
 "המשמר הלאומי הערבי"סמל 

 "הצבא הסורי החופשי"הטעות האחרונה של 

עשרות אלפי חיילים הפנו עורף . בשאיפה לדמוקרטיה התקוממות עממיתבראשית הדרך היתה זו 

הם הקימו את הצבא . וקיפחו את חייהם בעצמם ,שדרש מהם לטבוח באזרחיו הדקטטורי לשלטון

מדינות ערב שראו את הטבח . חברו לאלמנטים פוליטיים ופתחו בקרב של חייהם, הסורי החופשי

 ,1122בהודעה של הליגה הערבית כבר בנובמבר  :שמבצע בשאר אסד בעמו הקיאו אותו מתוכם

ם "ת שהובילה את התערבות האוהיתה זו הליגה הערבי, אחר כך. הושעתה דמשק מחברות בארגון

 . בנעשה בסוריה

 .נדמה היה שהאביב הערבי באמת פורח, לרגע

חברים בארגונים אסלאמיים , האדין'הוא אפשר למג: אולם הצבא הסורי החופשי עשה טעות חמורה

שטוענים שאף אסד יש . תחת חסותו אלה הלכו וצברו כוח ותמיכה. שונים לחבור אליו במלחמה באסד

, באותה הנחישות בה נלחם בצבא הסורי החופשי א נלחם בארגונים האסלאמיים הקיצונייםעצמו ל

 .בנפילתוכיוון שרצה להמחיש לעולם את הסכנה הטמונה , ואפשר להם למעשה לפרוח

מצא את עצמו נבלע יותר  ,מפקדים 3שבמשך שלוש שנות לחימה החליף  ,הצבא הסורי החופשי

. אין ארגון אחד. האדין אחד'אין מוג: ולא סתם השימוש כאן בלשון רבים. האדין'ויותר בלועם של המוג

חלקם השכילו לכסות תחת כנפיו , יש ארגונים אסלאמיים קיצוניים רבים שלעיתים אף נלחמים זה בזה

כתאיב אחראר ", "בהת אלנצרה'ג", "החזית האסלאמית": ביניהם)של הצבא הסורי החופשי 

 . הדמוקרטית של המהפכה הלכה ונעלמה נדה'האג, מכל מקום(. "אלשאם

: הבה נשים הדברים על דיוקם, ראשית לגבי שמו של הארגון. ש"ואז הופיע דאע

". המדינה האסלאמית בעיראק ובשאם"ש מערבית הם "ראשי התיבות של דאע

 . ירדן ולבנון, הכולל גם את ישראל "סוריה הגדולה"זהו אזור " שאם"

ולמעשה , ש"הארגונים האסלאמיים השונים מיהרו להצהיר שהם אינם דאע

קשה להסתיר את , אולם. ביקשו ליצור הבחנה בין הרוצחים ללא הבחנה

שמטיף  ,"אלקאעדה" –העובדה שאלה גם אלה ניזונים מאותו מדריך רוחני 

חולקים , האדין'ה כל ארגוני המוגלמעש. למאבק אלים ובלתי מתפשר בכופרים

 .ויכוח ביניהם הוא על ההנהגה והדרךוה, אותו רעיון בסיסיאת 

הרגע הזה התרחש . נחלץ העולם לסייע, כולל כולם, ש מהווה איום על כולם"מרגע שהתברר שדאע

על ידי , יים ובריטים בסוריהשל אזרחים אמריקנ יםרק לאחר פרסום עריפות הראש, למרבה הצער

, נגד אזרחים כולל שימוש בנשק כימי אלף הרוגים בסוריה 111. בריטיתמוציא להורג בעל אנגלית 

של עריפות הראשים . לא הספיקוכל אלה  –וטבח עם ביזידים ובנוצרים , בעיראק סוניותכיבוש ערים 

ישנם רבים בעלי אזרחות אירופית שעשויים לחזור  ש"וההבנה כי בין לוחמי דאעאזרחים מערביים 

הקואליציה נגד הטרור הם שגרמו למערב להתעורר ולהקים את , לאירופה ולבצע שם פיגועי טרור

 . 1122מודל 

האמריקנים שמו את הכסף והמודיעין והערבים כך מסתבר מוכנים לשים 

אוויריות ירדן וקטר לוקחות חלק בתקיפות ה. חיילים כולל ,את המשאבים

ערביים שפעלו לצד משטר אסד -ומתחת לפני השטח ארגונים פאן

המשמר ", למשל כך. מקבלים חיזוק חיובי ממתנדבים מכלל מדינות ערב

אוסף , 1123מליציה קטנה שהוקמה רשמית באפריל  -" הלאומי הערבי

מאל 'ערביות האנטי קולוניאליסטית נוסח ג-של צעירים שדוגלים בפאן

 3111 למליציההתגייסו  לאחרונה .קיבלה רוח גבית ,נאצר-עבד אל

נשיא . על ישראל 2793" אוקטובר"וניצחון יורשיו , מצרים שחולקו בארבעה גדודים על שם המנהיג

בהת 'לג"ש ו"כרזה משותפת לדאע

 על רקע מפת סוריה ,"אלנצרה



חייל בצבא סוריה החופשי נושא כרזה 
הטלת לבתגובה " אני טרוריסט"

  "בהת אלנצרה'ג"הסנקציות על 
 ("זמן אלוצל", 2102שלהי )

מצא את עצמו תומך במליציות , שגינה את בשאר על הטבח שביצע באזרחיו שלו, סיסי-א, מצרים

 . הנלחמות לצד משטר בשאר נגד המורדים

אנו עדים עתה  ,למלחמת אזרחים בין סונים לשיעיםשהפך מהר מאוד , ממאבק לדמוקרטיה

: בריתות תמוהות מאוד נוצרות נגד הסכנה הגדולה מכולם: להשתנותה של ההיסטוריה בשלישית

חזבאללה השיעי חובר לסונים מתונים בלבנון  ;צוני נלחם נגד אסלאם יותר קיצוניאסלאם קי. ש"דאע

הסעודים מניחים בצד את ואף  ;האמריקנים משתפים פעולה עם האיראנים; וריהולנוצרים בס

 .צרים על הובלת העולם הערביהתחרות עם המ

 

 ?"אסלאם קיצוני"בספקטרום המכונה  היכן עומד צבא סוריה החופשי

צבא סוריה . המהפכה הסורית נשכחה, ועריפת הראשים שפיכות הדמים, קולות המלחמהבבליל 

 לגמרי כיל לעלות על העגלה ולהבין שלהיות מוסלמי קיצוני זה לאשלא ההוא . ר מאחורהחופשי נות

IN בעמוד הראשון באתר האינטרנט של צבא : את המהפכה לו" גנבו"הארגונים האסלאמיים . היום

כולם עד האחרון : סוריה החופשי מופיעים תמונות המפקדים שנהרגו במתקפה של צבא המשטר

בפורום של הצבא הסורי . משתייכים לארגונים האסלאמיים הקיצוניים שחברו לצבא סוריה החופשי

את ירושלים ואת אדמת " לשחרר" ,דין-אח אהחופשי ניתן ביטוי למסרים הקוראים לחדש את ימי צל

  .כאילו המלחמה בסוריה איננה הדבר הדחוף או החשוב ביותר, פלסטין

" בהת אלנצרה'ג"ל הוספת ע( 1121בשלהי )ב "כשהודיעה ארה, יתרה מכך

צבא , עליה סנקציות הוהטיל "אלקאעדה"ל לרשימת ארגוני הטרור כיוון ששייכת

ולמעשה נלחם שכם , "כולנו טרוריסטים"כריז הגינה את המהלך ו, סוריה החופשי

יחד הם כבשו לפני מספר שבועות את מעבר הגבול עם . אל שכם עם לוחמי החזית

כי הקואליציה נגד הטרור  "נצרה-בהת אל'ג"השבוע הודיע דובר  .ישראל בקנטרה

למרות , התחתונה בשורה .נקמה והבטיח" הכרזת מלחמה על האסלאם" הינה

הצבא ש מקפיד "התקיפות נגד דאע המגבה את (שיצאה באיחור)הודעה רשמית 

אבל . לאובאמה כי האויב האמיתי הוא משטר אסדלשוב ולהזכיר הסורי החופשי 

. ויש סכנות דחופות ממנו גם לערבים, ר לא מאיים על האמריקנים והאירופיםבשא

כולם , האד'נותרו לבדם במערכה כשלצידם יש רק לוחמי ג" לוחמי החופש"

 .ש"בחברות בדאע, בצדק, חשודים

הטעות האחרונה של צבא סוריה ? בסיבוב הרביעי מי יגנוב את המהפכה

כך שבסופו של דבר , פיכתו לגוף אסלאמי לא לגיטימיולה להתפוררותוהחופשי עשויה להוביל 

כל . הארגונים האסלאמיים לביןערביים כאלה ואחרים -מדינות ערב וכוחות פאן תתנהל ביןהלחימה 

לפחות לטווח הזמן , בסוריהאזורים לפחות בחלק מה, אלה כמובן יובילו להתחזקותו של משטר אסד

 . ש"דחיפות המאבק בדאע חזון הדמוקרטיה בסוריה נדחה מפאת. הקרוב

 


