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מאת ד”ר גיא בכור
התפיסה המקובלת בעולם של הצבא הסורי היא של קיטוב בינארי:
כלומר עלווים השולטים בצבא לעומת הסונים ,המשרתים אותם .זה נכון,
אך מבנה הצבא הסורי מורכב הרבה יותר ,בפסיפס עדתי צבעוני ומסוכן
מאוד .כשלוש מאות אלף חיילי סדיר ,וכמספר הזה מילואים ,שירות
סדיר חובה של שנה וחצי בסך-הכל ,כאשר בני מיוחסים
להשתחרר ללא שירות</ xml:namespace prefix = o?>.

מצליחים

הצבא הסורי מורכב מאוסף מרתק של עדות ,המסודרות על פי מבנה עדתי
ברור .הגנרלים הם קודם כל עלווים ,אך הם שולטים בצבא בקואליציה
של מיעוטים ,יחד עם הדרוזים ,הצ’רקסים ,הזיידים )שיעים( והנוצרים
לעדותיהם )אשורים ,יוונים אורתודוקסים וארמנים( ,כאשר החיילים
הפשוטים בצבא הזה הם הערבים-הסונים ובתחתית הסונים הלא-ערבים,
כלומר הטורקמנים הכורדים.

המבנה הזה מעניין משום שהוא הפוך למציאות הדמוגרפית במדינה :ככל

שהעדה גדולה יותר בסוריה ,כך מעמדה בצבא קטן יותר ,וההיפך .ככל
שהעדה קטנה יותר מבחינה דמוגרפית ,כך מעמדה בצבא גדול ומשפיע
יותר .רמת הפוליטיזציה היא כל כך גבוהה ,שתנאי לקידום חייב להיות
עדתי ומפלגתי ,כלומר הקצינים חייבים להיות חברים במפלגת השלטון,
מפלגת הבעת’ השנואה על הרוב .כזכור את המפלגה הפן-ערבית הזו )אבל
שיסודותיה מאוד עדתיים( ייסדו שניים ,מישל עפלק הנוצרי )יווני
אורתודוקסי( ,וסאמי ארסוזי העלווי .כך מקבלת ההעדפה העדתית גם
הכרה פוליטית ,כאשר רשמית כולם הם “ערבים” .בסוריה אסור להזכיר
עדות ,אך הנושא העדתי ,כפי שאנו רואים ,הוא הגורם החשוב ביותר
במדינה.

עכשיו אנחנו מבינים מדוע הדרוזים ברמת הגולן כה נאמנים למשטר של
משפחת אלאסד ,משום שהם ובני עדתם נהנים הנאה גדולה מצורת השלטון
הזו ,שמעניקה להם )בסביבות  2.2%מן האוכלוסיה ,חצי מליון מתוך
 22.5מליון( עדיפות עצומה על פני הסונים ,על פני הרוב .כך המצב
גם עם בני העדות האחרות ,למשל הנוצרים )בסביבות  (4%או הצ’רקסים
)כחצי אחוז( .העלווים והאסמעילים מונים כ 13% -מן האוכלוסייה,
וזו מה שניתן לכנות “ברית המיעוטים” של הצבא והמשטר הסורי.

כך יוצא שהרוב הגדול של הסונים ,בסביבות 80%

מונהג על ידי ,20%

דבר שהוא א-נורמליה לכל הדעות )והעדות(.

הדבר הזה בא לידי ביטוי בתנאי השירות השונים של בני העדות .בעוד
הסונים הערבים והכורדים סובלים מתנאים וממשכורות עלובות ביותר,
העלווים והדרוזים נהנים מתנאי שירות מועצמים ,והיחידות לפעמים
עומדות לרשותם ולרווחתם .החיילים משרתים את המפקדים ,ולפעמים
מועברים כמשרתים לרשות העסקים הפרטיים של המפקדים ,כמובן ללא
תמורה.

היחס לחיילים הפשוטים בצבא הסורי הוא נורא .באוגוסט בשנה שעברה
הגיעו למשל דיווחים על “מגיפה מסתורית” המכה בצבא הסורי ,בעיקר
בערי הצפון ,ובעיקר ביחידות כורדיות .דובר על בתי חולים צבאיים,

שהתמלאו בחיילים חולים ,ועל הקפאת אימוני טירונים וביטול קורסים
בשל המגיפה .לפי דיווחים אלה מתו  14חיילים מן המגיפה ,ואלפים
סבלו ממנה במצב זה או אחר .מאוחר יותר התברר כי מדובר כפי הנראה
בדיזנטריה ,בעיקר במחנות האימונים של הצבא הזה ,כתוצאה ממי שתיה
מזוהמים ,מתנאים סניטאריים גרועים ,מציוד אישי מיושן ,רובו משנות
הששים והשבעים ,מחוסר אכפתיות של הסגל הבכיר ,ומאווירת דכדוך קשה
בצבא החובה הזה.

מובן שהשלטונות הסוריים הסתירו את המידע העגום על החיילים שלהם,
אך הדיווחים דלפו .הטמפרטורות הגבוהות מאוד בקיץ שעבר חשפו את
העובדה שבצבא הזה אין מזגנים ,אין יכולת ראויה לקירור של מזון
ואין טכנולוגיות מתאימות למאה העשרים ואחת .כל זה גורר מוראל
נמוך של החיילים הממורמרים ,שאסור לדווח על הסיטואציות הקשות בהן
הם נאבקים ,עבור משטר עריצות עדתי.

לפני שתמשיכו במאמר ,אני קורא לכולם להירשם ולהצטרף אל הבסיס
למעורבות האינטרנטית שלנו ,לדף קוראי ג’יפלאנט בפייסבוק.

