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עוררו  1920א אדר "תל חי בימאורעות •
ועדיין מעוררים עניין רב בקרב קהילת  

.  החוקרים

רבות התייחסו אליהם בחלק לא שנים •
:  כאל אירוע מקומימבוטל מהמקורות 

של ערבים חמושים תקפו את קבוצה •
חצר תל חי בטענה שבתוכה הסתתרו 

.  חיילים צרפתים



זאת נראה שחקר מאורעות תל חי  למרות •
עם התייחסות  , המבט  המקומיתמנקודת 

לשאיפות  , מעטה למקורות הערביים
ערבי  -הלאומיות הערביות ולשיח הפנים

אינו מאפשר את  , שמסביבבאזורים 
ואינו יכול ראיית התמונה הכוללת

לספק תשובות לשאלות על פרוץ הסכסוך  
.  בצפון עמק החולה ומחיר הדמים שגבה



בהרצאתי אני מתכוון  •

את פרשיית תל חי בשורת האירועים  למקם •
וגלי האלימות שפקדו את האזור בתקופה  

הנידונה

הייתה  חי -תלאם פרשיית לבדוק ולהבין -1•
-ערבי-הציוניאירוע מקומי הקשור לסכסוך 

פלסטיני

שמא הייתה חלק משורה של אירועים וגל  או -2•
לבנון  , אלימות ששטף חלקים נרחבים מסוריה

וארץ ישראל לאחר סיום מלחמת העולם  
הראשונה  



הצבת פרשת העימות הערבי יהודי בתל  חשיבות •

מקרו  והשילוב בין , חי בהקשר אזורית רחב
.  היסטוריה למיקרו היסטוריה

לכך שבלי להבין את ההתפתחויות  כוונתי •
שהתרחשו בסוריה ובלבנון ערב בעת ועידת 

ואת , ולאחר סיומה1919השלום בוורסאי בשנת 
מערכת היחסים המורכבת והמסובכת ששררה  

והשאיפות בין האמיר פייסל ובין הצרפתים 
יהיה  , הקולוניאליות שלהם בסוריה ובלבנון

קשה להבין את האירועים בחצר  תל חי ובאזור 
.1920אצבע הגליל באביב 



אני אתייחס לפרשת תל חי בשלושה •
הקשרים  

תיבחן מערכת  הסורי בהקשר -א•
,  היחסים בין האמיר פייסל לצרפתים

וההתנגדות הצרפתית הנחרצת לכינונה  
, של ישות ערבית סורית עצמאית

שהתנהלה בשלב הראשון במסגרת מה  
.  'הממשלה הערבית בדמשק'שכונה 



יתואר המצב הפנימי המורכב בדמשק  •
ואי ההסכמה בין חסידיו של האמיר  

.  פייסל למתנגדיו

אלה שרצו להמליכו ולהכתירו  •
כמנהיגה של התנועה הלאומית  

ואלה שראו במהלך צעד , הערבית מכאן
לא שקול שיכול להוביל לעימות קשה  

עם הצרפתים שתוצאותיו ידועות  
.מראש



בהקשר הלבנוני-ב•

,  1918-1920ייבחן המצב הפנימי בלבנון בשנים •
והמחלוקת החריפה בין חסידי צרפת למתנגדיה 

.  בעדות השונות

במיוחד , שרצו באחדות לבנון עם סוריהאלה •
מהמחוז של הר 'שלא היו חלק באותם אזורים 

שאימצו ועודדו את התוכנית  ואלה ', הלבנון
ולהגדיל  , הצרפתית להפריד את לבנון מסוריה

לבנון  'את שטח לבנון למה שנודע בהמשך 
. 'הגדולה



דגש מיוחד יינתן למצב בדרום  •
אזור הגובל , (עאמלבל 'ג)לבנון 

.בתל חי ובצפון עמק החולה

ייבחן גם תפקידם של שני  •
גורמים מקומיים שהשפיעו על 

. המאורעות



היה השבט הבדווי הגדול ערב אל  האחד •
ומנהיגיו האמירים מחמוד אל , פדל מרמת הגולן

.  פאעוראל פאעורובנו פאעור

אדמותיו השתרעו בשטחים  , על פי ברמת הגולןאף •
נרחבים בצפון עמק החולה ובמזרחו וגבלו באדמות תל 

.חי וכפר גלעדי

משפחת אל יוסף של השני הוא תפקידה •
,  אלסה'חמכפר חוסיין כאמלבהנהגתו של 

שהיה המנהיג הצעיר של עמק החולה ושבט  
גדול השבטים הבדווים בעמק , וארנה'עערב אל 

.  שהיו מעורבים ישירות בפרשיית תל חי



כולל תל חי וצפון  , הגלילחשוב לציין שאזור •
היו חלק מהפרובינציה של בירות , עמק החולה

.  1887משנת 

כולל משפחת אסעד  , משפחות לבנוניותלכמה •
ומשפחות  ביירותיתסלאם הסונית , השיעית
היו  , עיון וקליעה' מרג,  דיידה'מגנוספות 

.  אדמות ואינטרסים כלכליים בעמק החולה

ולאיזו מדינה , על עתידו של האזורהמאבק •
אותו במסגרת הדיונים על הגבולות  לשייך 

נוסף על כל הגורמים , העסיק גם אותן
.ולא רק את הציונים והפלסטינים, האמורים





:  נשפך דם רב באזור1920בשנת •
ביפו  , בירושלים, בדרם לבנון, בסוריה

המקרים הסיבה  ברוב .  ובעבר הירדן
כיצד ייראה עתידו של : הייתה אחת

.  האזור

יזכה לעצמאות ולזכות הגדרה  האם •
עצמית כפי ששאפו פייסל והפעילים  

הלאומיים הערבים או שיהיה תחת  
.  כיבוש ומנדט צרפתי או בריטי



חי הייתה אחת הנקודות שידעו  תל •
.  מאבק ושפיכות דמים

אומנם מספר הקורבנות בה היה  •
קטן בהרבה מאשר באזורים  

אולם היא הייתה לסמל  , אחרים
חשוב שאין להמעיט מחשיבותו  

בעיצוב הנרטיב והזיכרון ההיסטורי  
הציוני



ההקשר הסורי
1918-1920סוריה בשנים 

מצב של חוסר יציבות
באוקטובר נכנסו הכוחות הבריטים שהיו חלק  1-ב•

,  נוסף על כוחות ערביים, מברית מדינות ההסכמה
. לדמשק

המפקד 'שתפקידו הרשמי היה , פייסלהנסיך •
נפגש עם גנרל  ,  'הכללי של הכוחות הערביים

. מלון ויקטוריה בדמשקבבית , אלנבי

הבהיר אלנבי לפייסל שסוריה תהיה חלק  בפגישה •
ויוקם ' כבושים של האויבהשטחים 'ממה שכונה 

.  כפוף לאלנביבה ממשל צבאי 



פגישה סוכם בין אלנבי לפייסל כי במסגרת  באותה •
הבריטים ומדינות ההסכמה , הממשל הצבאי האמור
מייעדים לו את ניהול 

הפנימי המזרחי של סוריה אשר נקרא  החלק •
Occupied Enemy Territory East, 

אשר, ואילו האזור ממערב ודרום לנהר הירדן•

יהיה  Occupied Enemy Territory Southנקרא •
.  בניהול בריטי

,לעומת זאת רצועת החוף המערבית של סוריה ולבנון•

  Occupied Enemy Territory Westשנודעה בשם•
אלכסנדרטהוכללה את כל מישור החוף מעכו ועד 

תהיה תחת ניהול צרפתי, שבצפון סוריה





הגליל לפי  
הסכם  
סייקס

פיקו



להשלים עם  של אלנבי נאלץ פייסל בלחצו •
בתקווה  , הזה ברמה הצהרתיתההסדר 

שמדובר בהסדר זמני שמביא בחשבון את  
1916שנחתמו במאי פיקו-סייקסהסכמי 

בין צרפת לבריטניה עד להסדר הסופי על 
עתיד האזור שייחתם בוועידת השלום  

,  בוורסאי

הוא ותומכיו מראשי התנועה  בינתיים •
הלאומית הערבית ידאגו ליצירת מציאות  

אחרת בשטח



חלוקת סוריה לשלושה  בעקבות •
האזורים התברר שהגליל 

עמק , כולל צפת ונפתה, העליון
תל חי וצפון עמק , החולה

החולה נועדו להיות חלק 
כלומר  , מרצועת החוף המערבית

. בטריטוריה הצרפתית



אזור צפון החולה היה חלק •
והצרפתים ראו , דיידה'גמנפת 

יחד עם ארבע הנפות של )בו 
בקעת הלבנון שהיו חלק 
חלק  , (מהפרובינציה של סוריה

מהרצועה המערבית שניתנה  
.  להם



חשיבות כלכלית  זה היה בעל אזור •
,  ואסטרטגית מכרעת בעבור דמשק

שחלק מאדמותיו היו בבעלות  
פיאודלים עשירים מהעיר והוא 

סיפק חלק גדל מהתוצרת  
כגון , החקלאית שהגיעה לשווקיה

נוסף על  , פירות וירקות, דגנים
קרבתו לדמשק והיותו השער שלה  

.  מכיוון מערב



המדיני הצבאי ששרר  המצב •
המערבי  , בסוריה בשני חלקיה

היה מורכב מבחינה  , והמזרחי
.  מנהלית

אחד פייסל ולוחמיו היו חלק מצד •
מכוחות מדינות ההסכמה וכפופים 

. לאלנבי המפקד העליון



5-מצד שני הכריז פייסל ב•
הקמת  על , 1918באוקטובר 

', הממשלה הערבית בדמשק'
ממשלה חוקתית עצמאית 

שהתיימרה לייצג את כל חלקי  
כולל החלק המערבי  , סוריה

. ואפילו ארץ ישראל



החלו ' הממשלה הערבית'אנשי •
לנהל את המערכות האזרחיות 

כולל החלק  , בכל רחבי סוריה
ניסו למעשה הם . המערבי

ליצור עובדות בשטח והתעלמו 
מעובדת היותם כפופים  

שבחלק מהמקרים  , לאלנבי
.  העלים עין מכוונותיהם



אופן  ', הממשלה הערבית'הקמת •
התנהלותה ושאיפותיה לבטל את  

עוררו את  , פיקו-סייקסהסכמי 
הם מחו לפני  . זעמם של הצרפתים

הבריטים ואף האשימו אותם 
בעידודו של פייסל לפעול כנגדם  

. בחתירה לשינוי ההסכם



המלך פייסל וגנרל גורו







'  ממשלה הערבית'של ביירות לצירופה •
.  היה בעייתי ביותר מבחינת הצרפתים

ראש העירייה  הכריז על , דאעוקעומר 
לאחר  ' ממשלה הערבית'הצטרפותו ל

התורכיםנסיגת 

מדמשק נשלח לביירות כוח שמנה כמאה  •
הם  . חיילים ערבים מצבאו של פייסל
.  התמקמו בעיר בחודש אוקטובר



בינתיים מונה מושל בשם שוכרי איובי  •
הניף את דגלה של ממשלת פייסל  אשר 

מעל  1918באוקטובר 7-בטקס רב רושם ב
המותצרפיהשהיה מרכז , בעבדאארמון 

.  של הר הלבנון

,  של הר הלבנוןהמותצרפיהמועצת ניהול •
התכנסה מחדש  , 1915שהושבתה משנת 
'  ממשלת דמשק'ונשבעה אמונים ל

.  אלסעדבראשות חביב 



מלחמה  אוניותבאוקטובר הפליגו 6-ב•
8-וב, צרפתיות מנמל פורט סעיד לביירות

בעיר  באוקטובר נחתו הכוחות הצרפתיים 

כלומר יום לאחר ההכרזה על ההצטרפות  •
לממשלת דמשק

הצרפתים מינו מושל צבאי לאזור מטעמם  •
. ופייסל נדרש לפנות את נציגיו מביירות



,  איובי נאלץ לעזוב את העירשוכרי •
הדגל של פייסל שהונף לא מזמן 

והממשל של , הורד באופן משפיל
וחבריו הומר בממשל  דאעוקעומר 

בראשות קולונל מארי אנטואן  
פייפאפפיליפ דה 



דומה התרחש בכל אזורי וערי החוף תהליך •
' הממשלה הערבית'נציגי . מערב סוריה ולבנון

ובמקומם , נאלצו לסגת לדמשק ולאזור המזרחי
.   נכנסו הכוחות הצרפתיים

איים להתפטר מתפקידו כמפקד העליון  פייסל •
וציין שכיבוש ערי החוף , של הכוחות הערביים

.  ישאיר את ממשלו בלי מוצא אל הים

לא נענה לדרישתו והבהיר לו כי הוא אלנבי •
וכי  א המפקד העליון של כוחות בעלות הברית 
חלק  מינוי מושלים צרפתים בערי החוף הוא 

.  מהצעדים של מדינות אלה



בעמדה לא פשוטה  ? שהיה לכוד, פייסל•
הבריטיםבין בעלי בריתו 

, פעילי התנועה הלאומית הערביתבין •
המשיך להטיף לאחדות לאומית 

.  ערבית

פעילי התנועה הלאומית הערבית  רוב •
סביבו באו מקרב משכילים שלמדו 

.  בפריז ובאיסטנבול, בביירות



כמה קשה היה  מציין בזיכרונותיו פייסל •
מצבו המדיני במהלך החודשים שבילה 

באירופה לפני ועידת השלום 
.  ובמהלכה

מצד אחד אביו והאומה הערבית ציפו ממנו •
ומצד שני הוא צריך , להגיע להישגים גדולים

היה להתמודד עם השאיפות והניגודים  
במיוחד עם אלה של  , והמאבקים בין המעצמות

. צרפת



המכשול ': כתב ביומנו1918בסוף •
הגדול ביותר בפני הערבים  

היא לא . ושאיפותיהם היא צרפת
מוכנה לוותר על המזרח ועל התועלת  

. שהיא מפיקה ממנו

לא מוכנה בשום אופן  צרפת •
להשאיר את השליטה על הערבים  

ולאבד את  , בידי אנגליה לבדה
.   'האינטרסים שלה באזורים אלה



אחר וערב פתיחתה של במקום •
בעבר  ': כתב פייסל, ועידת השלום

האמנתי כי ממשלת בריטניה  
ולדעתי  , עומדת לימיננו במלוא הכוח

,  היא יכולה לעשות זאת באם תרצה
ואף אחד לא יכול למנוע ממנה אולם 

.  'היא לא בדיוק נוהגת כך כלפי



בזיכרונותיו הוא מציין שוב ושוב כי •
האווירה בפריז הייתה שלילית כלפיו  

וגם  וכלפי השאיפות הערביות 
.  העיתונות הייתה עוינת

אחר כל תנועותיו  ריגלוהצרפתים •
התייחסו לסוריה  , ומפגשיו בעיר

זכות ולתביעות הצרפתיות בה כאל 
על דרישתו פליאהוהביעו , טבעית

להקים בה מדינה ערבית



שנשא לפני ועידת השלום אשר נפתחה בנאום •
העלה הנסיך את 1919בינואר 18-רשמית ב

התביעות הלאומיות הערביות שלמענן 
.  מאני'התקוממו הערבים נגד השלטון העות

מדוע אין  לנשיא הוועידה הסביר פייסל באיגרת •
לחלק את הטריטוריה הערבית שהייתה חלק  

. מאנית'מהאימפריה העות

הבהיר כי תושבי האזור הערבי מתנגדים הוא •
,  שרירותית לחלק ולפצל אותםלכל החלטה 

מאחר שלאורך ההיסטוריה הם היו יחידה אחת 
.  הקשורה בקשרים איתנים



העדה הזה החלה להתבלט השפעתה הרבה של בשלב •
שנקטה קו פרו צרפתי מובהק יותר , המארונית

.  מכל עדה אחרת בלבנון
החלו לקדם במהירות מתן מעמד מיוחד ללבנון  הצרפתים •

ולנתק כל קשר בינה ובין סוריה תוך  , המארוניתבהנהגת העדה 
.כדי עידוד הפילוג העדתי והדתי

תומכים מבני העדה שבראשם עמד  לשם כך הם גייסו •
לבנון  'שביקש להקים את , חוויכהפטריארך אליאס 

ודרש לספח לתחומה חלקים נרחבים מאזורי החוף ' הגדולה
הלבנוני סורי מאזור הבקעה ומצפון ארץ ישראל בלי להתחשב  

שדחו מכול וכול את , ברצונם של רוב התושבים באזורים אלה
. השאיפות שלו ושל הצרפתים



,  וקתולים בעיקרמארונים, אחריםפעילים •
כגון אמיל אדה  , שהושפעו מהתרבות הצרפתית

סייעו לצרפתים בקידום , אנם'עושוכרי 
נדה שלהם להפריד את לבנון מסוריה 'האג

. במדינהולשלוט 
להם קראו אגודות וארגוני לחץ של מהגרים  נוסף •

הועד הלבנוני של 'כגון , לבנונים בצרפת
',  הועד הסורי המרכזי'ואנשי ' פריס

,  במצרים' לבאניזהאליאנס'ואפילו 
לבנון  'לכונן מנדט צרפתי בסוריה ובלבנון ולהקים את 

.   בנפרד מסוריה' הגדולה



פתחו הצרפתים במסע תעמולה לקידום  במקביל •
פיקוהבין , אולם למרות התמיכה.  מדיניותם

הוא לא יכול לכפות את מרותו  שבכוחותיו המוגבלים 
במיוחד בדרום המדינה  , על כל העדות  בלבנון

אזורים שבהם היה ריכוז גדול של , ומזרחה
שם התגוררה  , ובאזורי החוף, אוכלוסייה שיעית

.  בעיקר אוכלוסייה מוסלמית סונית

המצב הזה של חוסר יציבות ומתיחות נמשך גם •
בזמן שפייסל ייצג את התביעות הלאומיות הערביות  

.בוועידת השלום בפריס ואחריהם



ההסלמה והתגברות המתיחות

בשובו של פייסל לסוריה מוועידת ורסאי •
גילה התנגדות וזעם בקרב  הוא , 1919באפריל 

. של צרפתתכוניותיה האוכלוסייה על 

נכנע ללחץ הציבור , איש מתון ופרגמטי, פייסל•
שתבע להתנגד בכוח לכל ניסיון צרפתי לפלוש  

ראשי המפלגות והאגודות ומנהיגי  . לסוריה
ציינו שוב ושוב כי הם לא לחמו  הציבור 

ולא הקריבו דם רב כדי למסור מאנים'בעות
.את ארצם לכובש חדש



בקש פייסל מאלנבי 1919בחודש מאי •
14,000לאפשר לו לגייס כוח של 

כוונת פייסל הלא מוצהרת  . מתנדבים
הייתה להקים כוח שיכול להתנגד לכל  

.  כוח צרפתי

,  קלייטוןגילברטור 'הוא הודיע למייג•
הוא  כי , יועצו הפוליטי של אלנבי בסוריה

נחוש להתנגד בכוח לכל ניסיון צרפתי  
להשתלט על סוריה



לדמשק פיקוהגיע , לדון במצב החמורבמטרה •
-ב, לדיונים עם פייסל ואנשי ממשלתו פעמיים

.  1919יוני 18-מאי ושוב ב16

:  עמד פייסל על דרישות הערביםבשיחות •

, פיקו-סייקסאת הסכם לבטל •

כולל אזורי החוף  , על אחדות סוריהלשמור •
ו, והפנים

את ארץ ישראל ומוסול בתחום המדינה לכלול •
.  הערבית הסורית

. אלה נדחו על הסףתביעות •



קולונל , קלייטוןמחליפו של . החמיר המצב באזורבינתיים •
שפייסל מעודד  1919דיווח בספטמבר ,  מיינרצהאגן

. התנדבות לצבא שלו

איש 20,000-עדויות על כינוס של כהיו •
מדמשק וסביבתה שהביעו נכונות להתנדב  

.לצבא אם פייסל יחליט על הקמתו
פקידים בכירים בריטים הזהירו את פייסל מההשלכות של •

אפילו המפקד העליון אלנבי התריע לפניו  ; האווירה בדמשק
שהמצב עלול להזיק ליחסים שלו עם מדינות אירופה ואם 

.  תפרוצנה מהומות הוא יחזיר את הסדר על כנו בכוח



,  מצב זהנוכח , בסוריה אף גברההמתיחות •
החליט  , ובעיקר בשל הלחץ הצרפתי המתמשך

להיענות  ', ורג'גלויד, ראש ממשלת בריטניה
שעיקרה  , שר החוץ שלו, להמלצתו של בלפור

ממערב סוריה היה נסיגת הכוחות הבריטיים 
והעברת החלק המזרחי , ומסירתו לצרפתים

הפנימי מהקו המחבר בין חלב לדמשק לשליטת  
.האמיר פייסל

הבריטית יצאה לפועל  הנסיגה •
. 1919בנובמבר 



גברה מסוריה נסיגת הכוחות הבריטיים עם •
.  המתיחות באזור

שנוכחותו  , הכוח הבריטי החזקפינוי •
פתח את המצב  , מנעה מעשי איבה

.  לכל הכיוונים
פרצה מחלוקת קשה בין הצד הסורי ובין  עתה •

, בעלבכהצרפתים סביב השליטה בנפות 
.  באזור בקעת הלבנוןוחצביאראשיא, הבקעה



של חסידי לבנון הגדולה מקרב הלבנונים  בלחצם •
. נכנסו הכוחות הצרפתים לאזור, והצרפתים

הניהול האזרחי נשאר עדיין בידי אנשי ממשלת פייסל  
.  בדמשק

שהאמין כי הדיונים עם פייסל הם בבחינת בזבוז  , גורו•

החל במדיניות צבאית של ,  זמן לריק
התקדמות הדרגתית לעבר האזור 

.  וחצביהראשיאכולל , המזרחי
הבקעה ומרגלות החרמון המערביים הסמוכים  אזור •

המוקד למתיחות  לתל חי הפכו להיות 
.  מתמדת בין הצדדים



,  שהוא למעשה חלק מזיכרונותיו, ח מקיף"מציין בדופייסל •

לחצביא, עיון' למרג, נכנסו לזחלההצרפתים 
פקידיהם והחיילים מצפון  , לדבריו הם. ועוד

.אפריקה נהגו ביד קשה עם התושבים
וקווי הטלגרף בין דמשק , הם הרגו כמה אנשיםבבעלבק•

תומכיהם מקרב הלבנונים המקומיים אף . לחומס נותקו
חיללו מקומות קדושים למוסלמים בעיר זחלה ובמקומות 

.  נוספים

כתוצאה מהעריצות ': הוא כתבח "בדו•
נוצר מצב של  , הצרפתית בבקעת הלבנון

חוסר יציבות ואנרכיה מתמדת ושנאה  
'גדולה התפשטה באזור



אזור דרום לבנון-ב•
,  בשמו המקומיעאמלבל 'או ג, דרום לבנוןאזור •

שהיה בחלקו בתחום הפרובינציה של סוריה ובחלקו  

כאמלהונהג בידי , בתחום הפרובינציה של ביירות
.  ראש משפחת אסעד, ביי אסעד

מלמדים כי המצב בדרום לבנון היה  המקורות •
תושבי . מתוח לא פחות משאר חלקי לבנון

מכול וכול את הרצון  דחו , כאמלהדרום בהנהגת 
הצרפתי להשתלט על ארצם ולהטיל עליהם 
שלטון מנדטורי שבמסגרתו יהיו גורם שולי  

. המארוניתהנתון להגמוניה של העדה 



ביי אסעדכאמל



בתחום  באשר להתפתחויות בלבנון •
באוקטובר  11-ב, כאמור, הצבאי

כוחותיו של הגנרל  נכנסו 1918
על האזור  והשתלטו אדמונד אלנבי 

. ומינו מושל צבאי מטעמם

מושל צבאי הגביר את  מינוי •
המתיחות ואת החיכוך עם  

שציפו להקמת ממשל  , התושבים
. עצמאי שיהיה חלק מסוריה



המושל הצבאי הכריז מלכתחילה שחל  •
איסור מוחלט על המקומיים לדון בענייני  

שהיה נתון בידי בעלות  , עתיד האזור
. הברית

הגיע לנבטיה כוח של  1918בסוף אוקטובר •
מאתיים פרשים צרפתים והכריז שהוא בא  

להיטיב עם התושבים ואין לראות בו כוח  
ספא גורס שהקצינים הצרפתים . כובש

והבריטים לא נהגו בכבוד אל 
שהחלה לגלות חוסר  , האוכלוסייה

. נחת מהמדיניות הצרפתית



כרוזים זועמים הופצו בעיירות  •
.  כולל בנבטיה, וכפרים בדרום

הזעם התפתח מהר מאוד למעשי  
. מרי ואלימות

מזוינות הופיעו בדרום חבורות •
ודרשו מהתושבים להימנע  

מתשלום מיסים ומכל קשר עם 
.הפקידים הצרפתים

•



מצב עניינים זה התפתח  •
לאנדרלמוסיה מוחלטת ולמרד  

שנמשך כמעט שנה  , מזויין באזור
. וחצי

מתאר את המצב בדרום לבנון ספא •
שלטונם של : במילים קשות

הצרפתים התבסס על מרגלים  
ומשתפי פעולה במקום להקשיב  
למנהיגי העדה השיעית וראשיה



מאיר זמיר מציין כי  . ותנועת המרי גברוהמהומות •
כלומר חודשיים לאחר כיבוש סוריה  , 1919בינואר 

נשלח לאזור נבטיה כוח צבאי  , בידי בעלות הברית
כדי להפגין את נוכחות  , צרפתי נוסף לביקור בכפרים

.  צרפת באזור

נחתם הסכם הבנות בין אלנבי 1919בנובמבר •
ונקבע בו קו תיחום צבאי מכפר בוויזה  , לגורו

בקו ישר עד ראס אל  ( בערך צומת הגומא)
. שבחוף הים? אלנאקורה/ נאקורה

אפשר יותר חופש פעולה לצרפתים  הדבר •
.  באזורים שמצפון לקו זה



בין סוף 'מציין עוד כי זמיר •
הותקפו ללא 1920לקיץ 1919

הרף העמדות הצרפתיות 
על ידי " אזור המערבי"ב

כנופיות מן האזור המזרחי 
.  מקומייםותושבים 



בואסטהארמון פאעורהאמיר 



לאחר  , 1920וינואר 1919בחודשים דצמבר •
הותקפו  , נסיגת הכוחות הבריטיים מסוריה

שלושים כפרים בדרום בקעת הלבנון  
היו אלה בעיקר כפרים  . ובדרום לבנון

שתושביהם הזדהו עם המדיניות 
. הצרפתית

נאלצו לעזוב ולחפש מקלט באזור  אלפים •
.  החוף המערבי

צרפתים הותקפו בבסיסים  חיילים •
,  עיון' במרג, ובעמדות שלהם בנבטיה

.  ובחצביאדיידה'בג



הותקף הכוח  1920בינואר 8-ב•
, עיון' ומרגדידה'גהצרפתי בכפרים 

. לא הרחק ממטולה

מציין כי בין שאר הסיבות  זמיר •
שגיאות והתנהגות , להסלמה 

השלילית של חלק מהקצינים  
הצרפתיים כלפי האוכלוסייה  

השיעיתהמקומית ובמיוחד 



תושב נבטיה שהיה  , א'רצאחמד ' השיח•
מציין  , עד למאורעות וכתב יומן וזיכרונות

,  1920בהרחבה את מאורעות חודש ינואר 
את יחסם השלילי של הכוחות הצרפתים  

ואת העימותים בינם ובין , לתושבים
.  המורדים הערבים

מרבית הכוחות הערבים שתקפו  לדבריו •
את הצרפתים ובעלי בריתם מקרב 

אלפדלהמקומיים באו משבט ערב 
.  ותושבים בדווים אחרים מהחולה



לאחר פניות ומחאות של תושבי •
שלחו , הכפרים הנפגעים ומנהיגיהם

הצרפתים כוח גדול כדי להעניש את  
.  הכפרים השיעים

1919בדצמבר 26-28למשל בין כך •
ערכו הצרפתים פעולות עונשין בכפרי  

.  ועודאלקמחאבל , עדייסה, ר'ג'ע



הרעישו , הם החרימו רכוש ועדרים•
.  אלסה'וחאת הונין 

אלסה'חהרעישו שוב את הצרפתים •
וכוח  , 1920בפברואר 19-וסביבתה ב

גדול של לוחמים צרפתים ממוצא 
סנגלי חנה תקופה קצרה בכפר גלעדי 
ובסביבת תל חי במהלך אותה פעולת  

.  ענישה



עימות קשה בין הכפר  במאי פרץ 5-ב•
ובין הכפר הנוצרי עין  ביל'גהשיעי בנת 

רובם  , ובמהלכו נהרגו עשרות אנשים, אבל
.  תושבי עין אבל

מציין במפורש כי הדברים קרו  אל ספא •
והאנרכיה שנמשכה , כתוצאה מהסתה

לאובדן 'חודשים אחדים גרמה לדבריו 
רכוש  גזילת, הרבה נפשות

.   'והשבתת החיים



גל האלימות נמשך  •
בחודשים הראשונים של 

.  1920שנת 

במארס היה  1-ב•
חיהקרב בתל 



אלעזמהיוסף 



פעולת ענישה קשה נוספת הייתה לאחר  •
כוחות בפיקודו של קולונל   . תקרית עין אבל

כולל  , ר הרסו ובזזו מספר כפרים שיעים'ניז
ממדי ההרס היו רבים והם  . ביל'גהרס בבינת 

לא פסחו על מעוזה של משפחת אסעד בכפר  
. טייבה

עצמו ברח לאזור הבריטי וביקש את  כאמל•
בעיקר חיים  , עזרתם של ידידיו היהודים

.  קלווריסקי

אחרים נטשו את  , מתומכיו נידונו למוותרבים •
.  וקנס כספי כבד הוטל על התושבים, האזור



מילראןאלכסנדר , היו חילופי ממשלותבצרפת •
Millerand קלמנסו' ורז'את זהחליףClemenceau

הממשלה החדש היו קשרים הדוקים עם  לראש •
לבנון  'השדולה הלבנונית בפריז ועם חסידי רעיון 

. 'הגדולה

שהיה מוכן לנהל משא ומתן עם  , לקלמנסובניגוד •
ובמיוחד בתביעותיו  , נתן יד חופשית לגורומילרן, פייסל

באזור בקעת הלבנון שהפך כאמור לנקודת חיכוך  
.  מסוכנת בין הצרפתים ובין ממשלת דמשק



, 1920המתיחות בין שני הצדדים הגיעה לשיאה בקיץ •
. לאחר כישלון המאמצים המדיניים להגיע לפשרה

גברה פעילותן של הקבוצות המזוינות הסוריות  בינתיים •
,  חלב--במיוחד נגד הרכבות בקו חומס, נגד הצרפתים

.  קיליקיהשכאמור העבירו אספקה וציוד צבאי לאזור 

הציב -,, שלא היה מוכן לקבל את המצב הזה, גורו•
ובו דרש להעמיד  1920ביולי 14-אולטימטום לפייסל ב

עוד הוא דרש את . את קו הרכבת תחת שליטה צרפתית
הענשת  , קבלת המנדט הצרפתי, ביטול גיוס החובה

הגורמים שפעלו נגד הצרפתים וקבלת המטבע 
.  הצרפתית כמטבע רשמית בסוריה



מתיחות רבה ועימותים סוערים בממשלת פייסל הוא לאחר •
.  הסכים לקבל את האולטימטום כדי למנוע פלישה צרפתית

אלימים פרצו בדמשק ונפלו עשרות הרוגים מקרב  עימותים •
.  מפגינים נגד קבלת התכתיבים הצרפתיים

בפיקודו  , הכוחות הסוריים. הורה לצבאו לכבוש את דמשקגורו •
.  במייסלוןפגשו אותם , אלעזמהשל שר המלחמה יוסף 

הובס 1920ביולי 24-לא שקול שנמשך שעות מספר בבקרב •
.  הכוח הסורי

המלחמה נהרג ופייסל עזב את סוריה בהרגשת השפלה  שר •
.  ובגידה מצד בעלי בריתו מאתמול


