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דברי תודה
ברצוני להודות לידידי על הסיוע והתמיכה שקיבלתי מהם במהלך הכנת הספר. לאלוף 

)מיל'( עמוס גלעד, ראש האגף הביטחוני–מדיני במשרד הביטחון, המלווה את הנושא 

הסורי והנושא הלבנוני לאורך שנים בתפקידיו המגוונים, בצה"ל ובמשרד הביטחון, 

שכתב לי את הערכתו לספר. כך גם לפרופ' אייל זיסר, דקאן הפקולטה למדעי הרוח 

באוניברסיטת תל אביב, הנחשב למומחה בעל שם עולמי, ולמוביל בחקר הנושא הסורי 

והנושא הלבנוני, שסייע בידי בחומרים ייחודיים מקוריים, וכתב לי את הערכתו לספר.

תודה מיוחדת לידידי הטוב תא"ל )מיל'( שלמה איליה, שעסק בצבא הסורי במסגרת 

תפקידיו השונים בחיל המודיעין, ואשר סיועו הנדיב ִאפשר להוציא את הספר הזה לאור. 

תודתי לידיַדי אמנון רימון ודן אבידן, שסייעו לי להשיג חומרים ייחודיים ומקוריים, 

שתרמו תרומה מרכזית לכתיבת הספר. תודה לידידי הוותיק ד"ר רפאל אופק, שתרם 

תרומה מקצועית חשובה בתחומי מומחיותו להצגת נושא מורכב, שאליו התייחסתי 

בספר. לידידי אריה ארוניס, שסייע בתרגום תכנים ברוסית, שהוסיפו ממד מעניין 

וחשוב לספר.

תודה למאגרי העיתונות הערבית במרכז דיין באוניברסיטת תל–אביב, ולגברת פלה 

שטרצר, מנהלת הספרייה במרכז למורשת המודיעין )מל"ם(, שסייעו לי להשלים 

באמצעות מאגריהם את תמונת המידע הנרחבת המוצגת בספר הזה.

תודתי נתונה גם לידידי הוותיק אברהם זוהר, שגייס אותי למכון שהקים לחקר תולדות 

מלחמות ישראל, על הסיוע והתמיכה בכל הקשור להוצאתו לאור.

כן ברצוני להודות לצוות ההוצאה לאור של הוצאת "קונטנטו", ובייחוד לעורכת, 

שרה בוני, על עבודתה המקצועית והראויה לציון בעריכת הספר. 
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הקדמה
הצבא הסורי הוא חוט השדרה והבסיס האיתן שעליו נשענים המדינה הסורית 

והמשטר השולט בה מאז לידתה של סוריה, אך בייחוד ב–50 השנים האחרונות, מאז 

תפסה מפלגת הבעת' את השלטון. אי אפשר לתאר את התפתחותה של סוריה בלי 

הצבא הסורי, אשר איפשר לרפובליקה הסורית להתפתח במתכונת של מדינה, למרות 

ההרכב העדתי המגוון, והכוחות שאיימו לפצלה, ואף להורסה.

בראי המאורעות הנוכחיים בסוריה, אפשר לקבוע כי ביום שצבא סוריה יחדל לתפקד 

כמערכת שנושאת על גבה את המדינה הסורית, עלול משטר הבעת' של בשאר לגרום 

להתפרקותה של המדינה, ואף להביא לצמיחת גורמי טרור מסוכנים, שעלולים להוות 

איום אזורי רחב ומשמעותי.

כלפי ישראל מילא הצבא הסורי שני תפקידים בולטים וסותרים: עד מלחמת יום 

הכיפורים ועד בכלל הוא היה גורם מרכזי בפעילות עוינת נגד ישראל, בין שבהתשה 

רצופה, ובין שבמלחמות שבהן נטל חלק. בעקבות מלחמת יום הכיפורים הפך גבול 

סוריה–ישראל, ובעקבותיו מרחב רמת הגולן כולו, לאזור השקט ביותר בישראל 

ובמזרח התיכון. 

צבא סוריה, בניגוד לאידיאולוגיה של מפלגת הבעת', יישם מדיניות של שביתת נשק 

קפדנית ויציבה, ובכלל זה נגד גורמי טרור לסוגיהם השונים, וכמובן השרה יציבות בכך 

שלא נטל חלק בפעילות עוינת נגד ישראל. שנת 2013 עומדת בסימן היחלשות פנימית 

משמעותית של הצבא הזה, וכתוצאה מכך הולכת ופוחתת יכולתו לשמור על סוריה 

כמדינה, ולמנוע מגורמי טרור מסוכנים כארגון אל–קאעידה, להכות שורש בסוריה.

במשך השנים פיתח צבא סוריה יכולות אסטרטגיות בדמות טילים ורקטות ארוכות 

טווח, ויכולת הפעלה של נשק כימי, אווירית וטילית. זו נועדה במקורה ליצירת הרתעה 

מול אויבים ויריבים פוטנציאליים של סוריה. כל השנים היתה הפעלתם נתונה בידיו 

של נשיא סוריה, כמפקד העליון של הכוחות המזויינים הסוריים. הנסיבות החדשות 

הביאו לכך שכיום מופעלת הזרוע האסטרטגית הזאת, על כל מרכיביה, נגד העם 

הסורי, בלא רחמים, ותורמת בכך להיחלשותה של סוריה, ואולי אף להתפרקותה.

הספר שלפנינו, שהוא המשכו של ספר חשוב ביותר על צבא עיראק, הוא מחקר יוצא 

דופן באיכותו ובעומקו, ומאפשר הצצה נדירה וייחודית לתוככי המערכת הביטחונית 

הסורית, שהיתה הבסיס לביטחון ולשקט לאורך גבולה של סוריה עם ישראל מזה 
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עשרות שנים. היחלשות הצבא הסורי עלולה להביא לתוצאות הפוכות, וליצירת 

איומים על ישראל.

אל"מ )מיל( פסח מלובני הוא אחד הקצינים המוערכים ביותר בתחום ההערכה 

והמחקר המודיעיני הצבאי. פסח הוא אדם וקצין יסודי ומעמיק וקפדן בעבודתו, ותמיד 

היה מקור השראה וסמכות לסביבתו ולקצינים צעירים שהתפתחו לאור המורשת 

שפיתח. שני ספריו, על צבאות עיראק וסוריה, הם נכס בעל ערך עצום בעבור קציני 

המודיעין, כדי שיוכלו להבין טוב יותר את המרחב ואת התפתחות היכולות הצבאיות 

של צבאות אויבים ויריבים שפועלים בו. כמו כן, הידע הבלום שאל"מ מלובני חולק 

עמנו הוא מתת לכל קורא וקוראת.

אלוף )מיל( עמוס גלעד

ראש המטה הביטחוני–מדיני

במשרד הביטחון
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פתח דבר
הצבא הערבי הסורי – כך קוראים הסורים לצבאם – הוקם כצבא עצמאי ב–1 באוגוסט 

1945, ומאז היה פעיל הן בזירה הפנימית, הן בשדה הקרב. בזירה הפנימית היו קציניו 

עסוקים בתפיסת השלטון בהפיכות צבאיות שבאו בזו אחר זו, עד עליית מפלגת הבעת' 

לשלטון ב–1963, ובהמשך במאבקים הפנימיים בצמרת השלטון והמפלגה – תפיסת 

השלטון בידי חאפז אל–אסד ב–1970 ובניסיונו של אחיו, רפעת אל–אסד, להדיחו מן 

השלטון באביב 1984. 

בשדה הקרב ניהל הצבא הסורי מלחמות בחמש זירות לחימה: 

הראשונה – ברמת הגולן, נגד ישראל, מאז הקמתה ב–1948, בקרבות על מקורות 

הירדן ומיזמי ההטיה בשנות ה–50 וה–60, ובהמשך במלחמת ששת הימים ביוני 

1967, ובמלחמת ההתשה שלאחריה, וכן במלחמת יום הכיפורים ובמלחמת ההתשה 

שלאחריה בשנים 1973–1974. 

הזירה השניה היתה הזירה הלבנונית, לשם נכנס הצבא הסורי ביוני 1976, על פי הגרסה 

הרשמית, כדי להביא להפסקת מלחמת האזרחים שפרצה במדינה, למנוע את פיצולה, 

ולסייע לגורמי ההתנגדות הלאומיים בלבנון במאבקם נגד ישראל. להפתעתו מצא 

הצבא את עצמו נלחם נגד אותם כוחות ההתנגדות במהלך פלישתו למדינה הזאת, 

וכעבור שנים מספר גם נגד צה"ל, במהלך מבצע "שלום הגליל" ביוני 1982. מאז בעצם 

לא ניהל הצבא הסורי שום מלחמה נגד ישראל, אבל המשיך להשקיע מאמצים בבניין 

הכוח ובהתעצמות, שבאו לידי ביטוי בעיקר ברכש מערכות לחימה וציוד מתקדמות, 

בעיקר מתוצרת הגוש המזרחי, וכן בהקמת עוד עוצבות והגדלת סדר הכוחות שלו. 

הזירה השלישית –הזירה הירדנית, שאליה שלח כוחות משלוח כדי להגן עליה בעת 

ההתקפה המשולשת על מצרים בסוף שנת 1956, וכן במלחמת ששת הימים ב–1967, 

כדי לסייע לה במלחמתה נגד ישראל. שנים מספר לאחר מכן, בספטמבר 1970, שיגר 

הצבא הסורי כוחות לצפון ירדן מתוך כוונה לסייע לכוחות הפלסטיניים שנלחמו אז 

נגד כוחות הצבא הערבי הירדני, שניסה במצוות השלטון להחיל את שליטתו עליהם 

ועל האזורים שבהם נמצאו. הצבא הסורי שלח את שריוניו להילחם בצבא הירדני, 

וספג מפלה לא נעימה מידיו של הצבא הקטן והאמיץ הזה, שגרם לו בסופו של דבר 

לסגת בבושת פנים בחזרה לארצו, בלי להשיג את מטרותיו. 

הזירה הרביעית היתה הזירה העיראקית, שאליה נשלח כוח משלוח בשנת 1963, כדי 
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לסייע לצבא העיראקי במלחמתו במרד הכורדי ולמנוע, על פי הגרסה הרשמית, את 

חלוקתה של עיראק. ב–1990 נשלחו כוחות שריון וקומנדו סוריים לקחת חלק במערך 

של כוחות הקואליציה שהתארגן על אדמת ערב הסעודית, במסגרת פיקוד המרכז 

האמריקני )Central Command – CENTCOM(, ויצא לשחרר את כוויית בראשית 1991 

מכיבוש צבאו הפולש של שליט עיראק, סדאם חוסיין. היתה זאת הפעם היחידה 

שכוחות סוריים נלחמו נגד כוחות עיראקיים, שכן בפעמים קודמות, בשנות ה–70, 

נמנע עימות כזה בגבול שביניהן, כשכוחותיהן עמדו משני ִצדיו, אלה מול אלה. 

הזירה החמישית היתה הזירה הפנימית, שבה השתמש המשטר בצבא כדי לשמר 

את שלטונו ואת יציבותו, והפעיל אותו בלא רחם נגד גורמי אופוזיציה. המקרה הבולט 

היה הפעלתו בטבח של חמאת )פברואר 1982( שבו נהרגו, על פי הערכות גורמי 

זכויות אדם בינלאומיים וסוריים, 10,000–40,000 איש. כן היה הצבא שותף למאבק 

בין הנשיא חאפז אל–אסד לאחיו ִרְפַעת, בסכסוך שפרץ ביניהם בתחילת שנת 1984. 

מאז מרס 2011 עסוק הצבא הסורי בלחימה נגד חלקים ניכרים מהאוכלוסיה האזרחית 

בסוריה, וכוחות אופוזיציה שפועלים נגד המשטר, כדי לדכא את ההתמרדות הזאת, 

ולהגן על המשטר ועל המשך קיומו. 

למעט לחימתו נגד כוחות ההתנגדות הלבנונית בעת פלישת כוחותיו ללבנון 

והשתלטותו על שכנתו הקטנה והחלשה, הסתיימו כל מפגשיו עם צה"ל, ביבשה, 

באוויר וגם בים, בתבוסות. הבולטת שבהן היתה זו של מלחמת ששת הימים ביוני 

1967, בה איבד את רמת הגולן בתוך יממה, אירוע שהפך מבחינת העם והמשטר 

בסוריה למעין אסון לאומי בפני עצמו )"ַנְּכסה" בפיהם(. גם ניסיונם לשחרר את 

הגולן במלחמה באוקטובר 1973, שכונתה בפיהם "מלחמת השחרור של אוקטובר", 

הסתיים בנסיגה סורית מכל השטחים שתפסו בתחילתה ובתבוסה חדשה, בתוך פרק 

זמן קצר ביותר, למרות ניסיונותיהם להציג אותה כניצחון צבאי והרואי. הם הובסו 

אף על פי שהיוזמה היתה בידיהם, והיה להם יתרון כמותי התחלתי ברמת הגולן מול 

צה"ל, שאותו הצליחו, כאחיהם המצרים, להפתיע במהלך הזה. 

במיוחד בלט כישלונה של הזרוע האווירית הסורית במלחמות 1967 ו–1982, בעוד 

שבמלחמה ב–1973 נחלה ההגנה האווירית הצלחה לא מבוטלת כנגד חיל האוויר 

הישראלי, ועשתה שמות בשורותיו. חיל הים הסורי פעל רק במלחמת 1973 נגד ישראל, 

ונחל, כמוהו כחיל הים המצרי, מפלה קשה עם הטבעת כלי השיט המלחמתיים שלו. 
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הלקחים האלה הביאו לכך שהסורים לא ניסו עוד את כוחם בשחרור הגולן במהלך 

צבאי, אלא בדרכים מדיניות. גם השקט בחזית הגולן נשמר מאז בהקפדה יתרה. אמנם 

יתכן כי פה ושם עלו רעיונות בפיקוד הבכיר הסורי לעשות את מה שעשו אחיהם 

העיראקים, ששחררו את חצי האי אל–פאו מידי האיראנים באפריל 1988, במהלך 

המלחמה הארוכה ביניהם, ואולי הם אף היו בטוחים ביכולתם לעשות זאת, ואולם 

הדרג המדיני הסורי, בראשות מנהיגם והמפקד הכללי של הכוחות המזוינים, הָפריק 

)ראו נספח דרגות בסוף הספר( חאפז אל–אסד, פסל בוודאי רעיון כזה מכול וכול, 

בהבינו את תוצאותיו החמורות לארצו ולמשטרו. 

ניסיוני המודיעיני עם הצבא הסורי החל בשלהי שנת 1968, עת פעל נגדנו במלחמת 

ההתשה שהחלה לאחר מלחמת ששת הימים )או כפי שהסורים מכנים אותה בדיעבד, 

מלחמת ההתשה הראשונה(. זו קיבלה את ביטויה בתקריות אש רבות, אך בעיקר 

בלחימת חיל האוויר הישראלי נגד חיל האוויר הסורי, שרבים ממטוסיו וגם טייסיו 

לא חזרו לבסיסיהם לאחר מפגשם עם מטוסינו. בהמשך נתקלתי בצבא הזה בתקופת 

מלחמת יום הכיפורים, ובייחוד בתהליך שיקומו ובניית כוחו מחדש לאחריה. כן עקבתי 

אחר התנהלות הצבא הזה במלחמת "שלום הגליל" נגד כוחותינו בלבנון, ובשיקומם 

לאחריה, וכן בשנים הבאות, עד המחצית הראשונה של שנות ה–2000. 

הספר הזה מבוסס בעיקרו על מקורות סוריים – הגרסה הרשמית של תולדות הצבא, 

בהוצאת המרכז למחקרים צבאיים של משרד ההגנה הסורי )1916–2001(, וזיכרונותיהם 

של בכירים ששירתו בצבא הזה, ובראשם שר ההגנה, ִעמאד–ַאוַול מוסטפא ְטלאס, 

שהיה רמטכ"ל בשנים 1968–1972 ושר ההגנה בשנים 1972–2004, אולי תקופת הזמן 

, שבהן 
1
הארוכה ביותר שמישהו שירת בצבא הזה בתפקידים כה בכירים – 36 שנה

התחוללו רוב האירועים המרכזיים בהווייתה של סוריה החדשה וצבאה, המתוארים 

בספר הזה )חמישה כרכים שמכסים את התקופה בשנים 1948–1998(. 

בצד יתרונם היחסי של המקורות האלה, לא תמיד הם מצטיינים בפתיחות מלאה 

ובחשיפת דברים, החלטות ומעשים שנקטו הסורים ברמה המדינית וברמות הצבאיות 

השונות. יש גם אירועים שכמעט אין שום התייחסות אליהם מהבחינה הצבאית, 

כגון כניסת הכוחות הסוריים לירדן בספטמבר 1970, וכניסתם ללבנון ביוני 1976, 

מוסטפא טלאס שירת בסך הכול כ-52 שנים בצבא הסורי, מה-1 בנובמבר 1952 ועד פרישתו ב-11 במאי   1
2004 בגיל 72. למוסטפא טלאס היה אתר באינטרנט ובו פירוט כתביו ותולדותיו. האתר הזה הורד כנראה 

בעקבות עריקת בנו מנאף, שהיה ידידו של הנשיא בשאר, מן הצבא הסורי במהלך 2012.
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80. מאידך 
2
וכן מעשי הטבח באופוזיציה של האחים המוסלמים בתחילת שנות ה–

גיסא, תיאור הסכסוך בין האחים אסד בתחילת 1984 מתואר בפירוט רב. עד מלחמת 

1973 יש במקורות חשיפה של תהליכים שונים בתוך הצבא, אך בהמשך יש צמצום 

רב בנושא הזה, והדגש הוא בעיקרו בעל אופי תעמולתי, שמתייחס להצלחותיו של 

הצבא ולניצחונותיו במלחמת 1973, בהתשה ב–1974 ובמלחמת לבנון ב–1982. 

תיאור הקרבות במלחמות השונות )בעיקר נגד ישראל( מסתמך לא במעט על 

מקורות ישראליים. אפשר שהכותבים והחוקרים הסורים נדרשו לכך בשל פערים 

במידע שברשותם על קטעים מסויימים בלחימה, או בשל הרצון שלא לחשוף קטעים 

מביכים או לא נוחים מבחינתם. 

בעייה נוספת בה נתקלתי היא המפות. השתדלתי בדרך כלל להביא בפני הקורא 

מפות סוריות מקוריות, אך מסתבר ש: 

א. לא כל הארועים והקרבות המוצגים במקורות הסורים )כולל הרשמיים, והרשמיים 

למחצה( מלווים במפות. כך לדוגמא לא מצאתי מפות סוריות המתייחסות לפלישת 

הכוחות הסורים לצפון ירדן )ספטמבר 1970( וללבנון )יוני 1976(.

ב. גם אם הוצגו מפות במקורות הסורים המתייחסות למלחמות עם ישראל, נראה 

שהן מבוססות על מפות ישראליות, או אפילו מועתקות מהן.

התמונות כולן לקוחות ממקורות סוריים.

יודגש כי הספר ברובו מתאר את האירועים וההתרחשויות השונות מנקודת המבט 

. התיאור 
3
הסורית, בדרך כלל הרשמית, או זו המתאימה לצורכי השלטון ולתעמולתו

בספר משקף את התיאור הסורי המקורי, בו ההתייחסות לישראל היא כאל "האויב" 

או "האויב הציוני", וכדומה. עם זאת יש בו גם הצגת דברים בצורה שונה, בידי כאלה 

שחשבו שמן הראוי להציג את הדברים נכוחה וכפי שאכן התרחשו, וכתוצאה מכך הפכו 

לאויבי המשטר. הנושאים האלה נחשבו בסוריה במשך שנים כטאבו שאין כותבים 

עליו. מי ששבר אותו היה מוסטפא טלאס עצמו, שהחל לפרסם את זיכרונותיו בעיקר 

מתייחס רק למקורות שהצלחתי להשיג. ידוע לי לפחות על שני ספרים, של לואא' אבראהים אל-עלי,   2
שהיה מפקד "הצבא העממי" בסוריה, והתייחס לכניסת הכוחות לירדן, ושל ִעמאד שפיק פיאד, שהיה 
מפקד דיוויזיה משוריינת 3, שהתייחס גם לכניסת הכוחות ללבנון, ולפעילות כוחותיו נגד האופוזיציה 

בחלב, אך לצערי לא הצלחתי להשיגם.
3  ובכלל זה תיאור חלק מהקרבות, וכן התייחסות למספר האבדות שנגרמו לצה"ל במהלך המלחמות 

והקרבות השונים, הן באנשים והן באמל"ח.
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בשנות ה–2000, לאחר מותו של הנשיא חאפז אל–אסד, וקרא לאחרים ללכת בעקבותיו, 

בשל חשיבות העניין למורשת של סוריה וצבאה. הדבר הזה הניב עוד כמה פרסומים 

של קצינים בכירים שפרשו מן השירות, ויש להניח שפרסומים נוספים נמצאים בדרך. 

עם זאת, קשה להשיגם בספריות במערב, או בבתי ממכר לספרים ערביים. 

חידוש מעניין בספר הוא המידע המתבסס על מקורות רוסיים, בעיקר זיכרונותיו 

של היועץ הסובייטי הצבאי הראשי בסוריה בשנים 1980–1984, הגנרל יאשקין, וגם 

אחרים מאותה התקופה, המספקים ממד מעניין מנקודת המבט שלהם על האירועים 

באותה העת, ובדגש על המלחמה בלבנון ב–1982, והנוכחות הסובייטית המוגברת 

בסוריה בעקבותיה. 

כיסוי חלק מהאירועים וההתפתחויות משנת 1991 ואילך נעשה בהתבסס בעיקר על 

מקורות מערביים וישראליים, שעקבו אחריהם מבחוץ, ולא ממקורות סוריים )בעיקר 

בתחום הצבאי(, שיכולים גם לתת את נקודת המבט הפנימית שלהם, בעיקר משום 

שלא נמצאו מקורות כאלה. עם זאת יש התייחסות לחלק מהאירועים ומההתפתחויות 

בשנות ה–90 ובשנות ה–2000 בספרים שכתב עמאד חסן תורכמאני, שהיה רמטכ"ל 

בשנים 2002–2004 ושר ההגנה בשנים 2004–2009.

אחת הדילמות שהיו לי בכתיבת ספר זה, ובכתיבת הספר הקודם – מלחמות בבל 

החדשה – על הצבא העיראקי, היתה סוגיית כתיבת השמות הערביים. כיוצא יחידת 

האיסוף המרכזית באמ"ן, חונכתי לכתוב את השמות על פי תעתיק מדוייק מערבית. 

כך לדוגמא חאפז אל–אסד נכתב כמו במקור: חאפט' אל–אסד; סדאם חוסיין נכתב 

צדאם חסין, מוסטפא טלאס נכתב מצטפא טלאס, שפיק פיאד נכתב שפיק פיאצ', עלי 

זאזא נכתב עלי ט'אט'א, אינתיפאדה נכתבה אינתיפאצ'ה, רבארב נכתבה ע'באע'ב, 

דמיר נכתבה צ'מיר, ועוד. 

בספר הזה החלטתי בעצת העורכת, שרה בוני, לחרוג ממנהגי זה, ולכתוב את השמות 

כפי שנהוג במדיה העברית, שאינה מתחשבת כלל בכללי התעתיק. אני מקווה שהדבר 

יקל על הקוראים לקרוא את השמות השונים והמונחים המופיעים בספר. 

הספר הזה נכתב בעצם הימים שבהם עוסק הצבא הסורי, במצוות השלטון ומנהיגו, 

הָפריק בשאר אל–אסד, בטבח באוכלוסיה האזרחית המתמרדת של סוריה. בסיום 

המחצית הראשונה של שנת 2014 עדיין אי אפשר להצביע על הכרעה במאבק הניטש 

בסוריה בין כוחות המשטר, המסתייעים יותר ויותר בכוחות חיצוניים, כאנשי חזבאללה, 
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משמרות המהפכה האיראנים ומתנדבים שיעים ממדינות ערביות שונות, כעיראק 

ותימן, ובין כוחות האופוזיציה, המסתייעים גם הם במתנדבים סונים ממדינות ערביות 

ואחרות, ומארגונים קיצוניים שקשורים לאל–קאעידה. למרות הצלחות מסוימות 

בשטח בתקופה האחרונה, לא נראים סימנים שהמשטר מצליח להתגבר על כוחות 

האופוזיציה, ומנגד עדיין אין סימנים שכוחות האופוזיציה עומדים להכריעו בקרוב. 

מכל מקום, יש להניח שאם יתחלף השלטון, עשוי הדבר להשפיע גם על הצבא ומקומו 

במדינה, ובייחוד על השימוש בו לצורכי הגנה על השלטון מפני תהפוכות פנימיות. 

הספר בנוי משבעה חלקים, כלהלן:

א. חלק א – המאבק נגד האימפריה העות'ומאנית והמנדט הצרפתי.

ב. חלק ב –הצבא הסורי עד מלחמת יוני 1967.

ג. חלק ג –מלחמת ששת הימים, יוני 1967 – נפילת הגולן ומלחמת ההתשה הראשונה.

ד. חלק ד –מלחמת יום הכיפורים, אוקטובר 1973 –המלחמה לשחרור הגולן שלא צלחה, 

ומלחמת ההתשה השנייה.

ה. חלק ה –לבנון, כזירת לחימה נוספת. 

ו. חלק ו – הזירה הפנימית ואירועים אזוריים.

ז. חלק ז –תקופתו של בשאר אל–אסד.

אני מקדיש את הספר הזה לכל העוסקים במלאכת הקודש המודיעינית, ובמיוחד 

לחברי וידידי לשירות, שעמם העברתי ימים ולילות במעקב אחר המתרחש בזירה 

הצפונית של מדינת ישראל, במלחמות וביניהן, בתפקידי השונים באמ"ן, ביחידת 

האיסוף המרכזית, בחטיבת המחקר ובקהילייה, בדגש על הצבא הסורי, המהווה גם 

היום אתגר מודיעיני וצבאי חשוב לצה"ל ולקהיליית המודיעין, ובתקווה שהבנת העבר 

תסייע גם להבנת ההווה. 

פסח מלובני
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מבוא
מגיני המולדת – סיפורו של הצבא הסורי

חומאת אל–דיאר– מגיני המולדת, הוא הכינוי שבו משתמשים בסוריה בעבור חיילי 

הצבא הסורי. חומאת אל–דיאר הוא גם המנונה הלאומי של סוריה. ההימנון הפותח 

במילים: "מגיני המולדת עליכם השלום )חומאת אל–דיאר עליּכום אל–סלאם(", חובר 

בידי ח'ליל מרדם בשנת 1938 ואומץ באותה השנה כהמנון הלאומי של המדינה הסורית.

למרות כל התהפוכות הפוליטיות שידעה סוריה מאז, שמרו הסורים אמונים להמנון 

הזה. למעט בימי איחוד הקע"ם עם מצרים )בין השנים 1961–1958(, אז נקבע המנון 

אחר, שאגב, הכיל קטעים מחומאת אל–דיאר, כהמנונה של המדינה המאוחדת. מעניין 

לציין כי גם המתקוממים כיום נגד משטרו של בשאר אל–אסד שומרים אמונים להמנון, 

ולא מבקשים להחליפו, כפי שעשו במקרה של דגלה של המדינה הסורית.

דומה כי בנאמנות ובמחויבות להמנון יש כדי ללמד משהו על תפקידו ועל מעמדו 

של הצבא הסורי בחיי החברה והמדינה בסוריה. ואכן, הצבא הזה נתפס, וגם שימש 

בפועל, כעמוד תווך בבניינה של סוריה, וכמגן נאמן של משטר הבעת' ושל שושלת 

אסד, אך גם של המדינה הסורית נוכח איומים ואתגרים מבית ומחוץ.

לא תמיד היה זה מצב הדברים. שהרי אף על פי שההיסטוריוגרפיה הסורית הרשמית 

ביקשה לראות את ראשיתו של הצבא הסורי בצבא הערבי של תקופת המרד הערבי 

במלחמת העולם הראשונה, ולכל הפחות בימי שלטונו של המלך ַפייצל על סוריה מיד 

עם סיומה של המלחמה הזאת, בפועל ראשיתו חוזרת לימי שלטון המנדט הצרפתי, 

 ,)Les Troupes Speciales du Levant( "עת הקימו הצרפתים את "הכוחות המיוחדים

כחיל עזר בשירות הכובש הזר. יֵתרה מכך, לא רק נסיבות הקמתו של הצבא הסורי היו 

מוטלות בספק, אלא גם הרכבו האנושי, שהביא רבים בסוריה לגלות כלפיו הסתייגות 

וריחוק, שכן רוב המצטרפים לשורותיו, בוודאי בימיו הראשונים, באו משוליה של 

החברה הסורית. עם אלו נמנו בני עדות המיעוטים, למשל בני העדה העלאווית או 

הדרוזית, וכן בני הפריפריה ואזורי הכפר מקרב בני העדה הסונית. מכאן, אגב, הניגוד 

המובנה והמתח ששרר לאורך שנים בין הצבא הסורי ובין האליטות בסוריה, ובעיקר 

אליטת הנכבדים העירונים ששלטה במדינה עד ראשית שנות ה–60.

במרס 1949 התחוללה בסוריה ההפיכה הצבאית הראשונה בעולם הערבי בעידן 

העצמאות מן הכובש הזר. את ההפיכה ביצע הרמטכ"ל דאז, חּוְסני ָזעים. הוא שרד 
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