מפלגת אל  -אסתקלאל

ראשיתו של ראדיקאליזם פלסטינאי ,

* 1937-1930

יובל ארנון  -אוחנה

בחברה מפוצלת וחסרת  -מנהיגות הנתונה כמאבקים חיצוניים קשים מעניקה לעתים הראדיקאליות
לגוף הפוליטי יתרונות רבים למדי  .הגוף הראדיקאלי הופך דוגמה ומוקד

חיקוי  ,זוכה

ליוקרה רבה

ומהווה אובייקט ראשון לנסיונות פיוס וחיזור  .לא ייפלא  ,על כן  ,כי תכופות ניטשת תחרות עזה בין
גופים פוליטיים שונים על המקום הקיצוני

ביותר .

תחרות דומה נטשה בתקופת המנדט בחברה הפלסטינאית בין מחנה המפתי  -המג ' לסיון  -וכין
מפלגת אל  -אסתקלאל  .בספרות העשירה על ארץ  -ישראל מתואר תכופות המפתי  ,חאג ' מחמד אמין
אל  -ונסיני  ,כדמות שאימצה את העמדות הראדיקאליות ביותר וביצעה את הפעולות הקיצוניות

ביותר נגד ממשלת המנדט  .תדמית זו מוצדקת בעיקרה  ,אלא שהיא נכונה לתקופה שלאחר אוקטובר
- 1937

מועד הדחתו

של

המפתי

ובריחתו

מארץ  -ישראל ,

ובמיוחד לגבי מלחמת  -העולם

השנייה  -עת פעל כשירותו של המשטר הנאצי באירופה .
בתקופה שקדמה

ל 1937 -

היתה יכולת  -פעולתו הפוליטית של חאג ' אמין מוגבלת  ,ובקיצוניותה

דחקה אותו פעמים רבות מפלגת אל  -אסתקלאל למקום השני  .המפתח להבנתו של מצב זה נעוץ

באילוצים הרבים שהטילו על חאג ' אמין שתי משרותיו הרשמיות  -מפתי ירושלים וראש המועצה
המוסלמית העליונה  .במשרות אלה היו גלומים מקורות  -כוחו העיקריים  -השליטה במקומות
הקדושים לאסלאם  ,בתקציבי הווקף ובבתי  -הדין השרעיים  -ועל כן היתה השמירה עליהם מטרתו

העיקרית  .הוא לא שכח מעולם כי שתיהן היו משרות ממשלתיות שהוענקו לו על  -ידי ממשלת
המנדט  ,ועלולות היו בכל עת להילקח ממנו  .לפיכך נאלץ חאג ' אמין

ב 921 -נ ועד להדחתו

ב , 1937 -

לתמרן ,

מאז מינויו

בין שאיפתו לבצע פעילות פוליטית קיצונית גלויה נגד המנדט לבין

חששו פן תגרום זו בסופו של דבר להרחקתו ממשרותיו  .תמצית השניות שבמסגרתה פעל מומחשת
בביקורת הקשה שהטיח בפניו העיתון ' פלסטין ' (  20בפברואר  , ) 1935בתארו אותו כמי ששואף

' לרצות את הממשלה בלילה ולהופיע כגיבור לאומי ביום '  .בלשון המעטה ניתן לאמר כי

' פלסטין '

לא היה בודד כביקורתו זו .

מפלגת אל  -אסתקלאל היתה משוחררת לחלוטין מכבליה של דילמה זו ולפיכך יכולה היתה לבצע
כחפצה פעילות פוליטית קיצונית  .מבחינות רבות היתה שונה ממחנהו של המפתי ומשאר הגופים
הפוליטיים בארץ  :איושה  ,הרכבה החכרתי  ,האידיאה הפוליטית  ,מקורות כוחה ודרכי פעולתה  .יחד

עם זאת  ,ניכרו בה נקודות  -תורפה רבות  ,אשר החשובות שבהן היו פיצולים ומאבקים פנימיים

רבים ,

שעמדו ביחס הפוך למספר חבריה הזעום .

*

שמיר' .,
שמעון1939 -
הפלסטינית 1929
בהדרכת פרופ '
הערבית
שנכתבה
בחברה
אביב ,
הפנימי
אוניברסיטת תל -
המאבק הפוליטי
לפילוסופיה של
פרק מתוך ' :
דוקטור
בעיקרו על
קבלת התואר
מושתת
לשם
עבודה זה
מאמר

יובל ארנון  -אוחנה

שורשיכ

]

שורשיה של מפלגת אל  -אסתקלאל נעוצים בפעילותן החשאית של האגודות הערביות הזעירות
במזרח  -התיכון בשלהי התקופה העות ' מאנית  ,כגון ' אל  -קחטאניה ' ( נוסדה בשנת
הערבים ' ( , ) 1911

הצעירים

' מפלגת

האל  -ריכוז ' ( ) 1912

ו ' הברית

' אגודת

, ) 1909

הערבית ' ( . ) 1914

בין החברים

באגודות אלה היו בני ארץ  -ישראל  ,כגון עוני עבד אל  -האדי ורפיק אל  -תמימי  ,וכן עיראקים

וסורים ,

כגון יאסין אל  -האשמי  ,טה אל  -האשמי  ,ג ' מיל מרדם ועאדל ארסלאן  .הם התנגדו להמשך שלטונה
של האימפריה העות ' מאנית במזרח  -התיכון ,

תבעו הענקת ' עצמאות מלאה ' ( ' אסתקלאל

תאם ' )

לאזורים הערביים והקמת מדינה ערבית אחת בתחומיהם  .עם תום מלחמת  -העולם הראשונה כינו

עצמם שרידי האגודות החשאיות הללו ' מפלגת העצמאות הערבית ' ( ' חזב אל  -אסתקלאל אל -
ערבי ' ) ,

ורבים מהם התלקטו סביב פיצל  ,בן השריף חסין  ,והיו מעוזריו הראשיים בעת שלטונו קצר -

הימים בסוריה .
עם

נפילתו של פיצל בעקבות קרב מיסלון ( יולי

התפצלו

) 1920

בסוריה  -למרות כיבושה בידי הצרפתים  .חלקם פנה לאירופה .

ב 25 -

תומכיו .

באוגוסט

חלקם

נותר

הם הקימו

1922

בז ' נבה את ' הוועידה הסורית  -פלסטינית '  ,שבמסגרתה ערכו פעילות פרו  -ערבית אינטנסיבית
במרוצת שנות העשרים והשלושים  ,ופרסמו את בטאונם - beזג

Nation

].

חלים

האחר של

"
~
תומכיו עשה דרכו מסוריה דרומה  ,דרך הר  -הדרוזים אל עבר  -הירדן המזרחי ומצא מקלט אצל אחיו

של פיצל  ,עבדאללה בן חסין  .עבדאללה נזקק לאנשים בעלי כישרון וידע כדי לכונן את האמירות
המדברית החדשה ולפיכך קיבלם בשמחה ומינה כמה מהם לתפקידים בכירים בממשלתו  .לימים ,
בשיחה שערך בשנת

1932

עם הנציב העליון סר ארתור ווקופ  ,סיפר האמיר על פרשת שהותם של

תומכי פיצל בשטח עבר  -הירדן  .הסיפור הועלה על הכתב ונשלח לשר  -המושבות הבריטי .
 . . .האמיר סיפר כיצד פנו

אליו  ,עם הגיעו לעבר  -הירדן  [ ,אנשי ] מפלגת העצמאות הערבית

[ במקור  [ Arab Independent Party :וכיצד הצליחו להשפיע עליו  .הוא מינה כמה מהם
לשרים בממשלתו הראשונה  .לאחר שנים מעטות  . . .גרמו לו דרישותיהם להסתבך עם
הממשלה הבריטית  .המפלגה ציפתה ממנו  . . .להכין גדוד ומספר תותחים כדי שיהוו גרעין
לכל מרד ערבי  . . .לאחר שקיבל אולטימאטום מהנציב  -התושב

הבריטי ,

פיטר האמיר

מממשלתו את חבריה הבולטים של המפלגה  .מאז ואילך לא היה לו שום מגע עמם  .י
אנשי אל  -אסתקלאל עזבו אפוא את עבר  -הירדן המזרחי  .חלקם פנה מזרחה אל עיראק  ,שם קיבלם
באהדה פיצל  ,שהוכתר בינתיים כמלך עיראק  ,והעניק להם משרות ממשלתיות חשובות  .האחרים ,
בייחוד אלה שמוצאם

ארץ  -ישראלי  ,פנו מערבה וחזרו

ארצה : .

בראשית שנות העשרים התארגנה התנועה הפלסטינאית בנפרד משאר ארצות ערב

]

הנציב העליון ווקופ לקנליפ

ליסטר  ,שר  -המושבות  ,סודי 24 ,

ח ' יריה קאסמיה  ,עוגי עבד אל  -האדי  ,אוראק ח ' אצה  ,ביירות
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מפלגת אל  -אסתקלאל  -ראשיתו של ראדיקאליזס פלסטינאי ,

1937 - 1930

השנייה של אותן שנים דעכה פעולתה בעקבות המשבר הכלכלי שפקד את הארץ  .כתוצאה מכך

ישבו אנשי אל  -אסתקלאל בשנים אלה בארץ בלי לבצע פעילות פוליטית מיוחדת  .אולם המצב
השתנה לחלוטין בעקבות מאורעות

, 1929

הפכה ארץ  -ישראל למוקד התעניינות לעולם

עת

המוסלמי  -ערבי כולו .

צעדים ראשונים
הצעדים הראשונים לחידוש פעילותה הפוליטית של המפלגה קשורים היו להחלטת הוועד  -הפועל
הערבי לשגר ללונדון משלחת שתסביר את העמדה הערבית במאורעות
ביום

12

בינואר

, 1930

. 1929

בישיבת הוועד  -הפועל

בה נקבע הרכבה של המשלחת המיועדת  ,הודיע לפתע עמר צאלח אל -

ברע ' ותי  ,אחד ממזכירי הוועד  ,כי הוא מתנגד ליציאתה של המשלחת משום שיש הכרח להילחם
בבריטניה ולא לשגר אליה משלחות  .על

כן  ,הודיע  ,הוא מתכוון

ליסד מפלגה פוליטית שתילחם

במנדט הבריטי ותדרוש ' עצמאות מלאה ' ( ' אסתקלאל תאם ' ) ואחדות ערבית  .הוא הוסיף כי מפלגתו
לא תעזוב את

הוועד  -הפועל הערבי אך תגבש במסגרתו קו  -פוליטי מיוחד ' .

להודעתו של ברע ' ותי נמצא הד  .במברק ששיגרו חמדי אל  -חסיני  -צעיר ראדיקאלי ממשפחת
המפתי  -ואישים נוספים לעיתון ' אל  -ג ' אמעה אל  -ערביה '  ,הגדירו את הוועד  -הפועל הערבי כגוף

המייצג ' מעמד ידוע בעם ' ומורכב מ ' עבדי  -הממשלה '  .אלה תומכים  ,לדברי שולחי המברק  ' ,בעקרון

ביטול הצהרת בלפור בלבד  ,ואילו האומה עומדת בעיקרה על עקרון שחרורה הגמור של פ ל ס ט י ן

בתחומי האחדות הערבית ' ' .

רעיון זה היה אחד מעקרונותיה הראשיים של אל  -אסתקלאל .

תוך זמן קצר התלכדה בוועד  -הפועל הערבי קבוצת צעירים קיצוניים שייסדו את המפלגה  .ביניהם

היו עמר צאלח אל  -ברע ' ותי  -יוזם ההקמה  ,חמדי אל  -חסיני  ,אכרם אל  -זעיתר  -איש

שכם ,

ואחרים  .ביקורתם העיקרית נגד הוועד  -הפועל הערבי היתה שאין הוא מתרכז בתביעה אחת
עצמאות מלאה ואיחוד ערבי

ביום

7

במארס

1930

:

לאלתר ' .

פרסמה מפלגת אל  -אסתקלאל את הודעתה הראשונה

:

קבוצת ערבבם לאומיים מבעלי המחשבה שאינם קשורים למשפחות או ליחידים
להדגשה שלי  - -יא " א ] נגשו לייסד

מפלגה ,

שיקרא בשם חזב אל  -אסתקלאל שמרמה

בירושלים מהע לה ענפים  ,סעפים ובאי  -כוח בכל המקומות  ,בתנאי וטלא תתנגד לפוליטיקה
של הוועד  -הפועל הערבי המפלגה תיצור ענף בתוך הוועד  -הפועל . . .

[ כדק

להוציא לפועל

את השאיפות שהוועד אינו מודה בהן  . . .המפלגה מפרסמת בזה את תכניתנה ] לעיון הקוראים
והיא מבקשת מכל איש המסכים לתכנית זו לקבל על עצמו לשלם את מם  -הכניסה ולדרוש את
הרשמת שמו על  -ידי בא  -כוח המפלגה בירושלים  -עורך  -הדין עמר אפנדי אל  -צאלח [ אל -
ברע ' ותי ] .

3

דאר היום  22 ,בינואר  : 1930פלסטין  23 ,בינואר . 1930

היום .

4

המברק צוטט כדאר

5

מידיעות הלשכה המאוחדת  ,ללא תאריך [ כנראה
א3 / 1 / 30

17

בפברואר

. 1930
14

בפברואר

, ] 1930

ארכיון ציוני מרכזי [ להלן

:

אצ

"מ ] ,

יובל ארנון  -אוחנה

ההודעה התייחסה גם למבנה המפלגה החדשה  .סעיף

5

קבע כי הנהגתה תורכב מוועד מרכזי

ומוועדים מקומיים  .הוועד המרכזי ישב בירושלים  ,ובו חמישה חברים
מזכיר ומפקח  .תפקידיו יהיו להגשים את מטרות

המפלגה ,

 :יושב  -ראש  ,סגן  ,גזבר ,

לפרסם הודעות בעניינים מדיניים

וחברתיים ולחבר דין  -וחשבון שנתי לסיכום פעולותיו  .הוועדים המקומיים יוקמו כסניפים בערים
ובכפרים  .בראשם יעמדו מזכירים שיקיימו קשר שבועי עם הוועד המרכזי לשם קבלת הוראות
והדרכה  .אחת לשנתיים יתכנסו הוועדים המקומיים לקונגרס כללי בו ייבחרו

חברי הוועד המרכזי ' .

אישיה המרכזיים של המפלגה
מבחינת המוצא החברתי של חבריה היתה אל  -אסתקלאל בת הדור החדש של ההתארגנות הפוליטית

בקרב ערביי ארץ  -ישראל  .שאר המחנות הפוליטיים היו מאוגדים לפי המפתח המשפחתי של
החמולה  ,ואילו חברי אל  -אסתקלאל התאגדו על בסיס אישי  ,וכוחם המניע היה האידיאה הפוליטית .
עם זאת היו מכנים חברתיים משותפים נוספים לאנשיה  .בקווים כלליים ניתן לשרטט את דמותם

כעירוניים  ,צעירים  -ביחס  ,שבסיסם הכלכלי יציב למדי  .רובם לא הועסקו במשרות ממשלתיות  ,אלא

היו בעלי מקצועות חופשיים  ,כגון בנקאים  ,עורכי  -דין  ,מורים ועיתונאים  7 .למרות היומרה לנהל את

ענייני המפלגה מירושלים  ,היו רוב אנשי  -המפלגה תושבי ערי  -הצפון  ,בייחוד משכם ומחיפה  ' .בין
ראשוני המפלגה בלטו פעילי משטרו של פיצל בסוריה  .אחדים מהם לא היו ארץ  -ישראלים
כמוצאם .

עמר צאלח אל  -ברע ' ותי  ,מחדש פעילותה של המפלגה ב  . 1930 -מוצא משפחתו היה בכפר
דיר אל  -ע ' סאנה שמצפון  -מערב לירושלים  .לאחר שסיים את לימודיו בכתאב  ,למד שנים מספר
בביירות  .פרסם מאמרים אנטי  -עות ' מאניים .

ב 1919 -

השתתף בוועידה הסורית בדמשק .

ב 1924 -

הוסמך לעורך  -דין  ,ומאז עבד במקצועו בירושלים  .כתב בעיתון ' מראת אל  -שרק '  ,נדחק עד  -מהרה

מהנהגת המפלגה על  -ידי עוני עבד אל  -האדי .

9

עוני עבד אל  -האדי  ,הצטרף למפלגה באוגוסט

1930

ולאחר  -מכן עמד שנים רבות בראשה  .בן

למשפחת עבד אל  -האדי המפורסמת  ,שמרכזיה היו בעיר שכם ובכפר עראבה ושלטה על כפרים
רבים בשומרון ובאיזור ואדי עארא  .עוני היה הבולט בבני  -המשפחה  .הוא למד משפטים בקושטא
ובפארים  .היה חבר באגודות החשאיות נגד העות ' מאנים ונידון
ב 1919 -

6

הודעה מאת חזב
 ; 1930דאר היום ,

7

( January

xxl

אל  -אסתקלאל 9 ,
11

במארס

, 1930

אצ " מ 161

 ; /4 / 153 /וכן  / 1 / 309 :נ ; פלסטין  13 , 8 ,במארס

במארס . 1930

. The Royal Central Asian Society,

'  Palestineחן Chizik , 'The Political Parties

 . 45 - 46קק  1937 ,וזסץ  Palestine, Newח ) The Arab Movement
8
9

ראיון עם אחסאן אל  -נמר  ,שכם 19 ,

הסוכנות

Assaf,

1.

4 .ן ;  . 13ק  ; 1934 ( ,אסקו  ,עמ ' . 765

בפברואר . 1973

היהודית לארץ  -ישראל  ,המחלקה המדינית  ,האגף הערבי  ,אישים בציבוריות

אצ " מ 5 / 25 / 8113

94

ב 1913 -

למוות בשל פעילותו זו .

כיהן כמזכירו של פיצל בוועידת  -השלום בוורסאי והיה בין ראשי עוזריו בעת שלטונו

הערכית 24 ,

באפריל

, 1944

מפלגת אל  -אסתקלאל  -ראשיתו של ראדיקאליזם פלסטינאי ,

1937 - 1930

בדמשק  .בשל תמיכתו בפיצל נידון  -זו הפעם השנייה  -למוות  ,הפעם על  -ידי הצרפתים  .נמלט
לארץ  -ישראל  ,ומאז

עסק במקצועך  ,כעורך  -דין של המועצה המוסלמית העליונה  .באוגוסט

1920

פוטר ממשרתו על  -ידי המפתי ומאז עבר לפעילות במפלגת

1930

אל  -אסתקלאל 0 .י

חמ די א ל  -ח סי ני  ,מראשי הנוער בעזה  ,ממתנגדי המג ' לסיון  .בעל נטיות קךמוניסטיות וקיצוני
בדעותיו  .היה אחד מראשיה של קבוצת  -נוער קיצונית בוועידה הפלסטינאית בה נבחר הוועד  -הפועל
הערבי השביעי  .בגלל פעילותו הפוליטית הוגלה בפברואר

אכרם אל  -זעיתר

יליד

,

שכם ,

1930

לנצרת  .י '

בנו של עמר אל  -זעיתר  ,שכיהן באמצע שנות העשרים כראש

עיריית שכם  .למד באוניברסיטה האמריקנית בביירות והועסק לאחר  -מכן כמורה בבתי  -ספר
ב 1930 -

בשל פעילותו הפוליטית והיה לעיתונאי  .מאז כתב ב ' מראת

אל  -שרק '  ' ,אל  -אהראם '  ' ,אל  -אח ' באר ' ,

ובייחוד ב ' אל  -חיאת ' הארץ  -ישראלי  ,שהיה לבטאון אל -

ממשלתיים בשכם ובעכו  .פוטר

אסתקלאל 2 .י
מחמד עזת דרוזה

יליד שכם ותושב העיר  .שירת כפקיד במחלקת  -החינוך בשלהי התקופה

,

העות ' מאנית  .מאנשיו של פיצל בעת שלטונו בדמשק  .לאחר תבוסתו  ,נמלט לעבר  -הירדן
שם כיהן כמזכירו של האמיר עבדאללה  .ב -

היה למנהל הווקף המוסלמי  .הודח

ב  -א192

מעין אל  -מאצ ' י

נתמנה מנהל בית  -הספר

1921

בשכם .

' אל  -נג ' אח '

על  -ידי הבריטים  ; .י

ב 1937 -

יליד חיפה  ,עורך  -דין במקצועו  .בין הפעילים הפלסטיניים בדמשק

,

המזרחי ,

ב . 1920 -

לאחר נפילת פיצל עבר לארץ  -ישראל וניהל בה פעילות פוליטית ממושכת בוועד  -הפועל הערבי
ובגופים אחרים  .חבר המשלחת הערבית הראשונה

צבחי אל  -ח ' צ ' רא

ללונדון " .

מוצאו מצפת  .עורך  -דין במקצועו  .הועסק במשטרת ארץ  -ישראל  ,אך פוטר

,

בגלל פעילותו הפוליטית  .כיהן כאחד ממנהלי הווקף במועצה המוסלמית העליונה וכאחד ממזכירי
הוועד  -הפועל הערבי  .היה בין המסיתים העיקריים לעריכת פעילות טירוריסטית באיזור

צפת  .י '

,

פלאח ,

שלושה מבין אנשי המפלגה הבולטים עסקו בבנקאות
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: 1930

לפרטים ראה גם

:

לפספילד .

סודי 1 ,

אסקו עמ '  : 765י '

שמעוגי .

.

ערביי ארץ  -ישראל  .תל  -אביב  , 1947עמ ' . 230
ראה רשימה שחורה של קיצונים ערביים שחוברה על  -ידי מפקדת המשטרה הירושלמית בחתימת אל עאכדין ביי

האשמי  ,סגן מפקח  -המשטרה .
כציבוריות הערבית 1לעיל  .הערה
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. 1931

רשימה שחורה של קיצונים ערביים שם  :דאר

ולעיל הערה

 23באוגוסט  , 1929אצ " מ  : . 1 / 1 / 3 11וכן
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אישים

עמ ' ח. 23

 ) ( / 1 : ) ( / 371 / 45411אק

היום .

 30באוגוסט 1930

[ על העיתון כתוב בטעות

!

 29באוגוסט

עוני עבד אל  -האדי  ,ראש
מפלגת אל  -אסתקלאל

המפתי  ,חאג ' מחמד אמין אל  -לסיני ( בפתח הקרון ) ,

1936

תושב הכפר בית  -חנון בנפת טרל  -כרם  ,אשר היגר לארצות  -הברית  ,צבר הון רב וחזר
(ב)

אחמד חלמי פאשא  ,סורי במוצאו  ,שנולד למשפחה אלבאנית

ב 1930 -

עשירה ,

לארץ 6 .י

כיהן במינהל

מחלקת  -הכספים במשטרו של פיצל ונמלט לאחר  -מכן לעבר  -הירדן המזרחי ומשם לארץ  -ישראל .
נשא לאשה את בתו של שומאן וייסד עם חותנו את ' הבנק הערבי '
חאג

'

הערבית

בירושלים  ' .י

( ג ) רשיד אל -

א בראהים  ,איש חיפה  ,שכיהן כמנהל סניף ' הבנק הערבי ' וכיושב  -ראש לשכת  -המסחר

בעיר  " .י

פרט לאחמד חלמי פאשא היו זרים אחרים בשורותיה של אל  -אסתקלאל  ,בדרך  -כלל סורים  ,לבנונים
ועיראקים  .הם פעלו במסגרותיה הקודמות של המפלגה  ,בתקופת האגודות החשאיות או במשטרו

של פיצל  ,נקלעו בשלב זה או אחר לארץ  -ישראל ואיוו בה את מושבם  .בין אלה היו המשורר
והעיתונאי הסורי ח ' יר אל  -דין אל  -זרכלי
הסורי סאמי סראג '

גם המפתי ,

חאג '

,

,

העיתונאי הדרוזי עג ' אג ' נויהץ '

ואחרים .

מחמד אמין אל  -קסיני  ,היה קשור במשך זמן  -מה למפלגה  .הוא לקח חלק

בממשלתו של פיצל בדמשק  ,וקיים עמו מגעים עד למותו של פיצל ב  . 1933 -רבים

 , 23 / 33סודי 29 ,

בספטמבר

16

דו " ח  . 5 . , C . I . D .ג  .ק  ,מס '

17

אישים כציבוריות הערבית ( לעיל  ,הערה . ) 9

18

פלסטין  10 ,ביולי  . 1934וראה  :י ' פורת  ,ממהומות למרידה

תל  -אביב

, 1978

,

העיתונאי

עמ ' . 154

 / 371 / 16926 , 1933ל)

,

"

אנשי אל -

 /ל) )1ק

 -התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית .

, 1939 - 1929

מפלגת אל  -אסתקלאל  -ראשיתו של ראדיקאליזם פלסטינאי ,

אסתקלאל התייחסו בתחילה בעין יפה לפעולתו של חאג ' אמין בעת מאורעות

, 1929

1937 -( 930

מתוך תקווה

שימשיך לפעול גם אחר  -כך ברוח רעיונותיה  .אך לאחר  -מכן  ,כאשר נאלץ לאמץ עמדות מתונות
יותר בשל הלחץ שהפעילו עליו הבריטים ואיומיהם להעמיד את משרתו לבחירות מחודשות  ,החלה

דרכם של אנשי אל  -אסתקלאל להיפרד מזו שלו .

9ן

האידיאה הפוליטית
עיקרי האידיאה הפוליטית של אל  -אסתקלאל התפרסמו בהודעתה הראשונה של המפלגה מיום
במארס

, 1930

7

ובכמה מדבריהם המאוחרים יותר של אנשיה  .עיון באלה מראה כי המפלגה שמרה על

עיקריה מתקופת מלחמת  -העולם הראשונה

:

עצמאות מלאה ואחדות ערבית  .אולם עתה עסקו

אנשיה במיוחד בבעיית ארץ  -ישראל  .נראה שהיתה זו הסתגלות בלתי  -נמנעת לתנאים הפוליטיים

ששררו במזרח  -התיכון בראשית שנות השלושים  .החלק הפוליטי בהודעתה הראשונה של אל -

אסתקלאל קבע
1

:

על פלסטין להיות עצמאית בתוך אחדות הארצות הערביות [ ' תכון פלסטין מסתקלה צ ' מן
אל  -כלאד

אל  -ערביה ' ] .

2

אי הכרה בהצהרת

3

אי הכרה בשלטון זר  ,מנדטורי או קולוניאלי .

4

הלשון הרשמית בארץ תהיה הערבית .

5

יש להקים בארץ ממשלה לאומית [ ' חכומה

6

לא ייכנס לארץ
[ שתהיה ]

7

בלפור .

מהגר  ,אלא

וטניה ' ] .

אם תהיה הארץ זקוקה לו  ,לפי הסכמתה של ועדת הגירה

בעלת רוב ערבי .

הגנה על קרקעות הפלאחים על  -ידי קביעת חוק שייחד לכל משפחה שטח  -אדמה שלא

יימכר בשום דרך ובשום אופן " .

:

שני המוטיבים העיקריים באידיאה הפוליטית של אל  -אסתקלאל  ,אשר חזרו והועלו על  -ידה שוב
ושוב במשך השנים הבאות  ,גלומים היו בסעיף הראשון בהודעה זו  :הצורך בעצמאותה של ארץ -

ישראל ושילובה העתיד באחדות הכל  -ערבית .

עצמאות ארץ  -ישראל

כל הגופים והארגונים הפוליטיים של היישוב הערבי בארץ  -ישראל חפצו  -מי יותר ומי פחות -
בעצמאותה של הארץ ובסילוקו של השלטון המנדטורי  .אולם אל  -אסתקלאל העלתה עניין זה

לדרגת חשיבות עליונה  .העצמאות אותה דרשה היתה ' עצמאות מלאה ' ( ' אסתקלאל תאם ' )  .יתירה

19

על

קשריו של המפתי עם מפלגת אל  -אסתקלאל ראה

.

צPapeL-

בספטמבר , 1935
20

הודעה מאת

מיכל

,1

תיק

(; 3 )8

Amin Husseini :

.

דו " חות  . 4 . 5 . C . I . D .ק ,

מס '

6926ן  ) ( / 371 /ק  )( /אק  ) 1 / 371 / 18957 :ק  /ל) אק

חזב אל  -אסתקלאל  ,שם .

( " א ללא חתימה

. 8 / 33

ותאריך ,

.

51 . 4 . ] .

 , 14 / 35סודי  10 ,במארס 28 , 1933

יובל ארנון  -אוחנה

מזך :

הכפלגה הביעה נכונות לצאת למאבק כדי להגשים מטרה זו בלי לברור את אמצעיה  .נאומים ,

הרצאות ומאמרים  -כל אלה נוצלו להסתת האוכלוסייה המקומית לפעול נגד השלטון הבריטי

הזר  .התושבים נקראו לנקוט מרי אזרחי  ,לא לשלם מסים  ,להחרים אירועים שאורגנו על  -ידי
הממשלה ולדבוק בקו כללי של מה שכונה אז בארץ

' אי שיתוף פעולה '

)  -cooperationחסם ) עם

השלטונות  .אנשי  -המפלגה  ,ביניהם צבתי אל  -ח ' צ ' רא באיזור צפת ורשיד אל  -חאג ' אבראהים

באיזור חיפה  ,הסיתו להקמת
לשר  -המושבות בדצמבר

הקמתן  -סייעו להן ככל יכולתם  .י

כנופיות  -טירור  ,ועם

קבע ווקופ ברורות

1932

:

:

בדיווחו

' מפלגת אל  -אסתקלאל ממשיכה בעקביות

במדיניות החותרת ללבות את השנאה לכוח המנדט הבריטי ' .

22

המאבק להשגתה של ' העצמאות המלאה ' כוון בראש  -וראשונה נגד האנגלים  .המפלגה העריכה כי

המפתח העיקרי  -אם לא הבלעדי  -לקידומה של הארץ בדרך לעצמאות נתון בידיה של בריטניה .

זו האחרונה נתפסה כגורם המנסה למנוע עצמאות זו  .לדעתה של אל  -אסתקלאל היתה בריטניה
אחראית לקולוניאליזם בארץ  -ישראל ובארצות ערביות אחרות  ,ובידה היה להפסיק את העלייה
היהודית ואת

מכירת הקרקעות ' .

לכל צרה ולכל פגע ' ,

24

2

משום שבריטניה ממאנת לקדם את הארץ לעצמאות הריהי ' ראש

והמלחמה העיקרית חייבת להתנהל נגדה .

מפלגת אל  -אסתקלאל לא נרתעה גם כאשר הבינה שהפועל היוצא של רעיון זה מהווה תוספת לא

פופולארית  :אם אכן מצוי המפתח בידיה של בריטניה  ,ואם יש להפנות את המאבק העיקרי נגדה -

אין ערך רב למלחמה נגד המפעל הציוני  .אל  -אסתקלאל קיבלה הן את ההיגיון הנגזר מתוספת זו  ,הן
את שיטת  -הפעולה המתחייבת ממנו  .ואכן התבטאויותיה של המפלגה נגד הבריטים היו הרבה יותר

קיצוניות מאשר נגד היישוב היהודי  .אין להבין מכאן כי אנשיה היו שווי  -נפש כלפי המפעל הציוני .
אדרבה  .הם שללו את התנועה הציונית ואת דרכה  ,אך העדיפו להפנות את מאבקם לכיוון אחר .
הדבר נבע משיקול פוליטי מעשי וקר

:

המאבק העיקרי חייב להיות מופנה נגד בריטניה  .המאבק

בציונות הוא משני בלבד ועל כן חשיבותו

פחותה ' .

2

אנשי  -המפלגה נהגו להמשיל את המנדט

לעץ ,

ואת הציונות  -לאחד מענפיו  .אם ייכרת הענף  ,לא יהיה בכך משום הישג רב ; אם ייכרת העץ -

יפלו ממילא כל ענפיו .
רעיונות אלה היו חידוש בציבור הערבי בארץ  .מאז גרם לתסיסה סביב המקומות  -הקדושים בשנת
, 1928

הכתיב המפתי למחנהו פעילות אנטי  -יהודית יותר מאשר אנטי  -בריטית  .כך קיווה להשיג את

הילת ה ' לאומן ' מחד

21

על הבאת

גימא ,

ומאידך גיסא  -לשמור על יחסיו עם הבריטים  ,על משרותיו

צבחי אל  -ח ' צ ' רא לדין על הקמת ' כתפיית היד הירוקה ' בצפת ראה  ,למשל

:

דאר היום  30 ,באוגוסט

. 1930
22
(2

24

מווקופ לקנליפ  -ליסטר  .ירושלים  22 ,כדצמבר 1 . 2 , 1932ק  / 733 / 215 / 97054 .ל ) [ )  ) ( /אק
שם ; דבריו נאמרו באסיפת אל  -אסתקלאל בשכם לרגל יום הצהרת בלפור ; הארץ  6 ,בנובמבר . 1932
ראה מאמר שהופיע בכותרת זו תחת הפסבדונים ' צ ' [ צבחי אל  -ח ' צ ' רא ]  ,אל  -ג ' אמעה
. 1930

כשל מאמר זה נסגר העיתון על  -ידי השלטונות וצבתי אל  -ח ' צ ' רא נעצר  :דאר היום  28 , 27 ,באוגוסט 1930

ראה גס

:

אכרם

זעיתר ' ,

תל

היא האחראית לכל הצרות שבאו עלינו '  ,אל  -ג ' אמעה

. 1932
25

98

אל  -ערביה  20 ,באוגוסט

דברים שנאמרו באסיפת אל  -אסתקלאל בשכם  .שם .

אל  -אסלאמיה 2 ,

;

בנובמבר

מפלגת אל -אסתקלאל  -ראשיתו של ראדיקאליזם פלסטינאי ,

הממשלתיות ועל מקורות  -כוחו  .במאורעות

1929

1937 - 1930

עלה הדבר במידה רבה בידיו  .אולם דרך פעולתה

החדשה של מפלגת אל  -אסתקלאל היתה בבחינת איום ישיר על הישגו זה  .מדיניות ' אי שיתוף
הפעולה ' של מארס

1933

אינדיקאציה לאיום זה

:

ומאורעות אוקטובר  -דצמבר 933נ  ,שכוונו בעיקרם נגד הבריטים  ,היו

הם הביאו מתיחות רבה בין הציבור הערבי וממשלת המנדט .

עוני עבד אל  -האדי  ,מנהיג אל  -אסתקלאל  ,לא ייחס משמעות רכה למאורעות  . 1929הוא כינה אותם
' איבה שבאה
פוליטית ' .

[ לידי

ביטוי ]

בהתקפה עדתית לא הגיונית '

;

אולם במאורעות

ראה ' איבה

1933

הוא אמר כי המפלגה נוסדה ' כדי להפנות את העם לכיוון בריא זה '  ,והוסיף

:

אסתקלאל הכתה את מדיניות העבר מכה קשה ובטלה אותה  . . .מה גדול ההבדל בין מהומות
אב

[ אוגוסט ] 1929

וההפגנות באוקטובר שעבר

[ . ] 1933

מהומות אב היתה בהן איבה בין ערבים

ויהודים ולא מלחמה פוליטית גלויה  .מהומות כאלה אפשר לנצל נגד האינטרסים שלנו ולמען
הרס שאלתנו

הלאומית ' .

:

עוני חזר על תפיסה זו בשיחה שערך עם העיתונאי היהודי א ' אלמאליח לאחר מאורעות  . 1933הוא
אמר

:

התוכל להאשים אותנו הפעם שתנועתנו היתה מכוונת נגד היהודים

משערות היהודים ארצה

? . . .

?

הנפלה שערה אחת

תנועתנו מכוונת הפעם נגד ממשלת המנדט ולא נגד היהודים . . .

אם הממשלה מכניסה אלפי יהודים לארץ  . . .מדוע לא יכנסו

ליהודים  . . .מאות ואלפי דונמים  ,מדוע לא יקנו

?

?

ואם היא מרשה שימכרו

שוב אני אומר לך  . . .שום ערבי לא יגע

ביהודי לרעה  . . .כל תנועתנו להבא תהיה מכוונת נגד האנגלים שהם  -הם מקור

האחדות

הרעה : 7 .

הכל  -ערבית

רעיון האחדות הכל  -ערבית היה בעל שורשים עמוקים עוד מתקופת שלטונו של פיצל בדמשק .
למרות המפלה שנחל מידי הצרפתים וסילוקו מסוריה  ,המשיך פיצל להיות הרוח החיה של רעיון זה
גם ממקום  -מושבו החדש בעיראק  .בדברים שאמר בנאום הכתרתו למלך עיראק ביום
1921

23

היה יותר משמץ של רמז לכך כי למרות שתנאי הזמן חייבו אותו לפעול במסגרת

הרי חזונו לא ניטש ועיניו המשיכו להיות נשואות לאחדות הכל  -ערבית

באוגוסט

העיראקית ,

:

באוצר המונחים של פטריוטיזם אין משמעות למלים יהודי  ,מוסלמי או נוצרי  .יש ארץ אחת
ושמה עיראק וכל יושביה עיראקים הם  .אני מבקש מבני ארצי העיראקים להיות אך ורק

26

הארץ  7 ,במארס

 . 1934ראה גם

~ floltilil fo Brirain and opposilion 10 lhe Mandate :

ללא תאריךוחתימה ,

אצ " מ 5 / 25 / 10502
27

שיחה עם עוני עבד אל  -האדי מנהיג סיעת אסתקלאל כא " י  ,בחתימת א '

אלמאליח 14 ,

בנובמבר

, 1933

אצ " מ

5 / 25 / 3051
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עיראקים  .כולנו בני מוצא אחד  -בני אבינו שם  .כולנו שייכים לגזע האציל ואין הבדל בין

מוסלמי  ,נוצרי ויהודי  .עתה לפנינו תכלית אחת בלבד  :הגזע " .

ו

ואכן  ,עיראק לא נראתה בעיני פיצל אלא שלב בדרך להשגת האחדות הכל  -ערבית  .בדצמבר

כתב פיצל לנציב העליון בפועל בבגדאד את הדברים הבאים

1929

:

סוריה  ,ארץ  -ישראל ועיראק יאוחדו ובהן יכונן בית לאומי לגזע בני שם  ,ערבים ויהודים כאחד
 . . .אודה כי פתרון זה מרחיק לכת מאוד  . . .אך אפשר שיביא תועלת רבה . . .

?1

רעיון האחדות הכל  -ערבית המשיך לשמש גם את חברי אל  -אסתקלאל בארץ  -ישראל ובארצות

הערביות השכנות  .בעת פגישת יאסין אל  -האשמי העיראקי עם עוני עבד אל  -האדי

ביולי

, 1932

החליטו השניים להוסיף למצע  -המפלגה פסקה המחייבת כל חבר להישבע להיות נכון

להקריב את חייו למען רעיון אחדותן של ארצות  -ערב .

באוגוסט

בארץ  -ישראל ,

1932

0

'

בהודעה מפורטת שפרסמה אל  -אסתקלאל

( הודעה שנחשבה בספרות המחקר בטעות כהודעה על הקמת

המפלגה )  ,י '

נקבע

בפירוש כי הארצות הערביות הן יחידה שלימה שאינה ניתנת לחלוקה  .ארץ  -ישראל היא ארץ ערבית
המהווה חלק טבעי של סוריה .

?

'

איש אל  -אסתקלאל  ,אכרם אל  -זעיתר  ,חזר על רעיון זה

ב , 1932 -

בעצרת לרגל יום הצהרת בלפור שנערכה בשכם  ,כאשר אמר כי הערבים לעולם לא יכירו כ ' מחיצות
הדמיוניות בין הארצות

הערביות ' " .

חזון האחדות הכל  -ערבית הכתיב אף הוא יחס שונה מצד אל  -אסתקלאל כלפי היישוב היהודי  .אם
תעלמנה המחיצות בין הארצות הערביות שתהיינה ליחידה אחת

תקטן ממילא הסכנה

גדולה ,

הצפויה לערבים מן היהודים  .נראה שכאן ערכה המפלגה הבחנה בין שני יסודות  :היהודים ועלייתם
ארצה  :והתנועה הציונית ושאיפותיה הלאומיות  .אם יוגשם חזון האחדות הערבית תסכים המפלגה

לקבל את היסוד הראשון  ,אך תמשיך לדחות בתוקף את השני  .בשיחה שערך עם רנדל
( del

ממשרד  -החוץ הבריטי  ,ציטט נורי אל  -סעיד את המלך פיצל באומרו

:

(  . Ren -על )[ .

' כאשר תקום האחדות

בין מדינות ערב  ,לא תהיה אותה התנגדות להמשך ההתיישבות היהודית באותו מקום שיהיה אז פינה
אחת בקונפדראציה ' .

4

'

בדין  -וחשבון שהגיש לקונגרס הציוני הט " ז כתב יושב  -ראש הוועד  -הפועל הציוני  ,הקולונל קיש

28
29

אנצו סירני  ' ,בעית יהודי עיראק '  ,ילקוט המזרח התיכון  ,א ( ינואר  , ) 1949עמ '

מפיצל אל Major Young

].

1 .ן ( נציב עיראק

. 11

כפועל )  ,בגדאד  ,סודיואישי  8 ,בדצמבר  / 371 / , 1929ל )

י

:

 /ל ) אק

14485
30

ידיעות עו  -יה ,

.ק

31

62

32

הודעה

1

ביולי

. 1932

סודי  ,ארכיון תולדות ההגנה [ להלן

The Strufg/e 101. Pa/esline, New York 1950 ,

.

:

אה " ג ]  ,תיק . 8 / 30

 : 3 . )[ . Hurewitzוכן  :ארו  ,עמ ' . 765

בחתימת עוני עבד אל  -האדי  ,רשיד אל  -חאג ' אבראהים  ,צבתי אל  -ח ' צ ' רא

ואחרים  ,התפרסמה בהארץ 5 ,

באוגוסט . 1932
33

הארץ 6 ,

34

Rcndel

100

כנובמבר . 1932

 .יל

)[ .

אל  . Youngא ככגדאד  ,טיוטת מכתב מיום

3

כנובמבר

, 1932

 / 371 / 16011ל ) ק  )( /אק

מפלגת אל  -אסתקלאל  -ראשיתו של ראדיקאליזם פלסטינאי ,

יכולנו לראות פעמים הרבה כי הערבים המעוניינים בבעיותיה של

1937 - 1930

הגדולה ' [ במקור

' ערב

:

 , [ greater Arabiaנכונים יותר להבין את הרעיון והאידיאל של הבית הלאומי היהודי מאשר
הנכבדים הפלסטינאים המקומיים [ במקור

Palestinian Arab notables :

וחבריו  ,אין הם חשים כי תקוותינו מסכנות את

 . [ localשלא כמפתי

שאיפותיהם " .

תיאסיר דוג ' ה  ,מראשי האסתקלאלים ששהו בעבר  -הירדן  ,אמר במארס  1932למשה שרתוק

( לימים -

שרת ) :

מי שחושב על מסגרת של שבעים מיליון ערבים איננו מתיירא אפילו מכניסת חמישה  -עשר

מיליון יהודים לארץ  -ישראל  .אדרבא  .התיישבותם תהיה לברכה  .כל עוד קיימים שטחים ריקים
ואוצרות לא מנוצלים קיימת סכנת הקולוניאליזם  .היהודים הם תריז בפני סכנה

זו  ,שכן הם

מתכוונים רק לטובתם ולא לשמש כלי  -שרת לכוחות  -חוץ  .לא כן הנוצרים  ,שכל אחד מהם הוא
מעין קונסול לאיזו מדינה אירופית  .מבחינה זו קשה שאלת הלבנון לאסתקלאל יותר משאלת

ארץ  -ישראל  ,שכן היהודים יהיו בסוף פלסטינים ששורשיהם

במקום ,

ואילו נוצרי לבנון

דוגלים בגאווה במוצא אירופי  ,מתיימרים להיות צאצאי נושאי הצלב  ,ולעולם ינהו אחרי

צרפת  .ההתנגדות לציונות בארץ  -ישראל מטופחת בעיקר על  -ידי אלה שפרנסתם תלויה

בכך ,

היינו על  -ידי בעלי אינטרסים מקומיים שהיקף עניניהם מצומצם בתחומי ארץ  -ישראל  .ביום

שראע ' ב [ אל  -נשאשיבי ] יאבד את כסאו בעיריה יהיה אויב לציונות יותר מהמפתי ' " .
הנושא הועלה גם בשיחותיו של דוד בן  -גוריון עם אנשי אל  -אסתקלאל  .בפגישתו עם עוני עבד אל -

האדי

ב 18 -

ביולי

, 1934

נקט האחרון בתחילה עמדה נוקשה נגד המפעל הציוני  ,בייחוד כאשר אמר

בן  -גוריון כי מטרת היהודים היא ' עצמאות העם היהודי בארץ משני עברי הירדן לא כמיערט אלא
כישוב רב

מליונים ' .

אולם כאשר הוסיף כי בתמורה יסייעו היהודים ל ' תקומת העם הערבי

התלהב עוני עבד אל  -האדי ואמר

ואחדותו ' ,

:

אם בעזרתכם נשיג את אחדותנו אסכים לא רק לארבעה מליונים אלא לחמשה  -ששה מליונים

יהודים בארץ  -ישראל  .אני אלך ואצעק ברחובות  ,אגיד לכל מכר שלי גם בארץ  ,גם בסוריה  ,גם
בעיראק ,

בדמשק ובבגדאד  ,אתן ליהודים כמה שהם רוצים ובלבד שנשיג את

אחדותנו " .

בספר הכולל קטעים מניירותיו האישיים תיאר עוני שיחה זו כשונה לחלוטין והכחיש מכל  -וכל כי
הגיע להסכם כלשהו בדבר עליית היהודים

35

.

.

11 Kisch ro the Chairman Po /itical Commission , 774 zionist Congress Jerusa -

נ

1 ) / ) ) ( / 733 / 207 / 87286ק

36

לארץ " .

עם זאת יצוין כי גם אליבא רבן  -גוריון הסכים

.

June 1931

.

Confidential

.
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37

ד ' בן  -גוריון  ,פגישות עם

38

ח ' יריה קאסמיה ( לעיל  ,הערה

מנהיגים

ערביים ,

 , ) 1עמ ' 68

תל  -אביב

, 1967

עמ ' . 24

ואילך .
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עוני לעליית היהודים אך התעלם מנושא עצמאותם  .עמדה דומה נקט גם שכיב ארסלאן בשיחתו עם

בן  -גוריון

ב 23 -

בספטמבר

בז ' נבה  .גם הוא עמד על חשיבות אחדותם של עמי ערב אך התנגד

1934

לוויתור על ארץ  -ישראל  .הוא הוסיף כי הוא נכון להסכם עם היהודים על עתידה של הארץ  ,אולם רק
אם יתחייבו להישאר בה מיעוט  .י ' לעומתו אמר עג ' אג ' נויהץ '  ,עורך השבועון ' אל  -ערב ' שעתיד היה
להפוך ביולי

לבטאון אל  -אסתקלאל  ,כי לדעתו אין התנועה הציונית מסכנת כלל את ארץ -

1932

ישראל  .יי4
יש להדגיש כי מפלגת אל  -אסתקלאל התנגדה למפעל הציוני והתייחסה אליו בחשד ובעוינות  .אלא
שהיה הבדל מהותי ביחסה כלפיו  -לעומת יחסם של שאר הגופים הערביים

:

אל  -אסתקלאל לא

שללה לחלוטין את כל מרכיביו ; אם היתה מגשימה את שאיפותיה הכל  -ערביות נכונה היתה להעניק

ליהודים מאחז בארץ  -ישראל  ,כל עוד היה מאחז זה נשאר במסגרתה הכוללת של האחדות הכל -

ערבית  .נראה שתושביו של המאחז היהודי היו מורשים  ,על  -פי תפיסתה של

אל  -אסתקלאל .

להמשיך בעלייה יהודית מוגבלת ובטיפוח תרבותם ושפתם  .אולם ודאי כי היו נאלצים להישאר דרך
קבע בחזקת מיעוט משולל כל סממנים לאומיים עצמאיים .

חברי  -המפלגה ודרכי  -פעולתה
אל  -אסתקלאל לא היתה מפלגת המונים  .האידיאה הפוליטית המורכבת שלה  ,קשריה עם אנשים
ארץ  -ישראלי ,

רבים שלא היו ממוצא

עברה המיוחד  ,היותה מושתתת על בסיס אישי ולא

משפחתי  -כל אלה גרמו למספרם המועט של חבריה בקרב הציבור הערבי בארץ  -ישראל .
המפלגה לא יכלה כמעט לקנות לה אחיזה בקרב היישוב הכפרי  ,וכך התרכזה פעולתה בעיקר בין
העירוניים  .גם כאן התקשתה לחדור אל כל רובדי
השכבות החברתיות

האוכלוסייה ,

והשפעתה ניכרה במיוחד בין

בעלות מודעות פוליטית גבוהה  .בין אלה בלטו קבוצות הגיל

המשכילות ,

הצעירות  -ביחס  ,שהיו נכונות יותר לקלוט את האידיאולוגיה הקיצונית

שלה ,

וביניהן הוגבלה

חדירתה אל הבלחי  -מזדהים עם אחד המחנות הגדולים  ,המג ' לסיון או המעארצ ' ון  .י '
אין תימה אפוא שמספר החברים במפלגה היה קטן למדי  .דין  -וחשבון של ה  -סי  .שי  .די  .מאפריל
, 1933

עת היתה אל  -אסתקלאל במלוא  -השפעתה  ,קבע כי לא הצליחה לאייש דרך קבע את סניפיה

בערים הגדולות  .רוב פעיליה ביפו היו חבריו של חמדי אל  -חסיני  .בחיפה היו אלה חברי אגודות
שונות  ,כגון אגודות הצעירים המוסלמים  ,אגודות  -הנוער או מקורביו של רשיד אל  -חאג ' אבראהים .

בשכם הצטמצמו תומכיה לכמה מבני שכבת המשכילים  ,ובירושלים לא יכלה המפלגה עד לתאריך
כתיבת הדין  -וחשבון למצוא גם חמישה אנשים מתאימים  ,שיקבלו את עקרונותיה ויאבו לייסד בה
סניף .
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מפלגת אל  -אסתקלאל  -ראשיתו של ראדיקאליזם פלסטינאי ,

נראה שאל  -אסתקלאל לא שאפה מעולם להיות מפלגת  -המונים .

ידוע  ,על

1937 -1930

כל פנים  ,כי היא עצמה

ערכה מיון מדוקדק למדי בין אלה שחפצו להצטרף לשורותיה  .אסעד דאע ' ר  ,לימים אחד מפעיליה
הראשיים  ,נתקל בקשיים בנסיונו להתקבל כחבר  ,לא בשל מוצאו הסורי  -אלא משום היותו

נוצרי ' .

4

בינואר

1933

דיווח ה  -סי  .אי  .די  .כי בפגישה שנערכה עם אל  -אסתקלאל הסכימה זו לקבל

לשורותיה ארבעים מבין תשעים שהגישו מועמדותם  .השאר

נדחו " .

נראה כי אל  -אסתקלאל

העדיפה להשתית את ארגונה על פעילים מעטים  ,נאמנים ובעלי  -הכרה  ,מאשר על מספר גדול של
חברים שמהימנותם ונאמנותם מוטלות בספק .

מקורות כוחה העיקריים של אל  -אסתקלאל היו שלושה

השפעתה על הנוער  ,שליטתה בענף

:

הבנקאות והצלחתה להפיץ את רעיונותיה בעיתונות .

הקהל הנוח ביותר לקליטת רעיונותיה היה הנוער המשכיל  ,בוגרי בתי  -הספר  ,ציבור המורים

והתלמידים והצעירים המאוגדים במסגרות לאומיות  -כגון הצופים הערביים ואגודות הצעירים

המוסלמיים  .רבים מאנשי  -המפלגה היו מורים  ,מנהלי בתי  -ספר ומפקחים ברשת  -החינוך  .הם ניצלו
את משרתם כדי להחדיר לבני  -הנוער את רעיונותיהם ואת דרך  -מחשבתם  .בין אלה בלט אכרם אל -
זעיתר  ,איש שכם  ,שעשה את בית  -הספר ' אל  -נג ' אח ' בעיר לאחד ממרכזי  -הפעולה האסתקלאליים

ביותר ' .

החשובים

4

המפלגה נהגה לקרוא לנוער לערוך אימונים קדם  -צבאיים לקראת המאבק על עצמאות הארץ " .
בשנת

, 1932

4

למשל  ,החליטה אל  -אסתקלאל לחוג את יום  -השנה לקרב חיטין  ,בו הובס מסע  -הצלב

השני על  -ידי צלאח אל  -דין בשנת  . 1187לחגיגות שנערכו בערים שונות בארץ ניתן אופי

אקטואלי ,

והשוואת התבוסה הנוצרית לזו העתידה לפקוד את הבריטים חרגה פעמים רבות מגדר רמז בלבד
ונאמרה בפה מלא כמעט  .אנשי המחנות הגדולים  ,כגון המפתי וראע ' ב אל  -נשאשיבי  ,נעדרו מן

החגיגות  .הדוברים היו כולם אנשי אל  -אסתקלאל וסיכום דבריהם מעלה את התמונה הבאה
אכרם אל  -זעיתר

:

יש לפעול בדומה לצלאח אל  -דין  .ימי  -המלחמה טובים מימי  -השלום .

:

עוד נראה את הדגל הערבי מתנוסס מעל חיטין החדשה .

צבתי אל  -ח ' צ ' רא

:

לא שכים שיהיה אדק אחר לארצה .

עג ' אג ' נויהץ '  :קס לשאוף לחופ ס  .בימי צלאח אל  -דק המעו הערבים עד מרכ  -א

עלית להגנת נומם לקורבנות רבע כח "  -אדם ובכסף .

רוסיד אל  -חאג ' אבראהים
ח ' יר אל  -דין אל  -זרכלי
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,

יובל ארנון  -אוחנה

דברים דומים  -ובאותה לשון חריפה  -נאמרו על  -ידי אנשי אל  -אסתקלאל בעצרות שנערכו לרגל
ימי  -שנה אחרים  ,כגון יום  -השנה להצהרת בלפור  ,יום  -השנה לכניסתו של אלנבי לירושלים  ,יום -
השנה לזכר שהדא ערבים  .אין פלא אפוא שדברים אלה שבו את לב בני  -הנוער  ,ולייחוד המשכילים
שבהם .

שלושת הבנקאים החשובים ביותר בארץ  -ישראל  -אחמד חלמי

ורשיד אל  -חאג ' אבראהים  -היו חברי

המפלגה ,

פאשא  ,עבד

אל  -חמיד שומאן

ולפיכך ניתנה לאל  -אסתקלאל שליטה מלאה

כמעט על מערכת הבנקאות הערבית  .כך הבטיחה לעצמה כי אנשיה יהיו שותפים בכירים בכל

המפעלים הפוליטיים  -הכלכליים של ערביי הארץ .
במאי

ייסדו שני האסתקלאלים אחמד חלמי פאשא וחותנו עבד אל  -חמיד שומאן את ' הבנק

1930

הערבי '  .בהיותו הבנק הערבי היחיד בארץ באותה עת  ,ובשל כשרונם של מנהליו  ,התפתח הבנק יפה .
ההון הראשוני שהושקע בו ,
ל 105 , 000 -

15 , 000

לירות ארץ  -ישראליות  ,עלה

ב  1934 -ל  40 , 000 -וב - 1943 -

לירות ארץ  -ישראליות  .בעקבות הצלחתו נפנה אחמד חלמי

ב 1935 -

להקים בנק

נוסף  ' -הבנק החקלאי הערבי '  .זה היה גלגולו המודרני של ' הבנק החקלאי העות ' מאני ' שנוסד

ונסגר עם כיבוש ארץ  -ישראל על  -ידי הבריטים  .מטרתו העיקרית של הבנק במתכונתו

ב 1898 -

החדשה היתה זהה לזו הקודמת  :להעניק הלוואות בריבית נמוכה לפלאחים נצרכים  .עתה נוסף גם

יעוד אחר  -למנוע מכירת קרקעות ערכיות ליהודים  ,על  -ידי קנייתן או הענקת הלוואה לבעל -
הקרקע הנצרך  .עד
הערבי ' ,

כיהן אחמד חלמי כמנהלם של שני הבנקים  .אז ניתק קשריו עם ' הבנק

ל 1940 -

אך המשיך לשמש כמנהלו של ' הבנק החקלאי הערבי '  .כדי להרחיב את חוג  -לקוחותיו שינה

את שם הבנק ל ' בנק האומה

הערבית ' " .

4

המג ' לסיון ניסו להילחם בשליטת האסתקלאלים בענף  -הבנקאות  .בנובמבר

1936

כינסה ' הוועדה

הלאומית ' של יפו אסיפה של בעלי  -הון  ,ובה ניסו לעורר את המשתתפים להקים בנק ערבי

חדש ,

שיהיה נתון למרות החסינים  .התכנית נכשלה  -בין השאר בשל התנגדותם החריפה של אנשי אל -

אסתקלאל " .

4

ברוב המפעלים הפוליטיים  -הכלכליים של ערביי ארץ  -ישראל נשמר מקום נכבד לאנשי אל -
אסתקלאל  .כאשר נערך ב -

1931

מפעל ' קופת האומה ' ( ' ונדוק אל  -אמה ' )  ,שנועד למנוע מכירתן של

קרקעות ערביות ליהודים  ,נכלל בין ארבעת חברי הוועדה המרכזית גם אחמד

חלמי פאשא  ' .י '

כך גם

בעקבות ' יריד המזרח ' היהודי הועלה הרעיון לערוך יריד ערבי ואת הביצוע קיבלו על עצמם אחמד
חלמי ,

48

עבד אל  -חמיד שומאן ואחרים .

ב7-

ביולי

1933

נפתח במלון ' פלאס ' בירושלים ' היריד

הסוכנות רידודי לא " י  ,המחלקה המדינית  ,האגף הערבי  ,מוסדות וארגונית ערביים בארץ  3 ,בינואר  , 1943אה " ג :
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אל  -קדם ,

מפלגת אל  -אסתקלאל  -ראשיתו של ראדיקאליזם פלסטינאי ,

הערבי ' והוא קצר הצלחה  .י '

1937 -1930

לפיכך החלו חלמי ושומאן לפעול למען הקמת חברות כלכליות

ערביות  ,שתסייענה בהפצת התוצרת הערבית המקומית ובהחרמת התוצרת הזרה .

מראשית דרכה הבינה אל  -אסתקלאל את ההשפעה הרבה שיש לעיתונות אוהדת על ציבור  -אוהדיה

הפוטנציאלי  .לפיכך החלה עם צעדיה הראשונים לנסות ולרכוש לצדה עיתונים  ,אם על  -ידי קנייתם
בכסף ואם על  -ידי פרסום מאמרים אוהדים בגליונותיהם  .זמן קצר לאחר הצטרפותו של עוני עבד
אל  -האדי למפלגה נרכש העיתון ' אל  -חיאת ' שהיה לבטאונה  .השפעה רבה קנתה לה המפלגה גם
בעיתונים ' אל  -ערב ' ו ' אל  -ירמוך ' בהם כיהנו במשך זמן  -מה אנשיה כעורכים  .כך היו למעשה גם

עיתונים אלה לבטאוניה  .לעתים תכופות פרסמו אנשי אל  -אסתקלאל מאמרים בעיתוני המחנות

הגדולים כ ' אל  -ג ' אמעה אל  -ערביה ' ו ' מראת אל  -שרק ' .
השפעתה על העיתונות היתה מקור  -כוח רב עוצמה בידי המפלגה  .העיתונות יכלה להסית נגד
הבריטים או להניע אנשים וגופים פלסטינאים לפעולה נגדם  .לעתים תכופות די היה בכך

שהעיתונות  -או חלקה  -תכנה ' פחדן ' את אחד המנהיגים כדי שהלה יזדרז לפתוח בפעילות
לאומית מואצת ולהוכיח את ההיפך  .פרשת הוועדות הממשלתיות היא דוגמה בולטת לכך .
בספטמבר

1932

לחצו חברי אל  -אסתקלאל על הוועד  -הפועל הערבי לקבל החלטה האוסרת על

ערבים לשרת כחברים בוועדות ממשלתיות  .הנציב העליון ווקופ דיווח על כך למשרד  -המושבות ,
וציין ברוח אופטימית

:

'  . . .המפתי וחברים מתונים במפלגת נשאשיבי התומכים בי  ,ידאגו ודאי לכך

שהחלטה זו לא תצא אל הפועל ' .

2

'

תקווה זו עתידה היתה להתבדות במהרה  .עוני עבד אל  -האדי

התפטר מוועדת  -העבודה הממשלתית  ,וכשבוע לאחר  -מכן הלכו בעקבותיו החברים הערביים

בוועדת  -הדרכים " .

אל  -אסתקלאל החלה להפעיל לחץ ולפרסם מאמרים בעיתונות כדי לשכנע

חברים בוועדות נוספות להגיש את התפטרותם  ,ופעולתה נשאה במהרה פרי  ' .למתונים יש כה מעט
אומץ ' ,

כתב ווקופ  ' ,עד שרק מעטים מעיזים לשתף פעולה עם הממשלה  ,בשל חששם מן הביקורת

החריפה שמתחו עליהם מנהיגות אל  -אסתקלאל והעיתונות ' .

4

'

שנה אחת בלבד לאחר תחילת

פעולתה של אל  -אסתקלאל בנושא זה  ,דיווח הנציב העליון בנימה של כישלון מוחלט

:

עוני עבד אל  -האדי היה הראשון שהתפטר מאחת הוועדות המינהליות שכה ציפיתי שתוכלנה
לשמש מקום בו יעבדו יחדיו ערבים  ,יהודים ובריטים  .אחריו התפטרו אחרים מחשש מפני
הביקורת החריפה שנמתחה בעיקר על  -ידי אל  -אסתקלאל  . . .עוני היה אחת הסיבות העיקריות
להצלחתה של מדיניות

זו " .

בהיותה מפלגה קטנה וחסרת כוח  -אדם התקשתה אפוא אל  -אסתקלאל לבצע פעולות מעשיות רבות -

היקף נגד המנדט  .עיקר משקלה היה בהעלאת הרעיון ובנכונותם של אנשיה להיות דוגמה

C.I.D.

 . 4 . 5 . ,ק  , 19 / 33 ,סודי ,

ביולי

שם

מוסדות וארגונים ערביים בארץ

51

דו " ח

52

מווקופ לקליפ  -ליסטר  16 ,בספטמבר  )( / ) [ ) ( / 733 / 219 / 97105 / 2 , 1932אק

53

פרטי ואישי  4 ,כאוקטובר  , 1932שם  :ח ' יריה קאסמיה ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 67

54

מווקופ לקנליפ  -ליסטר 22 ,

55

סודי .

בדצמבר

21

, 1933

 ) . 2 , 1932ק

;

( לעיל  ,הערה

. ) 48

 ) ( / ) [ ) ( / 733 / 215 / 97054 .אק

 21באוקטובר 1 . 2 , 1933ק  / 733 / 239 / 17356 .ל) [ )  /ל) )1ק

105

יובל ארנון  -אוחנה

בהגשמתו  .באווירה התוססת של שנות השלושים היה פעמים רבות די בכך כדי לפתוח בתהליך של

ביצוע  .גם בעת העלאת הרעיון וגם בשעת הוצאתו אל הפועל יכולה היתה אל  -אסתקלאל למתוח
ביקורת חריפה על שאר הגופים הפוליטיים שלא העזו להרחיק לכת כמוה בפעולתם נגד השלטונות
הבריטיים  .היא השכילה בדרך  -כלל לנצל הזדמנויות אלו .

מאבקים פנימיים וחילוקי  -דעות
חזון האחדות הכל  -ערבית ומעורבותה של מפלגת אל  -אסחקלאל הארץ  -ישראלית בפעולותיהם של
שאר הסניפים שלה בארצות הערביות השונות  ,היו למפלגה מקור  -כוח וגורם  -חולשה גם יחד .

המפלגה שאבה עידוד וסיוע מצד אנשיה בארצות האחרות  ,אך שוסעה ופוצלה בעקבות המאבקים
הפנימיים וחילוקי  -הדעות הרבים שהיו מנת  -חלקם של תומכי החזון של אחדות ערבית .
הקרע הפנימי הראשון נתגלע בין המפתי  ,חאג ' מחמד אמין אל  -קסיני  ,ושאר אנשי  -המפלגה .

בראשונה היו היחסים בין שני הצדדים טובים  .המפתי  ,שהיה בזמנו פעיל במשטרו של פיצל

בדמשק  ,שמר על קשר עם האסתקלאלים והעסיק רבים מהם במועצה המוסלמית העליונה או

במשרות אחרות הקשורות בה  .לעתים התערב חאג ' אמין למען איש זה או אחר אצל השלטונות .

היחסים בין שני הצדדים נעכרו לאחר מאורעות  . 1929הבריטים ניצלו משבר כספי במועצה
המוסלמית העליונה והפעילו על המפתי לחץ כדי שיחדל מפעולותיו

המתסיסות  ,תוך

להעמיד את משרותיו לבחירות חדשות  .חאג ' אמין ציית  ,וכאשר ערך בדצמבר
הכל  -אסלאמית

בירושלים ,

בה לקחו חלק נציגי

22

1931

איומים

את הוועידה

מדינות מוסלמיות  ,התחייב התחייברת סודית

לנציב העליון לא לגרום לסיבוכים ולא להתיר בוועידה התקפות על בריטניה או על מדינות אחרות ' " .
התחייבות זו לא נודעה לענשי אל  -אסתקלאל שנכחו בכנס  ,אולם נסיונותיו למנוע נאומים קיצוניים
ולדחות החלטות חריפות בלטה לעיני כל .

לקראת סיום הוועידה הכל  -אסלאמית ביום

13

בדצמבר

, 1931

נפרדו מספר צירים אסתקלאליים

מקרב משתתפיה וערכו כנס סגור בביתו של עוני עבד אל  -האדי  .הידיעות על פגישה זו מקוטעות
וכלתי  -בהירות  .אולם ממקורות שונים  -לרבות עזת דרוזה  ,שנכח בפגישה  -נודעו פרטים מספר .
בפגישה נכחו כחמישים צירים ערבים

מארץ  -ישראל ,

מסוריה ,

מעיראק ,

מחג ' אז ,

ממצרים ,

ממארוקו  ,מאלג ' יריה ומתוניסיה  ,שכתבו ' מצע לאומי ' ( ' מית ' אק קומי ' ) שתואר כ ' תחילתו של שלב

פעילות חדש בדרך התנועה הערבית ובמטרותיה '  .מצע זה חזר על קווי  -היסוד האסתקלאליים
העיקריים בנושא האיחוד הערבי והמאבק נגד המנדט

א

:

המדינות הערביות הן יחידה אחת שאין לחלקה  .כל מה שיעשה כדי להפרידן [ זו מזו ] לא
תסכים לו האומה הערבית ולא תודה בו .

ב

כל מדינה ממדינות ערב צריכה לשאוף  . . .לעצמאות מלאה  ,ולהתנגד לכל רעיון שמטרתו
לעזור למדיניות מקומית .

56

מברק

2ח152

106

מהנציב העליון לשר  -המושכות  ,מידי

וסודי 21 ,

בנובמבר

 : 1931סודי 25 ,

בנובמבר

, 1931
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מפלגת אל  -אסתקלאל  -ראשיתו של ראדיקאליזם פלסטינאי ,

1937 -1930

מאחר שהקולוניאליזם [ במקור  :הישכנות ] עומד בניגוד גמור לכבודה של האומה הערבית

ג

ולמטרתה הכבירה  ,מתנגדת לו האומה הערבית ותילחם בו בכל כוחה .

'

7

בפגישה הוחלט לערוך בקרוב ועידה כל  -ערבית  :לשם כך נבחר ועד  -מכין  ,שרוב חבריו היו ארץ -

ישראלים  ,לרבות עוני עבד אל  -האדי  ,עזת דרוזה  ,צבחי אל  -ח ' צ ' רא ועג ' אג '
נביה אל  -עט ' מה וריאץ '

בין הזרים היו

נויהץ ' .

אל  -צלח " .

החלטות אלה לא עלו  ,כמובן  ,בקנה אחד עם קשייו של המפתי בניהול פעילות פוליטית קיצונית
אל  -אסתקלאל  ,ודרכיהם

וגלויה נגד השלטונות  .ואכן  ,עד מהרה נוצר פער בינו ובין שאר חברי
נפרדו  .עם פרוץ המרד הערבי

ב 1936 -

שב פער זה והצטמצם  :המפתי הצטרף לוועד  -הערבי העליון

והעניק סיוע גלוי לכנופיות הערביות  .בשנה שלאחריה ,

קרע פנימי אחר חל בשורות אל  -אסתקלאל

ב , 1932 -

, 1937

עלתה לו פעילות זו במשרתו .

כאשר מרד אבן ךפאךה נגד שלטונו של עבד

אל  -עזיז אבן סעוד בחג ' אז  .המרד העלה שוב אל פני  -השטח את אחד הקרעים העמוקים ביותר

בעולם הערבי של ראשית המאה  -הקונפליקט בין ההאשמים והסעודים  .אנשי בית

האשם ,

ובראשם עבדאללה אמיר עבר  -הירדן המזרחי  ,קיוו לפגוע במשטר הסעודי  ,סייעו לאבן רפאדה

וניסו לשתף במרד שבטים בדווים אחרים בחצי  -האי ערב  .תומכיהם של הסעודים בעולם הערבי

התנגדו למורדים וקיוו לדיכוים המהיר על  -ידי אבן

סעוד " .

קרע זה השתקף מיד בפיצול בקרב החברה הפלסטינית  ,ובייחוד בין אנשי אל  -אסתקלאל  .עוני עבד

אל  -האדי  ,צבחי אל  -ח ' צ ' רא וחאג ' אמין אל  -חסיני צידדו בהאשמים ובמרידתו של אבן רפאדה  ,בין
השאר מתוך נאמנותם לפיצל  ,שהיה מבית האשם  .המפתי נימק תמיכתו בכך שעבד אל  -עזיז אבן
סעוד גינה את מאורעות

, 1929

לא שלח נציגים רשמיים לוועידה הכל  -אסלאמית ב -

1931

ולא תמך

ועג ' אג ' נויהץ '

בהמשך פעולותיה  .לעומתם תמכו עזת דרוזה  ,אחמד חלמי פאשא  ,סאמי אל  -סראג '

בסעודים  ,משום שההאשמים מכורים לאנגלים ועיניהם לבצע כסף ' " .
הפיצול הפנימי בין הפרו  -האשמים והפרו  -סעודים נמשך גם לאחר דיכוי מרידתו של אבן רפאדה .
עתה עלתה על הפרק עריכת הוועידה הכל  -הערבית  ,שעליה הוחלט בישיבה בביתו של עוני עבד אל -

האדי  .הפרו  -האשמים קראו לעריכתה בבגדאד  -מקום  -מושבו של המלך פיצל

הפרו  -סעודים

;

תבעו לערכה בלכה או במקום נייטראלי כגון בגבול עיראק  -נג ' ד  .י 6האסתקלאלים הסוריים הציעו
כפשרה לערוך אותה בדמשק .

57

, Haj Amin Husseini

חדית ' ה  ,צידון
אסקו  ,עמ '

58

 , 1951עמ ' : 87 - 86

ידיעות

עו  -יה 13 ,

ביוני

( לעיל  ,הערה

ח ' יריה קאסמיה

 , ) 1עמ '

[ משה שרתוק ]  28 ,בפברואר  , ] 932אצ " מ  : 5 / 25 / 3051ראה

. 67 - 66

ידיעות על המרד בחג ' אז  ,סודי בהחלט  ,מאת מ  .ש  [ .משה
סודי ,

21

אה " ג  ,תיק

 ; 8 / 30דאר היום 18 ,

ביולי

עו  -יה ,

, 1932

60

ידיעות

61

מאת

שרתוק ] 17 ,

ביולי

, 1932

אה " ג  ,תיק

א .ח.כ,.
]/

21

ביולי

: 1932

ידיעות

גד 29 ,

ביולי

, 1932

.

שם .

 2 , 47 / 32 ~ Exiract from Palestine Po /ice Secretבדצמבר / , 1932

 : 371 / 1601 1מאת 1 . Humphrysן  .ק [ הנציב העליון בעיראק ] אל קנליפ  -ליסטר  ,בגדאד 27 ,
אסקו  ,עמ '

: 8 / 30

ידיעות

גד ,

שם .

ען10ויוחטpprecialion 5

שם :

בדצמבר

: 1931

. 764

שיחה עם ת  .ד  .על שליחותו לרבת  -עמון מאת מ  .ש .
גם :

59

ניירות

טיגארט , 51 . /) . ) . ,

מיכל

,1

תיק
, 1932

 ( 3פ ) ; עזה דרוזה ,

חול אל  -חרכה אל  -ערביה אל -

ביולי

, 1932

אביב

סודי .

. 765

107

יובל ארנון  -אוחנה

בספטמבר

, 1933

כאשר היו המגעים בעניין הוועידה הכל  -ערבית

בעיצומם ,

נפטר המלך פיצל

בעיראק  .מותו היה מכה קשה למפלגת אל  -אסתקלאל  ,שכן היה דמות  -המפתח ומי שנתן את הדחף
העיקרי לאיחוד הכל  -ערבי  .תומכיו התקשו לקבל במקומו את יורשו  ,המלך ע ' אזי  ,שכן היה זה

שליט רפה  -רוח ונכונותו לפעילות כל  -ערבית היתה קטנה ביותר .

(6

לא חלף זמן רב ושוב ניחתה מכה על אנשי אל  -אסתקלאל  :בראשית

פרצה המלחמה בין ערב -

1934

הסעודית ותימן  .שוב התפצלה המפלגה לשני גושים  -הפרו  -האשמים תמכו באסאם יחיא התימני

והפרו  -סעודים תמכו באבן סעוד  .אולם עתה ניכרה ירידת  -כוחם של הראשונים  .מות פיצל  ,אי -
פעילותו של ע ' אזי  ,הפגיעה בפופולאריות של עבדאללה בשל פרשת ע ' ור אל  -כבד שנתגלתה באותו

זמן " -

כל אלה החלישו אותם

מאוד " .

משלחת השלום שיצאה מטעם ערביי ארץ  -ישראל לתווך בסכסוך זה אפיינה את החולשה הרבה
שפקדה את אל  -אסתקלאל  .חשיבות רבה לא היתה למשלחת זו  .המלחמה היתה קצרה ומהירה  ,ואבן

סעוד היכה את התימנים מכה  -ניצחת  .טיעונם של הפרו  -סעודים כי נצחון אבן סעוד יביא לאיחודו
של כל חצי  -האי ערב תחת שליט אחד  ,כצעד בדרך לאחדות הכל  -ערבית  ,התגלה כאמרה ריקה מכל
תוכן  .אבן סעוד אמנם ניצח  ,אך חצי  -האי  -לא כל שכן העולם הערבי  -רחוקים היו מהאיחוד .

לאנשי המשלחת הארץ  -ישראלית לא נותר אלא לערוך ביקורי  -נימוסין אצל השליט הסעודי
ולעשות למען יוקרתם לקראת שיבתם ארצה  .אלא שהפעם השכיל המפתי לקשור את המשלחת

ופעילותה בשמך שלך יותר מאשר בשמה של מפלגת אל  -אסתקלאל  .כך נקטף פרי זה על  -ידי

חאג '

אמין עצמו " ' .
דווקא בעת שבזירה הארץ  -ישראלית הוכיחו המאורעות של שלהי

כי אל  -אסתקלאל הצליחה

1933

להניע את האוכלוסייה לפעול על  -פי דרכה הפוליטית ולהפנות את המאבק נגד הבריטים  ,גרמו
הסכסוכים הפנימיים להתפוררותה המהירה  .באוקטובר

1933

הודיעו שלושת חברי סניף יפו על

פרישתם  ,שכן כשלושה חודשים לא כונסו לישיבה  " .שבוע לאחר  -מכן נסגר הסניף " .
7

6

הצדיק עוני עבד אל  -האדי את דעיכת פעולותיה של המפלגה במלים אלה

:

'.

במארס

1934

 . .כשמפלגת אסתקלאל

נוכחה בהצלחת שליחותה החדשה  ,נתמזגה בעם כדי שלא להרבות מפלגות  .העם מגשים את

שאיפות המפלגה  ,ולפיכך אין היא רוצה להבליט את

62

דו " ח C . I . D .
17

63

 . 4 . 5 . ,ק  , 23 / 33 ,סודי  22 ,כספטמבר , 1933

באוקטובר  : 1933עזת דרוזה ( לעיל  ,הערה

, ) 57

עצמה ' " " .
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עמ ' . 89 - 88

היה זה משא  -ומתן בין עבדאללה והסוכנות היהודית על רכישת קרקעות בעבר  -הירדן  ,באיזור עיור אל  -ככד  ,שליד
גשר דאמיה  .העסקה לא יצאה אל הפועל בעקבות פרסומה ברבים .

64

דו " ח C . I . D .

65

דו " ח C . I . D .

 . /) . 5 . .ק .
 . ,4 . 5 . .ק .

14 , 10 / 34

באוקטובר . 1933

66

פלסטין ,

67

שם 18 ,

באוקטובר . 1933

68

הארץ ,

 7במארס

. 1934

ביולי

 , 7 / 34סודי 26 ,

10

108

אל  -אסלאמיה .

, 1934

באפריל

7878ן  / 371 /נ ) ו  ) ( /אק
, 1934

שם .

י

,

מפלגת אל  -אסתקלאל  -ראשיתו של ראדיקאליזם פלסטינאי ,

ביולי

1934

1937 -1930

דיווח ה  -סי  .אי  .די  .כי מפלגת אל  -אסתקלאל אינה פעילה עוד  ,וכי גם עיתוניה הפסיקו

את הופעתם  " 1 .ערב פרוץ המרד הערבי חידשה את פעולתה  ,אלא שבאפריל

1936

נתמזגה  -יחד עם

שאר המפלגות  -בוועד  -הערבי העליון וחדלה מפעולותיה העצמאיות  .רק לאחר חיסול המרד

בשנות הארבעים חידשה את פעולתה  ,אך זו התנהלה בדפוסים שונים לחלוטין " .

7

*
ברור אפוא כי גם במספר חבריה הזעום ובפיצוליה הפנימיים הרבים נודעה לאל  -אסתקלאל השפעה

רבה בציבור הערבי בארץ  -ישראל  .רעיונותיה פעפעו בקרב האוכלוסייה  ,בייחוד העירונית

והצעירה ,

והיכו הדים  .ואכן נראה שהיה למפלגה חלק לא מבוטל בקבלת עקרון ' אי שיתוף הפעולה ' עם
הבריטים במארס

הערבי באפריל

, 1933

. 1936

במאורעות שהתחוללו בארץ באוקטובר  -דצמבר

רק בסופו של המרד הערבי  ,בשנים

, 1939 - 1938

1933

ובראשית המרד

נתברר כי דרך פעולה

זו ,

החותרת להתנגשות ישירה עם השלטונות הבריטיים  ,מוטעית מיסודה  ,ונסתיימה בכישלון חרוץ .

אולם כאשר הובהר הדבר היתה כבר החברה הפלסטינאית מותשת  ,אבידותיה נאמדו

באלפים ,

ומנהיגיה  -לרבות המפתי  -ישבו כגולה .

69

70

דו " ח  . 5 . . C . I . D .ג  .ק
י'

, 10 / 34 ,

14

ביולי

, 1934

סודי  ,שם .

נבו  ' ,ההתפתחות הפוליטית של התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית

דוקטור לפילוסופיה  ,הוגש לאוניברסיטת

הלכן " של שנת

 , ' 1939המתפרסם

תל  -אביב , 1977 ,

, ' 1945 - 1939

חיבור לשם קבלת התואר

פרק ד  .וראה מאמרו ' ערביי ארץ  -ישראל ו " הספר

בחוברת זו .
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