
מלחמת האזרחים בסוריה - 
הלקחים המערכתיים

והטקטיים

מתחילת  הסורית,  בזירה  שהתחוללו  מהתהליכים  הלמידה 
של  סיומה  ועד   )2011 )מרס  המקומית  העממית  המחאה 
מלחמת אזרחים עקובה מדם במעורבות אזורית ובין־לאומית 
)2018(, מהווה אתגר אינטלקטואלי ומקצועי מרתק. המציאות 
בתקופה  הסורית  והטקטית  האופרטיבית  האסטרטגית, 
הנדונה, התאפיינה במורכבות ובתסבוכת בדמות קצב השתנות 
מהיר ומעורבות של שחקנים שונים ומגוונים במערכת. אסופת 
להביא  וסדור  שיטתי  ניסיון  היא  כאן,  המובאת  המאמרים 
בפנינו את עיקרי הלקחים המערכתיים והטקטיים אשר נלמדו 

מהמערכה הממושכת בסוריה )שטרם הסתיימה(.

האזורית  הטלטלה   - בסוריה  האזרחים  מלחמת  לפרוץ  ברקע 
 ,)2011 )ינואר  ובמצרים   )2010 )דצמבר  בתוניסיה  שהחלה 
ויצרה את האווירה הציבורית המתאימה לשבירת מחסום הפחד 
של ההמון. נוסף על כך, שיטת השלטון ה”אסדית” הותירה את 
מוקדי הכוח במדינה בידי קבוצה מצומצמת של נאמנים מקרב 
לאד’קיה  דמשק,  )בעיקר  בערים  המרוכזת  העלווי,  המיעוט 

והענייה,  הנדכאת  הסורית  הפריפריה  לעומתן,  וטרטוס(. 
נטולת האליטות, היא אזור ספר שהיווה כר פורה להתפרצותן 
פרצו  הראשונות  ההפגנות   .2011 במרס  המוניות  הפגנות  של 
להפגנות  במהרה  התרחבה  והתופעה  סוריה,  שבדרום  בדרעא 

חסרות תקדים בכל סוריה. 

)סונים-עלווים- הסורית  בחברה  הרבים  השסעים  אף  על 
החמושה  ההתקוממות  אופי  ועוד(,  מרכז-פריפריה  אחרים, 
בתחילתה )2012-2011( היה מקומי, ולא כלל מרכיב עדתי או 
דתי משמעותי. עריקים מקרב הקצונה בצבא הקימו את “צבא 
סוריה החופשית” וביקשו לשוות לו נופך לאומי מאחד, ללא גוון 
עדתי או דתי. בכך טמון סוד כוחה של המחאה, שביקשה לגייס 
לשורותיה רבים מבני העם הסורי, אך זאת הייתה גם מגבלתה. 
אנרגטית,  מחאה  תנופת  ליצור  הצליחה  לא  ההתקוממות 
ופנימיים  חיצוניים  גורמים  בידי  ונוצלה  דיה,  ומאורגנת  רחבה 
אג’נדות  הוא, לקדם באמצעותה  כל אחד משיקוליו  שביקשו, 

סותרות שלא פעם התנגשו זו בזו.

חלק ניכר מאל־רקה נהרס במהלך הקרב על העיר ביוני–אוקטובר 2017
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2012 סימנה את הפיכתה של סוריה מזירת  זה, שנת  בהקשר 
תוצאות  אשר  אזורית,  התגוששות  לזירת  פנימית  התנגשות 

המאבקים בה עיצבו את פני האזור. 
המדינות  ואילו  המשטר,  סביב  השיעי”  “הציר  התגבש  כך 
התרכזותו  כך,  על  נוסף  החמושה.  באופוזיציה  תמכו  הסוניות 
ׂחמץ,  )דמשק,  שלו  הליבה  ערי  על  בהגנה  הסורי  המשטר  של 
ַחָמאה, ַחַלּב וערי החוף לאד’קיה וטרטוס(, ובעיקר על הצירים 
לגורמי  חשופים  הספר  אזורי  את  הותירה  ביניהן,  המקשרים 
מהמדינה  כחלק  מקומם  את  שביססו  הרדיקלי  האסלאם 
דתי  נופך  בסוריה  למאבק  נוסף  בכך  )דאעש(.  האסלאמית 
עבור  שואבת  לאבן  הפך  אסלאמי,  כארגון  דאעש,  מובהק; 
מהעולם,  ואף  מהאזור  מלחמה,  חפצי  אסלאמיים  הרפתקנים 
שביקשו לקחת חלק במאבק העתיק, המכריע - לראייתם - על 

ההגמוניה בעולם המוסלמי )הסונה נגד השיעה(.

של  לצידו  והתייצבותם  החיצוניים  הגורמים  התערבות  עד 
נגד  בלחימה  עלובים  ביצועים  הסורי  הצבא  הפגין  המשטר, 
לשמור  כדי  גבוהה.  מוטיבציה  בעלי  אך  סדירים  בלתי  כוחות 
שעמדו  האמצעים  בכל  שימוש  המשטר  עשה  הישרדותו  על 
לרשותו, ובכלל זה נשק כימי קטלני, טילי קרקע-קרקע ואמל”ח 
את  בעיקר  לציין  ראוי  הטקטי  בתחום  נפץ.  כחביות  מאולתר 
מלחמת המנהרות, את השימוש הרב והיעיל בנשק נגד טנקים 
ונגד תמרון חי”ר לצד שיטות גרילה אחרות, שהתפתחו בעיקר 

על־ידי המורדים.

תמורה משמעותית נוספת חלה עם כניסתן של המעצמות לזירת 
בסוריה  ההתרחשויות   .)2018-2013( הסורית  ההתגוששות 
עוצמתם  את  להקרין  ולרוסים  לאמריקנים  הזדמנות  נתנו 
כך  קונקרטיים.  אינטרסים  מול  באזור  השפעתם  את  ולחזק 
לפירוק  הסכם  על  לחתימה  האמריקנית  המעורבות  הובילה 
מאגרי הנשק הכימי של המשטר, והמעורבות הרוסית, שהצילה 
של  הרגל  דריסת  את  חיזקה  למעשה,  הלכה  אסד  משטר  את 

רוסיה במזרח אגן הים התיכון.

ראויה  הסורי  המערכה  שדה  על  הרוסית  המעורבות  השפעת 
ביטוי  לידי  באה  המעורבות  כשלעצמה.  ולהילמד  להיחקר 
אשר  מערכתית,  לחימה  דוקטרינת  מימוש  באמצעות  בעיקר 
המורדים  ארגוני  של  צבאית  בהכרעה  המאמצים  את  מיקדה 
ובעקירתם מהמרחבים שבהם לחמו. לצורך כך הפעילו הרוסים 
איכותי  מודיעין  הסורים  עם  שיתפו  מסיבית,  רב־זרועית  אש 
לפעולה והכווינו שינויים במבנה הצבא הסורי ובארגונו, לטובת 
חיזוק כושרו ההתקפי מול מעוזי המורדים שבהם נלחם.                     

שינויים אלה כללו ארגון מחדש של הכוחות הנאמנים לשלטון 

מהמסגרות  כחלק  למחצה,  צבאיים  בכוחות  רב  ושימוש  אסד 
הלוחמות הכפופות למרותו. הקרנת העוצמה הרוסית אפשרה 
גם שימוש בכלי השפעה ורתימה מול גורמים צבאיים למחצה, 

אשר פעלו בהכוונת הרוסים ומימונם במסגרת הלחימה.

הדרגתי  באופן  גברה  ואילך   2013 משנת  לכך,  במקביל 
בסוריה.  בלחימה  חזבאללה  ושל  האיראנים  של  התערבותם 
ייעוץ והדרכה לצבא  מה שהחל כמעורבות מצומצמת הכוללת 
הסורי, התרחב לסיוע כלכלי ולהעברה של כוחות לסוריה ושל 
הצבאית  ההתערבות  החלה  זאת  בשנה  הסורים.  לידי  אמל”ח 
העת,  לאותה  נכון  חזבאללה  של  ביותר  המשמעותית  הישירה 
סוריה- בגבול  קלמון,  בהרי  מכן  ולאחר  בֻקֵציר  הקרב  במהלך 
לבנון. בקרבות אלה התנסה חזבאללה בצורות קרב התקפיות 
וניידות הכוללות סגירת מעגלי אש ומודיעין וכן בצורך בתיאום 
מהלכי  לתזמון  רציף  פו”ש  ובין  בהתקפה  קטנים  כוחות  בין 
הקרב. כך ניהלו כוחות המשטר, בגיבוי סיוע רוסי נרחב ותמיכת 
שורת  חזבאללה,  כוחות  לצד  ואיראניות,  שיעיות  מיליציות 
קרבות מכריעים שעקרו את ההתנגדות החמושה מהשטח, תוך 

פגיעה נרחבת וחסרת הבחנה בין בלתי מעורבים לחמושים. 

שאלת שיקום הצבא הסורי ראויה להיבחן לנוכח שלוש סוגיות 
יסוד: 

זיקתו של המשטר הסורי למשענותיו האסטרטגיות: רוסיה,   •
איראן וחזבאללה. 

ההתמודדות המתמשכת עם חוסר היציבות במדינה, שהפך   •
את  שיאפשר  כוח  בניין  יחייב  המעורער  המצב  נתון.  למצב 

שימור ההישגים ממלחמת האזרחים. 
המצוקה הכלכלית הסורית הגוברת, אשר מגבילה את כושר   •
ואת הפיכתו לכוח המסוגל לאתגר את  השיקום של הצבא 
הסורי  הצבא  ימשיך  הקרובות  שבשנים  להעריך  יש  צה”ל. 
ויעדיף  כוחו,  את  לבנות  כדי  ובחזבאללה  באיראן  להיעזר 
האיומים  מול  אותו  שישרתו  ורסטיליים  פרויקטים  לממש 

הפנימיים והחיצוניים כאחד. 

והלחימה  ורוסיה  איראן  חזבאללה,  של  הצבאית  המעורבות 
יצרו  הסורית,  האזרחים  מלחמת  במהלך  המשטר  כוחות  לצד 
מעין “מעבדת קרב” שבה נבחנו בעשור החולף אמל”ח, שיטות 
המובאת  המאמרים  אסופת  מערכתיים.  ורעיונות  לחימה 
בגיליון זה מאפשרת לקורא חלון הצצה למעבדה זו, ואני סבור 

שבצד קריאתם יש שכר, עניין ותועלת רבה.

אלוף אמיר ברעם
מפקד פיקוד הצפון

חיילי צבא סוריה
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