
 קליטן-~רקקורקולונל

 העלוויאישחההרימ
 יש הרגיל המוסלמי הסורי השודד ובין העלווי איש-ההרים בין רב דמיון לכאורה כיאם
 קפדנית. הבדלה ביניהםלהבדיל

 כי עד אחר*, "מעור נוש הנודירייה( )או העלווים מהוים ביסודה, רב-גווגית ארץ שהיאבסוריה,
 השגורה. ללשון עבר העלווי" "הגושהביפוי

 אולם ; בקיליקיה ישנם כן ; * סוריה של בצפונה יותר, או פחות מפוזר, במצב עלוויםישנם
- ממערב : הם הגבולות ואגפיו. שרעה ההררי הגוש היא ממש העלוויתהארץ  ממזרח- ; התיכון הים 
 לציינו אפשר כל-כך: מסויים הגבול אין מדרום גהר-אל-כביר. של הערוץ - מצפון ; האורונטםנהר
 פרכוס. מצודת לידבערך

 קילומפר ושבעים-וחמשה מאוד( רב )בקירוב רהבו קילומטר ארבעים זה, ישר בלתי ריבועבתוך
 כך, היה לו בלבד. עלווים רק כאן אין אבל ן עלווי איש אלף כמאתים רב( בקירוב כאן )אף ישנםארכו,
 נוצרים, ישנם החוף. לאורך ביחוד מוסלמים, כאן ישנם פשוט. דבר שום בסוריה לך ואין מדי. פשופ זההיה
 ישמעאליה. בני של הגונים איים ישנם ובמערב ובדרום ; ובדרום החוףעל

 הוא להפך, ממערב, האורונמם. לעבר מאוד תלולה בצורה נופל לקברו, שקשה שרעה ההרקיר
 גבי על למדי. סדורה בצורה מזרחית-מערבית, הפונים ארוכים, רכסים רכסים, הים,- כלפימשתפל

 ודיות ידי על וררום מצפון הטוגנת עלוויים, ברית-שבטים נוסדה יותר החשובים מהרכסים אחדכל
 אימה.מטילי

 מוצאם את כאן חוקרים אנו )אין ערבית מדברים השכנים, העמסים שאר ככל העלווים, כיאם
 הם אין אשר בהריהם, עצמאים להשאר הימים מקדטת ידעו ידוע הדתי(, מוצאם את לא אףהשתני,
 או בניאס, ג'בלה, לפנים(, )לודקיה לטשה ערי-התוף אל לשוק ללכת בשביל אלא טעליהםיוררים
 בלתי- ?(. ברצינות בזה נימו )האמנם להכניעם התורכים יכלו לא לעולם במישור. התנפלויות לערוךבשביל
- שלהם לראשי-הדת כעיורים מצייתים במושגי-אמונתם, ומסוגרים סגורים פולימית, להשפעהניתנים  
 אותם, שעטף המסתורין הישמעאליה. בני עם ביחוד שכניהם, עם ביותר רעים ביחסים העלווים היושרויים

 לבין לחדור שנועזו מאוד, קלות צרפתיות שדרות-צבא עם בהתנגשות אחדים נצחונות שלהם,מנהגי-השוד
 הכזיב זה שם ואולם ; במידת-מה לו ראויים שהיו נורא, שם לנילווים הקנו אלה כל -מירי-הריהם,

 היסב. ומאורגנת שיפחית פעולהבפני
 בין רייגי סכסוך כל המששכת אמתית, מוסרית אחדות העלווי בעם מקיימת המשותפתהדת

 רוה ואולם ; הדדי( ברצה עומקים הם אין העלווים בין ריב נופל אם )גם שלהםבריתות-השבחים
 בין המחיצות על שומרת הארץ, מבנה ידי על ביותר הממופחת לבני-ההרים, אשר הלוקליתהפטריופיות

 אחרות כל כאן אין אכן, הקבילים. שבטי לבריתות זה בנידון הדומות המקומיות,בריתות-השבטים
 מיוחדת, במפרה שנשלחו תורכים קצינים כמה של מאטציהם הדתי. הקשר מלבד אחר קשר כלפוליטית,
 מעל. נשארו )ב-1920(, הצרפתי השלפון נגד אחת בבת כללית התקוממותלעורר

 אפים את היפב הכירו העלוויים להכנעת הקרקע את להכשיר עליהם שהופל הצרפתיםהקצינים
 פעולה בעזרת אותו לפרר בו, פרצות לפרוץ העלווי, הגוש את לזעזע להם איפשרה זו וידיעההמיוחד.
 העצים משאר יותר תוקף מגלים העלווים כן. אחרי אותה ליוחה וגם הצבאית לפעולה שקרמהפולימית,
 הסורים כשאר שלא בשבועה. נפשם על אקר לאסור והמנהג ההתקדשות פכסי בגלל וזההסורים,
 נמצאו אף-על-פי-כן שלהם. אחד פתגם מדבר"-אומר אינו "העליי מסויימים. סורות לשמור הםיודעים
 אנחנו. במזרה כי נשכח גא אל ומפתיעים. בלתי-צפויים יקרי-ערך, עוזרים גםביניהם

 א-י. בגבול חירדן על גד4'ק, עלמי, כפר אפילו למצואאפשר
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 לתיאור הראויות הצבאיות הפעולות מתהילות היפב, אחת פעם כוונה הפוליטית שהפעולהלאחר
 ספרה, אחר מפרה ההדרגית, הניכוש שיפת לפי 1921, יולי עד מאי חודש למן מתפתחות והןמפורפ,
 של לשורה למערב, ממזרח קוי-תחום ידי על העלווי, הגוש נמר זו לשיפה בהתאם דרוסה. מצפוןבכיוון

 מצור הושם בודרו, אהת אחרי אתת ; שרעה ההר מרכסי רכס הכילה מהן אחת שכלרצועות-שמח
 מה אלא יורע אינו )כלומר בעיניו" חכמתו ,העלווי אהת. בבת רבים מצדדים הותקפו ואזעליהן,
 שלהם ברית-שבפים כל העלווים. נהגו זה לפתגם ובהתאם שלהם, אחר פתגם אומר רואות(,שעיניו
 שלה. בהר נכבשת בלתי זאת בכל תשאר לבדה היא היא כי שכנתה, כניעת לשמע בנפשה,שערה
 לעורר כדי בו שיש רב בטרץ לעצמה, כשהיא התנגדה, שעתה ובבוא להתקפה חיכתה לטלחמהערוכה
 מגבחיה. בלבכבוד

 אחר במקום אותן מוצאים שאין סגולות-למלחמה גילו עצמאותם על העלוויים של זוובהאבקות
 עליהן. לעמור ראויות והן *,בסוריה

 קרפיס, של הצרפתי המשטר 1921. במאי היה הדבר : דוגמה לפעולות-התקפה. הם מסוגליםא.
 של החיצונית בפאה כלומר שרעה, ההר של ממצודות-הרכסים אהת של בססזד מושבו כונן עתהשזה
 עד שקרבו אנשי-ההר של חזקה חבורה ידי על היום בשחר מאוד קשה בצורה הותקף העלוויים,ארץ

 תותח- בחמת-זעם. בפניהם עמד פונקין, בני טקלעים בעיקר מורכב שהיה חיל-המצב, ממש. התיללגדרות
 שארך קרב אחרי התוקפים. עם כמעפ בלתי-אמצעי מגע מתוך לירות נאלץ היה מ"מ, 65 בןהנקודה

 נסיונות רק לא עשו הם נסוגו. והם המשמר את לגרש בכוחם אין כי התוקפים מצאו היום אותוכל
 מכונות- ואש התותח אש תחת וממושכות, חוזרות ממש, התקפות ערכו גם אם כילהתנפלות-פתע,

 מעולם. אחרים סורים שבפים שום כזאת עשו לא לנו שידוע כמה עדיריה.
 שהאבייה בתל העלווים ידי על הסורי הלגיון של פלוגה הותקפה 1921 בטאי ב-25 : אחרתדוגמה

 שחשו פלוגות-צבא שתי של התקרבותן רק למדי. קשות אבדות לה שגרטה מצטלבת באש נתונהוהיתה
 הצילוה.לעזרתה

 שונים מצדדים ביוני ב-15 הותקפה שרעה, הר בפסנת מנגלים פלגת אחת: דוגמהועוד
 עטל, בלי לא המצר טן עצמם חלצו המנגלים אותה. שהקיפה גדולה עלווים הבורת ידי על אחתבבת
 בכייונימ. השתערויות שתי ידיעל

 העלוויים התקפת אשר עת יותר, עוד רבי-ערך מקרים אלה דוגמאות על להוסיף היהאפשר
 בנצחון.נעטרה

 כונה מתוך מתקיף והוא כסורי. ביריות-סתם להסתפק במקום מקרוב להתקיף טעו העלוויאכן
 בדידותה. מפני למגרה תקוה יש וכי היא מבודדת כי עליה יודע שהוא יחידת-צבא כלמחושבת
 כוה הוכיחו בה במקומו( אחד )כל הלוקלית ההגנה את אלא תופסים העלווים אין כאמור,ב.
 נותנים אמצעי, בלתי למגע עד במערכה עומרים אותם ראינו הסורים. שאר משל בהרבה גדולעקשנית
 מאנשי-ההר שארבעה ברור-ןע?ךה, 1921, ביוני ב-12 מעשה היה למשל, כך, במקום. ליהרגעצמם
 כרי מטש, גשתו עד באיל, הקלעים גרוד של הראשון לבטליון חיכו סלעיהם בין במארב שרוייםשהיו
 חנינה. לבקש שניסו בלי זה, קרוב מגע מתוך ונהרגו רובה,מגע

 מאורגנת. להתנגדות אי-חשק של גילויים גם אצלם היו זהועם
 במצאם למדי תמהו שיך-צאלה, הדתי המנהיג בירת רספה, כפר מעל שנתרכזו ניגר, הקולונלשדרות

- ntaltp, מצודות שתישם  יפה, ומתוכנות למדי גדולות שהיו מאבני-שדה, בנויות אמתיות, מצודות 
 תותה. אש בפני לעמוד כמובן, יכלו, לא כיאם

 הרי ובכוה-עמירה, תוקפנית ברוה באומץ-הלב, הסורים המוסלמים על עולים העלוויים כיאף
 הסוג מן מבהתקפות חוץ המקובלים. הקרב מנהגי מבחינת להם, דומים לפחות או להם, שויםהם

 מנסים באגפים, פועלים מרחוק, לירות הם נוהגים ביותר, תכופות לעתים קורות שאינן לעילהאמור
 הדרוגים. את תאיד להוציא יש זה מכלל*
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 במהירות מצפיינים הם וביחוד הקרקע, פני את היטב מנצלים הם ושיירות-אספקה. מאסף יחידותלתפוס
 אשר האלפים אזורי את דעתך על המעלה במינו, מיוהד קושי של זו בארץ הכלל מן היוצאתהליכתם,

 טגרליהם את חולצים הם הרי אבנים גלי בין פעמיהם את להחיש כדי למעבר. ביותר הקשים הים,לחוף
 הפחות. לכל לשעה, קילומפר שמונה של מהלךועושים

 וכמו היום, בשחר ביהור להפתיעם אפשר השמירה. בסידור הם מתרשלים הסורים לשארבדומה
 באין בקרב, הנהלה באין רזרבות, להם באין כיתור, לתנועות להתנגד יורעים אינם המזרה עמישאר
 התמרון. מושגעמם

 כהולי- אתרים לבלונדינים פרט הם, ושחומים שחורים : מאוד חד-גוני הוא ההיצודימראיהם
 בארץ היום עד המפוזרות במירוח, נושאי-הצלב שקבעו חילות-המצב מאותם כנראה שמוצאםעינים,

 שבהם, העניים לפחות או כולם, כמעפ הם מלובשים : סגורה ארשת-הפנים קורר, מבטם ;העלוויים
 אדום. וצניף לבן בר של רהבים מכנסים משומש, עליון מעיל או ישן אירופי1'מפ

 נתגשם הדבר העלויים. בארץ התושבים מעל הנשק פירוק לבעית נודעה מיוהדתחשיבות
 פרקים-פרקים.בעתו,

 הפעולות עקב ישנים. מורלים של כולם כמעפ רובים, אלפים וכמה כמה נתן הראשוןהפירוק
 מאוזרים, 93% היו ובכללזה המספר( גדל )מאז לגמרי חדישים רובים לאלפיים קרוב נמסרו 1921בשנת
 מחודשים. מרפיני רובי וקצת הארץ, בדרום ביחוד אנגלים, רובים'כמה

 גרמני. ממודל קרובות, יותר לעתים או, תורכי, ממודל היו מצוין, שימוש של במצבהמאוזרים,

 ! 1920 משנת רובה נם בתוכם נמצא 1911,1918. משנות האהרון, הזמן מן היו הייצורוזאריכי

 בהם, להחזיק מאוד שקשה האורונפס, נהר במעלה אשר במעברים געשית כלי-הנשקהברחת
 טוב. לגבול תזכה סוריה אשר עד תמשך זו הברחה כולם. עליהם לפקת רקיאפילו

 כלי-נשק ולרבבות, לאלפים נפנצו, שלאחריה הנשק מחמני והימול העולם מלחמת גמרעם
 ישנים- רובים אלא בידיהם היו לא קצר זמן לפני שעוד האוכלוסים, בין קפן קליבר שלרזרבי-כדורים

 סיבות לה יש אותה, בודקת אינה סמטיספיקה שום ואשר נגמרה טרם כי ספק שאין זו, הברחהנושנים.
 למאור וההמירה האריכה היא עליהן. לעמוד צורך שאין פוליפיות גם אם כי בלבד, מסחריות רקלא
 המלחמה. שלאתר הצבאיות הפעולותאת

- מאוד יקר מחיר בערם ששילמו - מכלי-נשקם פורקוהעלוויים  שהיה מכפי יותר רב בקושי 
 לאחר כי ; הצבאי הנצחון את השלים המוסרי שהנצחון ערות לגו יש אכן סוריה. עמי שאר אצלהדבר
 הרובים מרבית את המוב מרצונם אחת בבת הצרפתית לרשות ומסרו האגשים באו הסופיתכניעתם
הנותרים.

 סייסים ?שי ןכל 9נות-4%9ם שת לא4?יי לסדק שיוד ין?ת סט?ויא ?ל -!ר-
 ון?:ן סיניות, לחולל ?די ידסיון-יתר יח41ן לקיית ?ייו בסיחיה.סךרושים
 סדל- ?קוסה, עןן 4?ל לסייח ?ריי איסז. לס?שים ?די :יךץ טאשיתביביה
 שילי, *!ך1 וסאן, שוזר וס?דמומיות, סייפית איש וקשה-לב, 4י?ב שנון,לאות,
 סקסיות שסרות, מכונות ןסשה כלה ועוד טלה, ?ל לתון. ן4ם יהיר וער-עןן,4דיב

 ; שלו סטקטימה שת ירטת שזיין סלקיי מלן קן, ?מז 3קדבו. לאצור ?ייוןנקמת,

 קות. אינו יקה חדריי ?4ל ?שם ??א, שית ללא-סדר למזןכי
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