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 ההתארגנות היתה רקע איזה ועל מה •
ץ הראשונה הפלסטינית
הכי בעקבות היתה הראשונה הפלסטינית ההתארגנות

 בהצהרת מאבק לשם ארץ־ישראל, של הבריטי בוש
 הרובד שכם על ככולה, רובה נישאה, זו התארגנות בלפור.

אשר העשירות, הניכבדות, המישפחות של האריסטוקרטי
ה את שאירגנו הם הראשונים. המשכילים יצאו מתוכן ,

 הם הבריטי. הכיבוש לאחר מייד פוליטי, למאבק ציבור
דמשק״. עם ״איחוד של הסיסמה תחת זאת עשו

דרומי״ ״הכל להפוך היתה שלהם כוונתם •
. ץ סוריה של

 להשיג ביותר המהירה הדרך שזוהי הנחה מתוך כן,
 שבדמשק אז היה נראה הציונות. הגשמת ולמנוע עצמאות

ההאשמי. חוסיין בן פייסל, בראשות ערבית, מדינה תקום
 וסוריה חוסל בדמשק ההאשמי השלטון כאשר מכן, לאחר •

 שנות לאמצע עד אלה אלמנטים נאבקו למנדט, הפכה
 המנדט שינוי למען פלסטין! ענייני על בעיקר ׳30וד

 לעצירת בלפור, הצהרת לביטול להפסקתו, או — הבריטי
יותר. נוח קונסטיטוציוני מישטר ולהקמת הציונות,

 הפלסטיני המאבק נוהל אמצעים באילו •
ץ בראשיתו

 ניסיון זד■ היה ותעמולתיים. מדיניים באמצעים בעיקר
 ההתנגדות הבעת על-ידי בארץ, הבריטי השלטון על ללחוץ

 לשכנע ונסיון השלטון, לצורת הערבית האוכלוסיה של
 מזיקה בארץ־ישראל שמדיניותה באנגליה, דעת־הקהל את

המוסלמי. בעולם הבריטיים לאינטרסים
 כ״חכר נציגות לפלסטינים היתה האם •

ך בז׳נווה !הלאומים״
 היהודי ליישוב גם פורמאלית. נציגות להם היתה לא

האלמנט וזהו אחד, דבר היה פורמאלית. נציגות היתה לא
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 הפלסטינית ..ההתארגנות
 של היווה הראשונה

האויססוהואם׳ החבר
 מישלחת היתה בז׳נווה :תקופה באותה היחיד הפאךערבי

 איחסן של בראשותם ״סוריה־פלסטינית״, לעצמה שקראה
 התנועה את לייצג ניסו הם אל־סאלם. ושאקיב ג׳עברי ביי

 היתה זו אבל וארץ־ישראל. סוריה של המשותפת הלאומית
פיקציה.
ז מדוע •

 ערבית היתד■ הלאומית־הערבית־הפלסטינית התנועה
הפו בהתנהגות פלסטינית אבל האידיאולוגיים, בתכנים
משו מדינית לפעולה שנים באותן נטתה לא היא ליטית.

 הערכה מתוך בסוריה, הערבית הלאומית התנועה עם תפת
ש ידיעה ומתוך שונות, הבעיות שונות, הן שהמטרות

 בהתנגדותם הפלסטינים מאשר עיקביים פחות הסורים
 מנהיגים היו 1922 שבשנת ידעו הם הציוני. למיפעל
 הציונית, התנועה עם להסכם להגיע מוכנים סורים לאומיים

 כבר זה כי אם חושב, ואני הפלסטינים. הערבים חשבון על
באותו להמשיך מגמה שוב היתה 1930 שבשנת ידוע, פחות

 אפשרי להסכם ביחס הציונים עם מגעים וקויימו קו,
 מגיבוש לרתיעה הוסיף זה שגם כך, הצדדים. שבי בין

 ה־ הטון. את כמובן יתנו הסורים שבה מאוחדת, חזית
 אבל סורית־פלסטינית, לעצמה קראה בז׳נווה מישלחת

 של מישלחת אלא פלסטינית, מישלחת היתה לא היא
ארצם. עצמאות למען בקאהיר שפעלו סורים גולים
 אותה כמהלך הפלסטינים, גיסו האס •

 וכלכליות חינוכיות מיסגרות לטפה התקופה,
ז מייוחדות
 אירגו- גם מפותחת, די היתה לא הפלסטינית התנועה

 של כלים וליצור להצליח כדי מושגית־אידיאית, וגם נית
 בתחום היהודים. שעשו כפי — מדינה־בתוך־מדינה מעין

ה החינוך שמערכת כיוון בכך, צורך היה לא החינוך
 לאומיים היו ותכניה תרבותה בערבית. התנחלה ממשלתית

משא בגיוס לערבים היהודים בין עצום הבדל היה דיים.
 מאשר יותר רבים משאבים היו לציונות כספיים. בים

 דד את מימנה שבקושי הפלסטינית, הלאומית לתנועה
 לתחום אשר אלמנטריות. פעולות כמה ועוד שלה מישרד

 ארצה באו היהודים בנסיבות. שוני שהיה הרי הכלכלי,
 המיסגרת את לכונן כדי בה, ולהיבנות לבנות מנת על

 של גדול מיטען גם היה ההמונים. קליטת את שתאפשר
 וכל הקרקע. אל לשוב חברתיים, ניסויים לחולל רצון

פעולה. חייב זה

 היישוב של המצב תמונת היתה מה •
ץ הערכי
 זה נורמאליים. יותר הרבה תנאים שררו הערבים אצל

 הצד את שחוללו הנסיבות כל אדמתו. על היושב עם היה
 היהודי, והיישוב הציוני המיפעל של הקונסטרוקטיווי

ארץ־ישראל. ערביי בקרב קיימות היו לא

 בהדרגה ;,להתקדם
ת א עצמאות״ לקר

 אנטי־אימפרי־ סממנים זה כמאבק היו •
ץ אליפטיים
 ובתנועה בריטי במנדט מאבק שזהו היתה התחושה

 האנטי- המאבק אנטי־אימפריאליסטי. מאבק ולא הציונית,
 המאוחרות ׳30ה־ בשנות רק החל העקרוני אימפריאליסטי

 לא הבעייה בלבד. מעטים חוגים והקיף ,׳40ה־ ובשנות
 מה את להשיג אלא עקרוני, אנטי־אימפריאליזם היתה

והת הזר בשלטון השתתפות :בעיראק למשל, שהשיגו,
 העיקרית הבעייה עצמאות. לקראת הדרגתית קדמות
 הבריטי, המנדט של הציוני התוכן היתה הפלסטינים בעיני

 בעובדה טמון פלסטין ערביי של הייחוד קיומו. עצם ולא
ה נגד מאבק — מייוחדת היתה הפוליטית שבעייתם

 התגבשו זו פוליטית בעייה וסביב הציונית. התיישבות
 לעומתם, הסורים, המאבק. ומטרות הפוליטיות המיסגרות

צרפתית. בהתיישבות ולא צרפתי במנדט נאבקו
אח מערכים הארץ ערכיי שונים כמה •
כאיזורץ רים

 ולכן אחרת, פוליטית מציאות היתד■ בארץ־ישראל
אחרים אתניים קווי־ייחוד אחרות. מאבק מטרות נוסחו

 - באידיאולוגיה ערבים
פרסטיניס

בוליטיתי• בהתנהגות
 ימי-הביניים. של לאירופה דומה כאן המצב נמצאו. לא

 מחזיקה ומרביתו אחת, ספרותית תרבות יש הערבי לציבור
ה האחידות נעלמת היומיומי במישור אחת. בדת גם

 לשונות של מאוד מגוונת קשת נפרשת ובמקומה לשונית,
 השוכן גיאוגרפי איזור אותו — הגדולה סוריה מקומיות.

 אחת, לשונית קבוצה מהווה — למצריים תורכיה בין
 הייחוד קווי אבל לזה. זה קרובים שונים, דיאלקטים ובה

 דיאלקט בנמצא אין גיאוגרפיים. אינם ביניהם החוצים
 סוריה, הארצות: בארבע סורי. דיאלקט לעומת פלסטיני

אקו דיאלקטים ישנם וארץ־ישראל, עבר־הירדן לבנון,
שונים. לוגיים
1 אומרת זאת מה •

 אחד, בדיאלקט יותר או פחות מדברים הבימאים
 וגם אחד, בדיאלקט יותר או פחות מדברים הכפריים

 של המייווזדות התופעות את אחד. דיאלקט לעירוניים
בדמשק. וגם בטריפולי גם נמצא הירושלמי הדיאלקט


