא ומודיעין של איראן או מיליציות שיעיות 
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־

הארץ, 15 בנובמבר 2017.  .14

פעולה לצה״ל,׳׳  חופש  איראנית בסוריה,  נאפשר התבססות  לא  לרוסיה:  ״ליברמן במסר  זיתון,  יואב   .15

וויינט, 15 בנובמבר 2017.
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זו אפשר  כי גם תקרית  זאת, מדיווחים בתקשורת הישראלית עלה  נגד מטוסיו. עם  אוויר 
שהוכלה בתיווך או במעורבות רוסית.16 

כי ישראל תקפה אתר ששימש מרכז  דווח מסוריה   ,2018 9 באפריל  יום שני,  בשחר 
של יחידת המל׳׳טים האיראניים בסוריה, וכי במקום נמצאה מערכת הגנה אווירית איראנית 
14 אנשים, שבעה מהם איראנים ועליהם נמנה גם קולונל מהדי  מתקדמת. בתקיפה נהרגו 
דהקאן, שעמד בראש מערך המל׳׳טים של ״כוח ֻקדס״ בסוריה.17 האיראנים מיהרו להבטיח 
נקמה, ובראשית מאי 2018 קידמו פעולה צבאית נגד ישראל שכללה ירי של עשרות טילים 
ירי  את  מנעה  לא  אך  האיראנית  הפעולה  סיכלה חלק מתוכנית  ישראל  הגולן.  לעבר רמת 

הטילים, ובתגובה תקפה עשרות בסיסים ומוצבים של איראן בסוריה. 
התקיפה האיראנית התרחשה ב־8 במאי, יום לאחר שהנשיא טראמפ הכריז על פרישתה 
של וושינגטון מהסכם הגרעין עם איראן. התגובה הישראלית באה בערבו של ביקור שקיים 
במצעד  פוטין  הנשיא  עם  יחד  צפה  שבמהלכו  במוסקווה,  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הניצחון על גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה וקיים דיונים עם הנשיא הרוסי אודות 
ב־18  בסוצ׳י  פוטין  אצל  אסד  משביקר  סוריה.18  אדמת  על  לישראל  איראן  בין  המתיחות 
במאי 2018, ושמע ממארחו כי עתה משהמלחמה בסוריה עומדת בפני סיום יוכלו הכוחות 
הזרים להתחיל ולצאת משטחה, מיהרו בישראל לברך על הדברים משום שנטו לראות בהם 
האיראנים,  הכוחות  סוריה של  מאדמת  לנסיגה  להביא  ישראל  ללחציה של  רוסית  היענות 
אותן המיליציות השיעיות שהביאה טהראן לסוריה ולבסוף גם כוחות של חזבאללה. אלא 
שפוטין התכוון מן הסתם בדבריו לכוחות האמריקניים שהוסיפו לתמוך בכוחות הכורדיים 
אידליב  מחוזות  בצפון  הגבול  רצועת  על  שהשתלטו  התורכיים  ולכוחות  המדינה,  במזרח 
פוטין  2018 הסביר  ביוני  ב־9  רוחאני שביקר אצלו במוסקווה  לנשיא  הכול,  וָחלָּב. אחרי 
כי איראן ורוסיה עשו חיל, ויוסיפו לשתף ביניהן פעולה על אדמת סוריה.19 בפועל הועמקה 

הנוכחות האיראנית בסוריה וישראל המשיכה במאמציה למנוע נוכחות זו.
)המכונה  אל־דבעה  התעופה  באזור שדה  אתר   2018 ובקיץ  באביב  ישראל  כך תקפה 
גם שדה התעופה אל־קוֵציר( שבסמוך לחֹמץ; אתרים בסמוך לעיר אבו כמאל שעל גבול 
סוריה-עיראק, המשויכים למיליציה שיעית עיראקית הנאמנה לאיראן ופועלת מטעמה גם 
על אדמת סוריה )גדודי חזבאללה, כתאא׳ב חזבאללה(; מחסן נשק בשדה התעופה הבין־
נשק באזור שדה התעופה  טי־4; מחסני  לאומי של דמשק; מחסנים באזור שדה התעופה 
של ָחלָּב; אתר צבאי, אפשר שמפעל לייצור נשק, בסמוך לעיירה מציאף הסמוכה לַחָמאה; 
אתרים המשויכים למיליציות השיעיות הפועלות בסוריה מטעמה של איראן בסמוך לעיירה 
לבירה  הסמוך  אל־מזה  התעופה  שדה  באזור  נשק  מחסני  לדמשק;  מערב  מדרום  קטנה 

עמוס הראל, ״ישראל נערכת למנוע התקרבות איראנית בגולן ומגבירה את הסיוע הצבאי למורדים,״   .16

הארץ, 19 בפברואר 2018.
״יעד התקיפה בסוריה: מערכת נ״מ איראנית״, ישראל היום, 18 באפריל 2018.  .17

תקיפות  על  גם  אחריות  מקבלת  ישראל  בסוריה,  האיראניים  הכוחות  תקיפת  ״לאחר  קובוביץ,  יניב   .18

קודמות״, הארץ, 10 במאי 2018.

סאנא, 18 במאי, 9 ביוני 2018.  .19
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דמשק; ומחסנים ואתרי פיתוח של נשק בסמוך לעיר בניאס שלחוף הסורי ולעיירה מציאף 
הסמוכה לַחָמאה.

ישראל שבה ותקפה באזור לאדִ׳קיה ב־17 ביולי 2018. במהלך תקיפה זו נורה והופל 
מטוס אליושין־20 רוסי ועליו 15 אנשי צוות בידי מערכי ההגנה האווירית הסורית, שביקשו 
להפיל את המטוסים הישראלים התוקפים. מוסקווה מיהרה להפנות את האצבע המאשימה 
לעבר ישראל. משרד ההגנה הרוסי קבע כי התקיפה הישראלית בסוריה יצרה ״מצב מסוכן״, 
וכי ישראל עדכנה את הרוסים דקה אחת בלבד טרם התקיפה — דבר שלא אפשר לרוסים 
להסיט את המטוס הרוסי ממסלולו. עוד נמסר כי רוסיה שומרת לעצמה את הזכות להגיב, 

בהתאם לפעולותיה העוינות של ישראל.20
הופל  שבעקבותיה  בסוריה,  התקיפה  מאחורי  שעמדה  היא  כי  להודות  נאלצה  ישראל 
אמור  היה  שהותקף  הסורי  הצבא  של  המתקן  מן  כי  נמסר  צה״ל  בהודעת  הרוסי.  המטוס 
לעבור נשק מדויק וקטלני לחזבאללה ולאיראן בלבנון, וכי מדובר היה במחסן ציוד במפעל 
תחמושת סורי שבו היו מצויות מכונות ומכשירים שנועדו להעברה ללבנון לטובת פרויקט 
הדיוק של חזבאללה ו״כוח ֻקדס״ של משמרות המהפכה האיראניים. בישראל הוסיפו וטענו 
כי: ״סוללות הנ״מ הסוריות ירו ללא הבחנה, ולהבנתנו לא טרחו לוודא שאין מטוסים רוסיים 
במרחב, ומשום כך ישראל רואה באיראן ובסוריה שותפות מלאות לתוצאות אירוע מצער 
זה״.21 פוטין הכריז מצידו כי: ״זה נראה כמו שרשרת טעויות טרגיות. ישראל לא הפילה את 

המטוס שלנו, אבל בהחלט נברר לעומק את הדברים״. 
מאוחר יותר שוחח עם נתניהו, ולפי הודעת הקרמלין אמר לו כי: ״חיל האוויר הישראלי 
נ״מ  מערכות  על־ידי  יורט  הרוסי  המטוס  סוריה.  של  בריבונותה  הפוגעות  פעולות  מבצע 
מסוכנים  אירועים  למנוע  שנועדו  ורוסיה  ישראל  בין  שההסכמים  משום  סוריה,  צבא  של 
שכאלו לא יושמו, ולפיכך על ישראל להימנע ממצבים כאלה בעתיד״.22 ובכל זאת, מישהו 
במוסקווה, אפשר במשרד ההגנה הרוסי, החליט לשמר את המתח ביחסי שתי המדינות ואף 
תקיפותיה  המשך  בשל  מישראל  מחיר  לגבות  רוסיה  בפני  שנקרתה  ההזדמנות  את  לנצל 
בסוריה, ואולי אף להגביל או להפסיק אותן לגמרי. הרוסים מיהרו לדחות את ממצאי תחקיר 
חיל האוויר הישראלי שהוצגו בפניהם בידי מפקד חיל האוויר, עמיקם נורקין, ששוגר לשם 
כך למוסקווה, ומאוחר יותר שבו והטילו את מלוא האחריות להפלת המטוס הרוסי על כתפיה 

של ישראל.23 
בסוף ספטמבר 2018 אף מסר שויגו כי ארצו תעביר לידי הסורים מערכות טילי קרקע־
מן  כחלק  רוסיות  הכוונה  ומערכות  יצוידו במכשירי מעקב  ואלו  אס־איי־300,  מסוג  אוויר 
המאמץ להגן על הצבא הרוסי בסוריה. ישראל הצליחה למנוע למעלה מעשור את העברת 
שלא  השתנתה  ״המציאות  כי:  שויגו  הסביר  עתה  אך  הסורי,  הצבא  לידי  הללו  הטילים 

דניאל סלאמה, ״רוסיה: ישראל הזהירה דקה לפני התקיפה ויצרה מצב מסוכן״, וויינט, 18 ביולי 2018.  .20

יואב זיתון ואיתמר אייכנר, ״צה״ל: מצטערים שנהרגו רוסים, הסורים אשמים. פוטין: שרשרת טעויות״,   .21

וויינט, 18 בספטמבר 2018.
איתמר אייכנר, ״נתניהו: מביע צער. פוטין: הימנעו ממצבים כאלה בעתיד״, וויינט, 19 ביולי 2018.  .22

לילך שובל, ״מפקד חיל האוויר נפגש עם מקבילו ברוסיה״, ישראל היום, 20 בספטמבר 2018.  .23
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באשמתנו. צעדים אלה ירגיעו כמה חמומי מוח, וימנעו מהם לפעול באופן חסר אחריות שיסכן 
את חיילנו״. ממוסקווה גם נמסר כי פוטין בישר על ההחלטה לראש הממשלה הישראלי.24

למלא  מיהרו  אחריה  שהותירה  החלל  ואת  דאעש,  מדינת  קרסה   2017 בקיץ  כזכור, 
איראן ושלוחיה. אלו השתלטו על מרחביו של המדבר הסורי ועל עמק הפרת בואכה הגבול 
הסורי-עיראקי. האמריקנים הוסיפו להיאחז במרחב שלאורך הגבול הסורי-ירדני סביב לאל־
ובמיוחד לאחר  זה נעדרה כל תוחלת ומשמעות  תנף, הגם שנראה היה שנוכחותם במרחב 
שהתברר כי כשלו בניסיונם לבסס לעצמם אחיזה במדבר הסורי, ובכך לחצוץ בין מערבה 
של סוריה ובין עיראק. זאת ניסו באמצעות חביר בין המרחב הכורדי שבצפון מזרחה של 
סוריה, ובין המרחב שבדרום מזרחה של המדינה לאורך הגבול עם ירדן. במרחב דרומי זה 
מקומיים,  שבטים  אף  או  סוניות  ערביות  מורדים  קבוצות  לארגן  לשווא  האמריקנים  ניסו 
הסורי  המשטר  של  ניסיונם  את  לבלום  האמריקני  המאמץ  את  לבסס  יהיה  ניתן  שעליהם 
ושל איראן להשתלט על הגבול הסורי-עיראקי, ולכונן מסדרון יבשתי מטהראן עד בירות. 
ותמיכה לכוחות הכורדים שפעלו בצפון סוריה  גיבוי  האמריקנים הוסיפו עם זאת להעניק 
הגם שהקפידו שלא  אוטונומיה,  זה  כוננו במרחב  הכורדים  הפרת.  לנהר  במרחב שממזרח 
על  להישען  יכולתם  כי  שהעריכו  אפשר  לדמשק.  אותם  המחברים  הגשרים  את  לשרוף 

התמיכה האמריקנית לאורך זמן מוגבלת.
הפועלות  המיליציות  אחת  על  שנמנו  לוחמים  מאות  כמה  ניסו   2018 בפברואר  ב־7 
ולתקוף  הכורדי,  המרחב  תוך  אל  הפרת  לנהר  מזרחה  להתקדם  הסורי  המשטר  בשורות 
שמטרתם  אפשר  אמריקנים.  יועצים  שהו  שבה  הכורדים  הכוחות  של  מפקדה  ואף  עמדות 
הייתה להשתלט על שדה נפט ומתקן לזיקוק נפט בקרבת העיר דיר אל־זור.25 האמריקנים 
זו. היו אגב שראו  הגיבו בתקיפות ובנחישות והרגו למעלה מ־100 מלוחמיה של מיליציה 
והעשיר  הפורה  בחלק  דווקא  אחיזה  לבסס  וושינגטון  של  מניסיון  חלק  האמריקני  במהלך 
בתחילה  הכחישה  מוסקווה  בו.  המצויים  והגז  הנפט  ממאגרי  להיבנות  בתקווה  סוריה,  של 
כל מעורבות באירוע, וטענה כי מדובר במיליציה סורית שהייתה בעיצומה של פעולה נגד 
חמושים של ארגון דאעש. ואולם, מאוחר יותר נמסר כי בתקרית היו מעורבים שכירי חרב 
רוסים שהועסקו בידי חברה בשם ״ווגנר״, המורכבת מיוצאי הצבא הרוסי שלחמו במלחמת 
שכן  פוטין,  של  ה׳׳שף׳׳  המכונה  פריגוז׳ין  יבגני  בבעלות  החברה,  באוקראינה.  האזרחים 
בעברו היה מסעדן. לפי מסמכי משרד האוצר האמריקני, פריגוז׳ין מחזיק בבעלותו חברה 
בשם ״אברו פוליס״. באתר רוסי דווח כי ב־2016 חתמה אותה חברה על חוזה המעניק לה 
בעלות של 25 אחוזים מן הנפט והגז המופקים באותן שדות, שאותם כבש הצבא הסורי מידי 
דאעש.26 אגב, גם בחודשים שלאחר מכן דווח על תקריות בין כוחות אמריקניים, ושכירי 

חרב בשירות בעלי הון רוסי בחלק זה של סוריה.

ג׳קי ח׳ורי, ״לאחר הפלת המטוס: רוסיה הודיעה כי תעביר טילי S-300 לצבא אסד בתוך שבועיים״,   .24

הארץ, 24 בספטמבר 2018.
״כוחות אמריקנים הרגו יותר מ־200 שכירי חרב בסוריה, רובם רוסים״, הארץ, 13 בפברואר 2018.  .25

״יש לי הפתעה לאסד״: שכירי החרב של ״השף״ של פוטין״, וויינט, 24 בפברואר 2018.  .26
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אלא שכל זה לא כיסה על העובדה כי האמריקנים נעדרו ראייה כוללת באשר לסוריה. 
יתרה מכך, לצד המשך הסיוע לכורדים הם נמנעו מלבוא לעזרתם בעיפרין, והחלו מנתקים 

עצמן מן המורדים. 
רוסיה התקרבה בינתיים צעד אחר צעד להשגת מטרותיה בסוריה. עוד ב־21 בנובמבר 
״הפעילות  כי:  לאורחו  בישר  הוא  בסוצ׳י.  הנופש שלו  במעון  אסד  את  פוטין  אירח   2017
הצבאית בסוריה נמצאת לקראת סיום, וזהו הזמן לעבור מפעולות צבאיות למעשים מדיניים 
נשיאי  את  פוטין  אירח  שלמחרת  ביום  האזרחים״.27  מלחמת  לסיום  פתרון  מציאת  לצורך 
תורכיה ואיראן, וחזר באוזניהם כי: ״רוסיה הצליחה בעזרתן של תורכיה ואיראן למנוע את 
נפילתה של סוריה לידי דאעש. עתה הגענו לשלב חדש של המערכה, אולם כל ניסיון להגיע 

לפתרון פוליטי ידרוש מכל הצדדים להתפשר״.28
מול לחציה של מוסקווה וחדלונה של וושינגטון הלך מחנה המורדים והתפוגג. בנובמבר 
2017 התכנסו נציגי המורדים לוועידה בריאד )ועידת ריאד 2, שנועדה להוות המשך לוועידת 
ריאד שהתכנסה שנה קודם לכן בדצמבר 2016 בבירה הסעודית(. בנוכחים היו ראשי מחנה 
המורדים ובהם ריאד אל־ַסיף, ראש הקואליציה הלאומית, וכן אנס עבדה והאדי אל־בחרה 
קודמיו, ולצידם כמה מפעילי אופוזיציה מרחבי אירופה ואף מן העולם הערבי ותורכיה ובהם 
חברי ״בימת קהיר״ )מנצת אל־קאהירה( בראשותם של פיראס אל־ח׳אלידי והאמן והפעיל 
הפוליטי ג׳מאל ֻסלימאן. במפגש השתתפו גם נציגים של כמה מן הקבוצות הלוחמות בסוריה 

דוגמת ״צבא האסלאם״. 
המעבר  שלב  להתחלת  הכרחי  תנאי  הוא  אסד  של  סילוקו  כי  נקבע  הסיכום  בהודעת 
כי כדי  זאת,  הפוליטי. שר החוץ הסעודי עאדל אל־גֻ׳ביר שנכח בדיוני הוועידה הודה עם 
זו.  מדרישה  נסיגה  ובמשתמע  פשרה,  נדרשת  המלחמה  של  לסיומה  שיביא  להסכם  להגיע 
סימן מעיד לכיוון שאליה צועדת האופוזיציה הייתה התפטרותו של ריאד ִחג׳אב, יו״ר הרשות 
העליונה למשא ומתן שהקימה האופוזיציה שנה קודם לכן. במקומו מונה נאצר אל־חרירי 
)יליד דרעא, רופא במקצועו(. שר החוץ הרוסי הגיב בשמחה לידיעה, שכן לדבריו ִחג׳אב 
הפגין קשיחות שלא לצורך במהלך הדיונים עימו.29 כך או אחרת, בחסות הסכמי ההרגעה 
שרקחו בסוריה, הוסיפו הרוסים, ועוד קודם לכן בן חסותם אסד, להתקדם עקב בצד אגודל 

אל מימוש יעדיהם.
בעוד המלחמה הולכת ודועכת, גם אם הסכם שלום שיביא לסיומה נותר רחוק כשהיה, 
היו  הפרת״,  ״מגן  במבצע  כמו  הפעם,  גם  נוספת.  לחימה  בחזית  לפתוח  התורכים  בחרו 
הכורדים מטרתם העיקרית. העילה המידית למבצע היו דיווחים בדבר כוונתה של וושינגטון 
להקים כוח מיליציוני, מעין כוח משטרה מתוגבר, בהיקף של כ־30 אלף לוחמים כורדים 

בחבלים הכורדיים בצפון סוריה.

 21 היום,  ישראל  מדיניים״,  למאמצים  צבאיות  מפעולות  לעבור  ״זמן  לאסד:  ״פוטין  סריוטי,  דניאל   .27

בנובמבר 2017.

היום,  ישראל   ;2017 בנובמבר   22  ,2 ערוץ  להתפשר״,  ייאלץ  אסד  ״משטר  ״פוטין:  ולדמן,  עמית   .28

״פוטין בפסגה עם רוחאני וארדואן: ״הצלנו את סוריה מקריסה״, 22 בנובמבר 2017.

אל־ערביה נט, 21 בנובמבר 2017.  .29
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לעיר  שסביב  באזור  הכורדים  נגד  במתקפה  התורכי  הצבא  פתח   2018 בינואר  ב־20 
עיפרין, וכמו ב״מגן הפרת״ שימשו מורדים סורים שפעלו תחת הכותרת של ״הצבא הסורי 
החופשי״ ככוח ההולך לפני המחנה התורכי. למתקפה קדמה מתקפה אווירית וירי ארטילרי, 
ולאחריו החלה התקדמות איטית לתוך השטח הסורי. במקביל תבע הנשיא התורכי ארדואן מן 
האמריקנים לפנות את חייליהם מן העיר מנבג׳ שמדרום לעיר באב שאליה הגיעו התורכים 
ניתוק  ולהבטיח  עליה  להשתלט  בריתם  ולבני  לתורכים  לאפשר  כדי  הפרת״  ״מגן  במבצע 

מלא של אזור עיפרין מן השטחים שבשליטת הכורדים במזרח סוריה.
גם למאבק זוטא זה על עיפרין התלווה סרטון קשה, של התעללות בגוויתה של לוחמת 
״הצבא  מלוחמי  אחד  כובאני.  בארין  בכינוי  שנודעה  העממית״  ההגנה  ב׳׳יחידות  כורדית 
הסורי החופשי״ העלה לרשתות החברתיות סרטון של גופתה, ערומה למחצה ומרוטשת, תוך 

שהוא צוהל יחד עם חבריו סביב לגופה״.30
נפרד  בלתי  חלק  לדבריה  המהווה  עיפרין,  כלפי  התוקפנות  את  לגנות  מיהרה  דמשק 
לפעול  לה  אפשרה  שההתקפה  שברור  הגם  שתיקה,  על  לשמור  בחרה  רוסיה  סוריה.  של 
לכרסום שטחו של האזור המוגן באידליב, במעין עסקה לא מוכרזת עם התורכים — אידליב 
תמורת עיפרין. בארצות־הברית השתררה מבוכה נוכח העימות בין הכורדים שבהם הסתייעו 
וושינגטון  של  הותיקה  הברית  בעלת  תורכיה,  ובין  בדאעש  המלחמה  לצורך  האמריקנים 
החשובה  במשימה  ולהתמקד  להוסיף  לצדדים  בקריאה  הסתפקו  אמריקנים  דוברים  באזור. 
ביותר — הבסת המדינה האסלאמית — הגם שהוסיפו כי: ״וושינגטון מבינה את חששה של 
תורכיה מפני PKK״. באמצע פברואר 2018 נמסר כי הכורדים הגיעו להסכם עם המשטר 
כדי  לעיפרין  מטעמו  מיליציות  או  צבא  כוחות  ישגר  ואף  חסותו,  עליהם  שיפרוש  הסורי 
לבלום את המתקפה התורכית, אך נראה שמדובר היה בכוחות מיליציה סמליים ולא ביחידות 

של הצבא הסורי הסדיר.
בניגוד לחבל הכורדי בעיראק בחרו אפוא הכורדים בסוריה שלא לשבור את הכלים עם 
דמשק ועם מוסקווה, ולא למתוח את החבל יתר על המידה ולנסות ולקדם עצמאות כורדית 
מלאה שעלולה הייתה להקים עליהם חזית מאוחדת מטהראן ומאנקרה, שהתמודדות מולה 
הייתה מעבר לכוחם. אפשר להניח כי הגיעו למסקנה כי יכולתם להסתמך על ארצות־הברית 
מוגבלת, שהרי וושינגטון תימנע מלהתגייס לצידם נגד תורכיה. ב־20 בפברואר 2018 שודרו 
בטלוויזיה הסורית תמונות של חיילים סורים ושמא לוחמים באחת מן המיליציות הלוחמות 
לצידו של המשטר, כשהם מנופפים בדגלי סוריה וקוראים ״סוריה אחת, סוריה אחת״. אחד 
הלוחמים אף הכריז: ״באנו לומר לאנשינו באזור עיפרין כי אנחנו כולנו יחד״. הצעד הסורי 
בא למרות איומיה של אנקרה, אבל היה מוגבל בהיקפו ובכל מקרה אף המתקפה התורכית 
לא הייתה נרחבת כמו מבצע ״מגן הפרת״ בשעתו, משום הזהירות הרבה שבה התנהל הצבא 

התורכי, להבדיל מארדואן עצמו, בכל האמור במעורבותו במלחמה בסוריה.
ב־18 במרס 2018 עלה בידי התורכים ובעלי בריתם לכבוש את עיפרין, ולבסס אחיזה 
תורכית תוך הסתייעות במורדים הסורים ברצועה ששטחה כ־11 אלף ק״מ לאורך גבולה 

צבי בראל, ״מותה של הכורדית היפה״, הארץ, 4 בפברואר 2018.  .30
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של תורכיה עם סוריה במרחב זה. הפעם עלה אפוא בידי התורכים למוטט את הרצון הכורדי 
להוסיף ולהחזיק במרחב אוטונומי לגבול תורכיה, שאותו קיוו לקשר ביום מן הימים לאזורי 
השליטה שלהם במזרח המדינה. במקביל הגיעו התורכים לסיכום עם ארצות־הברית, ולפיו 
יפנו הכורדים את העיירה מנבג׳ שמדרום למרחב שעליו השתלטו עוד במבצע ״מגן הפרת״, 

ויסוגו אל מזרחה לנהר הפרת.
״הוועידה  בדיוני  הונח  בסוריה  לקדם  הרוסים  שביקשו  ההסדרה  במבנה  נוסף  נדבך 
הסורית לדיאלוג לאומי ולפתרון מדיני בדרכי שלום״ )מואתמר אל־חיואר אל־וטני ללתסויה 
אל־סיאסיה בסוריא(, שהתכנסה בסוצ׳י בין 30-29 בינואר 2018. הרוסים הציעו בתחילה 
להעניק לכינוס את הכותרת ״הוועידה הכל־סורית״ או אף ״ועידת עמי סוריה״, אבל נוכח 
התנגדות חריפה של המשטר הסורי שחשש מן הניחוח העדתי ואף האתני שעלה ממונחים 
וטעון  מינורי  מונח  לדיאלוג״ —  ״הוועידה  לכינוס את הכותרת  סוכם לבסוף להעניק  אלו, 

הרבה פחות, בוודאי שבעבורו של אסד ומשטרו.
בכינוס השתתפו למעלה מ־1500 משתתפים, מחציתם מסוריה ובהם כמה מאות נציגים 
של המשטר הסורי ואנשי אופוזיציה, ובהם אף אותה אופוזיציה מטעם שפעלה בחסותו של 
המשטר הסורי בשטחים שבשליטתו. נציגי מחנה המורדים ובראשם אנשי המועצה הלאומית, 
נציגים של הפלגים הלוחמים מסוריה, החליטו להחרים את הכינוס לאחר  אך בנוסף להם 
שלא נענו מרבית תביעותיהם באשר לתוכנם של הדיונים, ובעיקר באשר להחלטות שעתידה 
הוועידה לקבל. המורדים אף זעמו שסמלה של הוועידה כלל את דגלו של משטר הבעת׳, אך 
נמנעו מלסגור את הדלת באופן סופי בפניה של מוסקווה, והודיעו כי הם מייפים את כוחה 

של תורכיה לייצג אותם בדיונים. אגב, היעדרותם לא הטרידה את מנוחתם של הרוסים.
בסיומם של הדיונים פורסמה הודעת סיכום שקבעה כי: ״כולנו מבינים את ההכרח להציל 
את המולדת מן העימות המזוין שבו היא נתונה ומן ההרס החברתי והכלכלי שהוא מנת חלקה.
]...[ הדרך היחידה להגשים מטרה זו היא באמצעות תהליך של הסדרה מדינית, שבאמצעותה 

נתמודד נוכח האתגרים הניצבים בפני המולדת שלנו. כל זאת, על סמך העקרונות הבאים:

של  	 והעם  האדמה  ואחדות  הטריטוריאלית  השלמות  העצמאות,  הריבונות,  כיבוד 
הרפובליקה הערבית הסורית.

כיבוד הריבונות הלאומית הסורית ותביעה ממדינות אחרות לבל תתערבנה בענייניה  	
הפנימיים של סוריה.

באמצעות  	 דמוקרטית  ובדרך  עצמאי  באופן  ארצו  עתיד  את  שיקבע  הוא  הסורי  העם 
בחירות.

בסוריה תקום ממשלה שתהיה בעלת אחריות קולקטיבית, שתפעל על־פי חוקה לאומית  	
סמכות  ניצול  של  מקרה  ובכל  בשחיתות  בפשע,  למאבק  אפקטיביים  צעדים  ותנקוט 

לרעה.

לייצוג  	 ודאגה  מקיף  פיתוח  חברתי,  פיוס  לאומית,  באחדות  בפיוס,  תדבק  הממשלה 
צודק ומאוזן של האזרחים ברשויות השלטון המקומי.
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חיזוק עבודת המוסדות הממשלתיים והציבוריים, לרבות שמירה על תשתיות החברה,  	
הרכוש הפרטי ומתן של שירותים ציבוריים לכלל האזרחים ללא יוצא מן הכלל בהתאם 

לקריטריונים של שקיפות ושוויון. 

שמירה על הצבא ועל הכוחות המזוינים כדי שימלאו את חובתם בהתאם לחוקה, ויגנו  	
על גבולות המולדת ועל העם מפני איומים מבחוץ, יאבקו בטרור ויגנו על האזרחים 

ככל שיידרש.

ומחויבות  	 דתית,  ופלגנות  קיצוניות  קנאות,  טרור,  של  סוג  כל  של  מוחלטת  דחייה 
להיאבק בהם באופן פעיל תוך יצירת תנאים שיסייעו להפיץ פלורליזם תרבותי.

שמירה וכיבוד של זכויות האדם ושל החירויות, ובמיוחד בעתות משבר, לרבות הקפדה  	
שלא להפלות ואף להעניק שוויון זכויות והזדמנויות לכל ללא הבדל צבע, דת, גזע, 

שפה, מין או השתייכות אחרת.

מתן כבוד לחברה הסורית ולזהותה הלאומית, להיסטוריה שלה ולערכיה שלהם תרמו  	
כלל הדתות והתרבויות והמסורות שהתקיימו על אדמת סוריה לאורך הדורות. 

מאבק בעוני וחיסולו, סיוע לזקנים וליתר הקבוצות החלשות בחברה ולבעלי צרכים  	
ולמחסה עבור  ולקורבנות המלחמה. בנוסף, מתן ערבות לביטחון  ליתומים  מיוחדים, 
כלל הפליטים ואלו שגורשו למקומות אחרים בתוככי סוריה ושמירה על הזכות לשוב 

מרצון ובצורה בטוחה לבתיהם״.31
ייטלו  שבה  למדינה,  חדשה  חוקה  לניסוח  ועדה  להקים  הסכימו  בוועידה  המשתתפים 
חלק נציגים של האופוזיציה בחסות האו׳׳ם, ובהתאם להחלטת מועצת הביטחון 2254. עוד 
לכשתסתיים  חדשה  סורית  לחוקה  טיוטה  של  ניסוח  על  לעמול  הרוסים  החלו  לכן  קודם 
רצה  לא  שבכינוסה  הוועידה  של  מדיוניה  להתרשם  סירב  הסורי  המשטר  המלחמה.32  בה 

מלכתחילה, וממילא לא הסתיר את כוונתו להתעלם ככל שניתן מן ההחלטות שהתקבלו.33 
באזור  הסורי־רוסי  הצבאי  המאמץ  להמשך  תפאורה  היווה  זה  תהליך  אחרת,  או  כך 
אל־שרקיה  באל־ע׳וטה  סוריה.  ובדרום  אל־שרקיה  אל־ע׳וטה  באזור  ובעיקר  אידליב, 
״צבא  מורדים:  של  קבוצות  כמה  בידי  נשלט  האזור  שהרי  דאעש,  של  נוכחות  הייתה  לא 
האסלאם״ שמרכזו היה בדומא, פיילק אל־רחמן ששלט על מרכזו של אזור אל־ע׳וטה אל־

שרקיה ולצד שני אלו נמצאו באזור לוחמים של תנועת ״בני החורין של אל־שא׳ם״, בעיקר 
בעיירה חרסתא, וכן לוחמים של ״החזית לשחרור אל־שא׳ם״. מאז אביב 2013 היה האזור 
נתון תחת מצור שהטילו עליו כוחותיו של הצבא הסורי, אבל כל זה לא מנע מן המשטר 
הסורי ומפטרוניו לנצל את ההזדמנות ולהלום במרחב ובתושביו, בבחינת שידור חוזר של 
המערכה בָחלָּב, ובפברואר 2018 פתחו כוחותיו של המשטר בסיוע רוסי במתקפה על האזור.

השונות  המורדים  קבוצות  עם  ומתן  במשא  הרוסים  החלו  הצבאית  למתקפה  במקביל 
שפעלו באזור, כדי להביאן להניח את נשקן ולהסכים לפנות את לוחמיהן אל אזור אידליב. 

 Republic of Turkey, Minstry of Foreign Affairs, Final Statement of the Congress of the  .31

Syrian national dialogue, 30 January 2018.
אל־חיאת )לונדון(, 27 בינואר 2017; אל־ת׳ורה )דמשק(, 27 בינואר 2017.  .32

אל־וטן )דמשק(, 28 בינואר 2018.  .33
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מרביתן של קבוצות אלו בחרו להיכנע, אך ״צבא האסלאם״ הוסיף להחזיק בדומא וסירב 
ולפיהן  להתפנות ממנה. מפקדיו ביקשו להגיע להבנות עם המשטר הסורי, בחסות רוסית, 
יפסיקו ללחום בו ויקבלו את מרותו, אך בתמורה יותר להם להמשיך ולקיים את שלטונם 
ייכנעו  האסלאם״  ״צבא  אנשי  כי  ודרש  הפשרה,  את  לקבל  סירב  הסורי  המשטר  בעיירה. 

ויתפנו כמו יתר קבוצות המורדים.34
נוסף,  מקומי  גיבור  הצמיחה  בדמשק  המשטר  שניהל  אל־שרקיה  באל־ע׳וטה  המערכה 
ֻמחמד נג׳ם בן ה־15, שפתח חשבון טוויטר שנועד לעדכן את העולם בנעשה באזור מגוריו. 
לחשוף את ממדיה של הטרגדיה  ביקש  ליוטיוב סרטונים שבאמצעותם  הוא העלה  בנוסף, 
הזוועה  בתמונות  גס  כבר  שלבכם  יודע  ״אני  נג׳ם:  כתב  שלו  הטוויטר  בחשבון  הסורית. 
המגיעות מסוריה, אבל לא נחדל מלחזור ולומר באוזני כול שאסד, חמינאי ופוטין הרגו את 
הילדות שלנו. הצילו אותנו בטרם יהיה מאוחר. איזה עולם הוא זה השולח אדם לירח אבל 

איננו יכול לעשות דבר כדי להפסיק את ההרג״.35
עד סוף מרס 2018 השתלטו כוחותיו של הצבא הסורי על מרבית שטחה של אל־ע׳וטה 
אל־שרקיה, כשהם מותירים אחריהם אלפי הרוגים מקרב האוכלוסייה האזרחית שהתגוררה 
אסד  קיים  אף   2018 במרס  ב־18  נוספים.  אלפים  עשרות  של  למנוסתם  ומביאים  באזור 
ביקור ניצחון באזור. הוא צולם נוהג במכוניתו אל שדות הקרב, ומשתבח בהישגיו של צבאו 
על רקע ההרס הרב לו הביאה המלחמה. בשיחה שניהל עם חייליו הוא שיבח אותם והוסיף: 
״המערכה שאתם מנהלים כאן היא מערכה בקנה מידה עולמי. כל ירייה שאתם יורים וכל 
טרוריסט שאתם הורגים משנים את מאזן הכוחות בעולם, וכל נהג טנק המתקדם ולו גם מטר 
תמיכתו של  הוא  בידינו  המצוי  המרכזי  הקלף  העולמית.]...[  המפה  את  קדימה משנה  אחד 

העם הסורי, שהרי בלא תמיכה שכזו פעולותינו היו נעדרות לגיטימיות״.36
ואולם, המלחמה בסוריה הוסיפה להפתיע ואף לתעתע גם כשנראה היה כי היא מתקרבת 
להכרעה ואף אל קו הסיום. וכך בשעה שכוחותיו של אסד השלימו, בראשית אפריל 2018, 
בסיוע רוסי את השתלטותם על אזור אל־ע׳וטה אל־שרקיה, הם שבו ותקפו ב־7 באפריל 
המעוז  דומא,  בעיירה  ותומכיהם  המורדים  את  כלור,  גז  הנראה  ככל  כימי,  בנשק   2018
האחרון שנותר בידי המורדים באזור זה. בתקיפה נהרגו על־פי דיווחים בין 70 ל־150 איש, 
מרביתם נשים וילדים. רוב הדיווחים הגיעו מארגון הסיוע ״הקסדות הלבנות״ )אל־ח׳וצ׳ אל־

בידאא׳(, במסגרתו פעלו כ־3000 אנשי הגנה אזרחית באזורים שתחת שליטת המורדים.37
השאלה  והתעוררה  שבה  כימי  בנשק  הסורי  המשטר  של  ונשנה  החוזר  השימוש  נוכח 
למה מצא אסד להשתמש בנשק שכזה, למרות ששנה קודם לכן הורה הנשיא טראמפ על 
בעיירה  כימי  בנשק  המשטר  אז  לשימוש שעשה  בתגובה  בסוריה  צבאית  מהלומה  הנחתת 

 15 אזורית,  למחשבה  הפורום  מטרותיה״,  את  השיגה  דומא  על  הכימית  ״המתקפה  צורקוב,  אליזבט   .34

באפריל 2018.

CNN בערבית, 21 בפברואר 2018.  .35

סאנא, 18 במרס 2018; אל־מנאר, 18 במרס 2018.  .36

התקיפות  חידוש  על  מדווחים  סיוע  ארגוני  מגנה,  ארצות־הברית  בדומא:  כימית  לתקיפה  ״החשד   .37

האוויריות״, הארץ, 8 באפריל 2018.
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ח׳אן שיח׳ון. יתרה מכך, ידו של אסד הייתה על העליונה ולא נראה היה כי הוא זקוק כלל 
זה. תשובה רבת  באזור  הפחות  לכל  בניצחון,  ולזכות  אויביו  להכריע את  כדי  כימי  לנשק 
עניין לשאלה זו נמצאה בתדרוכים של בכירים בממשל האמריקני שטענו כי: ״אסד עדיין לא 

ניצח. הוא אינו משתמש בנשק כימי למרות ניצחונו, אלא כדי לנצח״.38
׳צבא  של  ״הטרוריסטים  וטען:  מדומא,  הדיווחים  את  להכחיש  מיהר  הסורי  המשטר 
האסלאם׳ ניצבים בפני קריסה, ומשום כך הם מפיצים טענות שקריות בדבר התקפות כימיות 
וכושל להסיח את הדעת מהישגיו של הצבא הערבי  בניסיון שקוף  נגדם,  כביכול שבוצעו 
אין כל  כי  וטענה  הסורי״. לדמשק הצטרפה מוסקווה שמיהרה לגבות את המשטר הסורי, 
הוכחה לכך שעשה שימוש בנשק כימי וכי טרם הפניית אצבע מאשימה לעברו, יש לבצע 

חקירה נטולת פניות של ההאשמות שהופנו נגדו.39
בתגובה ראשונה לתקיפה בדומא צייץ הנשיא טראמפ: ״הנשיא פוטין, רוסיה ואיראן, הם 
האחראים למה שאירע וזאת בשל התמיכה שהם מעניקים לאסד ׳החיה׳״. טראמפ תלה עם 
זאת את האחריות לטרגדיה המתחוללת בסוריה במחדליו של קודמו בתפקיד, ברק אובמה: 
״אם הוא היה שומר על הקו האדום שאותו סימן, הטרגדיה בסוריה הייתה מגיעה לסיומה זה 
מכבר ואסד ׳החיה׳, היה הופך להיסטוריה״. לטראמפ הצטרפו הפעם נשיא צרפת, עמנואל 
ולצדו ראש ממשלת  קו אדום,  כי בעבורה של צרפת מדובר בחצייה של  מקרון, שהכריז 
בריטניה, תרזה מיי, שהבהירה כי ארצה לא תתיר פגיעה בנורמות בין־לאומיות באמצעות 

שימוש בנשק כימי.40
קראה  לכן,  קודם  שנה  שעשו  כפי  בסוריה  לפעול  ישובו  האמריקנים  כי  החשש  נוכח 
מוסקווה לצדדים המעורבים במשבר להימנע מכל צעד שיכול לערער את היציבות. השגריר 
הרוסי בבירות אף הזהיר כי ארצו תפיל כל טיל שישוגר לעבר סוריה. לכך הגיב טראמפ 
בציוץ: ״רוסיה נשבעה להפיל את כל הטילים שישוגרו לעבר סוריה. תתכונני רוסיה, כי הם 
באים, יפים, חדשים וחכמים. אתם )הרוסים( לא צריכים להיות שותפים של חיה שהורגת 

בגז את אנשיה ונהנית מזה״. 
בציוץ נוסף כתב טראמפ: ״יחסינו עם רוסיה גרועים יותר מאי פעם, כולל בזמן המלחמה 
מאוד  דבר שקל  הכלכלה שלה,  עם  לעזרה  לנו  זקוקה  רוסיה  לכך.  סיבה  אין שום  הקרה. 
החימוש״.  מרוץ  את  להפסיק  כדי  יחדיו  תעבודנה  האומות  שכל  צריכים  ואנחנו  לעשות, 
על  לעוף  צריכים  חכמים  ״טילים  זכרובה:  מריה  הרוסי,  החוץ  משרד  דוברת  הגיבה  לכך 
טרוריסטים, לא על ממשלה לגיטימית. טילים חכמים אלו ישמידו את הראיות לכך שנעשה 
שימוש בנשק כימי על אדמת סוריה. אבל אולי זו המטרה המקורית של תקיפה אמריקנית 
על  שנעשתה  הפרובוקציה  את  לשטיח  מתחת  לטאטא  בסוריה?  חכמים׳  ׳טילים  באמצעות 

אדמת סוריה?״.41

חמי שלו, ״תשע מסקנות מהתדרוך של בכירי ממשל טראמפ על סוריה״, הארץ, 15 באפריל 2018.  .38

סאנא, 9 באפריל 2018; רויטרס, 9, 10 באפריל 2018.  .39

 10 הארץ,  חמורות״,  השלכות  יהיו  בסוריה  לפעולה  רוסיה:  הכימית;  לתקיפה  בכוח  נגיב  ״טראמפ:   .40

באפריל 2018.

״טראמפ באיום חסר תקדים: ״רוסיה, התכונני, הטילים שלנו בדרך״, ישראל היום, 11 באפריל 2018.  .41
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נקלעו  לכן  קודם  סוריה.  על  האמריקנית  המתקפה  בוא  את  בישרו  טראמפ  של  ציוציו 
דיוניה של מועצת הביטחון של האו״ם שהתכנסה לדון בתקיפה הכימית למבוי סתום, לאחר 

שוושינגטון ומוסקווה הטילו וטו האחת על הצעת ההחלטה שהגישה רעותה.42
ב־15 באפריל 2018 תקפו האמריקנים, כשהפעם הצטרפו אליהם הצרפתים והבריטים. 
שכללו  מטרות  של  שורה  לעבר  וממטוסים  מלחמה  מספינות  שוגרו  טילים  ממאה  למעלה 
כי  מסר  בוושינגטון  ההגנה  משרד  כימי.  נשק  לאחסון  ומתקנים  מחקר  מכוני  צבא,  בסיסי 
בעקבות התקיפה נפגעה משמעותית יכולתו של אסד להשתמש בנשק זה, הגם שהודה כי לא 

ניתן להבטיח שבעתיד לא יתרחשו תקיפות כימיות נוספות בסוריה. 
נראה עם זאת כי מדובר היה במהלומה נקודתית ומוגבלת שלא נועדה לשנות את פני 
הדברים מסוריה מן היסוד, אלא לכל היותר להעניש את המשטר הסורי בשל השימוש שעשה 
בנשק כימי ולשלוח לו אזהרה לבל ישוב וישתמש בנשק שכזה. מסוריה דווח כי המשטר 
כי  ובנוסף  מרוסיה,  שקיבל  אזהרה  בעקבות  הותקפו  בטרם  לתקיפה  מהיעדים  רבים  פינה 
רבים מהטילים שנורו במתקפה המערבית יורטו בידי מערכות ההגנה האווירית של סוריה.43

בנאום לאומה בעקבות התקיפה הכריז הנשיא טראמפ: ״אני מבקש להסביר לכם מדוע 
נקטנו בפעולה זו. לפני שנה אסד ביצע מתקפה ברברית תוך שימוש בנשק כימי נגד בני עמו, 
כולם אנשים חפים מפשע. ארצות־הברית הגיבה במתקפה של 58 טילים,44 שהשמידו כ־20 
אחוזים מחיל האוויר הסורי. בשבת האחרונה משטרו של אסד שב והשתמש בנשק כימי כדי 
לטבוח באזרחים חפים מפשע, הפעם בעיירה דומא שליד הבירה הסורית, דמשק. הטבח הזה 
היה הסלמה משמעותית בשימוש שנעשה בנשק כימי בידי המשטר הנוראי הזה.]...[ המטרה 
ושימוש  ייצור, הפצה  נגד  ליצור הרתעה אפקטיבית  היא  הלילה  הללו שלנו  של הפעולות 
בנשק כימי. הרתעה שכזו היא אינטרס לאומי ביטחוני חיוני של ארצות־הברית.]...[ אנחנו 

מוכנים להמשיך בכך, עד שהמשטר הסורי יפסיק להשתמש בנשק כימי״.45
דומה כי בסוריה נרשמה אנחת רווחה עם חלוף הסערה, לאחר שזו לא הותירה אחריה 
נזקים או פגיעות משמעותיות יתר על המידה בנכסיו של המשטר בדמשק. במאמץ לשדר 
עסקים כרגיל צולם אסד מגיע למשרדו כמדי כל בוקר. הוא אף הצהיר כי: ״ארצות־הברית 
ובעלות בריתה החליטו לתקוף בסוריה, לאחר שהבינו כי איבדו את השליטה באזור ואף את 
אמינותן. תקיפה זו רק מגבירה את הנחישות שלנו להיאבק בטרור ולמחוץ אותו בכל שעל 
על אדמתנו״. ימים לאחר המתקפה נמסר, כי הצבא הסורי השלים את השתלטותו על אזור 

אל־ע׳וטה אל־שרקיה ובכלל זה גם על העיירה דומא.46

באפריל   11 הארץ,  בסוריה״,  הכימית  המתקפה  בנושא  החלטה  לקבל  הצליחה  לא  הביטחון  ״מועצת   .42

.2018

ג׳קי חורי, אמיר תיבון, נעה לנדאו, ״ארצות־הברית, בריטניה וצרפת תקפו בסוריה בתגובה לתקיפה   .43

הכימית של אסד״, הארץ, 14 באפריל 2018.

למרות שבמתקפה האמריקנית באפריל 2017 נורו 59 טילים.  .44

.Washington Post, ״Full transcript of Trump׳s address on Syria airstrikes14 ,״ April 2014  .45

סאנא, 14, 18 באפריל 2018.  .46
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ששוחח  ולאחר  אסד  של  לצידו  הוא  אף  להתייצב  מיהר  רוחאני,  חסן  איראן,  נשיא 
עמו הכריז כי האמריקנים רוצים להצדיק את הנוכחות שלהם באזור באמצעות מתקפות 
כאלה, אבל בפועל מתקפות אלו אינן מובילות לשום מקום ומביאות רק הרס וחורבן על 
מנהיגי  את  חמינאי,  עלי  איראן,  של  העליון  המנהיג  כינה  יותר  מאוחר  המזרח־התיכון. 

מדינות ערב ״פושעים״.47
כיוון,  לשנות  לנכונותו  טראמפ  של  איתות  האמריקנית  במתקפה  לראות  ביקשו  רבים 
ולערב עצמו יותר במשבר הסורי. מקרון אף ידע לספר כי שכנע את טראמפ להשאיר את 
כוחותיו בסוריה,48 ואילו שגרירת ארצות־הברית באו״ם, ניקי היילי, מסרה כי כוחות ארצות־

לעצמה:  הציבה  שוושינגטון  המטרות  כלל  יושגו  בטרם  סוריה  אדמת  את  יעזבו  לא  הברית 
לוודא שלא ייעשה שימוש בנשק כימי, להביס את דאעש ולפקח אחר מהלכיה של איראן״.49

דוברת הבית  אין שינוי בתוכניותיו של טראמפ.  כי  והדגישו  אלא שמהבית הלבן שבו 
הלבן שרה האקבי הסבירה: ״משימתה של ארצות־הברית לא השתנתה, והיא נותרה מחויבת 
רגליו(.  על  )ולעמוד  לשוב  ממנו  שימנעו  הדרושים  התנאים  את  וליצור  דאעש  את  להביס 
בנוסף לכך, אנחנו מצפים מבעלי בריתנו באזור ליטול על עצמם תפקיד נרחב יותר מבחינה 

צבאית וכלכלית בהגנת האזור״.50 
מארצות־הברית דווח כי טראמפ קיים שיחת טלפון מתוחה עם נתניהו, שביקש לשכנעו 
שנוכחותם של חיילים אמריקנים על אדמת סוריה נדרשת במאמץ לבלום את ניסיונה של 
איראן לקנות לעצמה אחיזה במדינה זו.51 מוושינגטון נמסר אגב כי ארצות־הברית מבקשת 
להביע  מיהרה  ערב־הסעודית  סוריה.  במזרח  כוחותיה  את  שיחליף  כל־ערבי  כוח  להקים 
מים  לשפוך  מיהרו  ומצרים  ירדן  אך  לסוריה,  כוחות  לשלוח  נכונות  ואף  ברעיון  תמיכה 

צוננים על הרעיון.52
הסורי  בסוריה, המשיך הצבא  נותרו  עצמו, בשדות הקרב שעוד  או אחרת, בשטח  כך 
פרט  המורדים  בידי  נותר  האחרון שעוד  המאחז   — סוריה  דרום  אל  ופנה  הישגיו  בתנופת 
עם  רוסיה  הובילה  שאותם  חשאיים  מגעים  קדמו  סוריה  בדרום  למתקפה  אידליב.  לאזור 
וושינגטון, רבת עמון ואף ירושלים, במהלכן נתנו ארצות־הברית, ירדן ולבסוף בלית ברירה 
ירדן  אף ישראל אור ירוק לשובו של אסד אל דרום סוריה, ובכלל זה לאזורי הגבול עם 
כוחות  ולפיהן  מרוסיה,  מעורפלות  ערבויות  בתמורה  קיבלה  ישראל. אפשר שישראל  ועם 
מכאן  כיבושו.  את  ישלים  הסורי  שהצבא  לאחר  הגולן  ברמת  הגבול  מן  יורחקו  איראניים 
נסללה הדרך להשתלטותם של הכוחות הסוריים ובעלי בריתם על האזור. המתקפה החלה 
בסוף יוני 2018, ובתוך כמה ימים, ב־6 ביולי 2018, נפלה לידי הכוחות התוקפים העיירה 
של  השונים  השליטה  מרחבי  בין  ומקשרת  לדרעא,  הדרך  על  החולשת  אל־שא׳ם  בצרא 

רויטרס, 12 באפריל 2018.  .47

״מקרון: ״שכנעתי את טראמפ לא להוציא את כוחות ארה״ב מסוריה״, וויינט, 15 באפריל 2018.  .48

רויטרס, 15 באפריל 2018.  .49

״שיחה מתוחה עם נתניהו״: טראמפ רוצה לסגת מסוריה״, וויינט, 7 באפריל 2018.  .50

New York Times, 16 April 2018 ,״WH disputes French assertion for US to remain in Syria״   .51

רויטרס, 17 באפריל 2018, אל־ג׳זירה, 17 באפריל 2018.  .52
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המורדים סביב לדרעא וברמת הגולן. באותו יום מסרו המורדים את השליטה במעבר הגבול 
נציב עם ירדן לידי הצבא הסורי. 

ב־12 ביולי 2018 הונפו דגלים לבנים בדרעא, ״כלת המהפכה״, וארבעה ימים לאחר מכן 
השתלט הצבא הסורי על התל האסטרטגי תל אל־חארה, החולש על מרחב רמת הגולן ועל 
הדרכים לקונֵיטרה. אל מעבר הגבול עם ישראל באזור קונֵיטרה שבו חייליו של אסד ב־26 

ביולי 2018, והניפו את הדגל הסורי בכיכר המרכזית של העיר. 
כמה ימים מאוחר יותר השתלט הצבא הסורי גם על המרחב שהחזיק ״ג׳יש ח׳אלד בן אל־
וליד״, שלוחת דאעש באגן הירמוכ שלגבול סוריה עם ירדן ועם ישראל. ב־30 ביולי 2018 
והעיירה  גֻ׳מלה  זה — הכפר  מעוזיו האחרונים של דאעש במרחב  הסורי  לידי הצבא  נפלו 
אל־שג׳רה — ובכך בא הקץ לנוכחותו של הארגון באגן הירמוכ. בהמשך פתח הצבא הסורי 
פיגועים  של  בסדרה  הגיב  דאעש  סווידא.  למחוז  ממזרח  דאעש  של  מאחזיו  על  במתקפה 
שכוונו נגד העיר סווידא, בירת הר הדרוזים ומחוז סווידא, ונגד כפרים דרוזים סביב לה. 
כי  להעיד  כדי  היה  בכך  דאעש.  לוחמי  בידי  נחטפו   36 ועוד  איש   258 נהרגו  מהפיגועים 
הדרום  בחלקה  משקל  בעל  גרילה  כוח  דאעש  נותר  החוראן,  מן  וגירושו  תבוסתו  למרות 

מזרחי של סוריה.53
פליטים  אלפי  מאות  מחודש של  לשיטפון  הביאה  המורדים  קריסתם של  אחרת  או  כך 
מאזורי הקרבות, אלא שאלו נעצרו בגבול הסורי עם ירדן לאחר שרבת עמון החליטה שלא 
להתיר עוד כבעבר כניסה של פליטים מסוריה לשטחה. עשרות אלפים של פליטים נקבצו 
גם בגבול ישראל־סוריה, וכמה מאות מהם מהם אף ביקשו להיכנס לישראל אך נעצרו בידי 

כוחות של צה״ל. 
לאחר שמעוזי המורדים בדרום סוריה נפלו כמעט בלא קרב לידיו של המשטר הסורי, 
הגיע תורו של מחוז אידליב, המעוז האחרון שבו החזיקו המורדים בסוריה. שר החוץ הסורי, 
וליד אל־ֻמָעלם, הכריז בהקשר זה ב־30 באוגוסט 2018 כי המשטר הסורי מתכוון ללכת עד 
הסוף ולכבוש את מחוז אידליב מידי המורדים, וינסה להימנע מהרג אזרחים. ״אין לנו צורך 
בנשק כימי, ואין לנו כלל כלי נשק מסוג זה״, הוסיף. ״אנחנו נמצאים בשלבים האחרונים של 

מיגור הטרור, ובשחרור ארצנו מידי הטרוריסטים״.54
במקביל להיערכות למתקפה על אידליב, היה על בעלי בריתו של אסד לנטרל התנגדות 
אפשרית מצד וושינגטון ואנקרה למהלך. התורכים, אך גם רבים במערב, הביעו חשש כי 
המדינה,  רחבי  מכל  אליו  שהתפנו  רבים  מורדים  התרכזו  אידליב  שבמחוז  העובדה  נוכח 
גבוה  להוביל למספר  בו ״כשגבם אל הקיר״, עשויה הלחימה להתארך,  להילחם  ועשויים 
של נפגעים מקרב האוכלוסייה האזרחית ולמנוסה של המוני פליטים אל תורכיה השכנה — 

שמיהרה והכריזה כי לא תוכל לקלוט עוד פליטים אל תחומה.
ב־31 באוגוסט 2018 התקיימה בטהראן פגישת פסגה שבה נטלו חלק נשיאי רוסיה, איראן 
ותורכיה. הפגישה נועדה לרכוש את ליבה של תורכיה ולהשיג את הסכמתה למתקפה הצפויה 
וושינגטון.  עם  אנקרה  של  ביחסיה  העת  באותה  שהשתררה  מתיחות  ניצול  תוך  באידליב, 

ליעד אוסמו, ״סוריה: דאעש חטף 36 נשים וילדים דרוזים״, וויינט, 30 ביולי 2018.  .53

״שר החוץ הסורי: ננסה להימנע מהרג אזרחים באידליב״, וויינט, 30 באוגוסט 2018.  .54
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ולהגיע  בסוריה,  בטרור  להיאבק  להמשיך  ״נחושים  הנאספים:  כי  הכריז  רוחאני  המארח 
לפתרון דיפלומטי למשבר שפקד מדינה זו. העם הסורי, ורק הוא, נושא בזכות להחליט על 
גורלו ועתידו ללא התערבות חיצונית״. רוחאני קרא ליציאת הכוחות האמריקניים מסוריה, 
ולהפסקת התקיפות הישראליות על אדמתה. הוא סיכם את דבריו בקריאה להמשך המאבק 
בטרור באידליב, בשורשיו ובמעורבות המערב במלחמה בסוריה. ״צריך להכין את הקרקע 

להשבת הפליטים הסורים לבתיהם, ולפעול כדי לשקם את המדינה״.
פוטין מצידו הזהיר כי המורדים באידליב עלולים לעשות שימוש בנשק כימי, כדי לגרור 
למעורבות אמריקנית בלחימה. אלא שבכל זה לא היה די כדי לשכנע את התורכים להשלים 
עם המתקפה על אידליב. ארדואן הזהיר את עמיתיו מפני טבח שעלול להתרחש באוכלוסייה 
האזרחית באידליב, והוסיף כי ארצו איננה מסוגלת לקלוט עוד פליטים לשטחה.55 כמה ימים 
אחר כך שב ארדואן על התנגדותו לכל מתקפה על אידליב, ובמאמר הזהיר כי: ״אם הקהילה 

הבין־לאומית לא תעשה מעשה, הרי שהעולם כולו עתיד לשלם את המחיר״.56
גם וושינגטון שבה והזהירה מפני השלכות של מתקפה צבאית על אידליב, ואף איימה 
כי אם אסד ישוב ויעשה שימוש בנשק כימי במלחמתו במורדים תגיב על כך ארצות־הברית 
באופן מידי ונחרץ. מן הבירה האמריקנית אף דווח על שינוי לכאורה במדיניות האמריקנית 
בשאלה הסורית. בראשית ספטמבר 2018 דווח מוושינגטון כי הנשיא האמריקני שוכנע בידי 
הכוחות  ממנה  שיסולקו  עד  בסוריה,  נוכחות  ולקיים  להוסיף  ארצות־הברית  על  כי  עוזריו 
האיראנים המצויים על אדמתה ותוקם ממשלה סורית חדשה שתהיה מקובלת על המורדים, 

וליתר דיוק מה שנותר מהם בסוריה ובעיקר מחוצה לה.57 
טראמפ אף הזהיר בחשבון הטוויטר שלו: ״אסור לנשיא אסד לתקוף בפזיזות את מחוז 
אידליב.]...[ מאות אלפי בני אדם עלולים להיהרג. אל תיתנו לזה לקרות״.58 במקביל הודיע 
הממשל כי עצר את מימון תוכנית לשיקומה של סוריה בהיקף של 230 מיליון דולר, כחלק 
ממהלך שנועד דווקא לצמצם את מעורבות ארצות־הברית במדינה.59 ב־17 בספטמבר 2018 
נפגשו פוטין וארדואן בסוצ׳י, וסיכמו כי בתמורה להשעיית התוכנית הסורית-רוסית לתקוף 
את המורדים באידליב, יוקם אזור חיץ בין המורדים ובין הצבא הסורי שבו יפטרלו כוחות 
תורכיים ורוסיים, וכי כלי נשק כבדים יוצאו מהאזור. תורכיה הבטיחה להמשיך במאמציה 

לפרק מנשקם את הארגונים הקיצוניים ובראשם, ״החזית לשחרור אל־שא׳ם״.60

״אין הסכמות בפסגה באיראן: ארדואן רוצה הפסקת אש בסוריה — פוטין מתנגד״, וואלה, 31 באוגוסט   .55

.2018

 Recep Tayyip Erdoğan, ״The World Must Stop Assad. If the Syrian regime attacks Idlib,  .56

the result will be a humanitarian and geopolitical disaster10 ,״ September 2018.
״משנה כיוון: טראמפ הסכים למאמץ צבאי בסוריה כדי לדחוק את איראן״, וואלה, 7 בספטמבר 2018.  .57

4 בספטמבר  הארץ,  יעשו טעות חמורה אם ישתתפו במתקפה על אידליב״,  ואיראן  ״טראמפ: רוסיה   .58

.2018

 17 וואלה,  בסורי״,  השיקום  תכניות  מימון  את  ביטלה  ארצות־הברית  דולר:  מיליון  מ־200  ״יותר   .59

באוגוסט 2018.

״פוטין וארדואן הסכימו: אזור חיץ באידליב בפיקוח רוסיה וטורקיה״, וואלה, 17 בספטמבר 2018.  .60



בין מוסקווה, אסטנה וסוצ׳י לשדות הקרב באל־ע׳וטה אל־שרקיה והחוראן — 
הסדרה, הכרעה, ניצחון

271

והתקרב  שהלך  סוריה  על  המאבק  של  אחרונים  באקורדים  היה  מדובר  כך,  או  כך 
במהירות לסיומו, בניצחונו של אסד, ניצחונם של קאסם ֻסלימאני ונצראללה ובעיקר ניצחונו 
של ולדימיר פוטין. עוד בנובמבר 2015 הסביר עמוס גלעד: ״סוריה מתה כמדינה, יש שטח 
אך אין מדינה. אסד מקבל משכורת, אך אינו שולט יותר על המדינה הסורית. לכל היותר על 
רבע משטחה״.61 שנתיים לאחר מכן באוקטובר 2017 התגאה פוטין: ״תודות לאומץ ליבם 
של חיילינו, למקצועיות שגילו וכמובן לגבורתם, עלה בידי הצבא הסורי לשחרר יותר מ־90 

אחוזים משטחה של המדינה מידי הטרוריסטים״.62
על סופה של המהפכה והמלחמה בסוריה בניצחונו של אסד לימד עם זאת יותר מכל דווקא 
האמריקנים  הכוחות  של  הסגתם  על  הודיע  שבו   ,2018 בדצמבר  ב־20  טראמפ  של  ציוצו 
מאדמת סוריה, אותם אלפיים חיילים שעוד נותרו בשטחה של המדינה. טראמפ הסביר כי: 
כך  על  דיברתי  הגיעה בהפתעה.  לא  מסוריה(  הכוחות האמריקנים  להוציא את  ״)ההחלטה 
במשך שנים ולפני חצי שנה, כשהודעתי על כך באופן פומבי, הסברתי כי אני מוכן שכוחות 
ארצות־הברית יישארו )במדינה( מעט יותר )אבל לא לתמיד(. רוסיה, איראן, סוריה ואחרים 
הם האויבים של דאעש. הגיע הזמן שנחזור הביתה. עשינו את עבודתנו שם וכעת הגיעה העת 
במזרח־התיכון  השוטר  להיות  רוצה  ארצות־הברית  האם  במזרח־התיכון.  יילחמו  שאחרים 
מבלי לקבל דבר בתמורה, לסכן חיי אדם ולבזבז מיליארדים בהגנה על מי שברוב המקרים 

לא מעריך אותה?״.63 
מוושינגטון נמסר עוד כי את ההחלטה לסגת מסוריה קיבל הנשיא טראמפ, למגינת ליבם 
של יועציו ובעיקר להפתעתם הגמורה, במהלך שיחת טלפון שניהל ב־14 בדצמבר 2018 עם 
ארדואן. בשיחתם התלונן ארדואן בפני טראמפ על הסיוע שמגישים האמריקנים לכורדים 
בסוריה ובעיראק. הוא שאל את טראמפ מהי הסיבה להמשך הנוכחות האמריקנית בסוריה, 
לאחר שדאעש הובס ב־99 אחוזים. בעוד ארדואן על הקו, שאל טראמפ את היועץ לביטחון 
לאומי ג׳ון בולטון האם הדבר נכון. בולטון אישר כי בידי דאעש נותר אמנם רק אחוז מן 
השטח שבו החזיק בעת שהאמריקנים החלו במבצע לחיסולו, אבל ציין כי אין מדובר רק 
בשאלה של שליטה בשטח שכן המאבק בדאעש הוא מאבק מתמשך וארוך. למרות תשובתו 
הפתיע טראמפ את בולטון ואת ארדואן כאחד כשאמר לנשיא התורכי: ״בסדר גמור, סוריה 

כולה שלך. אנחנו סיימנו״. 
שנותר  כל  את  שישמיד  בתגובה  לי  הבטיח  ״ארדואן  כי:  טראמפ  העיד  יותר  מאוחר 
הובילה  טראמפ  של  ההחלטה  במילתו״.64  לעמוד  שיכול  אדם  הרי  והוא  בסוריה,  מדאעש 
אגב להתפטרותו של ברט מקגרק, השליח האמריקני שהופקד על התיאום מול הקואליציה 
הבין־לאומית בהובלת ארצות־הברית למלחמה בדאעש, ומה שחשוב יותר להתפטרותו של 

וויינט, 28 בנובמבר 2015.  .61

סיריה טיימס )דמשק(, 26 באוקטובר 2017.  .62

״נתניהו וטראמפ שוחחו על נסיגת הכוחות האמריקניים מסוריה״, וויינט, 20 בדצמבר 2018.  .63

״טראמפ:   ;2018 בדצמבר   24 הארץ,  סיימנו׳״,  אנחנו  שלך,  כולה  ׳סוריה  לארדואן:  אמר  ״טראמפ   .64

ארדואן יחסל את דאעש, הוא איש שיכול״, וויינט, 24 בדצמבר 2018.
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2018 על הצו להסגת הכוחות  ג׳יימס מאתיס, שחתם עם זאת ב־24 בדצמבר  שר ההגנה, 
האמריקנים מסוריה.65

תיארך  מסוריה  כוחותיו  נסיגת  כי  טראמפ  הכריז  בריתו  ובעלי  יועציו  בלחץ  זאת,  עם 
אף  הוא  בסוריה.  לכורדים  מחויבות  והביע  שב  ובנוסף  מידי,  באופן  ולא  חודשים  ארבעה 
איים על תורכיה כי יטיל עליה סנקציות כלכליות קשות אם תפגע בכורדים או כדבריו: ״אם 
תפגעו בכורדים — אהרוס לכם את הכלכלה״. למותר לציין כי איומיו של טראמפ עוררו את 
כדי להרחיב את מרחב  הנסיגה האמריקנית  לנצל את  כמובן  זו ביקשה  זעמה של אנקרה. 
ההשפעה שלה בצפון סוריה, ובעיקר להכות בכוחות הכורדים שפעלו בחסותה של וושינגטון 
באזור הג׳זירה. אלו האחרונים פתחו במגעים נמרצים עם רוסיה ועם המשטר בדמשק, עמו 
הקפידו לשמור על ערוצי תקשורת פתוחים בכל מהלך המלחמה, והיו אף נכונים לאפשר את 
שובו של הצבא הסורי אל המרחבים שבשליטתם כדי למנוע השתלטות של תורכיה עליהם.66 
חיק  אל  סוריה  להאצת שובה של  במקביל  באה  מסוריה  הנסיגה האמריקנית  על  ההחלטה 
העולם הערבי. עוד קודם להכרזה מוושינגטון על הוצאת הכוחות האמריקניים מסוריה, הגיע 
לבירה הסורית ב־16 בדצמבר 2018 נשיא סודן, עומר אל־בשיר, המנהיג הערבי הראשון 
שביקר בה מאז פרצה בה המלחמה. שבועיים אחר כך ב־27 בדצמבר 2018 נמסר כי מאע״ם 

)מדינת האמירויות הערביות המאוחדת( שבה ופתחה את שגרירותה בדמשק.67

״התנגד לנסיגה מסוריה: שר ההגנה של טראמפ מתפטר״, וויינט, 21 בדצמבר 2018.  .65

14 בינואר  הארץ,  זו תתקוף את הכורדים בסוריה״,  ״טראמפ איים להשמיד את כלכלת טורקיה אם   .66

2019

״המנהיג הערבי הראשון שבא לסוריה מתחילת המלחמה״, וויינט, 16 בדצמבר 2018; ״הישג לאסד:   .67

איחוד האמירויות פתחה מחדש את שגרירותה בסוריה״, וואלה, 27 בדצמבר 2018.


