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. חידוש שיחות השלום בין ישראל לסוריה הבליט תפיסה מוטעית חמורה בנוגע לכוונותיה של סוריה וליעדיה
דר בין המדינה היהודית לאויבתה העיקשת ביותר הניע אנשים הרוח עקב האפשרות שיהיה הס- התרוממות

מסוימים להגזים בהערכת ההשפעות האמיתיות של הסכם כזה על התמונה האסטרטגית הכוללת במזרח 
החלטה אסטרטגית "מאמינים כי בקבלו , גם בירושלים וגם בוושינגטון, דומה שמעצבי מדיניות אחדים. התיכון

והחליט להצטרף , אמריקנית הישנה- חאפז אל אסד את יעדי מדיניותו האנטי נטש הנשיא" בזכות השלום
הרואה בשלום , הרעיון הזה הוא פרי של תפיסה מוטעית רחבה יותר בנוגע לתהליך השלום. למחנה האמריקני

ישראל רוצה לשים קץ למצב המלחמה בינה לבין . בין ישראל לערבים סדרה של חילופי קרקעות פשוטים
ובא , והחילופים ההדדיים יספקו את שני הצדדים, 1967- הערבים רוצים את האדמות שאיבדו ב, שכנותיה

ומדינות ערב יפסיקו את תוקפנותן ויצטרפו , ישראל תשכון לבטח בגבולותיה החדשים. שלום על המזרח התיכון
היגים ערבים הדוגלים בדעה זו אינם מתעלמים ממעשיהם המרושעים ומכוונותיהם של מנ. למחנה האמריקני

אבל הם מצליחים להפריד במוחם בין שתי מערכות אלה של דעות ולהחזיק בשתיהן בעת ובעונה , מסוימים
ושאכן הגענו למזרח , הם מאמינים ששיחות השלום מבטאות שינוי יסודי בעמדותיהן של מדינות ערב. אחת

והטעות שלהם עלולה , אבל הם טועים. שבו איבדו דפוסי העבר את כל הרלוונטיות שלהם, תיכון חדש לחלוטין
  .הברית ולאינטרסים החיוניים ביותר שיש לה באזור- בייחוד לארצות, לעלות ביוקר רב

, הן בקונגרס והן בממשל, מעצבי המדיניות האמריקנית. הדוגמה הסורית היא האיור הטוב ביותר לטעות זו
כבר " מדינת טרור"ריז על סוריה רשמית כהחוץ האמריקני הכ- משרד. מודעים היטב להרגליו הרעים של אסד

, על שיעבודה של לבנון בידי סוריה, בין יתר טענות, הברית מותחת ביקורת כבר זמן רב- ארצות. לפני שנים רבות
, על מאמציה לאגור נשק כימי וביולוגי, תורכיה על העוינות שלה כלפי, על החסות שהיא נותנת לארגוני טרור

אין ספק שהמשטר של אסד נתפס ". מדינות מטורפות"א מקיימת עם כמה וכמה ועל היחסים ההדוקים שהי
מתעלמים לפתע פתאום , כאשר מדובר בתהליך השלום, ובכל זאת. כמשטר העוין את האינטרסים האמריקניים

, מאמינים לו שהוא בחר בשלום) כמובן, וישראלים רבים(והאמריקנים , מהאינטרסים של אסד ומחישוביו
מערביים הללו למען התקרבות לישראל - י משום כך החליט לוותר על כל האינטרסים האנטיומניחים כ

היא , הברית מטילה את כל כובד משקלה מאחורי התהליך הנוכחי- כאשר ארצות. ולפטרוניתה האמריקנית
על סמך הנחה שגישה , מחליטה בעצם לתמוך במשטרו של אסד וקושרת את עצמה אל הטיפוס המפוקפק הזה

ההיגיון המונח . ת תעודד את הסורים לשנות את גישתם כלפי שכניהם ותהפוך את אסד ליונת שלום צחורהכזא
הוא יבחר בשלום או שיבחר להמשיך בדרכו ; אסד עומד בפני החלטה: בבסיס המדיניות האמריקנית הוא זה

ולעודד אותו , דולריםכדאי אפוא להאיר אליו פנים ולחלק לו . המסכנת את האינטרסים האמריקניים, הישנה
  .לבחור בשלום

והם , אלא שנימוקים מוכרים אלה יוצרים שניות כוזבת בין שלום לבין מטרותיו הזדוניות יותר של אסד
אינה סותרת כלל ועיקר את " הבחירה בשלום", למען האמת. מבוססים על חוסר הבנה של חישוביו של אסד
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2 יובל לוין

הברית - ארצות. יא אף מחזקת את יכולתו להגשים אותםולמעשה ה, האינטרסים הישנים והמוכרים של אסד
ידי הטלת כל הָעצמה של יוקרתה למען התהליך - צריכה לחשוב היטב על החלטתה לתמוך במשטרו של אסד על

ההחלטה הסופית עשויה להיות עדיין , לאחר שיינתן לכל הגורמים המשקל הראוי להם, בסופו של דבר. הנוכחי
על מעצבי המדיניות האמריקניים להבין מהי , ל כדי שההחלטה תתקבל כראויאב, שכדאי להמשיך בתהליך

סיוע , המשמעות תהיה חיזוק ידיו של רודן מרושע, במילים פשוטות. המשמעות האמיתית של מתן גיבוי לאסד
הברית - ופגיעה ביכולתה של ארצות, אמריקניים המובהקים שלו ביתר קלות- להגשמת האינטרסים האנטי

  .כולעמוד בדר

והן להמחשה ששלום , הבנת חישוביו של אסד תסייע הן להבהרת התוצאות של המדיניות האמריקנית הנוכחית
הברית יכולות להרשות לעצמן לנקוט עמדה - ולכן ישראל וארצות, יועיל לאסד לא פחות משהוא רצוי לברק

במערכת היעדים  תהליך השלום משתלב היטב, כפי שנראה בהמשך. נוקשה יותר כלפי המנהיג הסורי
  .הבה נבדוק אותם ביתר פירוט. האסטרטגיים הרחבה יותר של אסד

  

  לבנון

 25והוא שוקד כבר , לבנון ממלאת כבר זמן רב תפקיד מרכזי בשיקולים הפוליטיים והאסטרטגיים של אסד
שאנשי  ייתכן. על קריעת המדינה הזאת לגזרים ועל הכנסתה תחת כנפי השלטון הסורי, ובסבלנות רבה, שנה

שעד סוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים היתה ללא ספק המדינה , המערב יתקשו לזכור את לבנון הישנה
המדינה המתקשרת עכשיו רק עם טרור וחטיפות . מערבית ביותר בעולם הערבי- המשכילה והפרו, הסובלנית

עם פרוץ מלחמת , 1975- נה בכל זה השת. היתה עד לפני זמן לא רב מקום נופש חביב על אירופים אמידים
והם ניצלו מיליציות , הסורים נושאים באחריות לא מבוטלת לפריצת הסכסוך ההרסני ההוא. האזרחים בלבנון

פלשתינאיות שהיו נתונות לשליטתם כדי לסכל מאמצים חוזרים ונשנים של ממשלת לבנון להפיג את המתחים 
הזדרז אסד לנצל את ההזדמנות שנקרתה לפניו , פרצה לאחר שהמלחמה). 1973- וב 1969- בעיקר ב(הפנימיים 

  ".סוריה הגדולה"חיסולה של לבנון כישות פוליטית עצמאית וסיפוחה ל: נושן- להגשים יעד סורי ישן

על אף שלושה הסכמים רשמיים . והם חונים שם מאז ועד היום, שיגר אסד ללבנון כוחות צבא גדולים 1976- ב
- וב 1982- ב, 1976- ב(או לפרוס את כוחותיה מחדש , ימה לפנות אל לבנוןובהם הסכ, שסוריה חתמה עליהם

ובמרוצת השנים נטלה לידה סוריה , אלף חיילים סוריים על אדמת לבנון 30- נמצאים עד היום יותר מ 1,)1989
, כמקל שבעזרתו יחבוט בישראל, בכישרון רב, אסד ניצל את לבנון. שליטה פוליטית מלאה על ממשלת לבנון

אשר שיסע , תוך כדי כך הרחיב והחריף את חוסר היציבות בלבנון. מצעי להרחבת השפעתה של אירן בלבנטוכא
שנה שהיא  24וזה , ללא כל סיבה מוצדקת או התגרות, סוריה כבשה את לבנון. את האומה הלבנונית לגזרים
ושגרם , 1990- ק לכויית בהטיפול שמעניקה סוריה ללבנון דומה לזה שנתנה עיר. חונקת אותה לאיטה עד מוות
כדי , לכאורה, הוא נבדל רק בכך שאסד הקפיד לשמור על חזות של לבנון עצמאית. להתפרצות מלחמת המפרץ

אין ספק ששיעבודה המוחלט של . ם ובליגה הערבית"שלא יגונה בזירה הבינלאומית ויחזיק בידו קול נוסף באו
מובן מאליו שהוא פוגע ויפגע באינטרסים האמריקניים ו, לבנון תופס מקום נכבד בסדר העדיפויות של אסד

  .ובביטחונה של ישראל

סביר . מערבית הרבה יותר מלבנון המנוהלת מדמשק- פלורליסטית ופרו, יש להניח שלבנון חופשית תהיה מתונה
ודרכה על כל מערכת היחסים בין ישראל (שהיא לא תמהר כל כך להרשות לאירן להפעיל את השפעתה בשטחה 

תורכיים - ישראליים ואנטי- סביר להניח שתפעל נגד נוכחותם ופעילותם של ארגוני טרור אנטי; )רביםלע
וסביר גם להניח שתפעל נגד סוחרי הסמים הסוריים , )את לבנון ואת תושביה, כמובן, שנוכחותם מסכנת(

שסוריה תשחרר הממשל והקונגרס האמריקניים חזרו והביעו פעמים רבות את שאיפתם . הפועלים על אדמתה
  2.את לבנון מאחיזת החנק שלה

וכך לשמור לפחות על חזות חיצונית , נאלץ אסד לשלם לפחות מס שפתיים לרעיון עצמאותה של לבנון, עד כה
יש להניח שהשלד הזה יקרום עור וגידים ויקל , פעם- אם אחיזתה של סוריה תתרופף אי. של ממשל לבנוני נפרד

. מפני שהוא שומר עדיין על שלמותם של חלק ממרכיבי הממשל העצמי, אמיתיתעל חזרתה של לבנון לעצמאות 
והתוצאות הדיפלומטיות שיילוו אליו עשויים לשחרר את אסד מן הצורך להמשיך ולהעמיד , אבל תהליך השלום

שתהליך השלום יאפשר לו להעניק , ובצדק, אסד משוכנע. ויניחו לו להשלים את שיעבודה של לבנון, פנים
הכירו כבר , הברית- גם ארצות – )מבחינתו של אסד(וחשוב יותר , גם ישראל. טימציה לשליטתו בלבנוןלגי

הישראלים הבהירו . ולא בביירות, בעובדה שכל העניינים הרציניים הנוגעים ללבנון צריכים להידון בדמשק
, לבנון- ך גבול ישראלהם מתכוונים לדרוש ממנו ערובות ביטחוניות לאור, שכחלק מכל עסקה שיעשו עם אסד

הממשלה ברק - מנה ראש, 1999באוקטובר  וושינגטון פוסטבריאיון שנתן ל 3.הברית תומכת בדרישה זו- וארצות
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לסוריה יש כבר זמן רב . "כסיבה הראשונה והעיקרית להסכם השלום עם סוריה" סיום הסכסוך בלבנון"את 
לסוריה יש . גם אחרי שיושג הסכם – בעתיד ותהיה לה דעה שם גם", אמר ברק, "דעה בכל הנעשה בלבנון

  4".חשיבות רבה לפתיחת הדלת להסכם עם לבנון

מפני שהם יודעים שרק השליט , כשהם דורשים שאסד יבטיח את השקט בלבנון, כמובן, הישראלים צודקים
אבל גם אסד צודק אפוא כשהוא סבור שהסכם שלום עם ישראל יהדק את . הסורי יכול לשלוט בנעשה שם

כל הסכם  5.אחיזתו בלבנון וישחרר אותו מהצורך אפילו להעמיד פנים שלבנון אינה מחוז מערבי של סוריה
ואולי אף יקדש אותה על גבי (שלום בין ישראל לסוריה יעניק ללא ספק לגיטימציה לשליטתו של אסד בלבנון 

תהליך השלום אינו עתיד , ינוכפי שרא, במובן זה). מעל חתימותיהם של מנהיגי ישראל ואמריקה, מגילת קלף
והעומד בסתירה , אלא דרך להגשמת יעד שהוא חותר אליו שנים רבות, להיות כלל שינוי כיוון מבחינתו של אסד
  .מוחלטת לאינטרסים האמריקניים באזור

  

  תורכיה

הברית טמון ביחסיה - אפשר שהפער הגדול והחשוב ביותר בין האינטרסים של אסד לאינטרסים של ארצות
ידידותיים עם שכנתה הצפונית מאז - סוריה מקיימת יחסים מתוחים ולא. מתוחים של סוריה עם תורכיהה

הסכסוך בין . והמתיחות בין שתי המדינות היתה גבוהה במשך כל תקופת שלטונו של אסד, זכתה בעצמאותה
, שה למי הפרתגי – וחשוב מכך, תביעה סורית ישנה להחזרת מחוז אלכסנדרטה, בין היתר, השתיים כולל

הפעיל אסד נגד תורכיה את אותן , 1998עד  1984- מ, שנה 14במשך . הזורם מתורכיה אל סוריה מוכת הבצורת
- אסד הרשה לטרוריסטים של מפלגת ה. כוח- מלחמה באמצעות מיופי: הטקטיקות שהוא מפעיל נגד ישראל

PKK המשתרע לאורך , דרך הגבול ביניהן וכן לחדור לתורכיה, הכורדית לשהות בסוריה ובלבנון ולהתאמן שם
בעיקר (חתם אסד על כמה וכמה הסכמים , כמו בלבנון, במקרה זה. ולבצע מעשי טרור נגד התורכים, מ"ק 900
 1998בסתיו . אבל לא עמד בדיבורו, בסוריה PKKשבהם התחייב לשים קץ לפעילות של , )1992- וב 1987- ב

. עשות בשנות המלחמה הארוכות עם שליחיה של סוריה בלבנוןהחליטו התורכים לעשות מה שישראל נרתעה מל
ולהסיר את , PKK- פרסמו התורכים אולטימטום ודרשו מהסורים להפסיק את תמיכתם ב 1998בסוף ספטמבר 

אחרת ינקטו התורכים פעולה צבאית ישירה נגד , מנהיג המחתרת הכורדית, אלאן'חסותם מעבדאללה אוצ
הוא . נסוג אסד ונכנע, אחרי שבועות אחדים של מתח רב. ות הכורדים בשטחהולא רק נגד מחנ, סוריה עצמה
  6.ולעצור רבים מאנשיה PKK- והסכים לאסור את פעילות ה, אלאן'גירש את אוצ

צעד זה החליש לא רק את . ואיבד מנוף חשוב בסכסוך הממושך שלו עם התורכים, אסד נלחץ עם גבו אל הקיר
החשוב לסוריה , אלא גם את עמדתו במאבק הממושך על המים, ו הצפוניתתביעותיו הטריטוריאליות משכנת

יכולים לשלוט כמעט באין מפריע בזרימת , שמקורות הפרת והחידקל נובעים בשטחם, התורכים. הרבה יותר
מאמצי הבנייה והפיתוח של התורכים בזמן האחרון העלו את האפשרות של מגבלות חדשות . המים לסוריה

, שמנהלת תורכיה כעת (GAP)" מזרח אנטוליה- דרום"רק מיזם . תה של סוריה למימי הנהרותוחמורות על גיש
הצירוף של גורמים אלה הופך את חידוש  7.אחוזים 40- עלול להקטין את כמות מי הפרת הזורמים לסוריה ב

  .היכולת שלו ללחוץ על התורכים ולאיים עליהם לסוגיה חיונית ביותר מבחינתו של אסד

הברית - היא כבר זמן רב אחת מבעלות, ÂË‡שהיא חברה ב, תורכיה. האמריקני בעניין זה ברור למדיהאינטרס 
בתורכיה מצויים כמה . וחשיבותה רק הלכה וגדלה בשנים האחרונות, הברית באזור- האמינות ביותר של ארצות

, ואולי החיוני ביותר(ב ומיקומה הגיאוגרפי הופך אותה לגורם חשו, וכמה מתקנים אמריקניים צבאיים חיוניים
תורכיה מקיימת יחסים טובים גם עם . במרוץ אל הנפט של אגן הים הכספי) מבחינת האינטרסים של המערב

התורכים זכאים לסיוע אמריקני מול כל איום . מערבית באזור- גשר חשוב להשפעה פרו- ושימשה ראש, ישראל
  .מצד הסורים

ויחליש את , את כוחו מול שכנתו הצפונית, באופן בלתי נמנע, אבל אסד יודע שהסכם שלום עם ישראל יגדיל
הברית וישראל  יבטיחו למעשה - לאחר שממשלות ארצות. הברית לתמוך בתורכים- נחישות החלטתה של ארצות

שהושג בעמל כה , הן לא ימהרו לסכן את השלום הזה, מפני שיחתמו אתו על הסכם שלום, את משטרו של אסד
ויצבור מעט יותר כוח , אסד יקבל קצת יותר יד חופשית ביחסו לתורכיה. התורכים בהתערבות לטובת, רב

ואין ספק שתמיכה זו תיפגע לאחר שהממשל , התורכים תלויים בסיוע דיפלומטי וצבאי אמריקני. מולה
מפני , תורכיה מודאגת כבר עתה מפני בידודה האפשרי. האמריקני יסכים לכונן יחסים עם אויבו בדמשק

חברות . הועמדו לאחרונה בספק) ייהאן'מבאקו לצ(יות להעברת צינור הנפט מהים הכספי דרך תורכיה שהתכנ
, וביניהן צינור שיעבור דרך אירן, הנפט והממשלות המערביות החלו לשקול ברצינות מספר חלופות אפשריות
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הברית - רי שארצותוב, הסכם שלום יבודד את תורכיה מישראל. והתורכים רואים שחשיבותם הולכת ופוחתת
  .לא תמהר לשכך את דאגותיהם

והם חוששים שישראל ופטרוניתה האמריקנית ייסוגו מתמיכתן , התורכים הביעו כבר דאגה מפני אפשרות זו
מפני שדומה , ויש להם סיבה להיות מודאגים. ובלבד שלא לקלקל את הסיכוי להגיע להסכם עם אסד, בתורכיה

הממשלה - לחץ ראש, נמסר כי בעת ביקורו האחרון בתורכיה. סד באנקרהשישראל עשתה חלק ממלאכתו של א
, כנראה, הישראלים נימקו זאת. ברק על התורכים למתן קצת את כוונותיהם למנוע את מימי הנהרות מסוריה

ייתכן שסוריה תהיה , הדעות בינם לבין תורכיה- בטענה שאם הם יפעילו את השפעתם ויסייעו לסורים בחילוקי
יש בכך כדי לאמת חלק מחששותיה של תורכיה מפני בידוד  8.ותר בשיחותיה בעתיד עם ישראלגמישה י
  .בריתה בעקבות הסכם בין ישראל לאסד- מבעלות

הסכם שלום עם ישראל יהיה גם דרך להפעיל לחץ גדול יותר בסכסוך הממושך עם , אם כן, מבחינתו של אסד
ידי כך ידחק את שתיהן לעמדה שבה - מפני שעל, הברית- תברית קרובה וחשובה של ארצו- שהיא בעלת, תורכיה

  .בריתם לבין הסכם שלום שטרחו הרבה כדי להשיגו- ייאלצו לבחור בין בעלת

  

  כלכלה

קשורים קשר הדוק , ניסיונותיו של אסד לשפר את יכולתו להגשים את האינטרסים הנזכרים בלבנון ובתורכיה
, כשלעצמו, הפן הכלכלי של הסכם השלום חשוב לאסד. לסוריהלמרכיב הכלכלי של כל הסכם שלום בין ישראל 

הוא גם מאפשר לו לרסן במידת מה את , אבל כפי שנראה בהמשך, מפני שהמשק הסורי עומד לפני התמוטטות
  .המדיניות האמריקנית במזרח התיכון

לכלי ולהבטיח את המרכיב הכלכלי של השלום חשוב מאוד לאסד בניסיונו למנוע אסון כ, ומובן מאליו, ראשית
סוריה נקלעה בשנים האחרונות למצוקה כלכלית קשה מאוד . משטרו מפני התוצאות של משבר חמור בסוריה

אחוזים מהכנסותיה  70- והוא מהווה קרוב ל, מוצר היצוא העיקרי של סוריה הוא הנפט. עקב גורמים אחדים
 1998בשנת . גסה בהכנסות האלה בכל פהאבל הירידה התלולה במחירי הנפט בעולם בשנות התשעים נ 9,בשנה

סוריה אינה מסוגלת להגדיל את תפוקת . ולא התאושש מאז, אחוזים 25- לבדה ירד שוויו של הנפט הסורי ב
מחיריו הנמוכים של הנפט בעשור האחרון הנחיתו . ומשום כך אין ביכולתה לבלום את צניחת ההכנסות, הנפט

המשבר הכלכלי המחמיר במפרץ . פעה על נסיכויות המפרץ הפרסיבגלל ההש, על הסורים גם מהלומה נוספת
וההשקעות , לארץ ובמדינות המפרץ- פירושו שכספי ההעברות המגיעים מהעובדים הסורים המועסקים בחוץ

לעליות המחירים האחרונות . פחתו במידה ניכרת – שניהם מקורות הון חיוניים – הישירות של מדינות המפרץ
. גם בסוריה וגם במדינות המפרץ, טווח- שהיא תופעה ארוכת, לבד על מציאות מבנית זוהיתה השפעה מעטה ב

באזור הים הכספי ובמקומות , במערב אפריקה, באמריקה הלטינית(זמינותם הגוברת של מקורות נפט אחרים 
ץ ותגרום אסון לסורים ולמיטיביהם מהמפר, מאיימת לשים קץ לחגיגת הנפט הערבי אחת ולתמיד, )אחרים
  .הפרסי

הממשלה מנסה . סוריה סובלת עכשיו מהבצורת החמורה ביותר שפקדה אותה זה שלושים שנה, נוסף על כך
אבל , והפסיקה לפרסם את הנתונים הרשמיים של המשקעים, להסתיר את הידיעות הקשות מהאוכלוסייה

ה פחות ממחצית הכמות אומדנים זרים טוענים כי באזור החורן וחגורת התבואה הסורית ירדה בשנה האחרונ
לתופעה זו נודעת השפעה ישירה על פריטי היצוא הסורי השני והשלישי  10.השנתית הממוצעת של הגשמים

הנפט והמגזר . והיא משפיעה גם על חיי היומיום של כל אזרח סורי, וֵּפרות) ומוצרי כותנה(כותנה : בחשיבותם
מעל דמשק מרחף . ליש כוח העבודה של המדינהומועסק בהם יותר מש, החקלאי הם כמחצית המשק הסורי

  .בגלל הגידול באוכלוסייה והצטמקות המשק, אסון כלכלי

לדברי . אינה ערוכה כלל להתמודד עם בעיות מסוג זה, המנוהלת בידי הממשלה, הכלכלה הריכוזית הסורית
 11.אחר באזורסוריה נמצאת במצב הצמיחה הגרוע ביותר בהשוואה לכל משק , קרן המטבע הבינלאומית

אחוזים מהקרקעות  20רק . ולא הניחה לה להתפתח בכוחות עצמה, הממשלה נכשלה כליל בפיתוח הכלכלה
הספקת החשמל מקוטעת . ובאזורים רבים במדינה אין כלל מערכות ביוב, החקלאיות בסוריה נהנות מהשקיה

וביטוח , א מהגרועות בעולםמערכת החינוך הי; אחוזים מהדרכים בסוריה אינן סלולות 77; ולא אמינה
  12.מדרום לסהרה, הבריאות במדינה דומה  לזה שבמדינות האפריקניות העניות ביותר

מפני שהיא תסכן את , תפנית לא סבירה(להוציא מדיניות כלכלית טובה יותר , תקוותו היחידה של אסד
וכל התקדימים , זה בדיוק מה שהוא מקווה להשיג מהסכם שלום עם ישראל. היא הזרמה של הון רב, )שלטונו

קיבלה , 1979- ב, מאז חתימת הסכם השלום שלה עם ישראל. הקיימים מלמדים שהוא אינו שוגה בציפיותיו
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גם הפלשתינאים וירדן קיבלו כמה . הברית- בצורות שונות של סיוע מארצות, מצרים עשרות מיליארדי דולרים
אחרי חתימת הסכמי ) במקרה של ירדן(הברית - וכן שמיטת חובות מארצות, דולרים כסיוע ישירמיליארדי 

גם , יש להניח שהם ימשיכו לקבל בכל שנה חבילות סיוע דשנות. השלום עם ישראל בתחילת שנות התשעים
לאוצרו לאסד יש אפוא סיבות טובות להאמין שהסכם עם ישראל יסייע להזרמת דולרים . בעתיד הנראה לעין

  .ויחזק את משטרו מול התוצאות האפשריות של אסון כלכלי, מכספי משלם המסים האמריקני

בריאיון . דומה שישראל סבורה כי אחרי הסכם שלום עם סוריה יפול גם בחלקה סיוע אמריקני נכבד, אגב
לכל  13"ננסירשת ביטחון פי"הברית תיתן - הממשלה ברק את ביטחונו כי ארצות- הביע ראש, שנערך לאחרונה

- ופקידים ישראליים שיערו שהסיוע האמריקני הדרוש לביצוע העסקה הישראלית, נסיגה ישראלית מהגולן
הברית לגיבוי הסכמי ויי עם - מיליארד דולר שהבטיחה ארצות 1.7מהסכום של " גדול  הרבה יותר"סורית יהיה 
 15טען כי העלות עלולה להגיע עד  ,גלובסששוחח עם העיתון , אחד הפקידים הישראליים 14.הפלשתינאים
- תושבי רמת, ואכן 16.אמרו כי היא עלולה להיות גבוהה אף יותר, דבר- יודעי, ומקורות אחדים 15,מיליארד דולר

הברית תפצה אותם על שהם נאלצים לעזוב את - בהנחה שממשלת ארצות, הגולן כבר בונים על הכסף הזה
הניחושים בנוגע לסיוע האמריקני גרמו להעלאת . 1979- יני בכשם שפוצו המתיישבים הישראלים בס, בתיהם

, אם ישראל תחזיר את הגולן"כי  בוסטון גלובאחד היזמים אמר לאחרונה ל. הגולן- ן ברמת"מחירי הנדל
  17".כך שהקונים סבורים שהם אינם עושים כאן טעות, הברית תפצה את הבעלים- הממשלה תדאג שארצות

הברית יהיו השלכות נרחבות הרבה יותר מאשר הזרמת מזומנים - של ארצותאבל למעורבות כספית עמוקה 
המחויבות האמריקנית משמעה גם יד חופשית יותר לפעול להגשמת היעדים , מבחינתו של אסד. גרידא

ההיסטוריה של התמיכה האמריקנית בשלום במזרח התיכון ממחישה כי לאחר . הוותיקים שהוזכרו לעיל
היא אינה נוטה כמעט לפעול נגד הצדדים , את יוקרתה ואת כספה במדיניות מסוימתהברית משקיעה - שארצות
אחרי שהממשל מתחייב לתמוך באומה . גם אם הם פונים לדרך הפוגעת באינטרסים האמריקניים, להסכם
מפני שתגובתו עלולה לערער את , ברור שהוא נוטה יותר להתעלם  מחטאים מסוימים של הממשלה, מסוימת
אחת הדוגמאות . ולהביך את כל מי שהיה מעורב בגיבוש המדיניות, לסכל מאמץ גדול, ת הקיימתהמחויבו

הפרות , הבולטות לכך היא המשך הסיוע האמריקני לרשות הפלשתינאית חרף המעילות הבוטות בכספי הסיוע
  .דמוקרטית- של הסכמים ומדיניות אנטי

אבל הוא יכול לצפות גם למרחב נשימה גדול הרבה , פעולה כזה מצד וושינגטון- אין ספק שאסד מקווה לחופש
בסבירות נמוכה יותר , בתורכיה ובמקומות אחרים, שיאפשר לו לחתור להגשמת האינטרסים שלו בלבנון, יותר

חופש נרחב זה נובע מכך שהסיוע האמריקני למדינות שחתמו על הסכמי שלום עם . הברית תתערב- שארצות
סיוע זה נעשה כמעט מקודש . ציבה סיוע אמריקני גם לישראל עצמהישראל משולב לרוב בחקיקה המק

הסיוע . גם בניגוד מוחלט לאינטרסים אמריקניים, נפשה- ומאפשר למדינה שבה  מדובר לפעול כאוות, בקונגרס
  .האמריקני למצרים הוא דוגמה מובהקת לכך

מקיימת כבר  – אחרי ישראל, הברית- המדינה השנייה לגודל הסיוע שהיא מקבלת מארצות – ממשלת מצרים
 1999- לקונגרס ב CIA- בדוח שהגיש ה. קוריאה לפיתוח טכנולוגיית טילים- פעולה הדוק עם צפון- שנים שיתוף

קוריאה רכיבים לטילים בליסטיים וציוד - המשיכה מצרים לקבל מצפון 1998במחצית הראשונה של : "נאמר כי
 18".עולה בין שתי מדינות אלה בענייני טילים בליסטייםפ- פעילות זו היא חלק מתכנית ישנה לשיתוף. נלווה

שקהיר , בלי כחל ושרק, נאמר 1999מאוקטובר " האוויר- המרכז הלאומי למודיעין של חיל"בדוח מטעם 
לפי סעיף " מדינת טרור"קוריאה הוכרזה כ- צפון 19".'סקאד'משתפת פעולה בחשאי עם פיונגיאנג בבניית טילי "
A620  הנשיא יפסיק את הסיוע לפי חוק זה "ובחוק זה נקבע מפורשות כי  20,1961משנת לחוק סיוע החוץ

החוץ החלטה לפי - שלגביה קיבל שר, לממשלתה של כל מדינה שתגיש סיוע לממשלה של מדינה אחרת כלשהי
לפריטים ביטחוניים או , או מתן רישיון יצוא, מכירה"חוק שנחקק כעבור זמן אסר גם   A620."21סעיף 
כי היא אינה משתפת פעולה עם , בשנת כספים מסוימת, תים ביטחוניים למדינה כלשהי שהנשיא קבעלשירו

- החוק האמריקני קובע במפורש כי ארצות, במילים אחרות 22".הברית להילחם בטרור- מאמציה של ארצות
היא משתפת מפני ש, ואף תחדל לייצא אליה ציוד צבאי, הברית תפסיק את כל הסיוע הכלכלי והצבאי למצרים

- ולמרות שהקונגרס והממשל יודעים היטב על שיתוף, הכל יודעים שזה לא קרה. קוריאה- פעולה עם צפון
. הם ממשיכים לאשר את הסיוע הכלכלי ואת היצוא הביטחוני למצרים, קוריאה- הפעולה בין מצרים לצפון

מוגדרת בצורה הכוללת את  נחזור ונדגיש כי חלק מהסיבה לכך הוא שהמדיניות האמריקנית במזרח התיכון
וכל צעד אשר ישבש מדיניות זו עלול לחולל סערה שוושינגטון מעדיפה להימנע , מצרים במחנה האמריקני

, אך סיבה נוספת היא שסיוע אמריקני למצרים כרוך בתהליך החקיקה של הסיוע האמריקני לישראל. ממנה
את הסיוע למצרים או להפסיק אותו מוצאים את חברי הקונגרס המציעים להגביל . ואת זה קשה מאוד לשנות

ונתקלים בשדולה חזקה ובקבוצה של פעילים מקומיים , עצמם מתנגדים להצעת חוק המעניק סיוע לישראל
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כפי , בסיוע האמריקני לרשות הפלשתינאית, כמובן, הוא הדין. מאורגנים היטב שלא יאפשרו להם להצליח
  .שדנו בחבילת הסיוע הקשורה להסכמי ויישהתברר השנה לחברי הקונגרס האמריקני 

על המאמצים של השדולה " לתפוס טרמפ"כך אפוא יכולות מדינות ערב שחתמו על הסכמי שלום עם ישראל 
בלי , וליהנות מחסינות מוחלטת כמעט מעונש, למתן סיוע לישראל ושל קבוצות נוספות של יהודים אמריקניים

מתנהל , תוך הפרה ברורה של החוק האמריקני, "מדינה מטורפת" פעולה עם- אפילו שיתוף. קשר להתנהגותן
אבל הוא אינו סודי עד , ייתכן שזהו הסוד הקטן והמלוכלך ביותר בוויכוח על סיוע החוץ האמריקני. ללא עונש

לפני שהמחוקקים האמריקניים מתחייבים לכונן מערכת יחסים עם משטר הפועל . כדי כך שאסד אינו יודע עליו
הם צריכים לדעת שבהענקת , נגד אינטרסים אמריקניים חיוניים במזרח התיכון ובמקומות אחרים בקביעות

ומעמידה את עצמה במצב שקשה לה להגן על האינטרסים , הברית כובלת לעתים את ידיה- סיוע כזה ארצות
נטרסים במקום לעודד מדינות להתאים את עצמן לאי. ידי המדינה המקבלת את הסיוע- שלה מפני התקפה על

בועז זינגר . הסיוע האמריקני דווקא מאפשר להן לעתים לפעול בניגוד לאינטרסים אלה, הברית- של ארצות
הצד הסובל מהאילוצים האסטרטגיים הגדולים ביותר בגלל הסיוע "ואמר כי , הגדיר את המצב לאחרונה

קשר לתנאים ולדרישות  בלי כל 23,"הברית- ארצות – הכלכלי והצבאי האמריקני הוא למעשה הנדבן הגדול
  .הרשמיים הנלווים לסיוע הזה

ובה בעת מאפשר לו לחתור , כך מתברר אפוא שהסיכוי לקבל סיוע משרת צורך דוחק ומידי של משטרו של אסד
יפיק תועלת ניכרת מהסכם , כשלעצמו, שגם כל אחד מהם(ביתר חופשיות להגשמת היעדים שהוזכרו לעיל 

  ).השלום

  

  וריהעתידו של המשטר בס

וקשירת האינטרסים , בידודה של תורכיה, הלגיטימציה לאחיזת החנק של סוריה בלבנון –כל היתרונות הללו 
של המנהיג ) ואולי חשובה יותר(מסייעים גם למטרה נוספת  – הברית לאסד- המדיניים והכסף של ארצות

הוא סובל כבר זמן רב . לקויהובריאותו , 70אסד הוא עכשיו בן . להבטיח את המשך הקיום של המשטר: הסורי
בחודשים האחרונים ביטל אסד . ואומרים שכיום הוא חלש וחולה, מסוכרת ומבעיות שונות בעורקים הכליליים
התפרצויות של "בגלל מה שכונה בעיתונות הסורית הרשמית כ, כמה הופעות פומביות בולטות שנקבעו לו

  24.תרכז ולַתקשרוכמה מבקרים זרים דיווחו כי הוא מתקשה לה, "שפעת

 34- באשר בן ה. שיטול לידיו את רסן השלטון אחרי מותו, מה להכשרת הקרקע לבנו באשר- אסד פועל כבר זמן
. שיש לו חשיבות רבה, והופקד על התיק הלבנוני בממשלת סוריה, משנה בצבא הסורי- לאלוף 1999מונה במרס 

הדיח את אחיו ריפעת מתפקידו כסגן , אשראסד האב עסק במרץ בסילוק כל מכשול אפשרי מעל דרכו של ב
מכונת התעמולה הסורית התייצבה מאחורי בשאר . ברית קרוב של באשר- ל בבעל"והחליף את הרמטכ, הנשיא

  25!"באשר הוא התקווה: "עם שלטים וכרזות בכל רחבי המדינה המכריזים, במלוא עצמתה

בשאר הוא אדם צעיר וחסר ניסיון . ותר מתקווהכל זה אינו מצטייר כהרבה י, אבל כפי שהדברים נראים כרגע
ואין לו רשת מפותחת של תומכים , 1994- הוא רופא עיניים בהכשרתו שהצטרף לפוליטיקה רק ב. בפוליטיקה

, אפילו עכשיו. יתקשה מאוד להחזיק ברסן השלטון אחרי מות אביו, כשיעמוד ברשות עצמו. בעדה העלאווית
בחודשים . החל בתוך העדה העלאווית השלטת מאבק כוחות רציני, ברסןכשאסד האב עדיין בחיים ומחזיק 

ואחד המקרים , האחרונים נאלץ אסד להפעיל פעמים אחדות את הצבא הסורי כדי לדכא את תומכיו של ריפעת
  .1999בסתיו , הבולטים היה בלטקיה

הגשים את יעדיו כפי שתוארו ולשם כך יהיה עליו ל, אסד האב מקווה שיוכל להעביר לידי בנו משטר יציב יותר
הסכם כזה יבטיח את הישרדות המשטר של . הוא מוכן לחתום על חוזה שלום כדי לייצב את המשטר. לעיל
  .בעיקר משום שהאמריקנים ישקיעו את יוקרתם ואת כספם בהמשך קיומו, אסד

  

  סיכום

ור לאסד להציל את משטרו הברית היא אם הם רוצים לעז- השאלה העומדת אפוא בפני מנהיגי ישראל וארצות
האם הצלת משטרו של אסד ממה שנראה , ראשית: דילמה זו מתמצה בעצם בשתי שאלות. ולחזק אותו

  ?הוא רעיון טוב, ירדן ובעיקר תורכיה, האם חיזוק סוריה כלפי לבנון, ושנית? ככיליונו היא רעיון טוב
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אם יעביר לידי בנו סוריה . רו אחרי מותואין ספק שהסכם שלום עם ישראל יסייע לאסד להאריך את חיי משט
כלכלה איתנה יותר וחופש , עמדה חזקה יותר כלפי תורכיה, אחיזה בלתי מעורערת בלבנון, הכוללת את הגולן
ויאפשר לו לקיים את המשטר הרודני השולט , הוא יתן לבשאר הצעיר נקודת זינוק מצוינת, פעולה גדול יותר

הברית אינטרס שמשטרו - אחרי הסכם שלום יהיה לישראל ולארצות. ות שניםבעם הסורי בלי מָצרים כבר עשר
הברית לשלם מס - ההסכם יאלץ את מנהיגי ישראל וארצות. של אסד יחזיק מעמד ולהעניק לו יתר לגיטימציה

, אסד הוא מנהיג חזק"בריאיון שנתן זה לא כבר אמר כי (ואהוד ברק כבר החל בכך , שפתיים לאסד ולשיטותיו
הברית - האם זה באמת המשטר שארצות  26").אנחנו מכבדים מאוד אותו ואת סוריה. אחראי ומרשים, אמין

ויחסים , זהו משטר המקיים קשרים הדוקים עם אירן ועם רוסיה? וישראל רוצות לקשור את עצמן אליו
האמצעים  זהו משטר שממשיך לפתח נשק כימי וביולוגי ואת. קוריאה ועם סין- הולכים ומתהדקים עם צפון

ברית חיונית של - זהו משטר שיש לו אינטרס מובהק לחתור תחת בעלת. חרף כל הדיבורים על שלום, לשיגורם
בלי הסכם . זהו משטר שמעודד טרור וסחר סמים בעולם. ולרדות בשאר שכנותיו – תורכיה – הברית- ארצות

אבל עם , הסורי יפחתו במידה ניכרתהסיכויים להישרדותו של המשטר , שלום ומטמון היתרונות הנלווים אליו
  .הסיכוי להישרדות משטרו הרודני של אסד סביר הרבה יותר, הסכם שלום והתוצאות שיביא בעקבותיו

ברור שאם סוריה תצליח . אין ספק שהסכם יחזק את הסורים גם מול שכניהם וגורמים אחרים במזרח התיכון
טובתה של . מאזן הכוחות באזור ישתנה לטובתה, ךלממש חלומות ויעדים אסטרטגיים ישנים ורבים כל כ

. הברית- גם רעתן של ישראל וארצות – ובתמונה הכוללת, לבנון וירדן, רעתן של תורכיה, כמובן, סוריה היא
בריתה של אמריקה ויפגע - הסכם שישחרר את אסד ממספר אילוצים המכבידים עליו כיום יחליש את בעלות

  .באינטרסים שלה במזרח התיכון

, הברית וישראל יחליטו בסופו של דבר שהסכם שלום עם אסד הוא מהלך כדאי ובין שלא- בין שמנהיגי ארצות
חשוב ביותר שהם יבינו שבחתימה על הסכם כזה אסד אינו נוטש בשום פנים את שיטותיו ואת דרכיו מימים 

הסכם שלום עם אסד . םאלא סולל לעצמו דרך ברורה ונוחה יותר להשגת מה ששאף להשיג מאז ומעול, עברו
הארכת חייו של משטר , המשך הנוכחות האירנית בלבנט, החלשה אפשרית של תורכיה, פירושו סופה של לבנון

אין ספק . הכשר אמריקני דה פקטו לכל הדברים הללו – ואולי החמור מכל, רודני הסוחר בסמים ומעודד טרור
. לחלק מהאינטרסים החיוניים שלה במזרח התיכוןהיא תזיק , הברית תחזק את אסד ואת סוריה- שאם ארצות
מקבלי . של שקט בגבולה הצפוני של ישראל) אם כי זו רק מילה של דיקטטור(ההבטחה , כמובן, הפיצוי הוא

ובוושינגטון חייבים לשקול את הגורמים הללו בקפדנות לפני שהם עושים עסקה ) במיוחד(ההחלטות בירושלים 
   כלשהי עם אסד 
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