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 Sammendrag 
 
Min Masteroppgave handler om den arabiske oppstanden mot Storbritannias mandatstyre i 

Palestina. Britenes administrative system ble aldri akseptert av de palestinske arabere, og 

konsekvensen ble en rekke opprør. Ei heller lyktes den britiske mandatmakt med å etablere 

effektive kommunikasjonskanaler med araberne. Den innfødte arabiske befolkning var imot 

en voksende immigrasjon av jøder til Palestina som til dels fortrengte den arabiske befolkning 

ved oppkjøp av eiendommer og jord. Britenes prioritet var å støtte etableringen av et jødisk 

hjem. Dette betød en ytterligere provokasjon for den arabiske folkesjelen. Konflikten utviklet 

seg i en stadig mer voldelig og blodig retning. I 1936 var arabernes misnøye og uro på 

bristepunktet og konsekvensen var utbrudd av «Det Store Opprøret». Kampen sto imellom 

britiske politi- og militærstyrker på den en side og fattige bønder med små ressurser på den 

annen side. Det var en «Davids kamp mot Goliat». Resultatet var uunngåelig og ventet. I 1939 

hadde britene som en global makt satt på de nødvendige ressurser, og de knuste opprøret. 

Nederlaget fikk en katastrofal konsekvens for araberne – på kort og lengre sikt. 
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Forord 
 
Å skrive en Masteroppgave har vært en berikende opplevelse. Spesielt også fordi tema for 

oppgaven har gitt meg et nytt perspektiv på Midtøsten og de komplekse menneskelige og 

politiske forhold som eksisterer der. 

Arbeidet med primærkilder i ved Middle East Center i Oxford var viktig og lærerikt, og ikke 

minst møtet med ressurssterke fagpersoner. 

Jeg vil takke min veileder Toufoul Abou-Hodeib for tålmodig veiledning, og Hilde Henriksen 

Waage for inspirerende seminarer. Det var givende å være del av Master gruppen med mange 

dyktige medstudenter. De mange spennende innspill og diskusjoner ga viktige tanker for å 

fullføre min egen oppgave. 

 

 

 

         Dag Østvik 

          

         Bærum, 19. mars 2019
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Kapittel 1 – Innledning 
 
Min historiefortelling vil handle om det store arabiske opprøret i Palestina i 1936 mot det 

uønskede britiske mandatstyret i Midtøsten. Opprøret var blodig og langvarig. Det kulminerte 

sommeren 1939 hvor opprøret var knust. Det var en kamp hvor arabiske bønder og byfolk 

kjempet mot verdens ledende stormakt, Storbritannia. Resultatet av konflikten var uunngåelig. 

Dog var opprørsviljen sterk, dyp og bred, og inn mot årsskiftet 1937 hadde britene tapt 

posisjoner og kontroll over vesentlige områder. Men som en stormakt hadde britene 

tilstrekkelige ressurser til å endre utviklingen. Nye styrker ble hentet inn og opprøret ble knust 

og fikk sin slutt 1,5 år senere.  

Den palestinske historiker, Walid Khalidi, forteller om 15.000 sårede og drøyt 5.000 drepte 

under opprøret. En del av disse døde grunnet interne arabiske konflikter. Dette må sees i 

forhold til en ikke jødisk befolkning på en snau million innbyggere.1 I 1939 var tallet på 

arabiske fanger over 9.000 som var mere enn ti ganger så mange sammenlignet med to år 

tidligere. Mot slutten av streiken i 1936 satt seks hundre arabiske ledere enten i fengsel eller 

var internert. Tusenvis var holdt i fengsel uten rettssak og i overfylte fengsler. I starten på 

1938 til slutten av 1939 fikk mer enn hundre arabere dødsdom. På enkelte dager ble to til tre 

menn hengt samme dag.2 Samtidig var mange av de arabiske ledere arrestert, flyktet eller 

blant de døde. Det hadde også en stor betydning for det som skulle komme knappe ti år 

senere. Det jødiske folk var på fremmarsj med støtte av det internasjonale samfunn. Den 

jødiske immigrasjon hadde etter hvert ført til at situasjonen var blitt livstruende for det 

arabiske folk, og resultatet var en åpen konflikt. Opprøret i 1936 – 1939 hadde på en 

avgjørende og negativ måte svekket araberne, og når krigen og konflikten med den nye staten 

Israel kom i 1947 førte dette til en katastrofe - eller al-Nakba som araberne kalte den – og de 

ble fordrevet fra sine hjem og ble flyktninger.3  

Oppgavens fokus på det store opprøret 1936 – 1939 er valgt da fremtiden for det arabiske folk 

som bodde i Palestina da fikk en avgjørende vending. Det britiske mandatet for Midtøsten vil 

belyses og drøftes og da med fokus på Palestina. Hovedvekten vil være på arabernes motstand 

overfor det britiske mandatstyret og med et særskilt fokus på de britiske politistyrkers rolle og 

                                                             
1 Matthew Hughes, “The Banality of Brutality”, The English Historical Review, April 1, 2009, 313-354.  
2 Tom Segev, One Palestine, Complete (London: Abacus, 2001), 417. 
3 Rashid Khalidi, «The Palestinians and 1948», The War for Palestine, ed. Eugene Rogan and Avi Schlaim (New 
York: Cambridge University Press, 2007), 12-37. 
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hvilke metoder de benyttet i sin respons på arabernes motstandskamp. Mandatmakten 

opplevde en rekke mindre og større opprør hvor konflikten i slutten av 1930 årene var den 

kraftigste. Storbritannias mandat ble formelt godkjent av Folkeforbundet i 1922 ved San 

Remo konferansen. For å forstå bakgrunnen for det britiske mandatstyret og hvorledes det 

kom til virkelighet vil min historie starte litt tidligere.  

Storbritannia ble en global makt med ambisjoner om ekspansjon og kontroll i forbindelse med 

den industrielle revolusjon mot slutten av 1700 – tallet, hvor det skjedde en endring til mere 

effektive driftsformer og tekniske nyutviklinger. Via naturgitte forutsetninger ble 

Storbritannia et foregangsland og fikk et forsprang på andre nasjoner. Den industrielle 

revolusjon førte til gjennomgripende endringer i det britiske samfunnet. 

Samtidig var landet blitt verdens ledende sjømakt. Sjøtransport var en helt avgjørende 

forutsetning for effektiv global handel. Sjøen brakte Storbritannia til andre verdensdeler til 

Asia og særskilt India hvor sjøveien skapte grunnlaget for øket eksport og import mellom 

verdensdeler. Produksjonen av nye produkter trengte både råvarer og et marked som var en 

ytterligere grunn for å etablere nye faste besittelser som i India, Afrika og Amerika. Og 

derved skapte de et grunnlag og behov for lønnsomt varebytte. I denne prosessen ble britene 

en imperialistisk makt som sørget for en kontrollert samhandel og samarbeid i sine 

interesseområder. 

De seneste 100-150 årene inn mot første verdenskrig var de europeiske nasjoner kommet fram 

i lyset og utviklet sine institusjoner og styringssystemer. Storbritannias dominerende rolle 

som en global imperiemakt var i ferd med å oppleve en degressiv fase. Den demokratiske 

utvikling og tendens var tydelig i Europa, men ennå ikke kommet med full tyngde til 

Midtøsten.  

Problemstilling 

Jeg vil reise følgende hovedspørsmål for oppgaven: Hvordan utviklet britenes forvaltnings- og 

mandatstyre i Palestina seg til et styre preget av vold og brutalitet med påfølgende opprør?  

Det kan drøftes om britisk brutalitet var mer eksessiv enn det kolonimakter normalt benyttet i 

sitt koloniale styre. Det britiske mandatstyret ved politistyrkene hadde vide fullmakter knyttet 

til sin rolle og sitt ansvar for trygghet og sikkerhet. Et eksempel som kan belyse dette er 

politistyrkenes søken etter våpen og terrorister. Eksempelet er hentet fra Jerusalem East 

Mission sitt arkiv: «I forbindelse med politiets husundersøkelser på jakt etter terrorister ble 
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kvinner og eldre menn satt i bur uten vann i flere dager. 8 personer døde av utmattelse».4 

Historikeren Jacob Norris gir flere eksempler på overdreven maktbruk og vold.5  

 

Avstanden fra konfliktområdet var lang både fysisk og kommunikasjonsmessig tilbake til 

London. Det var mye usikkerhet og «tautrekking» i britisk politikk og da særskilt når 

spørsmålet om deling av Palestina ble drøftet. Det som drev britenes politikk var å beholde 

mandatmakten.6 Ikke minst grunnet britenes ønske om tilstedeværelse i området som hadde en 

svært strategisk beliggenhet. Den britiske regjering visste nok om den lokale maktutfoldelse 

og forvaltning i Palestina til å gjøre gode, korrektive tiltak. Da den store immigrasjonen av 

jøder til Palestina var en av hovedårsakene for uroen, er det interessant å drøfte hvorfor 

britene ikke satte inn tiltak som begrenset eller satte tak på denne. 

Hovedfokus vil handle om hvilke konsekvenser britenes forvaltning og mandatstyre fikk for 

araberne, og hvorledes dette utviklet seg til et stort opprør mot britene i 1936. Det var også 

flere trefninger og hendelser mellom arabere og jøder, men viktigst i forskningsarbeidet er å 

drøfte konflikten mellom britene som satt med formell myndighet og makt, og araberne som 

ble utsatt for denne. Araberne sa selv: «Vår terrorisme er et svar på det brutale 

mandatstyret».7 Det var mange initiativ for å stoppe den vonde spiralen. Ibn Saud, Saudi 

Arabias monark, var en pådriver og kom med et krav/forslag som følger: «All terror ville 

stoppe om immigrasjonen ble stoppet».8 Britene sa nei primært av prestisjemessige årsaker og 

foreslo det motsatte. Volden måtte opphøre først.  

Arabernes opprør i 1936, som ble kalt «Det Store Opprøret», fikk et ikke - tilfredsstillende 

resultat for den arabiske folkegruppen både på kort og lang sikt. Forskning og innspill i 

ettertid drøfter at araberne knapt var klare for et opprør. Det var ingen samlende ledelse, knapt 

noen institusjoner, svake finanser eller noen form for nasjonal planlegning. Bedre lederskap i 

1936 - 1939 ville også hatt en avgjørende betydning for å unngå al-Nakba (Katastrofen) i 

1948/499. Dette er nok en av hovedårsakene til arabernes svake stilling i Palestina også i dag. 

De ble rett og slett et utarmet folk etter «den tapte krigen» mot britene.  

                                                             
4 Jerusalem East Mission, Box 66, File 1, IMG 909 - 910 
5 Jacob Norris, “Repression and rebellion – «Britain’s respons to the Arab revolt in Palestine of 1936 – 1939”, 
Journal of Imperial and Commonwealth History, Volume 36 (2008): 25-45 
6 Michael J. Cohen, Palestine: Retreat from the Mandate, The Making of British Policy 1936 – 45 London: Paul 

Elek Limited, 1978),34. 
7 Cohen, Palestine: Retreat, 18. 
8 Cohen, Palestine: Retreat, 18-19. 
9 Eugene Rogan, Araberne, Historien om det arabiske folk (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2011), 311. 



 4 

Mitt tema og min hoveddrøfting vil avgrenses til perioden 1936 til 1939. Bakgrunnen for 

konflikten vil belyses inngående med utgangspunkt i 1916 med Hussein – McMahon 

samtalene. Grunnet oppgavens tema vil hovedvekt bli lagt på siste del av 1930 – årene, og 

særskilt den gjensidige voldsbruk mellom araberne og britiske tjenestemenn under opprøret i 

perioden forsommeren 1936 til sommer 1939. Jeg vil tematisk dele opp denne treårsperioden i 

to deler. Den første perioden, våren 1936 til ultimo 1937, var preget av streiker, protester og 

et forsøk på dialog, men også voldsbruk. Den andre perioden, ultimo 1937 til sommer 1939, 

var preget av gjensidig økende bruk av vold og brutale metoder – også av britiske 

tjenestemenn og politistyrker. 

Stormaktspolitikk og oppdeling av regionen 

Midtøsten var et strategisk knutepunkt for å kontrollere transport, handel og kulturutveksling 

mellom kontinenter. Inntil 1869 var Silkeveien den viktigste handelsrute til/fra Østen/Asia. 

Når Suezkanalen ble åpnet samme år fikk det østlige Middelhavet og Midtøsten en ytterligere 

ny dimensjon.10 

Ved årsskiftet 1912 var hele Nord - Afrikas kystlinje underlagt europeiske stormakter - enten 

som direkte kolonistyrer eller som protektorater.11 Det østlige Middelhavet herunder 

Midtøsten var en del av Det osmanske riket i mange hundre år fram til første verdenskrig. 

Dette riket sluttet seg til Østerrike – Ungarn i den første verdenskrig. Krigen betød slutten for 

det osmanske riket, et politisk, sosialt og religiøst system som hadde bestått i 600 år. Det store 

riket var på «taperlaget» i krigen. «Europas syke mann» som riket ble kalt måtte akseptere 

tøffe fredsbetingelser.12  

Da osmanske styrker i 1915 angrep britiske styrker som hadde i oppgave å holde Suezkanalen 

åpen, ble Palestina av strategisk betydning for Storbritannia. Det var både for å sikre den 

nordlige flanken mot Egypt, og dessuten for å skjerme arabiske provinser fra ottomansk 

aggresjon og styre.13 Osmanske styrker ble etter hvert fordrevet av britiske styrker da de 

inntok Palestina i 1917. Områdene øst for Suez som hadde ligget under osmansk kontroll, ble 

dermed en del av de europeiske stormakters interesseområde. Området ble et særdeles viktig 

                                                             
10 Hilde Henriksen Waage, Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten (Kristiansand: Cappelen Damm Akademisk, 
2013), 56. 
11 Et protektorat er en stat som har avstått deler av sin suverenitet til en annen stat – eks.vis kontroll over 
utenrikssaker 
12 Waage, Konflikt og stormakt, 62.  
13 Ann Mosely Lesch, Arab politics in Palestine, 1917-1939. (London: Cornell University Press, 1979), 32.  
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område å befeste, og målet var å ta hensyn til både franske og britiske ønsker. Midtøsten ble 

således organisert med en avveining av de to stormakters interesser.14 

Palestina hadde en viktig strategisk rolle under 1. verdenskrig i de alliertes krigføring i 

kampen for å beseire Trippelalliansen.15 I løpet av 1918 ble hele Palestina okkupert og 

underlagt britisk militær kontroll.16 Storbritannia hadde ikke noen fasttømret policy eller 

målsetning for Palestina – heller ikke for Midtøsten som et hele. Den viktigste grunnen for 

britene å støtte sionismen og jødene i 1917 var for å vinne en alliert under første verdenskrig. 

Dessuten var britene ved å gi støtte til sionismen opptatt av å vise at de var ledende i å støtte 

nasjonal selvbestemmelsesrett med referanse til den amerikanske president Woodrow Wilsons 

idealer17. 

Men forut for erobringen hadde allerede Storbritannia og Frankrike kastet sine øyne på dette 

strategiske området med tilgang til Suezkanalen og et viktig knutepunkt mellom tre 

verdensdeler; Asia, Afrika og Europa. Veien gjennom Suezkanalen til det britiske imperiet i 

øst var svært viktig. Og bare det å kontrollere Suez ga makt og innflytelse. Storbritannia og 

Frankrike hadde alt lagt sine planer for regionen – helt uten arabisk deltakelse i drøftingene.18 

Som vinnere av første verdenskrig hadde de europeiske stormakter en meget sterk 

forhandlingsposisjon. Den storpolitiske utviklingen – i særskilt grad prosessene i 

Storbritannia - og stormaktsspillet fra 1915 fram mot 1936 var en vesentlig grunn for en 

økende frustrasjon og uro som førte fram til opprøret i Palestina.  

Hovedområde for britenes mandatstyre ble deler av Irak, Transjordan og Palestina. I 1923 når 

britenes mandat for Palestina trådte i kraft, hadde britene hatt flere tiår med sterk innflytelse i 

det indre Middelhavet. Storbritannia hadde som imperienasjon ambisjoner om besittelser i 

flere verdensdeler, og da hadde tilstedeværelse i det indre Middelhavet en strategisk 

betydning. Det nordøstre hjørnet i regionen var i tillegg et møtepunkt for forskjellige 

konfliktfylte interesser mellom Anatolia (senere benevnt Tyrkia), Russland (senere 

Sovjetunionen) og minoritetsgrupper med ambisjoner som kurdere og armenere. 

                                                             
14 Waage, Konflikt og stormakt, 63. 
15 Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia 
16 Waage, Konflikt og stormakt, 74. 
17 James Renton, “Flawed Foundations,” in Britain, Palestina and Empire, The Mandate Years, ed. Rory Miller 
(Farnham: Ashgate Publishing, 2010) 19 – 39. 
18 Igjennom Sykes-Picot avtalen – referanse 24     
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Det var viktig for Storbritannia å kunne vise til traktater, avtaler og formell godkjenning for 

deres tilstedeværelse i området. Særskilt da de innfødte arabere knapt ønsket noen 

innblanding overhodet. 

Immigrasjonen av jøder til Palestina hadde sin bakgrunn i et økende jødehat i Europa ved 

århundreskiftet og en dertil økende antisemittisme. Alt dette medførte voldsomme 

jødeforfølgelser og store forflytninger av jøder i Europa vestover og sydover. I årene 1881 – 

1924 utvandret totalt 2,6 millioner jøder til USA.19 Jødisk immigrasjon til Palestina skjedde 

som bølger, aliyah, hvor de første før den første verdenskrig med 35.000 fra 1882 til 1903, og 

med rundt 40.000 mellom 1904 og 1914.20 Den tredje, fra 1919 til 1923, besto av 30.000 

immigranter hovedsakelig fra Øst-Europa. Ytterligere 50.000 immigranter, primært fra Polen, 

ankom i den fjerde bølgen mellom 1924 og 1926.21 Etter Nazistene og Hitlers 

maktovertagelse kom en ny stor innvandringsbølge. I 1932 flyttet nesten 10.000 jøder til 

Palestina, i 1933 over 30.000 og i 1934 over 34.000.  Toppen ble nådd i 1935 da nesten 

62.000 jøder emigrerte til Palestina.22 I 1935 var jødenes andel av befolkningen i Palestina 

øket til 400.000 som betød cirka 30% av totalen. 

Avgjørende avtaler 

Men før vi går dypere inn i temaet er det viktig å belyse den politiske bakgrunnen for 

utviklingen i Palestina. Etter første verdenskrig ble resultatet at stormaktene Storbritannia og 

Frankrike skulle dele Midtøstenregionen mellom seg. Folkeforbundets godkjenning den 24. 

juli 1922 av Storbritannias Palestinamandat på basis av forslaget på San Remo - konferansen i 

1920 var kontroversielt. I teksten ble intet nevnt om den britiske lovnad fra 1916 om at 

araberne skulle å få sin selvstendighet. Mandatene til de to stormaktene gitt fra 

Folkeforbundet ga Storbritannia den sydlige og vestlige delen av regionen herunder Palestina. 

Mandatet var til dels motstridende i forhold til tre inngåtte avtaler i perioden 1915 – 1918 om 

Midtøsten og Palestina. Den første var en avtale som ble etablert via brevveksling (1915 – 

1916) mellom Sharif Husayn bin Ali av Mecca, konge av Hijaz dessuten religiøs arabisk 

leder, og Sir Henry McMahon, Britisk høykommissær i Egypt, hvor det ble skissert at det 

skulle etableres et eget område for det arabiske folk i bytte mot arabernes støtte i britenes 

                                                             
19 Waage, Konflikt og stormakt, 27. 
20 www.jewishvirtuallibrary.org/british-restrictions-on-jewish-immigration-to-palestine 
21 William L. Cleveland and Martin Bunton, A History of The Modern Middle East (Boulder, Colorado: Westview 
Press, 2009), 254. 
22 Rogan, Araberne, 233. 



 7 

kamp mot det ottomanske riket.23 Hussein ble enig med britene om at de eksakte grensene 

skulle fremforhandles etter krigens slutt.24 Den andre var Sykes – Picot avtalen av 191625 som 

er en avtale mellom Storbritannia og Frankrike om deling av Midtøsten i interesseområder og 

senest Balfourerklæringen av 1917.26 Den siste var med på å legge grunnlaget for den 

etterhvert betydelige jødiske immigrasjonen til Palestina som ble resultatet. Disse tre avtaler 

vil bli behandlet grundigere i oppgavens kapittel to: Stormaktspolitikk, nasjonalisme og 

konflikter. 

De tre avtaler er motstridende fordi Midtøsten og Palestina først skulle bli et område med 

betydelig arabisk dominans bekreftet av Storbritannia den 24. oktober 1915.27 Deretter ble 

Palestina gitt til Storbritannia som krigsbytte etter første verdenskrig, og til sist for 

etableringen av et jødisk hjem hvor araberne nærmest var uteglemt. Den endrete prioritering 

hadde en vesentlig betydning for konflikts- og voldsutviklingen inn mot opprøret i 1936. 

Endret prioritet og strategi i stormaktspolitikk og strategiske interesser sto opp imot 

rettigheter, levekår og selvstyreprinsipper for de lokale, eksisterende befolkningsgrupper. Den 

arabiske folkegruppe var nedprioritert og dette fikk store følger.  

Det er også interessant å legge ved en link til historikeren William Mathew sin bok fra 2014 

om «The Palestina Deception» som inneholder en rekke artikler fra Daily Mail om britisk 

politikk.28 Han trekker fram en artikkel som ble skrevet av Joseph Jeffries i 1923.29 Jeffries 

var sterkt kritisk til britisk politikk vedrørende Palestina, og han avslutter med å si at både 

Balfourerklæringen og Churchills White Paper er «uærlige og uredelige». Jeffries artikkel var 

lenge skjermet av britiske myndigheter da den var svært kompromitterende for britene og det 

dobbeltspillet som de gjennomførte ved sin 100% helomvending fra etableringen av en 

arabisk stat og til lovnaden om et jødisk hjem. 

Storbritannias Palestinamandat   

Mandatet for Palestina ble etablert på basis av Versaillestraktaten som ble undertegnet 28. 

juni 1919. I traktatens artikkel 22 beskrives hvorledes seiersmaktene fordeler områder fra 

                                                             
23 Waage, Konflikt og stormakt, 65-66. 
24 Waage, Konflikt og stormakt, 66. 
25 Waage, Konflikt og stormakt, 66. 
26 I november 1917 ga den britiske utenriksminister en uttalelse hvor Storbritannia lovet støtte til etablering av 
et «jødisk hjem» i Palestina 
27 Waage, Konflikt og stormakt, 65. 
28 http://www.balfourproject.org/joseph-jeffries-1923/ 
29 Krigskorrespondent for Daily Mail i 1920 årene. Bok utgitt av: Institute for Palestine Studies, Washington, DC 
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tapersiden etter første verdenskrig. Folkeforbundet ble med dette opprettet og tanken var at 

denne organisasjonen skulle sikre freden i verden.30 Et mandat er definert som et konkret 

oppdrag som ble gitt til mandatarstaten.31 Oppdraget for Palestina var et A – mandat som ble 

gitt til Storbritannia hvor oppgaven var å utvikle området til en selvstendig stat. De viktigste 

artiklene i det britiske mandatet som endelig ble godkjent i 1922 sier:  

Artikkel 1: Mandatstaten skal inneha den fulle og hele kontroll over lovgivning og 

administrasjon i området.  

Artikkel 2: Mandatstaten er ansvarlig for tilveiebringelse av nødvendig politiske, 

administrative og økonomiske systemer dessuten sikre en kontrollert etablering av et «Jødisk 

Nasjonalt Hjem». Mandatstaten er også ansvarlig for å utvikle selvstyrende institusjoner og   

sikkerhetssystemer for å sikre sivile og religiøse menneskerettigheter for alle innbyggerne i 

Palestina uavhengig av rase og religion. 

Artikkel 9: Mandatstaten skal være ansvarlig for å påse at det etablerte juridiske system skal 

sikre utlendinger og innfødte en fullstendig garanti av deres rettigheter. Respekt for personlig 

status, religiøse interesser og velbefinnende for de forskjellige folkegrupper skal bli fullt ut 

garantert. 

Artikkel 11: Det skal introduseres et landsystem som ivaretar land og eiendom som er 

relevant og behovsrettet for landet, og som ivaretar en tett bosetting som muliggjør en intensiv 

kultivering av landet.32 

Artikkel 24: Mandatstaten skal lage en årlig rapport til Folkeforbundet som er tilfredsstillende 

for å vurdere om mandatets hensikt er oppnådd. Til rapporten skal vedlegges kopier av nye 

lover og reguleringer som er gjennomført siste år. 

Paragrafene er nøytrale i forhold til Palestinas folkegrupper bortsett fra at mandatet gir 

tydelige forutsetninger for etableringen av et «jødisk hjem». Å utsette Palestinas befolkning 

for en ubegrenset innvandring og press for å oppgi arabisk land ville være en grov krenking 

av rettighetene til de som opprinnelig bodde der.33  I forhold til artikkel 11 og «needs of the 

                                                             
30 Waage, Konflikt og stormakt, 67. 
31 https://www.folkogforsvar.no/leksikon/prefix:m/ 
32 https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/ 
33 Waage, Konflikt og stormakt, 68. (ref. til King Crane kommisjonen) 
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country» så innbefatter det også de menneskene som bodde der. Og historiens fakta viste jo at 

den landlige befolkning i vesentlig grad ble fordrevet. 

Mandatet gir lite føringer for ivaretagende av den eksisterende befolkning og deres 

opparbeidede rettigheter. Jødene som immigrerte skulle vise respekt for de som allerede 

bodde der.   

Opprørets hovedpunkter 

Mye av raseriet og motivasjon for volden i Palestina var den kontinuerlige immigrasjon av 

jøder. For arabere/palestinere som var bosatt i Palestina så medførte dette store endringer og 

en kamp om jord. Higher Arab Committee stilte krav til britene, men ingen av disse krav ble 

innfridd eller reelt sett gitt prioritet. Det ulmet under overflaten og lite skulle til før det 

eksploderte. Utenriksministeriet i Storbritannia ved sekretær Rendel, som hadde gode 

arabiske relasjoner, observerte en “deep-seated national movement spreading through all the 

Arabic-speking countries against our policy in Palestine”.34  

 

I november 1935 gjorde en syrisk predikant som het Izz al-Din al-Qassam opprør mot britene 

i Palestina. Han var funksjonær ved muftiens shariadomstol35 og Imam som betød at han var 

religiøs leder og bønneleder for en moske i Haifa. Han var en meget radikal muslim og samlet 

en militant gruppe i kampen mot sionismen.36  

Den 25. april 1936 samlet representanter for de mest fremtredende arabiske familier seg 

(Husseinis og Nashashibis) og dannet «Higher Arabic Committee» (HAC) som ga sin 

tilslutning til streiken i Palestina og de hadde tre krav til den britiske  mandatmakt for å oppnå 

følgende mål: 1) Stopp i eller sterk reduksjon i den jødiske immigrasjonen 2) Stopp jødisk 

oppkjøp av land og eiendom 3) Start arbeidet med å etablere en lokal regjering/lokale 

styringsorganer med representasjon for de forskjellige befolkningsgrupper.37 Disse krav ble 

ikke innfridd. 

Det store arabiske opprøret fikk straks deretter sin formelle start. Streiken var organisert fra 

grasrota. Konfliktflaten ble også etter hvert endret fra de urbane områder til landsbygda og ble 

                                                             
34 James Barr, A line in the sand (London: Simon & Schuster, 2011), 180. 
35 Sharia lovene – den religiøse loven innen muslimsk trosretning 
36 http://www.jewishvirtuallibrary.org/sheikh-izz-al-din-al-qassam 
37 Cohen, Palestine: Retreat, 10. 
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et mere folkelig opprør hvor den jevne bonde la ned sitt arbeide. Britene måtte innse at den 

eneste måten å slå ned opprøret var å sette inn regulære militære - og politistyrker.  

Inspirert av HAC og the The Mufti38 var det en gryende uro og økende frustrasjon blant den 

arabiske befolkningen i Palestina. Dette førte til et vedvarende opprør som etter hvert ble en 

stor utfordring for det britisk mandatstyret. Det startet med sivil ulydighet i byene – direkte 

rettet mot sionistenes økende tilstedeværelse i Palestina.   

En rekke voldelige episoder var i vente. Den britiske distriktskommissæren for Galilea, Lewis 

Andrews, ble skutt i Nazareth i september 1937 av militante arabere.39 Arabiske gjenger 

opererte fra Syria og gjorde flere raid inn i Palestina. Britenes etterretning fant ut at støtte til 

volden var høyt forankret i den syriske regjering. Britenes konsul i Damaskus, Gilbert 

MacKereth, oppdaget at hundrevis av arabiske delegater hadde møte i Damaskus for å 

planlegge vold mot det britiske mandatstyret.40 

I november 1937 nedsatte britene en kommisjon som skulle vurdere årsaker og 

sammenhenger til uroen og volden. Peel – kommisjonens konklusjon var deling av Palestina i 

to deler dvs opprettelse av separate stater for jøder og arabere. Dette gjorde bare vondt verre 

og konflikten eskalerte. 

I opprørets fase 2 (1938 – 39) utviklet konflikten seg til å bli mere voldelig. 

Motstandsbevegelsen hadde et godt feste på landsbygda og i bondestanden. Antall angrep mot 

de britiske styrker og tjenestemann var økende. Britene så etter hvert nødvendigheten av å 

svare på volden med militære midler og motaksjoner. De satte på erfarne militære ledere som 

sikkerhetsoffiser Orde Wingate som ble sentral for britenes svar på volden. For å få has på 

sine motstandere organiserte han «Special Night Squads» som svarte på terrorismen med 

terror.41   

Drøftingen vil påpeke mangler ved britenes lokale innsikt i landets befolkning og deres 

behov. Dessuten drøfte britisk sendrektighet i forhold til situasjonen i Palestina, og deres 

manglende gjennomføringsevne i forhold til ansvaret gitt i mandatet. Opprøret utviklet seg 

med årsak i britenes for sene respons, upresise styring og behovsavklaring om lokale forhold i 

Palestina. Eksemplifisert ved diskusjoner i det britiske utenriksdepartementet hvor James 

                                                             
38 The Mufti: Religiøs, muslimsk leder 
39 Cohen, Palestine: Retreat, 51. 
40 Barr, A line in, 178. 
41 Cohen, Palestine: Retreat, 51. 
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Renton skriver - «Fravær av enighet om sionismens mål bare en måned etter utgivelsen av 

Balfourerklæringen forteller hvor lite samordnete tanker det ble utvekslet i denne saken».42 

Samspillet mellom den britiske regjering, britiske kommisjoner og departementer, den lokale 

høykommissærer og lokale ledere i Palestina som Mufti var ineffektivt.  

Faglig status og tilnærming 

Det er skrevet mye om Midtøsten, Palestina og konflikter knyttet til det britiske mandatet for 

Palestina. Interessen for å skrive en oppgave om Midtøsten starten med lesning av boken til 

Hilde Waage, Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten. Av de viktigste bøker som er benyttet 

for å skrive oppgaven kan først nevnes boken til Ann Mosely Lesch, Arab Politics in 

Palestine, 1917-1939. Den er benyttet for å forstå og drøfte arabisk nasjonalisme og 

framveksten av en dyp, nasjonal motstandsbevegelse. Boken skaper en god forståelse av en 

svakhet i den arabiske organisering med en overordnet struktur ved Supreme Muslim Council 

som hadde en viktig rolle, men som var for lite forankret i den nasjonale bevegelse. Den gir 

også et godt innblikk i de arabiske kongresser og felles beslutninger som avvisning av et felles 

juridisk råd med britene. Boken peker også på den kritiske konflikten mellom de to politiske 

gruppene Nashashibis og Husseinis. Weldon C. Matthews bok, Confronting an empire, 

Constructing a nation, er benyttet for å beskrive de mangeartede nasjonale 

motstandsbevegelser, men også arabiske kongressers samordning rettet mot mandatstyret. 

Boken gir også et godt bilde av folkelig politikk og et viktig bilde av innflytelsesrike, arabiske 

ledere som Akram Zu`aytir og Izzat Darwasah foruten de nasjonale fraksjoner som Majlisi og 

The Opposition. Boken gir gode bidrag for å forstå og drøfte framveksten av politiske grupper 

som Istiqlal og «ikke-samarbeidsprogrammet». James Barrs bok, A line in the sand, er 

benyttet for å skrive om britenes beslutning om å bekjempe terror med terror hvor Orde 

Wingate best symboliserer dette. Bøkene understreker også det som kanskje ble arabernes 

største svakhet i kampen mot mandatstyret, nemlig mangel på en sentral koordinert ledelse og 

styring.  

Albert Hourani sin bok, The Modern Middle East,43 drøfter bøndenes rolle i kampen mot 

mandatmakten med vekt på dannelsen av en militant nasjonalistbevegelse som utviklet 

sosiale- og politiske programmer som til dels utfordret den arabiske eliten. Boken drøfter også 

                                                             
42 Renton, “Flawed Foundations,” 29. 
43 Albert Hourani, Philip Koury and Mary C. Wilson, The Modern Middle East, (London: I.B. Tauris &Co Ltd, 
2009).  
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en utvikling av ungdoms- og politiske grupperinger som «Young Mens Muslim Association», 

«Arab Youth/Arab Boy Scouts» og «National Defense Party» som eksempler. Boken var 

viktig for å forstå arabernes vilje til å organisere sin motstand og etter hvert ved bruk av vold. 

Michael Cohens bok «PALESTINE: Retreat from the Mandate» er benyttet for å gi innspill 

om politikk og politiske implikasjoner. Det er avveininger mellom strategiske og 

policymessige vurderinger fra regjering, Colonial Office, Foreign Office, kommisjoner (Peel 

og Woodhead) og innflytelsesrike politikere. Boken drøfter avveining av interesser i den indre 

del av Middelhavet inkludert beskyttelse av Egypt og Suezkanalen ved bruk av tilgjengelige 

troppestyrker. Boken gir eksempler på politisk passivitet, manglende beslutninger, 

sendrektighet, og om politisk uenighet om løsninger for konflikten. Et eksempel vises når 

Høykommissær Arthur Grenfell Wauchope ga sitt råd – støttet av Ormsby-Gore 

(Koloniminister) - til den britiske regjeringen om å innføre en øyeblikkelig stopp i 

immigrasjonen i oktober 1936. Britiske myndigheter synes dette var fornuftig, men grunnet 

politisk rot og manipulasjon ble dette ikke gjennomført. Det var en svak regjering som endret 

syn på konflikten underveis (gikk fra deling av Palestina til at deling ikke var mulig å 

gjennomføre). Et annet eksempel vises når den britiske konsul, Gilbert MacKereth, foreslo tre 

tiltak som ville løse et alvorlig problem – nemlig at de arabiske opprørere benyttet det franske 

mandatområde i Syria som tilfluktssted og beskyttelse. Utenrikssekretær Rendel stolte ikke på 

konsulen, diskrediterte MacKereth og sa nei.44 Tom Segev sin bok, One Palestine Complete, 

har vært viktig og da spesielt kapittel tyve, Ireland in Palestine.45 Kapittelet forteller om 

hvordan britene velger en type ledere og militære personer som Orde Wingate og hans 

kontraterror med bruk av «Special Night Squads» eller ved General Montgomery sin strenge, 

kompromissløse og militære holdning for å knuse opprøret. Boken viser hvorledes briter, 

araber og jøder har forskjellige mål i konflikten og dessuten har en manglende respekt for 

hverandre. Boken gir noe utfyllende informasjon om Charles Tegart sin rolle i konflikten som 

er viktig. Øvrige bøker som dokumenteres under kilder er benyttet for å få et bredere 

perspektiv og i noen grad gitt utfyllende innsikt i detaljforståelse av temaet. 

Flere historikere ser på den britiske responsen på det arabiske opprøret ved å skrive artikler 

om emnet. Dette har vært viktig ikke minst for å beskrive den eksessive volden som etter 

hvert ble et resultat. Følgende artikler viser best dette:                                                     

                                                             
44 Cohen, Palestine: Retreat, 55 – 57. 
45 Segev, One Palestine, 415 – 443. 
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Hovedtemaet i historiker Jacob Norris artikkel46 er bruk av vold og fremfor alt bruk av 

militære styrker/ politienheter. Hans forskningsarbeid dekker et område få har fokusert på 

tidligere – nemlig samspillet mellom kolonimakt og bruk av militær vold. Han har brukt 

militærets egne kilder som viser unødig brutalitet av politi og soldater. Whitehall sier: Først 

militær kontroll så diplomati. Det betød at militæret fikk «frie hender» og tillatelse til å 

benytte «alle midler» for å slå ned opprøret så raskt som mulig. Norris understreker en 

erkjennelse fra britiske myndigheter om for sen, «snill» og uriktig reaksjon på opprøret. Han 

viser endringen ved å gi eksempler på bruk av vold i siste del av opprøret: Ny divisjon med 

soldater etter München, ødeleggelse av 2000 hus, ødeleggelse av lager av mat og sukker og 

bruk av mye fysisk vold og myrding hvor et beskrivende eksempel er «han ble slått så øynene 

hang ut av hodet». I tillegg satte de inn en ekstra propagandaenhet som skulle motvirke 

sannheten om volden ved bevisst å produsere løgner. Norris refererer til politioffiser Kitson: 

«vi ble terrorister».  Norris ønsket med sin artikkel å belyse at britisk politikk i en konflikt 

eller krig benyttet metoder som ikke var akseptable og som knapt tålte dagens lys. Og som 

brøt med elementære menneskerettigheter. 

 
Historiker Matthew Hughes argumenterer i sine artikler at britene benyttet et lovlig, juridisk 

system som legitimerte britenes respons for å slå ned det arabiske opprøret i 1936 – 1939.47 

Han påpeker at britiske myndighetene laget en ny lov primært for formålet å skulle «gi et 

skinn» av legitimitet for personell som ble satt inn mot opprørerne. Loven skulle legitimere 

vold for å gjennomføre nødvendige represalier, straffetiltak og brutale handlinger som var 

nødvendig i motoffensiven mot rebellene i det arabiske opprøret i Palestina. Tjenestemennene 

fikk et system i ryggen som tillot britiske tiltak for å stoppe terroraksjoner. Artiklene 

understreker at britene benyttet svært brutale handlinger og direkte overgrep i sin respons. I 

sin artikkel sies det: “Britiske politimyndigheter var ofte brutale, men begikk sjelden 

grusomheter. Ved bruk av moderat vold ble de en effektiv imperiemakt”.48  Dog påstår 

Hughes at britene var mer behersket i sin respons enn andre kolonimakter og at overgrep 

skjedde bare unntaksvis.49  

                                                             
46 Norris, «Repression and rebellion” 
 
47 Matthew Hughes, «Lawless was the Law», in Britain, Palestine and Empire, ed. Rory Miller (Farnham: 
Ashgate, Publishing Ltd, 2010), 141-156. 
48 Hughes, “The Banality,” 353-354. 
49 Hughes, «The Banality,” 354. 
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Charles W. Anderson argumenterer i sin artikkel «State Formation from Below and the Great 

Revolt in Palestine» at de arabiske palestinere bygget opp brede segmenter av lokalt 

forankrete nettverk som skulle støtte oppunder opprøret. Han hevder at det var den folkelige, 

lokale forankringen og ledelsen av opprørsbevegelsen som ga den styrke, motstandsdyktighet 

og utholdenhet. Opprørsbevegelsen etablerte en matrise av folkelige institusjoner. Denne 

forankring og vilje ga opprøret styrke til å presse kolonimakten til veggen og var nær en 

seier.50 

Oppsummering av faglitteratur som er benyttet: Lesch sine innspill benyttes for å drøfte 

arabisk nasjonalisme og en aktiv motstandsbevegelse, men også svakheter i den overordnete 

arabiske beslutningsstruktur. Matthews utfyller bildet av en aktiv og bred motstandsbevegelse 

og trekker fram viktige arabiske ledere og fraksjonerte politiske retninger. Barr benyttes for å 

vise britenes svar med å bekjempe terror med kontraterror. Cohen gir viktig basis for å drøfte 

britenes politiske spill og til dels svakhet i beslutningsprosessene. Hourani gir viktige innspill 

om framveksten av en folkelige, militant motstandsbevegelse og viktige ungdoms- og 

politiske organisasjoner i kampen mot mandatmakten. Segev gir viktige innspill på 

kontraterror representert ved Orde Wingate og General Montgomery. Artiklene til Norris og 

Hughes har vært viktige bidrag for å understreke og forstå hvorledes vold ble benyttet som et 

strategisk virkemiddel. Anderson sin artikkel er benyttet for å få et dypere bilde av den 

folkelige, brede folkebevegelse. Underliggende i all benyttet litteratur om britisk respons på 

opprøret er en generell bruk av vold og tortur. Og bruk av vold utviklet seg til å bli gjensidig, 

blodigere og som et planlagt virkemiddel. 

Kilder og metode 

Den viktigste kildebasis er britenes primærkilder om Palestina i arkivet Middle East Center 

Archive (MECA) i Oxford ved St. Anthonys College. Hovedpunktet i min oppgave om 

politistyrkenes rolle er basert på kildestudier herfra. Det er to hovedbolker av kilder som er 

basis for drøftingen. Den ene kildebasis handler om britisk polititjenestemenn og til dels 

militære styrker sine arbeidsmetoder ved arrestasjoner, bruk av vold og hærverk når det ansås 

for nødvendig herunder også organiserte aksjoner mot befolkningen. Her vil det drøftes om 

politistyrkene arbeidet med basis i direktiver og gitte fullmakter – eller om det til dels var 

personlig makthåndhevelse uten god nok oppfølgning. Kilder for å beskrive dette er fra den 

                                                             
50 Charles W. Anderson, “State Formation from Below and the Great Revolt in Palestine,” Journal of Palestine 

Studies 47, no.1, (Autumn 2017): 39-55. 
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anglikanske misjonsvirksomheten i Palestina, Jerusalem East Mission (JEM). JEM var en 

ideell, religiøs og humanitær organisasjon som drev misjonerende arbeid i Palestina. De fleste 

eksempler om britisk voldsutøvelse er hentet fra deres arkiver. Kildene inneholder 

øyenvitneskildringer fra en rekke byer og under forskjellige situasjoner med forskjellige 

begrunnelser. Når beretninger er muntlige og overleveres i flere ledd vil et kommunisert 

budskap forandres, og det vil oppstå «støy» i forhold til opprinnelig utsagn. Det som til slutt 

blir en rapport må således være underlagt kildekritikk og krav til nøytralitet. 

Den andre kildebasis er de britiske myndigheters egne primærkilder om politistyrkenes arbeid 

og rapportering i Palestina. Kildene handler om arabiske aksjoner mot et uønsket britisk 

mandatstyre rapportert av, Sir Charles Augustus Tegart. Dette var hovedbasis for britisk 

rapportering fra Palestina. De er benevnt «Tegart files» – Box 1 til Box 4 (hovedsakelig 

politirapporter) foruten noen fra Box 5 som inneholdt brev og annen kommunikasjon fra 

Tegart og britiske myndigheter i Palestina til «Home Office» i London. Kildene er hans 

rapporter om hans opplevelser og hans hverdag som ble sendt inn til den britiske 

«Høykommissær» som var den overordnede ansvarlig for Palestina. Høykommissæren sendte 

sine egne rapporter basert på sine vurderinger og input til «Colonial Office» i London.  

Tegarts beretninger omhandler opprørerne sine aksjoner som sabotasje og geriljavirksomhet 

mot britiske myndigheter, polititjenestemenn, patruljer og politistasjoner.  Tegart sine 

rapporter har blitt skrevet med britiske subjektive og politiske øyne hvor araberne omtales 

som banditter og terrorister. Kildene benyttes for å gi innblikk i politistyrkenes 

arbeidsmetoder og – forhold, og ikke minst for å forklare og begrunne britenes bruk av røffe 

metoder i deres aksjoner. Kildene vil vise at britene etterhvert så nødvendigheten av å «være 

hard i klypa» og bruke de samme metoder som opprørerne.  

Kildedokumentasjonen fra «Jerusalem East Mission» – arkivet inneholder brev og rapporter. 

Brevene er i stor grad skrevet til «Biskop Graham Brown» av Jerusalem. En rekke brev og 

rapporter som jeg vil legge vekt på er skrevet av en engelsk misjonær i Palestina som het 

Frances E. Newton. Hun var utnevnt til «Dame of Justice of the Venerable Order of St. John 

of Jerusalem».51 Hilda M. Wilson, representerer en annen kilde for oppgaven. Hun hadde 

arbeidet som funksjonær i Palestina og levd i Jerusalem i mange år. En del av brevene ble 

videresendt via biskopen i Jerusalem med kommentarer til London. Brevene handler om 

overgrep og uakseptabel atferd fra britiske myndigheter. Hendelsene som rapporteres er egne 

                                                             
51 JEM, Box 65, File 4, IMG 0861 
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opplevelser og i tillegg andre i hennes krets sine øyenvitneberetninger. Kildene er til dels egne 

observasjoner og opplevelser, men også hva som er fortalt og videreformidlet av andre som 

annenhåndsberetninger. Newton og Wilsons beretninger er generelt kritisk til britiske 

politistyrkers voldsbruk. 

Det vil være naturlig å se på disse beretninger med kildekritiske øyne og hensynta kravet til 

objektivitet i vurderingene. Var anklagene og brevene som kom til Newton og Wilson fullt ut 

objektive? De rapporterer om meget alvorlige overgrep og var fiendtlige i forhold til britisk 

styre.  

Oppgavens struktur 

Første kapittel gir en generell historisk bakgrunn for det tema oppgaven skal behandle og 

dessuten en basis for å forstå konfliktens logikk. Storbritannias rolle som kolonimakt i tiden 

inn mot mandatstyret i Palestina drøftes foruten stormaktspolitikken ved delingen av landet 

mellom Storbritannia og Frankrike. Oppgavens problemstilling drøftes og hvilken periode 

som fokuseres herunder en tidsavgrensning. Stormaktsinteresser som vises igjennom 

etablering av tre avgjørende avtaler i regionen gir en viktig bakgrunn. I tillegg gir kapittelet en 

grundig oppsummering av faglig status og metoder for å drøfte oppgavens problemstilling. 

Dessuten gis en gjennomgang av hvilke kilder som er benyttet og hvorledes de gir et helhetlig 

bilde. Kildekritikk drøftes kort da kildene som benyttes kan ha elementer av subjektive 

oppfatninger. Generell stormaktspolitikk i regionen drøftes kort. Videre gir kapittelet en kort 

oppsummering av opprørets hovedpunkter foruten en gjennomgang av Palestinamandatet som 

ble gitt Storbritannia som var basis for deres mandatstyre. 

Stormaktspolitikk, nasjonalisme og konflikter drøftes i kapittel to. Disse temaer er et viktig 

bakgrunnsteppe for å forstå de konkrete årsakene til opprørsutbruddet i 1936. Arabisk 

nasjonalisme våknet kraftig til livet etter første verdenskrig. Utviklingen av denne eskalerte 

og kapittelet drøfter grundig arabisk politikk og organisering foruten de viktigste konflikter og 

årsaker til disse. 1930 – årenes eskalerende krise drøftes hvor bredden i den arabiske 

misnøyen er en viktig basis. Misnøyen engasjerte bredt politisk, ungdom, kvinner og kanskje 

særskilt landsbygda og bøndene hvor fattigdommen ble sterkest følt. Kapittelet leder fram til 

den utløsende gnisten for opprøret og hvorfor konflikten gikk inn i mer voldelig fase. 

Kapittel tre omhandler første fase i opprøret fra forsommeren 1936 til fram mot årsskiftet 

1937. Innledningsvis gis en oversikt over lovverket for behandling av fanger og sivile i krig 

og konflikter. Arabisk mobilisering og etablering av geriljabaserte aksjons- og voldsrettede 
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handlinger er hovedtema for kapittelet som dokumenteres via eksempler fra de historiske 

primærkildene. Britisk respons, tiltak og voldsbruk i første fase vektlegges. Britenes raske 

respons betød også at volden ble eskalert, gjensidig og mere brutal. Inn mot årsskiftet 1937/38 

drøftes et initiativ for en mulig fredelig løsning på konflikten. 

Kapittel fire behandler grundig Peel kommisjonens arbeid for en fredelig løsning. Peel 

rapporten ga forslag til en løsning, en deling av Palestina i to deler, og denne drøftes grundig. 

Rapporten møtte mye kritikk på arabisk side både verbalt og med voldelige reaksjoner som 

vektlegges. Kapittelet viser til at resultatet av kommisjonens arbeid ble det motsatte av målet. 

Mot årsskiftet gjenopptok revolusjonære palestinere sin bevæpnede kamp for nasjonal 

selvbestemmelsesrett, og drøftingen gir bakgrunn for hvorledes kommisjonens arbeid ga 

opprørerne ny styrke inn mot andre fase i opprøret. 

Kapittel fem har som overskrift vold, brutalitet og britisk respons og behandler perioden fra 

årsskiftet 1937/38 og fram til sommeren 1939. Vold var nå det eneste gjenstående 

virkemiddel. Forsøk på dialog var mislykket, kom for sent, var upresis og på feil premisser. 

Arabiske voldelige aksjoner behandles igjennom palestinske politirapporter. Britisk vold og 

brutalitet, som til dels var eksessiv, utført av politi - og militære styrker drøftes ved bruk av 

Jerusalem East Mission sine kilder. Grunnet britenes manglende evne til å avslutte opprøret, 

drøftes det om økende vold og økte ressurser ble valgt som en strategi og et virkemiddel for 

britene og eneste gjenstående mulighet for å avslutte konflikten. Kapittelet trekker også inn 

britenes valg av militærkommandører som representerte en annerledes kategori ledere. Deres 

prioritet og rolle var å knuse opprøret med alle nødvendige midler. 

Kapittel seks oppsummerer oppgaven om hvorledes årene fra Hussein - McMahon samtalene i 

1916 og fram mot 1936 resulterer i et stort opprør og med bruk av utstrakt vold. De arabiske 

ønsker og krav til underveis til mandatmakten, som ikke ble hensyntatt, løftes fram i 

drøftingen. Britenes manglende svar på disse krav ga opprørsbevegelsen motivasjon.  Det 

drøftes om en for svak dialog med araberne var en hovedårsak til opprørets utvikling med 

bruk av vold. Dette settes opp mot det som ble britenes inngang til mandatstyret, nemlig 

Balfourerklæringen som ga en annerledes prioritet for deres oppgave i Palestina. En jødisk 

immigrasjon som var sterkt uønsket av araberne ble resultatet, og det var en direkte årsak til 

vold og terror. Kapittelet drøfter hvorledes britene ikke oppfylte det som var gitt i deres 

mandat for Palestina. I avslutning av kapittel seks drøftes forklaringer på hvorfor britene 

forlot Palestina og ga mandatet tilbake til Folkeforbundet.  
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Kapittel 2: Stormaktspolitikk, nasjonalisme og konflikter 
 

Det arabiske folk i Palestina aksepterte aldri fullt ut Folkeforbundets beslutning om å etablere 

et jødisk hjem i deres land. Etter første verdenskrig var det en økende uro og 

konfliktorientering i landet. Etterhvert medførte dette til en rekke opprør mot det britiske 

mandatstyret. De alvorligste opprørene, som også omfattet konflikter med jødene, var i 1921, 

1929, 1933 og i 1935. Den siste oppstanden resulterte etter hvert i et stort opprør som varte fra 

1936 til 1939.  

Utgangspunktet for den konfliktfylte og uavklarte politiske situasjon i Palestina starter i siste 

halvdel av første verdenskrig. De samtaler, avtaler og erklæringer som ble forpliktet og 

inngått av Storbritannia i en avgjørende periode fra 1915 til 1922 ga grobunn for den uro, 

streiker og opprør som fulgte de neste årene. Alle opprørene i de femten årene fram til april 

1936 når det store opprøret brøt ut hadde samme basis. Hva skapte arabernes frustrasjon og 

sinne? Ga streiker, demonstrasjoner og opprør bedre rammevilkår for araberne? Drøftingen 

skjer primært i en kronologisk rekkefølge som danner basis for å forstå hvorledes et fredelig 

jordbrukssamfunn kunne havne opp i en stor konflikt med en global makt som Storbritannia. 

Avtaler mellom stormakter 
Britene og franskmennene kom med en offisiell, felles erklæring i november 1918 for å vise 

sine gode hensikter i Midtøsten og Palestina som følger:  

«Vi har som mål om en fullstendig og endelig frigjøring av folkene som så lenge har vært 

undertrykt av tyrkerne, og etablering av nasjonale regjeringer og administrasjoner som henter 

sin autoritet fra den landegne befolknings initiativ og frie valg».52  

Denne uttalelsen kom syv måneder før stormaktene møttes i januar 1919 i Paris for å belønne 

seg selv for krigsinnsatsen i første verdenskrig med basis i territorier fra de tapende land.  

Et lite tilbakeblikk viser at tanker om øket innflytelse i samme område hadde allerede blitt 

materialisert, men hadde ennå ikke sett dagens lys. I løpet av første verdenskrig hadde 

Frankrike og Storbritannia holdt hemmelige forhandlinger som gikk på delingen av de 

osmanske områder i Midtøsten. Russland hadde også klare interesser i regionen. I årene 1915 

til 1917 ga britene uttalelser via separate avtaler og løfter som var innbyrdes motstridende i 

forhold til disponering og oppstykking av de tidligere osmanske landområder.  
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I Husayn – McMahon – korrespondansen 1915 - 1916 ble det utvekslet ti brev som ble basis 

for en enighet mellom Sharif Husayn bin Ali av Mecca og Sir Henry McMahon, britisk 

høykommissær i Egypt. Innholdet i brevene var forankret i britisk regjering og 

styringsorganer. Husayn bin Ali som var religiøs leder for muslimene hadde tilsvarende 

nødvendig støtte for sine krav. Hans krav i samtalene med McMahon var garanti for 

opprettelsen av en uavhengig arabisk stat under Husayns ledelse som et kalifat (et rike styrt av 

en muslimsk leder). Dialogen var ikke presis og det var aldri helt klart hvor grensene for 

kalifatet skulle være. Men det er ingen tvil om at den endelige forankringen var sentral. Med 

visse motkrav så godkjente britene opprettelsen av en arabisk stat under Husayns ledelse etter 

første verdenskrig.53 Som motytelse lovet Husayn en krigsinnsats på britenes side etter å ha 

mottatt en positiv erklæring fra britiske myndigheter. Han kunngjorde en arabisk oppstand 

den 5. juni 1916 mot det osmanske styret. Arabiske styrker tok viktige byer som Mekka og 

havnebyen Jeddah foruten sabotasjer mot jernbane og infrastruktur. Da hadde Husayn utført 

sin del av avtalen, og han ventet at britene ville stå ved sine forpliktelser.54 Det gjorde de ikke. 

Opprettelsen av en arabisk stat ble aldri virkelighet, og dette er viktig for å forstå det sinne 

som etter hvert ble utløst. 

Sykes-Picot55 avtalen av 1916 er basert på hemmelige forhandlinger mellom Storbritannia og 

Frankrike og omhandler konkret deling av Syria og Mesopotamia mellom de to land.  

Forhandlingene mellom de samme land gikk på tvers av McMahons brevveksling om samme 

område. Avtalene ga forslag til følgende deling: Storbritannia skulle få sentrale og sørlige 

områder av Irak (som protektorat) og Kuwait. Senere ble Transjordan tillagt britenes 

Palestinamandat av Folkeforbundet. Transjordan skulle styres som en autonom, administrativ 

enhet av britene. Frankrike skulle tildeles Stor – Libanon, kysten av Syria og deler av Sør – 

Anatolia (senere kalt Tyrkia). Palestina skulle legges under et internasjonalt oppsyn – ikke 

nærmere presisert. 

En tredje forpliktelse oppsto når den britiske regjering ga et løfte om et jødisk hjem i 

Palestina. Ved Balfourerklæringen av 2. november 1917 ga britene en uttalelse ved sin 

daværende utenriksminister, Arthur James Balfour, som skulle få avgjørende betydning. De 

lovet støtte til jødene for å etablere seg i Palestina. Hans uttalelse på vegne av den britiske 

regjering var ikke primært fordi de var opptatt av en løsning for jødene, men mere grunnet 
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krigspropaganda. Britene ønsket å fremstå som jødenes venn og derved sikre jødenes 

innflytelse for de allierte.56 Dog tilføyde Balfour en viktig setning: «nothing shall be done 

which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in 

Palestine».57 Dette var en viktig tilføyelse som ikke ble oppfylt og som heller ikke er gjort 

gjeldende i dagens samfunn i regionen. 

 

Statsminister Lloyd George var vag og passivt støttende til sionismen blant annet fordi andre 

forhold var mer presserende i 1917. Det er dog hevet over enhver tvil at britenes støtte og 

uttalelser var en vesentlig styrking av sionismens mål. 

Etter hvert kom planene om deling av områdene mellom stormaktene til syne. Etter første 

verdenskrig møttes seiersmaktene Storbritannia, Frankrike og Russland, også kalt 

Trippelententen, til konferansen i Paris i 1919 blant annet for å drøfte fordeling av tidligere 

osmanske områder. Her møtte også den idealistiske amerikanske presidenten, Woodrow 

Wilson, med sitt fredsprogram utarbeidet i 1918 med fjorten punkter. Dette skulle sikre at en 

ny storkrig kunne unngås. Punkt 12 i programmet er interessant hvor Wilson lover araberne 

«en absolutt usvekket mulighet for selvstyrt utvikling». Selv om uttalelsen ikke var klokkeklar 

så var Woodrow Wilson nå fanebærer for araberne sine ambisjoner.58 

Arabisk nasjonalisme 
Et lite tilbakeblikk viser at nasjonalismen var økende i det osmanske rikets arabiske provinser 

ved starten av 1900 – tallet. Etter nærmere 400 år under osmansk styre var det vanskelig for 

araberne å tenke seg hvordan man kunne styre sin egen stat. Fremveksten av bevegelsen 

«Ungtyrkerne» i 1908 forsterket de nasjonalistiske kreftene og arabernes misnøye med det 

osmanske styret tilsvarende. Revolusjonen som Ungtyrkerne startet hadde som hensikt å 

innføre den osmanske forfatningen av 1876.59 Araberne som hadde levd under det strenge 

osmanske styret, var for første gang positive til revolusjonen, men da det viste seg at 

bevegelsen ønsket en sterkere praktisering av det osmanske styresettet i de arabiske 

provinsene, som innføring av tyrkisk språk i offentlige institusjoner, skoler og som 

hovedspråk, ga dette støtet til en motreaksjon.60 Når tyrkisk språk skulle fortrenge det 
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arabiske språk skapte dette avstand til arabiske ideologer, som anså språket som en 

uatskillelig del av sin nasjonale identitet.61  

Hvor kom nasjonalismen fra? Noen åpenbare felles knytningspunkter var språk, dels religion, 

rase, kultur og en felles historisk bakgrunn. Alle disse elementer ga araberne en følelse av 

identitet som nasjon.62 

Slik var endringer i det osmanske riket en viktig årsak til starten på en nasjonalistisk 

bevegelse. I 1910 startet en arabisk motbevegelse hvor folk fra hæren var med. Deres hensikt 

var å løsrive seg fra det osmanske styret.63 Dette var en bred bevegelse hvor også kvinnene 

senere organiserte seg og var politisk aktive. Nasjonalismens utvikling i mandatstaten kan 

deles i tre-fire faser. I første fase etablerer eliten politiske klubber og sosiale nettverk som 

påvirker myndighetene via sine roller og systemer i administrasjonen. I andre fase opplever 

og innser eliten sine begrensninger, og de unge krefter som er på vei inn i politikken benytter 

da mere aggressive metoder som streik, boikott og ulydighetskampanjer. Radikale politikere 

mobiliserer større grupper og øker presset på kolonialmakten. De nasjonalistiske grupper var 

ikke samordnet, men delt i familie- og klanfraksjoner. Om bevegelsen ikke oppnådde 

politiske innrømmelser basert på ovenstående aktiviteter og strategi hvor kolonimakten 

fortsatt blokkerte kravet om selvstendighet – ville det da skje en utvikling mot mere militante 

aksjoner og en til dels revolusjonær bevegelse. I siste instans ville bevegelsen snu seg mot 

organisert vold for å oppnå sine mål. Urbane opprør og landlig geriljavirksomhet ville raskt 

stille krav til kolonimakten om sterkt økende kontrolltiltak.64 

Det politiske palestinske arabiske lederskap etablerte nasjonale kongresser for å samles for å 

kreve uavhengighet, opponere mot sionismen og etablere en felles front mot mandatmakten. 

Deres samfunn og politiske struktur ble slik holdt sammen hvor man laget felles mål og 

beslutninger.  Den første palestinsk arabiske kongress (PAK) ble holdt i Jerusalem mellom 27. 

januar og 10. februar 1919. Her møtte 27 delegater fra muslimsk-kristne sosiale miljøer fra 

hele Palestina. Møtet var holdt etter Balfourerklæringen og hadde fire beslutninger og 

hovedmål:  

• Forslag om at Palestina skulle bli med som en del av Arabisk Stor Syria 
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• Avvisning av franske ønsker om innflytelse i deler av de samme områder 

• Generell avvisning av politisk sionisme i en erklæring som var signert av 25 av 30 

deltagere 

• Kongressen aksepterte assistanse fra Storbritannia gitt at en slik hjelp ikke begrenset 

Palestinas grunnleggende selvstendighet65 

Ovenstående beslutninger skulle danne basis for den kommende prosess. Ikke minst inn mot 

fredskonferansen i Versailles i 1919 hvor første utkast av Palestinamandatet ble gitt 

Storbritannia. De skulle utrede og bestemme «kart og terreng» i Palestina. Det var ikke 

arabiske representanter representert på konferansen. 

Den andre arabiske kongressen ble holdt i hemmelighet i mai 1920 da britene hadde forbudt 

alle arabiske forsamlingsmøter. Møtet konkluderte med en protest mot San Remo 

konferansens forslag til beslutning som tok opp igjen den omstridte Balfourerklæringen. For å 

ha et arbeidende organ, som samordnet initiativene og gjennomføre tiltak besluttet på 

kongressen i livet, besluttet PAK på sin tredje kongress i Haifa i desember 1920 å etablere en 

arbeidende komite som ble benevnt «Arab Executive Committee» (AEC).66 Storbritannia 

godkjente aldri komiteen. Her møttes de to dominerende; til dels rivaliserende familieklaner 

Husaynis og Nashashibis. På den tredje kongressen ble følgende besluttet: 

• Med referanse til McMahon – Hussein korrespondansen – krav om å bli en del av en 

egen og arabisk, selvstendig stat 

• Fordømmelse av erklæringen som sa at Palestina skulle være basis for et «jødisk 

hjem» 

• Protest mot at «World Zionist Organisation» ble oppnevnt som en formell 

forhandlingspart. Det arabiske folk hadde intet tilsvarende forhandlingsorgan 

• Stopp i all jødisk immigrasjon 

• Erklærte at det britiske styret i Palestina var ulovlig og selvbestaltet da «League of 

Nations» ennå ikke hadde formelt behandlet og godkjent det britiske mandatet67 

 

Det politiske, palestinske lederskap avholdt regelmessig nasjonale kongresser, i alt syv, for å 

samles for å kreve uavhengighet, opponere mot sionismen, etablere en felles front mot 
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mandatmakten foruten å følge opp tidligere beslutninger som ble gjort via «Arab Executive». 

Samtidig ble det på den fjerde kongress laget et «memorandum» basert på punktene ovenfor. 

Det ble valgt en arabisk delegasjon på møtet, som skulle ta med dette memorandum til 

London for å legge dette fram for den britiske regjeringen på et møte i august 1921. 

Memorandumet ble ytterligere bearbeidet og sendt til den britiske koloniministeren i oktober 

1921.  

Arab Executive Committee og The Mufti 
Musa Kazim al-Husayni, tidligere Borgermester i Jerusalem, ble valgt som den første leder av 

AEC og han ble den første Grand Mufti.68 Grand Mufti var en viktig lederrolle i den islamske 

verden. En funksjon basert på religiøs overbevisning, men da religionen hadde en viktig rolle 

i islamsk sammenheng ville han naturlig også ha en viktig politisk lederrolle. Musa Kazim al-

Husayni døde et år senere og britene godkjente da Haj Amin al-Husayni som ny Grand Mufti 

og leder av Supreme Muslim Council (SMC) som ble opprettet av britene i 1921. En vesentlig 

utfordring for araberne var en innbyrdes konkurranse mellom de enkelte grupperinger.69 

Spesielt gjaldt det relasjonen Husaynis/SMC i forhold til de nasjonale bevegelser.  

AEC sin andre kongress i mai 1921 ble holdt rett etter sammenstøtene i Jaffa. Haj Amin al-

Husayni var viktig for å få palestinerne engasjert politisk i Palestina – uten støtte og 

engasjement ville sionismen vinne. Han ble ansett som leder for de palestinske arabere og fikk 

grep i 1927 om det viktigste politiske parti, Istiqlal.70 Haj Amin var til dels konfliktorientert 

og støttet drusernes opprør mot Frankrike i 1925. Han ble fengslet som en av de sentrale bak 

Nabi Musa prosesjonen og påfølgende uroligheter i 1920, men ble et år senere benådet og 

løslatt. Jødene mistenkte ham dessuten for å være en pådriver for uroen i Palestina som var 

starten på opprøret i 1929.71 Haj Amin arrangerte den første islamske kongress i Jerusalem i 

1931 og ble senere leder av Higher Arabic Committee (HAC) som ble dannet i 1936. 

Konflikter i 1920 – årene 
Balfourerklæringen av 1917 styrket den arabiske militante bevegelsen. Også eliten ble tvunget 

til mere kamplignende posisjoner. En resolusjon fra den palestinsk arabiske kongress (PAK) 

ga råd om tiltak for å samordne den politiske aktivitet med Syria. Dette ble gjort for ikke å bli 

isolert i en eventuell fremtidig konflikt med briter og jøder. De radikale kreftene presset på for 

et politisk program med full selvstendighet fra britene. Men eliten ønsket seg politisk 
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autonomi under britisk beskyttelse. Uenigheten og manglende samlende beslutninger dannet 

grobunn for radikale krefter, og de startet med kjøp av våpen og planlegning for et væpnet 

opprør. I april 1920 hadde de radikale krefter organisert og bevæpnet 20.000 beduiner som 

angrep britiske militærstyrker.72 Men bevegelsen hadde ennå ikke nok kraft og initiativet døde 

ut. 

Arabiske muslimer hadde en viktig tradisjon for å markere Moses og hans gravsted. Ved en 

prosesjon i 1919 fra Jerusalem til gravstedet, Nabi Musa, angrep de jødiske hus og hjem på 

veien dit.73 Flere døde og mange ble skadet. Heretter ble Nabi Musa – prosesjonen en 

nasjonalistisk demonstrasjon. Året etter startet en ny voldsbølge med sammenstøt mellom 

arabere og jøder i Jaffa med mange døde på begge sider av konflikten. Uroen spredte seg raskt 

og resulterte i angrep på jødiske bosetninger i hele landet. Men britene knuste opprøret og 

økte den interne kontrollen og oppløste det arabiske styre. 

Etter opprørsbølgen i 1920/21 var det eliten og moderate arabere som satt i styre og stell i 

resten av 20 – årene.74 I 1920 etablerte eliten Arab Executive, som skulle fremlegge deres 

krav for britene. Arab Executive koordinerte og drøftet viktige saker og tok nødvendige 

beslutninger. Den arabiske eliten i Palestina var veltalende, men lite handlekraftige.75 Dette ga 

grobunn for radikale krefter. 

Britisk organisering og politikk 
Balfourerklæringen har stått som et historisk veiskille for sionistene og Palestina. Som vi har 

drøftet tidligere var denne erklæringen omstridt og skapte mye diskusjoner i den britiske 

regjering. Den var også overraskende da britene hadde gitt flere erklæringer om samme tema. 

Daværende sekretær i krigskabinettet, Ormsby – Gore, var en klar tilhenger av sionismen. 

Balfour støttet også sionismen – ikke minst grunnet propagandahensyn. Den britiske 

statsminister, Lloyd George, var ikke engasjert, men tenkte politisk og taktisk.76  Ei heller den 

britiske regjering var bevisst i forhold til opprettelsen av en egen stat for jødene. Det var 

primært god propaganda med minst mulige forpliktelser som var tankegodset. Men en viktig 

erklæring ble gitt av britene i januar 1918 til Kong Hussein av Hijaz, Sharif av Mecca, som 

ble lovet arabisk selvstendighet i Palestina etter første verdenskrig: «His Majesty’s 
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Government are determined that in so far as is compatible with the freedom of the existing 

population, both economic and political, no obstacle should be put in the way of the 

realization of this ideal».77 

Britene organiserte sitt nærvær i Palestina ved å legge det politiske ansvaret under 

koloniministeren. Kolonialdepartementet (Colonial Office) var opprettet for å følge opp og 

forvalte Storbritannias kolonier. Det var ledet av «Secretary of State for the Colonies» - 

senere kalt «koloniminister». I perioden 1921 til 1938 var det ni koloniministre hvorav de 

mest omtalte i konfliktperioden var Winston Churchill (1921 – 1922), Lord Passfield (1929 – 

1931), Malcolm McDonald (Juni 1935 – November 1935) og William Ormsby-Gore (mai 

1936 – mai 1938). Den stedlige representant med høyest myndighet var Høykommissæren. 

Høykommissæren var ansvarlig for å styre og forvalte protektorater eller områder som ikke 

fullt ut var styrt av den britiske kronen slik tilfellet var i Palestina. Stater som var underlagt et 

protektorat hadde beholdt deler av sin forvaltning. Høykommissær rapporterte direkte til den 

britiske regjering via koloniminister. I mandatperioden mellom 1920 og 1938 var følgende 

høykommissærer: Herbert Samuel (1920 – 1928), John H. Chancellor (1928 – 1931) og 

Arthur Wauchope (1931 – 1938). 

Generelt så britene på nasjonalisme med et negativt blikk. Historisk var nasjonalisme en 

trussel mot imperiet. Og sionismen ble oppfattet som nasjonalisme. Ormsby – Gore var 

sekretær for arbeidet med en erklæring som britene kunne stå for. I første forslag til erklæring 

ble begrepet nasjonalt hjem for jødene benyttet. Dette kunne ikke Ormsby-Gore akseptere. 

Ordet «nasjonal» var sensitivt.78 Formuleringen et «jødisk hjem» ble valgt. Dette kunne 

tenkes som et sted å slå seg ned og etablere seg i samspill med den innfødte befolkning. Da 

kunne jødene arbeide for sitt eget velbefinnende med utdannelse, jordbruk, industri og kultur 

under et britisk protektorat.  

Oppsummert kan det sies at det var sprikende politiske synspunkter i den britiske regjering. 

Teksten i erklæringen fra den britiske regjering som til slutt ble resultatet var flytende med 

mange tolkningsmuligheter. Ikke minst var det liten oppfølgning av den videre utvikling og 

om denne var i henhold til retningen i erklæringen. Det var tvert om knapt noen diskusjon i 

regjeringen om hva slags administrasjonsstyre som skulle etableres i 1918. Som eksempel kan 

refereres til britiske uttalelser:  
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Lloyd George uttalte seg når det ble drøftet om USA skulle trekkes inn i konflikten. Han 

hevdet at det å trekke inn en ny stormakt inn i alle de britiske og kompliserte interesseforhold 

i Egypt, Arabia og Mesopotamia var dårlig politikk. Han mente at både Palestina og 

Mesopotamia var av stor interesse, og at britene hadde tenkt å bli. 

Ormsby – Gore uttalte seg også fremtiden til Palestina og sier at det viktige er å sikre absolutt 

lik behandling av alle raser og folkeslag dessuten et balansert rettssystem. Han sa også at både 

den jødiske og ikke jødiske befolkning skulle holde valg med forholdsvis representasjon 

folkeslagene imellom. 79 

Hans utsagn kan sies å være overordnet, generelt og ambisiøst, men ikke klart og 

retningsgivende – og de ble heller ikke fulgt opp av de ansvarlige myndigheter. 

Ved en oppsummering på britisk politikk i en kritisk fase kan hevdes at britisk styre i 

Palestina var et forsøk fra en administrasjon om å avstemme det som var et uavstemmelig 

britisk styre i Palestina. Det var tolkninger av tekster og ikke realistisk politikk og strategi. 

White Papers av 1922 og 1930 foruten Black Letter av 1931 var forsøk på å justere britisk 

Palestina – politikk. Et hovedproblem var at Balfourerklæringen ikke var laget for å lage en 

konstitusjonell basis for å styre Palestina – den var mere laget som et propagandaverktøy for 

første verdenskrig. Og dette ga en kraftigere rekyl enn noen hadde tenkt seg. Det er litt 

avslørende når man vurderer britisk politikk, kommunikasjon og uttalelser om Palestina. Det 

sies lite om hvilket ansvar britene hadde for den arabiske befolkningsgruppe som 

mandatmakt. For øvrig finnes lite informasjon og tanker om hvorledes man skulle organisere 

området og få juridiske og administrative institusjoner på plass. 

Konferanser og kommisjoner 
På fredskonferansen i Paris møtte også Emir Faysal, en arabisk statsmann og konge av Irak 

fra 1921 til 1933 som var en av utsendingene på vegne av araberne. I januar 1919 la han fram 

arabernes forhåpninger og la blant annet vekt på følgende: «Den arabiske 

nasjonalistbevegelsens mål er med tiden å samle araberne i en nasjon».80 Et krav som viste 

seg ikke å være realistisk da de europeiske stormaktene hadde egne planer for regionen som 

bedre oppfylte deres strategiske interesser. 

Den amerikanske King - Crane kommisjonen som ble opprettet under fredskonferansen i Paris 

laget en god analyse av forholdene i Palestina. Den gikk imot å etablere en jødisk stat, da de 
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så en konflikt i Balfourerklæringens prinsipper om å respektere de sivile og religiøse 

rettigheter til den eksisterende befolkning. Det lot seg ikke forene da de igjennom sine 

intervjuer med jødiske representanter forsto at sionistene så for seg en fordrivning av ikke-

jødiske innbyggere blant annet ved oppkjøp av eiendom. I tillegg fanget de opp ved sine 

intervjuer at nær 90% av den arabiske befolkning var en sterk motstander av hele 

sionistprogrammet.81 

King – Crane kommisjonens arbeid skjedde sommeren 1919 og en oppsummering ble tatt 

imot av fredskonferansen i Paris. Det som startet som et felles initiativ ble etter hvert en 

amerikansk studie, og rapporten ble aldri behandlet under fredskonferansen, men ble lagt til 

side og arkivert. Briter og franskmenn hadde andre og egne planer for Midtøsten. For å 

fullføre sine stormaktsambisjoner møttes Trippelententen igjen i 1920 for å enes om 

oppdelingen av det osmanske riket.  

I 1922 kom de britiske myndigheter ved koloniminister Winston Churchill med en erklæring – 

et White Paper82 - hvor de klargjorde sitt syn på Palestina. Før rapporten ble skrevet hadde en 

arabisk delegasjon ledet av Haj Amin al-Husayni besøkt London i juni 1922 for å påvirke 

britene i proarabisk retning. Dette White Paper ga en balansert rapport ikke minst ved å 

anbefale en begrensning av jødisk immigrasjon til Palestina. Immigrasjonen skulle være 

bærekraftig og begrenset til det som var forsvarlig for økonomien i Palestina. Uttalelsen 

understreker også at alle borgere hadde like rettigheter og ved opprettelsen av et «juridisk 

råd» sikre at disse prinsipper ble overholdt. Alle medlemmer til det «juridiske råd» i Palestina 

skulle velges av innbyggerne og rådet skulle styre alle spørsmål knyttet til immigrasjon.  

Arabernes dilemma var åpenbart at ved å akseptere et juridisk råd ville de indirekte akseptere 

britenes mandat for Palestina. Konsekvensen var at de ikke ønsket å gjennomføre et valg til 

rådet. Arabernes avvisning av et juridisk råd var nok en stor feil. De manglet da i en kritisk 

fase et formelt verktøy for å ta opp viktig spørsmål og få vedtatt prinsipielle beslutninger.83 

Samtidig skjedde prosessen hvor britenes mandat for Palestina formelt ble godkjent. Ved 

konferansen i San Remo møttes også Trippelententen igjen foruten Japan og USA som 
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observatører. Her ble Storbritannias mandatområde fastslått som: Deler av Irak 

(Mesopotamia), Palestina og senere Transjordan som autonom enhet.   

Jødenes fremmarsj 
Jødene var fortsatt en minoritet, men arbeidet målrettet og i stillhet med å styrke sine 

posisjoner. Araberne på sin side manglet framgang for å formalisere sitt styre og var passive i 

sin rolle under det britiske mandatstyre. Det var et økende kjøp av jord og eiendom av 

sionistene 1920 – årene. De var hjulpet, finansiert og støttet av Jewish Agency.84 Jewish 

Agency var en jødisk organisasjon som ble opprettet på sionistkongressen i 1922 for å styrke 

sionistenes sak. Samme år ble dette organ godkjent av Folkeforbundet som et rådgivende 

samarbeidsorgan for mandatmakten i spørsmål som hadde betydning for å opprette et jødisk 

hjem. Araberne hadde intet tilsvarende formelt organ som kunne støtte deres sak. Dette ble 

etter hvert en avgjørende negativ faktor i arabernes kamp for selvstendighet og en egen stat. 

Grunnet immigrasjon og oppkjøp av dyrkbar jord av resurssterke jøder og andre med kapital 

ble de arabiske bøndene gradvis «landløse». Den landeiende klassen ble rike mens fattige 

bønder ble landløse. I 1930 var 30% av alle bønder uten egen jord.  Totalt sett hadde 75-80% 

så lite land å leve av at det ikke var nok til å kunne brødfø en familie.85 Løsningen var å 

emigrere til de store byene Haifa, Jaffa og Jerusalem. I byene var det lite fast arbeid å få, og 

dårlig betalt deltidsarbeid var alternativet. En grunn for dette var jødiske arbeidere som 

monopoliserte bedre betalt arbeid i jødisk virksomheter. Immigrantene var ikke passive i sin 

nye rolle, men bygget opp nye nettverk i byene både politiske og håndverksmessige 

organisasjoner. Dette svekket den arabiske patron – klient relasjonen og også tilknytningen til 

den lokale klanen.86 

Krisen i jordbruket var i stor grad knyttet til den økende jødiske befolkningen og oppkjøp av 

land. Våren 1934 forbød britiske myndigheter rasediskriminering ved ansettelser. Det var en 

tendens i de jødisk dominerte byene Haifa og Nablus å prioritere jødiske ansettelser i 

jødiskstyrte bedrifter. Sionistene hadde sin egen plan, og arbeidet bevisst og langsiktig. Deres 

policy ga forbud mot å benytte arabisk arbeidskraft i jødiske kolonier og bedrifter.87 Histradut, 

landsorganisasjonen for israelske arbeidere i Palestina, forsøkte også å erstatte arabiske 

arbeidere med jøder – på tvers av britiske myndigheters ønske og politikk. Dette ga 
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begrensete muligheter for utdannede arabiske ungdommer. I tillegg forulempet jøder arabere 

våren 1935 som arbeidet i jødiske bedrifter.  

Det første store jødiske oppkjøpet av land var i Esdraelon. Oppkjøpet berørte over 20 

landsbyer og alle som bodde der måtte flytte da jorda skulle overtas uten noen form for 

forpliktelser eller bindinger.88 Fra 1920 og fram til 1935 hadde jødene økt sine landbesittelser 

fra 650.000 dunums til 1,35 mill. dunums89 dvs mer enn en fordobling. Fra 1919 til 1929 

fordoblet den jødiske befolkningen seg i Palestina fra ca. 80.000 til 156.000.90  

Økende immigrasjon, uro og voldsbruk – 1929 
Mye vold og sammenstøt fulgte. 

Ekstreme sionister sto bak noen 

hendelser i starten, men nye aksjoner mot 

jødene ble utløst av uenighet om bruk av 

Klagemuren. I august 1929 kom det igjen 

til harde konfrontasjoner grunnet 

stridigheter om rettigheter knyttet til 

Klagemuren i Jerusalem, og hvorledes 

bruken av denne kunne balanseres 

mellom folkegruppene.91 Klagemuren er 

mur- og steinveggen som bærer 

Tempelhøyden hvor al – Aqsa moskeen og Klippemoskeen ligger. Begge folkegrupper og 

religioner hadde sterke tradisjoner og tilhørighet til området. Årelange og heftige diskusjoner 

om rettigheter til bønn ved Klagemuren og bruk av området resulterte i at palestinere angrep 

to jødiske kvartaler i Jerusalem. Uroen spredte seg raskt til hele landet og utløste pogromer i 

Hebron og Safed hvor mange jøder ble drept.92 Voldsomhetene i 1929 illustrerte uten tvil den 

uforsonlige fiendtligheten i hele den arabiske befolkningen til sionistprosjektet. Og britenes 

illusjon om å etablere en nasjon hvor arabere og jøder skulle leve fredelig sammen ble 

grundig knust.93 Humphrey Bowman, Direktør for utdanning i Palestina, sin uttalelse om 

jøder og arabere gir en treffende karakteristikk: «Om man går langt nok tilbake i tid var de 
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fettere og kusiner. Men om du eier et hus så ønsker du ikke at noen tar det fra deg selv om han 

sier at han er fetteren din».94  

Til sammen mistet ca. 250 arabere og jøder livet i urolighetene som fulgte. Nesten seks 

hundre ble skadet i opprøret. Grunnen var primært en økende bekymring blant araberne om 

den vedvarende jødiske immigrasjon, og ikke bare som en trussel for deres daglige levebrød, 

men også den langsiktige faren for konflikter og kamp om jord og rettigheter. En av 

konsekvensene etter det arabiske opprøret i 1929 var at den jødiske, paramilitære og væpnete 

gruppe, Haganah, utviklet seg til en mer robust militær organisasjon, som også utover i 1930 

– årene var stilltiende anerkjent av britene. I 1937 hadde Haganah 10.000 trente menn under 

våpen foruten 40.000 tilgjengelig for rask mobilisering95 

Men 1929 skulle bare forsterke immigrasjonen av jøder til Palestina. I 1929 kom den globale 

depresjonen hvor verdensøkonomien gikk kraftig ned. Konsekvensen var økende 

arbeidsløshet som medførte en kraftig økning i jødisk immigrasjon til Palestina.  

White Paper av 1929 og Black Letter av 1931 
Grunnet den kraftig økende uro og det arabiske opprøret ble Shaw kommisjonen opprettet 

med Walter Shaw som leder pluss tre medlemmer fra Parlamentet. Shaw var Justitiarius og 

hadde yrkeserfaring både fra Britisk Honduras og fra Høyesterett på Ceylon. Komiteen skulle 

se på årsaker til opprøret i 1929 og foreslå tiltak som kunne forhindre ytterligere vold. I mars 

1930 ga kommisjonen en rapport med konklusjoner om årsak til konflikten og konkrete tiltak.  

Arabernes fiendtlighet skyldtes en frykt for at deres politiske og nasjonale ambisjoner og 

deres økonomiske fremtid ville være truet grunnet den økende immigrasjonen av jøder, som 

tilsynelatende hadde ubegrenset tilgang på kapital. Konfliktens grunnlag stammet fra britiske 

løfter til både jøder og arabere som var klart motstridende med referanse til 

McMahon/Husayni dialogen og Balfourerklæringen. 

Rapporten foreslo at immigrasjonen skulle stanses inntil en ny britisk politikk var utarbeidet, 

og salg av land og eiendom burde kun skje når salget ville medføre høyere 

jordbruksavkastning. 

Araberne var godt fornøyd med Shaw kommisjonens arbeid, som de også var med andre 

rapporter om 1929 - opprøret. Den viktigste var «Passfield White Paper» som ble 
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offentliggjort i oktober 1930. Den ble ansett å være klart pro – arabisk og medførte kraftige 

protester fra jøder over hele verden. 

Men Shaw kommisjonen var ikke på linje med offisiell britisk politikk. Allerede i november 

samme år ble Passfield White Paper diskutert i parlamentet. Britenes statsminister, Ramsey 

MacDonald, sendte et brev (av araberne kalt «Black Letter») til Chaim Weizmann allerede i 

februar 1931 hvor han sier:  

His Majesty’s Government will continue to administer Palestine in accordance with the terms 

of the mandate as approved by the Council of the League of Nations. This is an international 

obligation from which there can be no question of receding. Og videre: and to do equal justice 

to all sections of the population of Palestine. 96  

Men britene fulgte ikke opp egen policy da immigrasjonen, oppkjøp av land uten restriksjoner 

og aggressiv forflytning av arabiske farmere fortsatte med uforminsket styrke. MacDonalds 

brev fjernet alle arabiske-positive forslag som var med i Lord Passfield sitt White Paper. 

Isteden økte immigrasjonen grunnet den økende antisemittisme i Europa. 

Ny uro og nye opprør 
Fra 1933 ble jødisk immigrasjon ytterligere forsterket grunnet Hitlers maktovertagelse og 

antijødekampanje foruten en økende antisemittisme i Polen og Russland. Som konsekvens 

brøt det nok en gang ut uro i Palestina med voldelige innslag. Unge nasjonalister kom på 

banen som resulterte i flere større demonstrasjoner høsten 1933. Denne politiseringen av 

palestinske arbeidsfolk og bønder utviklet seg de neste tre årene og kulminerte til slutt i en 

generalstreik og et opprør i 1936.97 Dette viste seg ved arabernes sinne over at lite hadde 

skjedd med deres krav om redusert immigrasjon og øvrige innspill. Den britiske 

høykommissær, Arthur Wauchope, visste om Arab Executive Committee sine planer om 

streik og andre aksjoner, og han forbød politiske protestaksjoner og demonstrasjoner.98 

Demonstrasjoner ble allikevel holdt blant annet på Tempelhøyden i gamle Jerusalem. Politiet 

slo ned på demonstrasjonene og brukte harde midler for å kontrollere situasjonen. Resultatet 

var mange dødsfall og skadede. Når nyhetene spredte seg ble det tilsvarende protester og uro i 

Jaffa, Haifa og Nablus og dertil mange flere dødsfall.99  
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1930 årene – landsbygdas viktige rolle 
I 1930-årene utgjorde bondestanden 75% av befolkningen i Palestina. Det var en herskende 

byelite som var de ledende i samfunnet. Eliten hadde privilegier og innflytelse blant annet via 

stillinger i administrasjonen i mandatstaten.  Om vi går litt tilbake i tid så ser vi et Palestina 

som hadde tradisjoner med et føydalt system med en «patron – klient» relasjon. Men det er 

viktig å understreke at bøndene ikke var en tilbakestående og passiv sosial gruppe. En 

revolusjonær del av befolkningen arbeidet for en fremtidig palestinsk statsdannelse igjennom 

folkelige samordnede komiteer og etablering av formelle strukturer.100 De utviklet etter hvert 

en militærstyrke og sosialpolitiske programmer for å utfordre og stille krav til eliten eller sine 

«patroner».101 Dog hadde det sin konsekvens ved at de opplevde et vakuum og mindre dialog 

med den herskende klasse. Manglende samarbeid kan være en av årsakene til det arabiske 

nederlaget som fulgte i 1939. Bondestanden ble hardt beskattet av eliten som i sin tur var 

pengeoppkrevere for det osmanske riket fram til det kollapset. Bøndene måtte låne penger for 

å klare avgifter og skatter og mange ble etter hvert gjeldstynget.  

En alvorlig utvikling 
Utviklingen mellom 1920 og 1935 var særdeles ugunstig for den arabiske bondebefolkning. 

De hadde i stor grad blitt landløse grunnet salg av eiendom – eller de hadde for lite jord å leve 

av. Jordbruk var et yrke som var deres historiske kompetanse og levemåte. Mange var tvunget 

til å flytte på seg for å finne nytt arbeid som oftest var dårligere betalt arbeid. Etter krisen i 

1929 ble også mye arbeid til dels ble borte. Konsekvensen var at araberne opplevde en sterk 

økning i arbeidsløsheten. Den økende arbeidsløsheten skyldtes nedgangstider etter det 

amerikanske børskrakket i 1929 og derved mindre etterspørsel foruten ugunstige avlinger 

grunnet tørke mellom 1929 og 1936. Dessuten betød oppkjøp av jorda nye arbeidsmetoder og 

behov for ny arbeidskraft. Et eksempel fra 1930 viser alvoret: En vanlig arabisk familie på 

landsbygda tjente normalt rundt 27 pund i årsinntekt. Dette var akkurat nok til å brødfø 

familien. Grunnet prisfall på hvete, bygg og olivenolje falt inntekten til 17 pund.102 Samtidig 

innførte myndighetene et system med økende skattesatser. Sulten var nær. Palestinas 

befolkning nærmet seg bristepunktet, og den minste gnist ville kunne utløse en ny og 

alvorligere krise. 
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Histadrut, den israelske landsorganisasjonen, hadde som primært mål å ekskludere arabiske 

arbeidere i jødiskeide bedrifter og isteden ansette jøder.103 Dette var en bevisst strategi fra 

jødiske oppkjøpere for å få inn jødisk arbeidskraft med samme språk og mere effektivt arbeid 

og arbeidsledelse. Når økonomien ble skadelidende grunnet det store opprøret i 1936 - 39 led 

arabiske arbeidere betydelig mer enn organisert, jødisk arbeidskraft.104 Gradvis og i økende 

grad tok etterhvert eliten og immigrerte jøder kontroll over land, inntekter og eventuelle 

overskudd. Mange bønder ble tvunget til å selge sin jord og eiendom for å klare utgifter og 

betjening av gjeld. Resultatet var at de enten ble leilendinger på eget bruk alternativt at de 

måtte emigrere til byene Haifa, Jaffa eller Jerusalem for å skaffe arbeid.105 Mange bønder 

demonstrerte sin motvilje mot forandringene ved å forlate landsbyen sin for å bli jordbrukere i 

Transjordan eller reise utenlands.106  

Allerede ved det først tilfelle av sionistenes kjøp av land i 1921 forutså koloniministeriet en 

mulig blodig konflikt. Mye grunnet den økende immigrasjon utviklet det seg etter hvert 

organisert motstand på landsbygda. Bondestanden hadde mistet jorda som via sine patroner 

var solgt til jødene eller andre ressurssterke personer.  

Arabisk politisk struktur og samarbeid 
Palestina hadde politiske partier og fraksjoner, men var i tillegg historisk knyttet til familier 

og klaner. Det var også klare forskjeller mellom de som levde i fjellområdene og de som 

levde av jorda på flatlandet. De to dominerende familiene var Nashashibis og Husseinis. 

Familiene rivaliserte og kjempet om retten til å være førende for å bestemme og fastslå 

arabernes politikk i Palestina.107 Det gjaldt å være førende i forhold til palestinernes kamp for 

selvstendighet. Som eksempel kan nevnes at eliten ved Palestinian Arab Congress etablerte et 

representativt organ, Det øverste rådet, som ble ledet av Haj Amin al-Husayni. Dette rådet ble 

boikottet av Nashashibiene.  

Hovedgrunner for lite arabisk samarbeid kan henføres til ulike plattformer for religion og 

institusjoner og da ble det vanskelig med en felles sosiopolitisk struktur. De politiske ledere 

var del av familiefraksjoner, et partisystem som ikke var samordnet foruten en viss 

rivalisering mellom styringsgrupper som Supreme Muslim Congress108 (SMC) som var ledet 
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av Husseinis. SMCs tilhengere fikk navnet Majlisi.109 Gruppen hadde en nøkkelrolle politisk, 

men manglet et tett og godt samarbeid med den nasjonale bevegelse. Det var dype kløfter 

mellom Husseinis og Nashashibis som tilsvarende etablerte «The Opposition» som sitt 

møtepunkt. En kontrovers for arabiske politiske organer var at de ikke ble akseptert av 

britiske myndigheter som forhandlingspart. Årsaken var at de kjempet imot mandatmakten og 

ønsket den fjernet.  Dette ga dårlig basis for samarbeid. Om de samarbeidet for tett med 

britene ville de miste støtte fra grasrota. Araberne hadde virkelig trengt et «legal council» for 

å drøfte konfliktsaker som de ironisk nok sa nei til i 1922.110 

En ytterligere årsak til en uheldig utvikling for araberne var deres manglende deltagelse ved 

utformingen av Palestinamandatet i 1919. Nettopp av denne grunn ville en samordnet arabisk 

ledelse fra 1920 via et «legal Council» og fram til opprørsutbruddet i 1936 vært kritisk viktig. 

En manglende arabisk plan og styring ga motivasjon for geriljavirksomhet og for egne 

initiativ. 

De arabiske, politiske ledere i Palestina var ofte del av eliten, og de hadde sine privilegier og 

interessante jobber i administrasjonen - tett opp til mandatmyndighetene. I tillegg var det en 

stor bondebefolkning. Disse gruppene hadde naturlig nok forskjellige agendaer og 

prioriteringer. Det var også en stor nasjonal, folkelig bevegelse som ikke var godt nok 

forankret opp mot de politiske ledere.  

Samtidig var det et betydelig voksende engasjement blant yngre mennesker med nye ideer. 

Eksempelvis ble YMMA – «Young Mens Muslim Association» dannet i Egypt i 1926. 

Bevegelsen spredde seg til Palestina hvor lederen var Izz al-Din al-Qassam. 

Speiderbevegelsen var også engasjert ved «Arab Youth Conference» (AYC) og «Arab Boy 

Scouts». AYC tok ansvar for å patruljere kysten i nordlige del av Palestine for å stoppe 

ulovlig jødisk innvandring.  I Jaffa-Ramleh området ble «Palestine Youth Party» etablert. 

Også kvinnene organiserte seg, og de avholdt «Arab Women's Congress», hvor de samlet to 

hundre kvinner i 1929. Gruppen inkluderte flere innflytelsesrike kvinner som Wahida al-

Khalidi (gift med Hussein al-Khalidi) og Amina al-Husayni (gift med Jamal al-Husayni), og 

ledet av Salma al-Husayni som var gift med Musa Kazim al-Husayni (første leder av «Arab 

Executive Committee»).  
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Palestina hadde fem nasjonale politiske partier av betydning. I 1930 årene opplevde man en 

fremgang for uavhengige palestinske organer som til dels var basert på den utdannete 

middelklasse. I 1932, grunnet misnøye med en ineffektiv politisk prosess og kultur, kom det 

til et punkt hvor «nok er nok». Da etablerte Awni Abdul-Hadi, Hamdi al-Husayni, Akram 

Zu’aytir og Izzat Darwasah Istiqlal Partiet (Uavhengighetspartiet), det første rent politiske 

palestinske parti. Partiet startet umiddelbart med en kampanje for en «ikke-samarbeidslinje» 

overfor mandatmyndigheter.111 Istiqlal – partiet var det førende parti og var uavhengig av 

familier, klaner og eliten. Målene var blant annet å opponere og frigjøre seg fra mandatstyret, 

etablere et nasjonalt parlament og fjerne unødig bruk av titler (pasha, bey, effendi). Men 

istedenfor å samle kreftene fikk Istiqlal problemer da Mufti al-Husayni boikottet partiet med 

mål om å styrke sitt eget parti «Palestine Arab Party».112   

To andre partier som også ble etablert tidlig i 1930 årene var «National Defense Party» 

(Nashashibis) og «National Reform Party» (det siste ledet av Dr. Hussein Fakhri al-Khalidi).  

National Defense Party koordinerte en underskriftskampanje overfor den britiske 

høykommissæren i 1935. Temaet i kampanjen var hjelp til å stoppe ytterligere salg av land til 

sionistiske selskap som «Palestine Land Development Company» (PLDC). Innholdet i 

anmodningen var at det å beholde jorda var «The life and death to the Arabs».  

I 1936 beregnet man at jødene ved bruk av PLDC hadde kjøpt 89% av eiendommene fra store 

landeiere. Og problemet ble forsterket fordi London var avvisende til å gi billige lån til de 

arabiske bøndene for å hjelpe de til å beholde jorda. Den britiske høykommissæren i 

Palestina, Arthur Wauchope, uttalte i 1935 at frykten for at det jødiske samfunnet ville «spise 

opp landet» var følt i hver krok av Palestina.113 Arabiske banker forsøkte å hjelpe til, men 

hadde små ressurser. Det Palestinske Kommunist Parti ga råd til bøndene om ikke å betale 

skatt, avgifter og gjeld foruten å oppfordre til opprør.114 

I 1934 tok Mufti og Supreme Muslim Council initiativ til en ideologisk motivert kampanje for 

å bekjempe salg av land til jødene. Til tross for aggressivt jødisk oppkjøp av land eide ikke 

sionistene mer enn knapt 6 % av jorden i Palestina i 1938. Jødene slo seg ned primært i Tel 

Aviv og andre byer. I tillegg ble det bygget opp klynger spredt rundt på landsbygda. Fra Mufti 

og det øverste rådet ble det truet med strenge dommer, bøter og forræderistempel til de som 
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solgte jord til jødene. Andre tiltak som støtte til fattige bønder og initiativ til en sterkere 

nasjonal industri og produksjon ble iverksatt, men med liten effekt i forhold til salg av jord. 

Salg av jord og eiendom skyldes mest fordi bøndene var fattige og forgjeldet i tillegg til at 

avlingene feilet første del av 30 - årene.  

Om vi går litt tilbake i tid til ser vi at det var motkrefter til arabisk kamp for selvstendighet. 

Folkeforbundet var dominert av kolonimakter som ikke stilte spørsmål om legitimiteten ved et 

aggressivt imperialistisk system. Tvertom var medlemmene av Folkeforbundet fiendtlige til 

innfødte, nasjonale bevegelser i mellomkrigstiden. Dette inspirerte blant andre Italia og 

Tyskland til å sikre sine interesser og aspirasjoner for å bli kolonimakter. Noe selvstyre var 

gitt av imperiemaktene til koloniene, men bare når dette ikke gikk på bekostning av egne 

stormaktsinteresser. Det var eksempler på en utvikling mot selvstyre i Egypt, Irak og i en viss 

grad i Transjordan i 1930 årene. I Palestina ble en slik utvikling hindret av britenes lovnader 

til jødene.115 I ly av denne stillstand bygde sionistene ut sine funksjoner og infrastruktur og 

gjorde seg klar for etablering av sin jødiske stat.  

Den utløsende gnisten  
En vedvarende jødisk immigrasjon, jødisk oppkjøp av jord og derved landløse bønder og 

Ha’avara ga jødene en stor fordel og «kick-start». Dette skapte stor frustrasjon og oppgitthet 

blant arabiske bønder. Ha’avara var en avtale mellom Nazi-Tyskland og tyske, jødiske 

sionister om frigjøring av kapital som ble overført til Palestina. 60% av alle 

kapitalinvesteringer mellom august 1933 og september 1939 kom via Ha’avara.116 I tillegg var 

det en svak politisk og sosial ledelse for å beskytte den arabiske befolkningens rettigheter og 

behov som ytterligere øket arabernes frustrasjon og sinne. Disse årsaker og i tillegg økende 

arbeidsløshet og trange tider for befolkningen var mer enn nok til at voldelige krefter kunne 

utløses. Det ble etablert militante væpnede grupper og mange var klar til kamp. Dialog var et 

tilbakelagt stadium. En av disse gruppene var ledet av Izz al-Din al-Qassam. Disse gruppene 

hadde utspring i lavere klasser av samfunnet. Det var ofte bare celler på fem personer. 

Gruppene var revolusjonære, nasjonalistiske og med et religiøst preg.117 

I november 1935 gikk så startskuddet for revolten for gruppen til al-Qassam. Gruppen traff på 

en stor britisk politistyrke. Sammen med sine mest betrodde krigere (mujahedin) ble han 

omringet, og al-Qassam og to av hans menn ble drept av britiske politifolk. Da ryktet om 
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hendelsen nådde Haifa, ropte folkemengden: «Hevn! Hevn!»118 Hans ideologiske etterfølger 

tok hevn ved å drepe to jøder i Nablus Mountains i april 1936. De jødiske nasjonalistene i 

Irgun119 gjengjeldte dette ved å drepe to arabere.120 Dermed var gnisten tent. Senere i april 

drepte arabere 16 jøder i Jaffa.121 Al-Qassam sin død ble et vendepunkt og Mufti måtte ta et 

tydeligere standpunkt mot britene. De arabiske ledere ønsket ham som en sentral leder. Al-

Qassam ble straks en helt og en slags martyr som inspirerte mange andre til å bevæpne og 

organisere seg.122  

Selve opprøret startet som «en gnist i en kruttønne». Det var egentlig ikke noen bestemte 

grupper som sto bak utbruddet, men det hadde ulmet lenge og misnøyen var stor. Opprøret 

som var i vente – «The Arab Revolt» - eller på arabisk «al-Thawra al-Kubra» ble utløst ved 

individuelle initiativ. For å styre og lede det kommende opprøret og konflikten med de 

britiske mandatmyndigheter tok Haj Amin al-Husayni initiativet til å etablere «Higher Arabic 

Committee». Haj Amin ble komiteens leder. Komiteen som ble etablert i april 1936 var bredt 

representert med alle de viktigste politiske partier og de viktigste familiegrupperinger i 

Palestina.123 Den representative komiteen støttet beslutningen om å innføre en generalstreik. 

Samme måned brøt det ut fullt opprør. Hvordan opprøret utviklet seg vil bli drøftet i neste 

kapittel.  

Oppsummering 
Britenes etablering i Palestina ble basert på tre motstridende avtaler. Disse avtalenes uklarhet 

og manglende garantier til araberne var mye av grunnlaget for den uro, streiker og opprør som 

fulgte de neste årene. Arabisk nasjonalisme og organisering i en partistruktur og en 

motstandsbevegelse ble ytterligere motivert av britenes uklare og skiftende utspill. Det ga 

grobunn for demonstrasjoner, streiker og konflikter som Nabi Musa i 1919/1920 og 

pogromene i Hebron og Safed i 1929. Dog var det en svakhet for den arabiske 

motstandsbevegelse å være delt i to fraksjoner, nemlig i SMC/Husaynis og 

Opposisjonen/Nashashibis. I tillegg var den politiske organisering fraksjonert med forskjellige 

mål. Ved inngangen til 1930 årene var det fem politiske partier. De nærmeste årene ble dette 

ytterligere supplert med National Defense Party, Palestine Arab Party og Istiqlal. For å 

samordne synspunkter, mål og hindre en negativ utvikling organiserte araberne seg i Arabic 
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Executive Committee og senere Higher Arabic Committee. Britene ga styringssignaler ved å 

vedta et White Paper i 1929 etter den kraftige forutgående uro og påfølgende opptøyer. 

Dokumentet ga positive signaler ovenfor araberne. Dette skapte en jødisk og politisk 

motreaksjon og Black Letter av 1931 ga basis for og støtet til en ny kraftig uro. En økende 

immigrasjon på basis av Hitler jødeforfølgelser i 1933 betød en ytterligere eskalering av 

konflikten. Samtidig var jødiske oppkjøpere av land og jord aktive i 1930 - årene og den 

arabiske befolkning søkte alternativt arbeid i byene når de mistet tilgang til jorda. Arabernes 

nei til deltagelse i et felles råd for Palestina ga få muligheter å løse konfliktene som bare økte 

i omfang og bredde. Al-Qassam tok et initiativ, samlet og bevæpnet sin gruppe, og hans 

initiativ ble den utløsende gnist for «Det Store Opprøret».  
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Kapittel 3 – Gjensidig voldsutvikling og forsøk på en tilnærming 

 
Det hadde vært mye uro tidligere under britenes mandatstyre med flere opprør mellom 1920 

og 1935 med konflikten i 1929 som kanskje det mest alvorlige, men ingen av disse hadde 

tilnærmelsesvis et så stort omfang og varighet som det som var i vente. Palestina midt 1930 - 

årene var et land uten stabilitet, uten en samlet ledelse og for svake styringsfunksjoner. De 

arabiske fraksjoner i Palestina hadde funnet en politisk samarbeidsform høsten 1935, og 

denne holdt seg til etter den seks måneder lange streiken fra april til oktober 1936, som ble 

avsluttet med trusselen om unntakstilstand og løftet om Peel kommisjonens arbeid og 

undersøkelser.124 Arabiske innspill og deres krav til mandatmakten var gjentatte ganger 

oversett. Dette kapittel vil starte med den gjensidige voldsutvikling som startet forsommeren 

1936 hvor de arabiske ledere ikke lenger var i stand til å stagge uroen og de militante 

kreftene. De utløsende årsaker var ikke tilfeldige, men hendelser og aksjoner ble utført av 

enkeltstående grupper. Første fase av den voldelige konflikten varte til senhøsten 1937.  

For å ha et bakgrunnsteppe for voldsbruken er tatt med en drøfting av hvilke juridiske og 

formelle lover og regler som var gjeldende i 1930 – årene.  

Kapittelet vil videre drøfte starten på en prosess senhøsten 1937 hvor det ble gjort innspill og 

forsøk på en fredelig løsning på konflikten. Initiativene kom både fra arabisk og britisk side. 

Imidlertid var mangelen på et juridisk bindende og forpliktende møtepunkt mellom briter og 

arabere en stor svakhet. I tillegg var kunnskapen om motparten på begge sider av konflikten 

for dårlig. Og som vi senere skal drøfte viste også britene manglende ydmykhet ovenfor sine 

undersåtter. 

I hele perioden under opprøret var konflikten mellom britene som mandatmakt og arabere 

som befolkningen i Palestina det sentrale problemområde. De to partene i konflikten hadde et 

vesensforskjellig utgangspunkt for å ty til vold og denne utartet seg på forskjellige måter. 

Arabisk vold var usammenhengende og ikke samordnet. Aksjonene var motivert av raseri og 

frustrasjon mot britiske overgrep og undertrykking. Den var rettet mot britiske tjenestemenn, 

infrastruktur, patruljer og enkeltpersoner. Britenes respons var innledningsvis passiv og rettet 

mot å fakke og straffe gjerningspersoner. Senere ble deres respons mere kollektiv og blind. 

Den hadde en klar målsetning som - a) Sprenging av hus og bygninger (straff/hevn) b) 
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Ydmykelse av arabere) c) Pisking og vanntortur (nedverdigelse og pinsler). Den britiske 

volden rammet alle grupper også barn, kvinner, eldre, fattige og dyr. Volden var til dels 

unødig brutal og ydmykende. Dette forsterket arabernes kampvilje som ga en økende 

aggressivitet i protestaksjoner mot mandatmakten.  

Lovverket 
For å drøfte om britenes voldelige respons er betimelig og lovlig så er det viktig å se 

handlingene i forhold til gjeldende lover, regler og konvensjoner på den tiden. Arabernes 

voldelige handlinger var en respons mot et uønsket britisk mandatstyre. Dette er bakgrunn for 

å forstå britisk voldsutøvelse, og om den var unødig brutal og/eller om den var i henhold til 

lov og praksis i 1930 – årene. Araberne, som kjempet mot mandatstyret og britenes 

overherredømme, var rettslig sett sivilpersoner og med de rettslige beskyttelsesmekanismer 

som fantes. 

De viktigste regler er Genèvekonvensjonene som består av fire traktater som ble utarbeidet i 

Genève og som er en viktig del av humanitær folkerett. Det er primært den første 

konvensjonen som er relevant for konflikten i Palestina. Den omhandler forbedring av sårede 

og sykes kår i de væpnede styrker i felten og ble signert av tolv stater 22. august 1864 etter 

den brutale krigen mellom Sardinia, Frankrike og Østerrike som var del av prosessen for 

Italias samling. Den fastslår blant annet at sanitetspersonell skal beskyttes, og at syke og 

sårede soldater på land skal samles og få behandling.125  

 Den tredje konvensjonen handler om behandling av krigsfanger (POW), og denne kom etter 

første verdenskrig. Denne loven er interessant i forhold til konflikten i Palestina hvor 

kildematerialet fra Jerusalem East Mission viser klare brudd på disse regler. Dog ga jo 

britenes tolkning av konflikten som et internt opprør i imperiet større frihetsgrader.126 

Det var gjeldende regler for luftkrig, nemlig «Draft rules on Air War of 1923».127 I 1949 ga en 

ny Genève konvensjon regler spesielt for å beskytte sivile. Britene benyttet bombefly i 1936 – 

39 konflikten. Britiske soldater hadde dessuten regler for atferd gitt i «Kings Regulations and 

the 1929 Manual of Military Law».128 Den ga klare begrensninger, men ga muligheter for å 

forsvare seg mot terroristhandlinger og krigslignende handlinger.  
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Den kanskje viktigste beslutningen som britene tok i forhold til det juridiske og humane 

aspektet var å klassifisere opprøret 1936 – 39 som et «internt opprør» i det britiske imperium 

og ikke som en krig. I 1936 gjaldt reglene i Genève konvensjonen av 1929 for fanger i krig, 

benevnt som «Prisoner Of War» som ga fanger et minimum av beskyttelse og omsorg.129 I 

konvensjonen er det klare forbud mot hevnaksjoner og kollektive avstraffelser for forbrytelser 

begått av enkeltpersoner. Britene ga ikke de arabiske opprørere denne status og unngikk 

konvensjonen ved sin tolkning.130 Tvert om ble opprørerne definert som arabiske terrorister av 

britene, og derved definert som sivile kriminelle personer under sivilt lovverk som ga 

mulighet for dødsstraff og generelt en friere domfellelse. Senere ble fullmaktslover besluttet 

innført som militær unntakstilstand. Dette betød en ytterligere strengere lovgivning med 

mulighet for dødsstraff bare for å bære et våpen eller ammunisjon. 

Denne tolkning og bruk av Genève konvensjonen understreker at britene ønsket et regelverk 

som ga maksimale frihetsgrader for å undertrykke opprøret. Mot slutten av 1937 var det også 

tydelig for britene at det var nødvendig med en mye tøffere respons og sterkere virkemidler 

for å komme på offensiven og fullmaktslover var nødvendig. 

Slik kildematerialet fremstår var det ingen stat som erklærte krig mot en annen stat. Det var 

tvertom aksjoner av enkeltmennesker eller grupper uten en overordnet plan og organisering 

for å utøve terroranslag og hærverk. Aksjonene var først og fremst utløst ved palestinernes 

frustrasjon med utviklingen i Palestina og redsel for egen framtid. Dette er en viktig 

distinksjon da politi- og militære styrker har strenge regler for behandling av sivile personer i 

fredstid, under krig og i konfliktsituasjoner.  
Ovenstående konvensjoner og regler er viktig som bakgrunn for å drøfte britenes voldelige 

respons i Palestina overfor opprørerne, og ikke minst for å vurdere om disse var berettiget og 

lovlige. 

Endringer underveis 
Arthur Wauchope var Høykommissær i Palestina når opprøret brøt ut. Han var sionistvennlig 

og immigrasjonen av jøder steg vesentlig i hans periode, og var høydepunktet for 

innvandringen til Palestina. Den jødiske immigrasjon ble tredoblet og oppkjøp av land og jord 

var klart økende.131 Wauchope ble ansett for å være for liberal og fikk betegnelsen «washout» 

og «ga-ga». Oversatt til norsk ville man kunne si han var «for dialog og samarbeid», men den 
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tiden var passert. Han var tilbakeholden i forhold til bruk av militær makt og mer opptatt av 

relasjonene til nobiliteten.132 Hans politikk var ikke lenger aktuell. Tvertom var britenes 

politikk i ferd med å endres, og britene hadde allerede fra 1936 benyttet betydelige voldelige 

metoder og straffetiltak, som å sprenge arabiske boliger og boligområder. Wanchopes «for 

milde» reaksjoner fikk konsekvenser og han sluttet som høykommissær i 1937. Han ble 

erstattet av Sir Harold MacMichael, en veteran fra kolonistyret i Sudan, guvernør i 

Tanganyika og den eneste høykommissær som snakket arabisk.133 

I 1935 produserte den halvmilitære organisasjonen Haganah håndgranater som forberedelse til 

krig. Organisasjonen kjøpte våpen i hemmelighet av europeiske stater. Disse ble forsøkt 

smuglet inn via Jaffa havn i oktober 1935.134 Når dette ble oppdaget spredte nyheten seg raskt 

og sjokkerte den arabiske befolkning. Denne siste hendelsen forandret atmosfæren dramatisk i 

landet, og den stimulerte til en betydelig ekspansjon i mobiliseringen av den arabiske 

befolkningen. 

Arabisk mobilisering  
Endringen skjedde i første omgang ved en sterkere organisering og samarbeid blant annet ved 

etablering av streikekomiteer i flere palestinske byer. En palestinsk lærer ved navn Akram 

Zu’aytir var sentral i mobiliseringen i Nablus området, hvor han etablerte sin egen 

kommandogruppe. Da det bare var fjorten dager igjen til «Balfour Day» den 2. november 

1935, organiserte hans gruppe en komite som skulle planlegge en revolusjonær kampanje i 

Palestina med start denne dagen.135 De laget noen resolusjoner mot det britiske mandatstyret 

og mot de nasjonale arabiske ledere som ble oppfattet stilltiende å støtte britene. 

Resolusjonene sa: a) Arabisk bevæpning vil skje om ikke det ble umiddelbar stopp i jødisk 

våpensmugling - b) En varsling om en stor økonomisk krise i Palestina som resultat av økende 

jødisk immigrasjon - c) Uttrykt sympati for Etiopia grunnet italiensk invasjon.136  

Men samtidig hadde de fem arabiske nasjonale partier kollektivt besluttet ikke å ha en 

nasjonal streik eller markering på Balfour Day.137 Dette understreker den fraksjonsvirksomhet 

og manglende samarbeid det var mellom de arabiske organisasjoner. Det betød at flere 

aksjoner som var planlagt ikke ble gjennomført. Disse hendelsene med manglende motsvar 
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for den uretten de så var underveis, understreket den realitet at de nasjonale arabiske ledere 

ikke var i takt med grasrota i sin egen befolkning som de var satt til å representere.  

«Higher Arab Committee» ledet av Haj Amin al-Husayni støttet generalstreiken.138 De 

oppfordret i tillegg til sivil ulydighet. I landsbyer og byer vokste en militant motstand 

spontant fram. Snart var de britiske styrkene innblandet i væpnet konflikt rundt om i hele 

Palestina. 

Nå var «nok – nok» for araberne. Komiteen støttet kravene ovenfor britene om stopp i jødisk 

immigrasjon og salg av land til de samme. I tillegg framsatte de krav om etablering av et 

nasjonalt styre som skulle være ansvarlig overfor et representativt råd bestående av kristne, 

jødiske og muslimske representanter. Om disse krav ikke ble innfridd ville streiken bli 

langvarig.139 Eldre politikere forsøkte å etablere komiteer for å stagge sinnet til araberne, men 

streiken spredte seg fort. Streiken var meget omfattende. Følgende ble satt i verk: Skoler ble 

lukket, en oppfordring til sivil ulydighet, etablering av «gå-sakte-aksjoner» i arbeid for 

myndigheter, stenge havner og underskriftskampanjer.140 Men streik var ikke nok for 

befolkningen. 

Når britene annonserte og bekreftet en ny jødisk immigrasjonskvote den 18.mai 1936 

eskalerte uroen. I samme måned ble en populær arabisk politiker i Tulkarm distriktet, nord for 

Jaffa, fengslet. Da strømmet mange hundre mennesker ut i gatene med kniver og andre våpen 

i raseri.141 I Nablus, Safad, Jaffa, Hebron og Jerusalem var spenningen høy. I byene tok 

protestene form av spiker i veiene for å stoppe trafikken, steining av innbyggere og 

snikskyting på politipatruljer. Voldsutbruddet var sterkest i distriktene. Avlinger i jødiske 

kolonier ble brent ned, trær ble revet opp med røttene, tog ble avsporet og telefonlinjer 

kuttet.142 

Uroen utviklet seg raskt videre med flere aksjoner og vold. Tre hundre syriske migranter brant 

ned det jødiske kvarter i Jaffa. Jødene fra Jaffa søkte tilflukt i den heljødiske bydelen i Tel 

Aviv. Uroen var omfattende og impulsiv. Noen få dager etter brannen i Jaffa trengte politiet 

seg inn i en folkemengde med brutale midler i Jerusalem. Åtte arabere ble drept og 58 såret.143  
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I tillegg rev britene en stor del av Jaffas gamleby for å gjøre området om til et militærkvarter. 

Avstraffelser i form av ødeleggelse av arabiske eiendommer og utstyr i byområder var sentral 

i britenes respons. I den absolutt største enkeltaksjonen sprengte britene i juni 1936 mellom 

220 og 240 bygninger i Jaffa. Den britiske Høyesterettsjustitiarius i Palestina, Sir Michael 

McDonnell, fordømte aksjonen. Han beskyldte de militære myndigheter for uærlighet da 

deres påståtte motiv ble sagt å være modernisering av Jaffa, mens sannheten var at dette var 

gjort for militære formål. Kritikken medførte at han straks ble avsatt og sendt hjem til 

England.144  

Geriljagrupper leder an 
Dette ble starten på etablering av geriljagrupper i sydlige og sentrale fjellområder.145 Araberne 

etablerte enkeltstående grupper i økende grad. Det var lite bevisst koordinering mellom 

gruppene. Abd al-Qadir al-Husayni var del av den innflytelsesrike al-Husayni familien. Han 

arbeidet for det britiske mandatstyret og var medlem i «Palestine Arab Party». Han var nevø 

av Haj Amin al-Husayni som lenge sto i kontakt med britene. I 1936 forlot Abd al-Qadir sin 

stilling og dro til Hebron for å lede kampen mot britene der sammen med Hasan Salama. 

Deres geriljagruppe kalte seg «Organisation for Holy Struggle» og de holdt til i fjellene rundt 

Betlehem.146 Han ble arrestert, men klarte å flykte til Syria hvor han samlet nye frivillige; 

omlag tre hundre syrere, irakere og palestinere.  

En annen gruppe ble ledet av Fawzi al-Qawuqji som var en yrkesmilitær fra Irak med tittel 

«Supreme Commander of the Arab Revolution in South – Syrian Palestine». Al-Qawuqji og 

hans gruppe var til dels i konflikt med Husaynis gruppe selv om de hadde samme mål. Al-

Qawuqji ledet i august omtrent tre hundre frivillige fra Irak, Syria, Transjordan og Samaria 

regionen i Palestina.147 I løpet av september samme år hadde mellom 1.000-2.000 personer 

samlet seg i fjellene, og de var bevæpnet med rifler og slagvåpen. Til sammenligning hadde 

britene sendt 20.000 nye soldater for å slå ned oppstanden. Dette var i tillegg til den 

eksisterende politistyrke. 

 Som ytterligere respons på utviklingen svarte britene med å innføre strenge reguleringer som 

ga fullmakter til deportasjoner, portforbud, arrestasjoner og husundersøkelser uten fullmakt 

og kollektive straffetiltak.  Tidlig på høsten ga Higher Arab Committee et samtykke til å være 
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med på et meglingsforsøk. Men samtidig ble britene utsatt for et sterkt press fra sionist ledere 

til å avvise en mekling og dessuten nekte å redusere immigrasjonen. I september bestemte 

britene seg til å knuse opprøret med nødvendige midler. Britenes avvisning og reaksjon 

medførte ytterligere sinne og bitterhet blant araberne.148  

Britisk voldsbruk sommeren 1936 
Britene startet tidlig i konflikten med kraftige aksjoner for å kneble opprøret i starten. De 

hadde flystyrker fra Royal Air Force (RAF) stående klar til å bombe for eventuelt å få 

opprørerne ut av sine gjemmesteder. Allerede senhøsten 1935 var RAF blitt benyttet når 

soldater jaktet på Izz al-Din al-Qassam og hans geriljagruppe. RAF kretset over området der 

en overlegen britisk styrke nedkjempet og drepte al-Qassam og hans gruppe i en to timers 

lang skuddveksling.149 

Som eksempler på britisk voldsbruk gir følgende historier en god bakgrunn. 

Høykommissæren ble orientert via en underskriftskampanje som fulgte en rapport fra 

befolkningen i Al Tirah i Tulkarm distriktet. Den forteller om hva som skjedde der den 4. juni 

1936. Grunnet leting etter våpen omringet en bataljon britiske soldater byen.  De brøt seg inn i 

husene, samlet sammen det de kunne finne av mat, klær og møbler og satte fyr på dette. Alt 

annet ble knust sammen med vinduer, dører og skap mens huseierne måtte se på det som 

skjedde. Dernest ble huseierne slått med baksiden av geværet og lagt i bakken. Mer enn femti 

personer ble skadet i voldshandlingene hvorav tre barn. Den religiøse leder for landsbyen ble 

slått ned. Soldatene entret butikker, tok alt de fant av penger og øvrige ting av interesse og 

ødela resten. 150 

Et annet eksempel skjer i landsbyen Abud. Den 6. juli 1936 tok Yaqub Daud sitt esel med seg 

til brønnen for å hente vann til familien som andre i landsbyen. Han ble skutt på to ganger. 

Det ene skuddet traff skulderen og det andre hodet og han døde. Han bar ikke våpen og 

utvekslet ikke noen skudd med soldatene. Undersøkelser viste at det ikke hadde vært noen 

provokasjoner eller protester mellom troppene og befolkningen i Abud. Det hadde heller ikke 

kommet noen klager på landsbyen fra Militæret eller Distrikts- og Politimyndigheter».151 

Et eksempel er fra landsbyen Bir Zeit hvor presidenten i byens lokale råd forteller om Umar 

abd el Jabir som red på sitt esel den 6. juli 1936 i retning mot politistasjonen. Han ble skutt 
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uten forvarsel eller provokasjoner. Samme dag løp Yusuf Hasan etter sitt esel i et tettbebygget 

område. Han ble skutt og døde. Videre fortelles fra Nizam den 5. juli hvor britiske tropper var 

samlet. En far med sin sønn var i byen. Faren ble skutt i armen og flyktet for å finne et 

gjemmested. Deretter ble sønnen skutt og døde. Samme dag var en sauegjeter på ti år gjetende 

sine dyr mellom Beit Rima og Abud. Han ble skutt i hoften. Den 6. juli hentet fem kvinner 

vann i Bir Zeit sin brønn nord i byen. Da kom en gruppe soldater som ransaket de, antastet og 

befølte kvinnene til store protester og skrik».152 

De ovenstående eksempler fra Al Tirah, Abud, Bir Zeit og Nizam er relevante eksempler på 

britisk vold som var unødvendig brutal, rammet til dels uskyldige mennesker og ikke sto i 

forhold til de eventuelle lovbrudd eller aksjoner som var begått. Volden skapte bare uvilje mot 

mandatmakten og sympati for kampen mot britene. 

Historien om Endor, i nedre Galilea, fra ultimo august 1936 – forteller om et plutselig brudd i 

det fredelige forholdet som lenge eksisterte mellom arabere og briter i Endor. En velstående 

innbygger i Endor, Rafi’ Bey el Fahoum, brukte en del av sitt storslåtte hus til mottagelse 

både av byens befolkning og britiske representanter. Det var et godt møtepunkt for å utveksle 

synspunkter hvor man drakk en kopp te eller kaffe. Men natten mellom 28. og 29. august ble 

en britisk militær patrulje tatt i et bakholdsangrep nær landsbyen Tamra, hvor en araber og to 

politimenn ble drept foruten tre som ble skadet. I søken etter gjerningsmenn ble sporhunder 

benyttet. Da de kom til Endor og husene til Mahmud el Abbab og Muhammed Ibrahim fant 

politiet eksplosiver i huset deres. Assisterende distrikts kommissær ga ordre om å sprenge 

begge husene, og ga også tillatelse til å sprenge huset til el Fahoum, da el Abbab og Ibrahim 

var observert i huset hans tidligere. Uten noen form for bevis ble da også huset til el Fahoum 

sprengt i filler fordi han hadde servert kaffe til sine naboer. El Fahoum tilhørte en fin, 

muslimsk og aristokratisk familie, og han hadde så sent som i 1933 blitt spurt av britene om 

han ville sitte i Det Palestinske Jordbruksråd.153 

En britisk innbygger i Palestina ga et innspill om britisk politiatferd. Han fortalte om hvor 

brutal, totalt lovløs og uforståelig atferden og handlingene til britiske tropper og politi var i 

Palestina. Han bekreftet at fortellingene om ødelagt hus og eiendeler var sanne, og fortalte om 

en historie fra landsbyen Shefa Amr hvor en mann kom innom en kveld og ba om hjelp til å få 

erstatning for politiets hærverk på hans kafe. Ifølge kafeverten hadde politiet fulgt noen spor 

                                                             
152 JEM, Box 66, File 1, IMG 895 - 898 
153 JEM, Box 65, File 4, IMG 870 



 47 

etter opprørere på Nablus Road som gikk igjennom Shefa Amr – og det var spor i gaten foran 

hans kafe. Kafeverten hadde ikke observert de omtalte menn. Politiet kom trette og rasende 

inn i hans kafe og slo løs på alt de så. Marmorlamper, vinduer og flotte møbler ble knust til 

intet var helt. Mens hærverket pågikk sto den britiske kommandanten med sin 

nestkommanderende og observerte hærverket.154  

Eksemplene ovenfor viser at britisk voldsbruk var en del av politi- og militærstyrkers 

arbeidsmetoder. Ødeleggelse av eiendom var et viktig og bevisst tiltak fra britenes side. Det er 

også et poeng at ovennevnte eksempler er fra den første fasen av opprøret. Bruk av portforbud 

var i tillegg et effektivt og kollektivt straffetiltak overfor den palestinske befolkningen. 

Portforbud ble regelmessig benyttet som del av politiets virkemidler på jakt etter terrorister. 

Dette ble gjerne benyttet straks i etterkant av en alvorlig voldsaksjon. Når da politiet ikke 

lykkes med å finne den/de ansvarlige ble det innført portforbud, og det rammet hele landsbyen 

eller også hele distriktet. I et tilfelle i Jaffa var det innført portforbud i tjueen timer av døgnet. 

Dette betød at man bare i tre timer kunne ferdes noenlunde fritt. Som et resultat av dette ble 

det knapt med mat, vann og tid til de nødvendigste ærend for daglig overlevelse for familier. 

Spesielt småbarn og syke personer fikk ikke den næring, medisiner eller behandling som de 

trengte. Og noen døde som et resultat av en slik ordning. I utgangspunktet var det mange 

fattige mennesker som hver dag måtte jobbe hardt for det daglige brød. En eldre mann 

misforsto tiden for fri ferd og var fem minutter for sen. Han ble skutt og døde.155 

Noen av de ovenstående eksempler ble publisert av Arab Centre156, 72 Victoria Street, 

London, i deres artikkel: «Punitive Measures in Palestine».157 

Koloniminister på daværende tidspunkt, William Ormsby-Gore, ga et svar noe senere etter en 

politisk saksbehandling av beskyldningene i «Punitive Measures», til biskopen av Jerusalem 

den 25. april 1938. Hans svar er tilbakevisende. Ormsby-Gore henviste til en saksbehandling i 

kolonidepartementet hvor han hevdet at undersøkelser viste at mange av påstandene og 

beskyldninger var oppspinn. Og han mente at man derved kunne sette spørsmålstegn til hele 

dokumentets seriøsitet. Ormsby-Gore henviste til en fiendtlig stemning i Palestina mot britisk 

styre. Ut ifra dette mente han at dette ikke var riktig tidspunkt for å gjøre omfattende 

undersøkelser for å verifisere udokumenterte beskyldninger. Ormsby-Gore avsluttet med å si 
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at om sikre rapporter om overgrep kommer, ville den kommanderende offiser i Palestina 

rapportere disse.158  

Det er interessant å referere til at allerede den 16. juli 1936 skrev den anglikanske 

erkebiskopen i Palestina et brev til den britiske minister, Stanley Baldwin (minister fra 1935 

til 1937), hvor han henviste til daglige klager fra araberne om voldelige politimenn som slår 

løs på sine ofre. En politikonstabel fikk reprimande fordi han brakte inn en fange som var 

uskadet. Ordren var jo klar – gi dem juling! Kirkelederen hadde en oppfatning om at kanskje 

politiovergrep var årsaken til voldsutviklingen mere enn en respons på arabisk vold».159 

Årsakene til voldsutviklingen 
Hva var årsakene til britenes eksessive voldsbruk sommeren 1936 i Palestina? I min drøfting 

kan volden grupperes inn i noen hovedbolker som kan knyttes opp mot den britisk strategi for 

å undertrykke opprøret. Etter første verdenskrig opplevde Storbritannia en serie med større 

eller mindre opprør og uro i sitt imperie. En serie nasjonalistiske bevegelser resulterte i uro 

flere steder som en revolusjonær uro i Egypt, opprør i Punjab i nordlige del av India, starten 

på 3 års blodig opprør i Irland og dessuten et stammeopprør i Mesopotamia. Imperiets 

ressurser var strukket langt. En naturlig konklusjon for britene da var å holde imperiet i 

stramme tøyler og raskt slå ned tendenser til uro og opprør. Dette var både nødvendig for 

raskt å kunne flytte styrker og dessuten å unngå en smitteeffekt.160 

Hevnaksjoner som avstraffelse var en respons på det britene definerte som terroraktiviteter. 

Britene mente at den beste måten å takle dette på var en rask tilsvarende respons med samme 

midler. Dette skal drøftes grundig senere. Viktig også for å forstå bakgrunnen for 

voldsutviklingen er den manglende respekt briter og amerikanere hadde for det palestinske 

folk. Et slikt intolerant menneskesyn viste den britiske utenriksminister, Arthur Balfour, ved 

hans uttalelser 3 måneder etter fredskonferansen i Paris,  

«Vedrørende Palestina - spørsmålet så foreslår vi ikke engang å ha noen konsulterende 

dialog med dagens innbyggere. Sionismen, god eller dårlig, er basert på meget lange 

tradisjoner og har daglige og fremtidige behov. Og har en meget dypere og grunnleggende 

betydning enn ønskene og fordommene til 700.000 arabere som i dag bor i det gamle (hellige) 
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landet.»161 Denne uttalelsen kom tre år etter McMahon sitt løfte til araberne som takk for 

deres hjelp i kampen mot det ottomanske riket. 

Den amerikanske president Woodrow Wilson med sine prinsipper staters 

selvbestemmelsesrett sier at araberne som et underutviklet folk ikke var klare til å ta fullt 

ansvar for sin egen stat, men måtte veiledes via et britisk oppsyn og mandat.162 

Det er også tydelige beskrivelser i kildene om en frykt og usikkerhet blant soldatene. Frykt 

kombinert med makt er en basis for misbruk og vold. Men også fordi britiske myndigheter 

hadde gitt adgang til utstrakt bruk av vold.163 Eller som den britiske skolelærer i Palestina, 

Hilda Wilson, sier treffende: «Årsaken til soldatenes destruktive atferd var fordi de nærmest 

kjedet seg til døde og ei heller hadde noen sosiale fasiliteter eller aktiviteter.»164 

Fungerende Høykommisær for Palestina, William Dennis Battershill, skrev at opprøret krevde 

drastiske og ekstreme tiltak for å bli stoppet. I sin dagbok skrev han 21. november 1937: «Jeg 

tviler på at noen arabere har noen etiske følelser mot å begå mord, og jeg er sikker på at 

arabere ser på mord som en rettferdig og tilfredsstillende handling som kan brukes både i 

private feider og også i politiske kontroverser. Derfor må vi reagere kraftig for å vise at disse 

handlinger ikke lønner seg.»165 Et generelt nedlatende britisk menneskesyn i forhold til 

araberne. Når en britisk høykommissær som også er satt til nøytralt å forvalte arabiske 

interesser bærer med seg et slikt menneskesyn, er dette en av flere grunner for at britene 

benyttet vold i sin respons og at volden økte i omfang og styrke. 

Når britene etter hvert valgte å brenne kroppene til døde terrorister for å unngå 

massedemonstrasjoner og uro knyttet til begravelsesseremonier som var viktige for araberne, 

viser de igjen en mangel på menneskelig hensyntagen og kutyme.166 I forhold til denne 

prosedyre møtte de også internasjonale protester.167  

Britiske myndigheter var først og fremst uønsket av det arabiske folk som var blitt lovet 

selvstendighet og sitt eget land. Senere vil drøftes hvorledes britene var utsatt for 

terroraksjoner, drap, veiblokkeringer, ødeleggelse av infrastruktur, og hvordan politistyrkene 
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levde i en generell utrygghet og med frykt for hva som «fantes bak neste sving». En slik frykt 

og i tillegg et syn på arabere som mindreverdige gjorde terskelen mindre for å utøve vold. 

Både britenes styringsorganer og sionistene oppfattet alle arabere som motstandere av «anglo-

sionistprosjektet» og deres politikk. I prinsippet kunne «alle» bli arrestert eksemplifisert som 

Mufti, Sharia – dommere, imamer og prester. Fengslene var heller ikke av en standard som 

var forsvarlig. Det var ofte trehytter uten vanlig gulv, ingen varmeregulering og overfylte. 

Ved regnskyll ble de fulle av vann. Og det fantes ingen oppfølgning av helsemessig karakter, 

og det ble servert dårlig mat. De kunne bli holdt i forvaring inntil tretten timer uten tilgang til 

sanitære bekvemmeligheter.168  

Innspill for fred 
Arabernes uvilje til å føre en dialog med britene betød vanskeligheter med å føre fram deres 

krav. I bakkant av den seks måneder lange streiken og inn mot våren 1937 forsøkte to av 

medlemmene i Arab Executive og Higher Arab Committee å påvirke situasjonen, nemlig 

Jamal al-Husayni og Izzat Tannus. Tannus var kristen lege i Palestina og også leder av Arab 

Centre i London under opprøret. De reiste til London for å påvirke forslaget til delingsplan 

som var underveis, men da forslaget fra Royal Commission var uakseptabelt hastet de tilbake 

til Palestina. Higher Arab Committee ble forbudt og oppløst i oktober 1937, men allikevel 

reiste Tannus tilbake til London i november samme år for å lede Arab Centre som ga ut 

mange pamfletter om britenes militære aksjoner i Palestina.169 Arab Centre ga også ut en 

artikkel, «The Arab Charter for Palestine» som oppsummerte noen prinsipper.170 

Artikkelen var formet som et åpent brev til alle Parlamentsmedlemmer. Det var formulert slik 

at det fremsto som om han skrev på vegne av sine patriotiske venner. Han listet opp noen 

tanker og krav som måtte oppfylles for å oppnå fred. 

Tannus mente at den eksisterende befolkningen i Palestina, arabisk eller jødisk, skulle være 

bestyrere av Det Hellige Land. Dessuten var det viktig å etablere en nasjonal styringsstruktur 

og regjering hvor alle skulle ha like politiske, sivile og religiøse rettigheter uavhengig av rase 

eller opphav. I de styrende organer skulle representasjonen være i forhold til og proporsjonalt 

med befolkningen, men også slik at minoriteter skulle ivaretas. Videre skrev Tannus at det 

skulle etableres en kontrakt mellom Storbritannia og Palestina som ivaretok standard britiske 

juridiske rettigheter på linje med det som var etablert i tilsvarende avtaler overfor Egypt og 
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Irak. Avslutningsvis var det tatt inn en klausul hvor det var en forutsetning at det britiske 

mandat fra Folkeforbundet for Palestina skulle opphøre ved signering av kontrakten. All 

ytterligere jødisk immigrasjon skulle opphøre, da det var å anse at britene hadde oppfylt sin 

lovnad om et «jødisk hjem». Dokumentet var signert av Izzat Tannus.   

Det vektlegger de tre gruppers interesseområder og tar inn elementer som kan fungere bra 

over tid. Artikkelen inneholder også de fleste elementer som er med i drøftingene/avtalene 

mellom McMahon/Hussein og Sykes/Picot foruten Balfourerklæringen. Spørsmålet blir da 

hvorfor heller ikke dette brakte noen bevegelse og framdrift mot en fredelig løsning i 

Palestina? Mine svar drøftes i forskjellige retninger: Britene hadde en uttalt politikk for å ha 

en tilstedeværelse i Midtøsten og Palestina og hadde egne ambisjoner om fortsatt kontroll i 

regionen. Dessuten ga britiske politikere etterhvert en prioritet og løfte til det jødiske folk og 

trenerte eller lukket øynene for forsøk på begrensninger i immigrasjonen. I tillegg var jødenes 

ambisjoner voksende, og de hadde vesentlig påvirkningskraft på britisk politikk. 

Et annet tungt britisk innspill som kom underveis inn mot konflikten var fra Stewart Francis 

Newcombe, en fremragende britisk militær offiser som også hadde roller som 

etterretningsoffiser».171 Newcombe ble tildelt «Distinguished Service Order» for fremragende 

innsats ved Gallipoli i 1915.172 Han presiserer noen prinsipper i dokumentet som har 

overskrift «The future of Palestina»173 og er utgitt av «The Palestina information centre» i 

London: Det er viktig å begrense jødisk immigrasjon til et nivå hvor dagens fordeling mellom 

jøder og arabere blir som i dag (30% versus 70%). Man må begrense landområde som tildeles 

jødene til en fast størrelse. Den jødiske aksessen til den britiske regjering må begrenses til 

definerte personer og bare være rådgivende. Tilsvarende tilgang til den britiske regjering må 

tilbys arabere, og den den britiske regjering må gi en bekreftelse på at lovnaden om å etablere 

et jødisk hjem nå er oppfylt i henhold til Balfourerklæringen. 

Newcombe sier videre at følgende vil være akseptabelt for araberne:  

Vi måtte se på arabere og jøder som en rase og oppmuntre jødene til å bli palestinere og ikke 

etablere et separat kongedømme i Palestina. Jødene kunne gjerne beholde og utvikle sin kultur 

og sitt språk, men arabisk var språket i regionen. Den jødiske ambisjonen om å etablere en 

egen stat i Palestina var imot britiske interesser og de fleste britiske jøders interesse. 
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Forslaget hans var basert på flertallets rettigheter, i tråd med nasjonalismen i Europa. Det var 

et innspill fra en med bakgrunn og praktisk erfaring fra regionen. Dette innspill ble heller ikke 

hensyntatt av den britiske regjering. 

Dette forteller bare at det var andre motiver som lå bak. Britene nektet å behandle araberne 

som likeverdige. Deres ønske om å opprettholde posisjonen som en imperiemakt var 

hoveddrivkraft. Britene mente at araberne ikke var modne for et demokratisk styresett og 

selvstyre. Britene hadde dessuten en til dels nedlatende holdning til sine undersåtter ikke bare 

i Palestina, men i hele imperiet. Dette var en medvirkende årsak til mye uro og manglende 

stabilitet. En manglende konsekvent og menneskelig imperiepolitikk overlot styring, regler og 

administrasjon mer til de som ble utpekt til å bekle stillingene som høykommissær og øvrige 

viktige funksjoner med betydelig makt. I en fase hvor volden ble trappet opp var den nye 

høykommissær fra 1937, Sir Harold MacMichael, rett person til rett tid. 

Grunnet arrestasjonene og forvisningene av sentrale personer var nå den politiske ledelsen 

betydelig svekket. Dog var det viktig at de arabiske ledere i noen grad hadde hatt anledningen 

til å fremme sitt syn overfor mandatstyret og bidra diplomatisk.  Ifølge Syrian – Palestine 

Executive Committee var mange arrestert vilkårlig og uten fullmakt og satt fengslet mellom to 

til tolv måneder. En del arrester skjedde i hjemmene med familien tilstede. De som protesterte 

og var aktive ble kalt «radikale» eller «ekstremister» av britene.174 Denne ordbruken var 

tendensiøs og må anses som propaganda og til dels innenriks politisk motivert. Men 

arrestasjonene hjalp ikke britene, og uroen og volden økte. 

Oppsummering 
Konflikten tok nå en ny og alvorligere retning. Britenes overdrevne vold og brutalitet skapte 

bare større frustrasjon og kampvilje blant araberne. Mye informasjon om vold og overgrep ble 

kjent i London via Jerusalem East Mission, Arab Centre og andre nøkkelpersoner og til den 

britiske regjering. Herfra kom politiske korrekte svar, eksempelvis fra Ormsby-Gore, basert 

på noe uvitenhet om dybden i konflikten, men også fordi regjeringen ønsket å knuse opprøret 

og «lukket øynene» for informasjon om overgrep.175 

Den lange streiken sommer/høst 1936 demonstrerte den politiske vilje og fortvilelse som de 

palestinske arabere følte, men streiken hjalp dem ikke for å oppnå sine konkrete mål. 

Strømmen av jødiske immigranter var økende, og de garantier araberne krevde av 
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mandatmakten ble ikke møtt. I tillegg hadde jødene stilltiende startet egen mobilisering for en 

eventuell konflikt. Den arabiske økonomien ble svekket i første del av 30 – årene grunnet 

depresjonen i 1929, jordbruksavlinger som feilet mellom 1931 og 1936 foruten 

mobiliseringen av arabere inn mot det store opprøret hvor de forlot arbeidet på jorda. 

Arabisk mobilisering var uunngåelig og ressurssterke personer i Palestina hadde engasjert seg 

som Izzat Tannus, Izzat Darwazah og Akram Zu’aytir. Sistnevnte var sentral i etableringen av 

geriljagrupper; særlig i Nablus området. Forsøk ble gjort for å samordne kreftene i opprøret. 

Planer ble lagt for hvorledes man best kunne møte situasjonen og utviklingen i konflikten. 

Dialog og politisk påvirkning ble forsøkt, men var for dårlig samordnet og med for liten 

styrke. Haj Amin var det nærmeste araberne kom en samlende leder, men hans personlige 

egenskaper betød at han for ofte tenkte på hva som tjente hans personlige interesser og for lite 

på sitt folk.176 Dette ble uttalt av den britiske general Evelyn Barker. Dessuten var Haj Amin 

forvist og måtte flykte fra landet. Militante grupper klare til kamp samlet seg i fjellene, de 

bevæpnet seg og gjennomførte etterhvert terroraksjoner. Gruppene ble ledet av sentrale 

personer. Britisk respons og vold på terroraksjonene ble gradvis kraftigere og mer blodig. 

Dette var også var et resultat av britenes økte ressurser. Årsakene til voldsutviklingen var 

både fordi britene var uønsket i Palestina, men også grunnet britenes syn på den arabiske 

befolkningen som uopplyste og mindreverdige. Dette slo ut i britiske aksjoner som hverken 

var humane eller rettferdige. Underveis kom innspill for å finne en mer positiv vei videre, 

men disse lyktes ikke også fordi britene mente at araberne ikke var modne for å styre seg selv.  

Høsten 1937 ble det tydelig for britene at det var nødvendig med en ny tilnærming til 

konflikten. De forsto at det var flere parter som alle hadde ambisjoner og gjorde krav på 

innflytelse i Palestina. Og det var tydelig at partenes krav og ønsker var uforenlige. Jødene 

hadde offensive tanker og ambisjoner for å tilegne seg land. Araberne var defensive ved å 

forsvare det som de betraktet som sitt land. Britene hadde sitt imperiesystem å forsvare hvor 

kontroll over sentrale områder i Midtøsten var essensielt – ikke minst for å sikre Suezkanalen 

og tilgangen til imperiets besittelser i Asia.  

I neste fase vil drøftes den videre utvikling hvor britene først arbeidet fram løsningsforslag. 

De gjorde også forsøk på å løse konflikten blant annet ved etablering av 

undersøkelseskommisjoner. Men britene hadde liten forståelse for de arabiske krav om 

nasjonale rettigheter. I dette ligger et britisk menneskesyn på araberne som et lite utviklet 
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folkeslag som dessuten trengte hjelp til å styre sin egen utvikling. Og de var tilbakeholdne 

med å gi araberne for mye selvstendighet. Denne skulle gradvis utvikles – muligens sett i et 

tiårs perspektiv. Istedenfor en fredelig utvikling sto man nå foran en utvikling med blodige 

konfrontasjoner og gjensidig terrorvirksomhet. Palestina var på vei inn i en tilsynelatende 

fastlåst konflikt. Britenes svar på dette tidspunkt var å oppnevne en kommisjon som skulle 

lage et forslag til en fredelig løsning av konflikten. 
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Kapittel 4 – Peel kommisjonen 
 

Mandat og hensikt 
Britene hadde nå forstått dybden av den arabiske frustrasjon og misnøye. I bakkant av uroen 

og opptøyene ble The Royal Commission oppnevnt da britene forsto at arabiske 

nasjonalistiske følelser i Palestina gjorde det umulig for araberne å forholde seg til 

bestemmelsene i Palestinamandatet. Kommisjonen skulle ledes av Lord Peel og se på 

bakgrunn og årsaker til den særdeles ustabile situasjonen. Kommisjonene skulle ved grundige 

analyser og intervjuer kartlegge situasjonen. Deretter skulle de stake ut veien videre igjennom 

konkrete forslag, forhandlinger og en positiv prosess. Delvis grunnet arabernes motvilje mot å 

føre en dialog med britene, men også britenes manglende dype kompetanse om Palestinas 

befolkning, ble resultatet motsatt. Faktisk var det slik at de palestinske arabere utfordret 

lovligheten og det moralske aspektet ved mandatets legitimitet og i stor grad boikottet 

kommisjonen. De la heller ikke til rette for å vise kommisjonen deres infrastruktur som 

skoler, forretninger og landsbyer som kunne styrket deres sak.177 

Kommisjonens mandat og hensikt ble fastsatt av den britiske regjering med følgende føringer: 

Myndighetene ønsket å fastslå de underliggende årsaker til urolighetene som brøt ut i april 

1936. Det var også viktig å sjekke ut hvorledes mandatet var blitt implementert i forhold til 

mandatets hensikt. Hovedsaken var å fastslå om jøder og arabere hadde legitime klagemål i 

forhold til mandatets implementering. Om kommisjonen fant begrunnete klagemål kunne den 

gi forslag til hvorledes disse kunne løses og samtidig sørge for at endringene fikk varig effekt.  

Kommisjonens medlemmer 
For å kunne foreslå nødvendige tiltak for å løse konflikten var det nødvendig for 

undersøkelseskommisjonen med en grundig gjennomgang av forholdene og finne velfunderte 

argumenter for det videre arbeid. Royal Commission (senere benevnt Peel Commission) ble 

oppnevnt høsten 1936 med Lord William Peel som leder, og den reiste til Palestina november 

samme år for å finne årsaker til den eskalerende uro og frustrasjon. Medlemmene besto av en 

erfaren britisk diplomat, Sir Horace Rumbold, to tidligere koloniguvernører, Sir Laurie 

Hammond og Sir Morris Carter, en professor i kolonihistorie ved universitetet i Oxford, Sir 

Reginald Coupland og presidenten i industri retten, Sir Harold Morris.178 Dette var personer 
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med viktig erfaring fra eller om kolonier og det britiske imperium. Peel Commission reiste 

ned for å se på forholdene med egne øyne.  

Kommisjonens arbeid og prosess 
De seks medlemmene av kommisjonen hadde et stort arbeidsområde foran seg. Deres arbeid 

var en omfattende lesning av en mengde dokumenter, foreta intervjuer for å kartlegge 

bakgrunn og hvorledes konflikten utviklet seg herunder å intervjue grupper og ledere for alle 

involverte parter. Det ble gjort mange forsøk på å lage forslag til prosesser og løsninger. 

Nærmest mot sin vilje presenterte araberne sine krav overfor kommisjonen i januar 1937.  Et 

viktig moment for å forstå kommisjonens utgangspunkt og senere konklusjon var hvorledes 

britene så på konflikten i Palestina. Britene så seg ikke som del av konflikten. De var en 

nøytral part og skulle løse problemet som var en konflikt mellom jøder og arabere. 

Dette eksemplifiseres best ved å se på Kapittel X – Conclusion i kommisjonens rapport.179 

Konklusjonen omhandler nesten utelukkende om jøder og arabere. Kommisjonen var nedsatt 

midt i en blodig konflikt mellom briter og arabere. Det kan synes naturlig at britene også 

hadde foretatt en selvkritisk vurdering. Det britiske mandatstyret av Palestina var en 

medvirkende årsak til den kraftige uroen. Uroen skyldtes ikke bare en økende immigrasjon, 

men også britenes manglende inngripen og hensyntagen av arabiske argumenter. I rapportens 

siste avsnitt i Kapittel X erkjennes det også at uroen var økende og knapt mulig å løse.180  

Kommisjonens arbeid omhandlet en solid gjennomgang av Palestinas historie, og en grundig 

vurdering av hvilken status og utvikling som skjedde under mandatstyret. Kommisjonens 

forslag var klar og entydig på et viktig punkt: Ingen av de to eksisterende befolkningsgrupper 

kunne innføre et rettferdig felles styre, derfor var en deling av Palestina eneste fornuftige 

løsning.181 Således kunne de styre hver sin del etter beste evne.  

En viktig del av kommisjonens arbeid var å påse at de betingelser som var forutsatt i mandatet 

var realisert og implementert. Men slik var det ikke. Et avgjørende moment var at araberne 

aldri hadde gitt sitt positive samtykke til mandatet. Tvertom hadde de faktisk blitt mere heftig 

og bestemt i sin opposisjon til mandatet underveis i prosessen.182  

Kommisjonen tok straks tak i prinsippet om et «Nasjonalt hjem» for jødene. Ideen bak denne 

klausul var totalt endret siden 1922. Istedenfor en ide om et kulturelt senter for jødene hadde 
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denne klausul blitt til et potensielt sted for millioner av flyktninger. Kommisjonen hadde 

heller ikke trodd at det «nasjonale hjem» skulle vokse så raskt og med en slik kraft.183  

To av kommisjonens medlemmer, Sir Horace Rumbold og Lord Peel, mente at uttalelsene til 

Herbert Samuel og Winston Churchill om et nasjonalt hjem ikke nødvendigvis betød 

etablering av en jødisk stat. De samme to mente at ideen om et jødisk hjem allerede var 

oppnådd; med god margin.184 Rumbold og Peel mente også uavhengig av deling så måtte den 

jødiske immigrasjon reduseres drastisk.185 Den endelige planen hadde en vesentlig slagside i 

favør av den jødiske befolkning, og et tilsvarende lite fordelaktig forslag for den arabiske 

befolkning som i betydelig grad skulle forlate sine hjem.  

Arbeidet med planen hadde lekkasjer og i april 1937 kom Daily Herald med en beskrivelse av 

delingsplanen som var bemerkelsesverdig lik det komiteen til slutt foreslo.186 De viste et kart 

hvor den jødiske stat løp langs kystlinjen før den snudde østover og nordover for å 

inkorporere Jezreel Valley og Galilea. Den arabiske delen var primært sydlige delen av 

Palestina hvor mye var ørkenområde. Britene skulle fortsatt ha kontroll på Jerusalem.187 

Overveiende var det mange negative reaksjoner på forslaget, og de kom særskilt fra araberne. 

En annen vinkling ble tatt av jødiske ledere og sionistvennlige britiske representanter som ga 

sine forslag inn mot rammeverket for delingsalternativet. Disse innspill ble til dels hensyntatt, 

som ga sionistene et delingsforslag nærmest mulig sine ønskemål til en jødisk stat. Selve 

kommisjonen var skjermet for direkte påvirkning, men sionistene benyttet sine kanaler inn 

mot kolonidepartementet og særskilt inn mot den sionistvennlige koloniminister, Ormsby-

Gore.188 

Rapporten189 
Seks måneder senere – nærmere bestemt juli 1937 - publiserte Lord Peel rapporten hvor 

britene erkjente for første gang at urolighetene i Palestina var et produkt av uforenlige 

nasjonale bevegelser. Rapporten sier: «En ubetvingelig konflikt har oppstått mellom to 

folkegrupper innen et lite lands trange grenser. Om lag en million arabere ligger i strid med 
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rundt 400.000 jøder».190 Kommisjonen konkluderte raskt hva som var årsaken til nok et 

opprør i Palestina. Det var de samme grunner som ved tidligere uroligheter. De to viktigste 

årsaker var: Arabernes ønske om nasjonal selvstendighet som betød frigjøring fra den britiske 

mandatmakt, og deres mistro mot jødene og frykt for etablering av et jødisk hjem i Palestina. 

Reginald Coupland, den eneste akademiker i gruppen, ga sitt avtrykk ved følgende utsagn:  

«Uroen brøt ut for alvor i 1936 grunnet konflikt mellom arabisk og jødisk nasjonalisme. Vi 

ventet å se to nasjoner som kranglet om å besitte samme område, men vi forventet ikke å 

oppdage en kløft så dyp mellom de to parter som ville bli så vanskelig å bygge bro 

imellom.»191 

I den endelige rapporten skriver de at det var en rekke andre, subsidiære grunner til 

opprørsutbruddet som: Den akselererende økning i immigrasjonen av jøder etter 1933, arabisk 

mistillit til seriøsiteten i britisk styring av Palestina, jødenes mulighet for direkte påvirkning 

av britiske politikere og opinion, kontinuerlig jødisk oppkjøp av jord og land foruten 

usikkerhet hva de virkelige intensjoner var for mandatmakten.192 Det siste argumentet viste at 

det rett og slett var liten tillit og kommunikasjon mellom britene og araberne. 

I rapporten er det et kapittel som omhandler den lange historiske bakgrunn som både jøder og 

arabere hadde til området. Den jødiske historikk kunne føres tilbake til Abraham, og de hadde 

i hele perioden fram til i dag, fra sin etablering i Palestina i førkristen tid, hatt en liten 

befolkning der. For araberne var Jerusalem en av de virkelig store hellige byer sammen med 

Mekka og Medina. I Jerusalem var det mange hellige steder for de kristne arabere, men også i 

perioder for muslimene. Også for den vestlige verden og kristendommen var Palestina og 

Jerusalem svært betydningsfulle med tradisjoner knyttet til Jesu fødsel, disiplene og 

Nattverden. På samme måte som betydningen av arven fra oldtidens Hellas og Roma 

hadde.193   

Kanskje det viktigste kommisjonen fastslo var at Folkeforbundets Palestinamandat ikke var 

praktisk gjennomførbart. Peel kommisjonen foreslo heller å gjennomføre en deling av 

Palestina i to deler – en for jøder og en for arabere. I tillegg kritiserte de den britiske regjering 
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for altfor sent å introdusere militær unntakstilstand. Den burde kommet alt i 1936. 

Folkeforbundet støttet denne kritikken.194 

Kommisjonens anbefalinger var følgende: 

1) Palestinamandatet hadde blitt upraktisk og måtte tilpasses en ny virkelighet – og 

kommisjonen foreslo en todeling av Palestina 

2) Det var nødvendig å etablere et traktatsystem med et permanent mandat for Jerusalem. 

Hver folkegruppe fikk egne landområder med egne styringssystemer – og nødvendigvis da 

forflytninger og reetablering av både arabiske og jødiske populasjoner. 

3) Den nye jødiske stat skulle betale en finansieringsstøtte til den arabiske stat når delingen 

var gjennomført. 

4) På et senere tidspunkt var det antatt å være nødvendig med justeringer. 

Formelt sett skulle ordningen styres igjennom traktater med Storbritannia som motpart til de 

to parter i Palestina. Et eget mandat skulle etableres for «Hellige steder» som Tempelhøyden 

og Klagemuren. Det skulle tas hensyn til begge parters behov. Jødene skulle i tillegg betale en 

ikke definert sum penger. Det synes som om jødiske hensyn til delingslinje var ivaretatt, men 

ikke i tilsvarende grad for den arabiske befolkning.195 Jødene skulle få det meste av kysten og 

fruktbare jordbruksområder i Galilea. Araberne fikk mere karrige områder som Negev 

ørkenen og kupert terreng på Vestbredden. Da planen også inneholdt tvangsforflytning av opp 

mot 250.000 araberne var det ikke overraskende at de var i harnisk over kommisjonens 

forslag. I Peel planen var det beregnet på dette tidspunkt, før eventuell flytting, at det bodde 

bare 1.250 jøder, som eventuelt måtte flytte, i det område som skulle tildeles araberne. 

Forslaget om en egen jødisk stat provoserte araberne – selv om jødenes område var lite.196  

Kommisjonens forslag kan synes overraskende når man ser på befolkningsstrukturen fram 

mot det tidspunkt kommisjonen arbeidet fram forslaget. Den jødiske befolkning hadde 

riktignok økt med 83 % mellom 1933 og 1936 og var da i overkant av 400.000. Men fortsatt 

var det i 1936 mer enn dobbelt så mange arabere i Palestina, nemlig rundt 850.000.  
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Verbale reaksjoner på rapporten 
Rapporten fikk mange kritiske kommentarer og innspill. Fra et militært synspunkt ble sagt at 

det var nødvendig med vesentlige militære styrker i lang tid for å holde kontrollen, og det 

synes ikke klart hva som var de overordnede strategiske mål i den foreliggende plan. Pressens 

reaksjoner i Palestina, den arabiske verden og Europa var nesten unisont negative til 

rapporten.197 Da det også viste seg at en av komiteens medlemmer, Sir Reginald Coupland, 

hadde direkte kontakter og sympatier med sionistledere, og da særskilt Chaim Weissmann, 

fikk dette stor betydning for planens utforming. I tillegg fikk sionistenes fremmet sine egne 

planer om Palestina via Koloniminister William Ormsby-Gore. Dette ga betydelig mer effekt 

enn de hundrevis av protester som kom etter offentliggjøring av planen.198 

Den 29. november 1937 kom «Syrian/Palestinian Executive Committee» ut med en erklæring 

fra Kairo:  

«Britiske mandatmyndigheter har egentlig som mål å undertrykke arabisk nasjonal spirit og 

det motsatte vedrørende anglo – sionistisk politikk i Det Hellige Land. En måte å gjøre dette 

på er ved arrestasjoner, sperre arabere inne i konsentrasjonsleirer, camps eller fengsel».199  

De jødiske ledere arbeidet med suksess de første 6 måneder av 1937 for å påvirke komiteen til 

å lage en delingsplan som passet jødenes idealvisjon om en jødisk stat.200 For det jødiske folk 

var jo dette et stort skritt i riktig retning, og de hadde en god forankring til mandatet. Den 

jødiske nasjonalismen, som var sterk og samlende, kunne bygge seg opp under mandatets 

beskyttelse. Og de bygget en velfundert sosial og politisk organisasjon.  

Den britiske regjering aksepterte planen, men ønsket mer informasjon før de tok en endelig 

beslutning. Planen betød jo en meget stor flytteprosess for mange arabere. Og det foreslåtte 

området for jødene var større enn opprinnelig tenkt for å få plass til alle som man ventet ville 

immigrere. Det betød også at mange arabiske byer ville ligge igjen i en britisk enklave201 som 

i praksis ville bety vesentlig mindre område for arabisk kontroll og selvstyre.  

Igjen var de arabiske synspunkter ikke godt nok samordnet. Mye grunnet en manglende klar 

lederskikkelse. Og det gikk fra vondt til verre. Når den britiske kolonisekretær i 1937, 
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William Ormsby–Gore, aksepterte sionistenes negative syn på Haj Amin al-Husayni som 

terrorist var den arabiske befolkning i praksis uten leder og overlatt til makthavernes 

velbefinnende. Det ble utstedt arrestordre på Haj Amin 17. juli 1937, men han fant tilflukt i et 

hellig, beskyttet område. Britene besluttet deportasjon av Haj Amin, men han flyktet og slapp 

unna. Forvisningen av Haj Amin virket mot sin hensikt.202 Dette økte hans anseelse og han 

var den naturlige uformelle leder og et symbol for motstanden.  

Higher Arabic Committee (HAC) ble også forbudt, fjernet og oppløst. Det ble i tillegg innført 

et generelt forbud mot å kommunisere på møter eller på offentlige steder. Når både Haj Amin 

var flyktet og HAC var erklært forbudt, hadde araberne i praksis ingen som kunne stå for 

deres sak eksempelvis i forhold til Peel Kommisjonens forslag. Britisk politikk ble i praksis å 

«kneble» og styre et helt samfunn etter eget forgodtbefinnende. Dette skulle vise seg å være 

en åpenbar feil slutning og strategi. Det ble vanskelig for Haj Amin å lede opprøret effektivt 

fra Libanon som var under det franske mandatet. Fire personer fra HAC ble deportert til 

Seychellene mens Jamal al-Husayni flyktet til Syria. Sentrale personer som Awni Abd al-Hadi 

og Izzat Darwazah var allerede i utlandet på frierferd for å samle støtte for sin sak.203 HAC 

var ikke lenger førende, men drev allikevel propaganda. De to sentrale ledere Jamal al-

Husayni i Syria og Awni Abd al-Hadi fungerte som ambassadører for opprøret blant annet for 

å samle støtte og finansiering i den muslimske verden.204  

Voldelige reaksjoner på rapporten 
Når vi drøfter voldelige reaksjoner på Peel kommisjonens rapport er det verdt å minne om de 

tre opprinnelige arabiske krav fra april 1936 til den britiske mandatmakt: 1) Stopp i eller sterk 

reduksjon i den jødiske immigrasjonen 2) Stopp jødisk oppkjøp av land og eiendom 3) Start 

arbeidet med å etablere en lokal regjering/lokale styringsorganer med representasjon for de 

forskjellige befolkningsgrupper. Disse krav var utelatt eller ikke behandlet i kommisjonen. 

Etablering av et jødisk hjem og deling av Palestina var nå hovedfokus. Arabiske krav var 

fremmet gjentatte ganger – senest for femten måneder siden. Det var forståelig med kraftige 

arabiske reaksjoner og at deres følelser var provosert når Peel rapporten ble framlagt.  Dette 

skyldtes ikke minst grunnet forslaget om deling av Palestina og derved legitimerte 

etableringen av en jødisk stat.205 Dessuten betød planen en fortsatt kvotebasert immigrasjon, 
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en mulig tvangsflytting av en stor gruppe arabere og en redsel for at araberne skulle bli en 

minoritet.206 

I delingsplanen var forslaget at Galilea skulle inngå i jødestaten. Der bodde det 250.000 

arabere som da måtte flytte. Det var mistanke om at den britiske distriktskommissæren for 

Galilea sto bak forslaget om å overføre dette område til jødisk styre.207  

Den 26. september 1937 myrdet så palestinske ekstremister distriktskommissæren for Galilea, 

Lewis Y. Andrews. Dette utløste igjen arrestasjoner av arabere i stor stil til tross for at bevis 

for ugjerningene ikke fantes. Senhøsten 1937 satt 800 arabere i fengsel eller spesialbygde 

leire. Arab Executive Committee tok avstand fra selve terrorhandlingen, men tolket også 

britenes reaksjon med vilkårlige arrestasjoner som overgrep og fordommer fra britiske 

myndigheter. Dette medført igjen til at undertrykte frustrasjoner, redsel og sinne ble utløst i en 

voldsom oppstand.208 Den britiske koloniminister fikk fullmakt til å arrestere alle som satt i 

Higher Arabic Committee inkludert Haj Amin. Men dette var ikke mulig før de fikk lokket 

ham ut fra sitt «fristed» i en hellig kirke. Haj Amin ble også fjernet fra sitt embete som leder 

av «Supreme Moslem Council».209 

Izzat Darwazah som levde i Damaskus, Syria, fungerte som hovedkontakt for økonomisk og 

militær støtte overfor geriljaledere.210 Haj Amin al-Husayni hadde tilflukt i Beirut, Libanon. 

Det betød at han nå var i det franske mandatområdet. Frankrike var ikke i en god dialog med 

britene, og da de samtidig var i en delikat forhandlingssituasjon med Syria om deres 

selvstendighet forble de passive i relasjon til Haj Amin. Han benyttet da denne muligheten til 

fortsatt å bistå opprøret med finansiering, våpen og mannskaper.211 

Delingsplanen medførte høsten 1937 at de revolusjonære palestinere gjenopptok sin 

bevæpnede kamp for nasjonal selvbestemmelsesrett og suverenitet. Det antikoloniale opprøret 

«brølte rasende» tilbake og våknet til live igjen.212 Uten noen sentral ledelse utartet 

oppstanden seg til et ukoordinert opprør som raserte den palestinske landsbygda.  
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Landsbyboere ble satt i en vanskelig situasjon med uformell sympati med opprørere og 

bistand overfor disse. I tillegg hadde de krav om tvungen lojalitet overfor britene.213 Dette 

samspillet vil drøftes nærmere når konflikten eskalerte ytterligere.   

En viktig endring var knyttet til domstolene og deres fullmakter. Det ble etablert militære 

domstoler som sto over de sivile og da med unntaksbestemmelser som ga politimyndigheter 

økte fullmakter til å gjennomføre nødvendige tiltak for å knuse opprøret. De militære hadde 

overordnet myndighet i Palestina – også over høykommissær og lokale myndigheter. 

Konsekvensen av denne endring hadde effekter. Politistyrkenes overgrep som skal 

dokumenteres grundigere senere kunne skje uten rettslige prosesser. Med et eneste unntak: 

Fire britiske polititjenestemenn drepte en fange åpenlyst med mange ikke-britiske, men 

europeiske innbyggere tilstede som kunne bevitne dette. Arabiske vitner telte ikke. Men 

britene trengte ikke å bekymre seg. I rettssaken ble det ingen domfellelse mot de fire 

tjenestemenn.  

Britene hadde etablert lover som kunne innebære dødsdom bare ved at det ble funnet våpen 

eller ammunisjon ved ransakelse av lokalbefolkningen. De hadde adgang til nærmest vilkårlig 

å drepe folk som ikke lød ordre og prøvde å flykte eller rømme. Dette betød at britene hadde 

en rolle og fullmakter som fristet til unødig brutalitet og vold. Men brutalitet ble også brukt 

for å få viktig informasjon om opprørere og leting etter personer og våpen. Et sentralt 

virkemiddel var ødeleggelse av arabisk eiendom som ofte ble sprengt i filler foruten «looting» 

som betød plyndring av hjemmene. Det er hevet over tvil at de militære og politistyrkene 

hadde friere tøyler i koloniene enn hjemme i England.214 Det var ganske vanlig med klager på 

de militære styrkers voldsbruk, men sjelden med påtale som konsekvens. 

Eskalerende misnøye og uro  
Det var en undertone av mistrivsel og lidelse som preget Palestina rundt årsskiftet 1937-38. 

Det var mange voldsutbrudd og hendelser rundt Haifa. Hjem til prominente personer som ikke 

ville engasjere seg i kampen ble herjet med. Arabiske tjenestemenn og personer som handlet 

med jødene ble trakassert. Arrestasjoner fulgte blant annet av en religiøs muslimsk leder, en 

imam, fra en moske. En annen viktig hendelse som var med å bidra til en ny blodig utvikling i 

denne fasen av opprøret var mordet på tre arabere som hadde vitnet for britene mot sine egne 

i rettsaken mot Ikhwan al-Qassam, som ledet en arabisk geriljagruppe. Denne hadde utført 
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betydelige terrorhandlinger. En eskalerende bruk av vold på begge sider av konflikten var 

resultatet.  

Oppsummering 
Et viktig utsagn fra Peel Kommisjonen var at forutsetningene for at mandatet i seg selv skulle 

fungere ikke var oppfylt. Den arabiske befolkning aksepterte aldri konstruksjonen i mandatet 

og samarbeidet motvillig. I tillegg var kommisjonens arbeid med et delingsforslag et ganske 

mislykket forsøk av flere årsaker. Først og fremst bar britene med seg et innebygget ansvar 

for å oppfylle ideen om et jødisk hjem. De hadde for lite innsikt i arabernes liv og levnet og 

hadde med seg et noe nedlatende syn på denne folkegruppen. Delingsforslaget viste seg å 

være et blindspor og særskilt når de foreslåtte grensene mellom de to folkeslag var for dårlig 

gjennomtenkt og med manglende hensyntagen til eksisterende befolkningsstruktur og 

bosetting. Det var også lite gjennomtenkt i forhold til ulike økonomiske størrelser om 

jordverdier, og hva det krevde å bygge nye hjem og strukturer for 250.000 mennesker, som 

ville være en konsekvens av forslaget om å måtte flytte.  

Istedenfor skapte Peel kommisjonen og dens rapport et nytt grunnlag for en ytterligere 

opptrapping av volden. En sterkere voldsspiral og en mere blodig utvikling var i vente. 

Britenes forsøk på å undertrykke et helt folk som hadde 

legitime rettigheter til området var ikke vellykket. Det 

forteller mer om en imperietankegang som er fjernt fra 

virkeligheten. Det er enklere å sette seg inn i den 

fortvilelsen som araberne følte i en slik situasjon med så 

mange reelle trusler foran seg. Det var usikkerhet knyttet 

til bosetning, familie, økonomi og arbeid. Den økende 

voldsbruk og opprustning via geriljagrupper og 

terrorlignende handlinger ble resultatet.  

Britenes vei videre ble staket opp med en revidert plan 

og konkrete, hardere virkemidler. De etablerte 

krigslignende fullmakter for politi og militære som: 

Mere bruk av vold, terror og ødeleggelser av 

infrastruktur blant annet ved sprengning av hus. 

Dessuten brukte de våpen mot sivilbefolkningen med en 

tankegang lik – «øye for øye og tann for tann». Og 

resultatet ble en ytterligere opptrapping av konflikten 



 65 

med en større konfliktflate og med en blodigere utvikling. Og igjen er mangelen på 

representative arabiske ledere, formelle strukturer og møtepunkter en avgjørende årsak til en 

manglende dialog som kunne hindret en ytterlig eskalering av konflikten. I neste kapittel vil 

det drøftes den økende voldsspiral som ble resultatet grunnet et mislykket forsøk på dialog og 

løsning. 
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Kapittel 5 - Opprørets fase 2 – Vold, brutalitet og britisk respons – og 
etter hvert politikk 
 

I dette kapittel vil det bli drøftet britiske myndigheters mere offensive og økende bruk av vold 

og brutale metoder. Forhandlingslinjen var tilbakelagt og en opptrapping av militære 

politistyrker, tiltak for sikkerhet og beredskap og mere direkte aksjoner ble strategien. 

Kapittelet vil også gi utfyllende eksempler på en mer voldelig arabisk motstandskamp og 

geriljavirksomhet. Gjensidig bruk av vold var mye av årsaken til den voldsspiralen som 

fulgte. Det vil drøftes hvorledes den arabiske befolkningen valgte å reise seg til et voldelig og 

krigslignende opprør. Et opprør som de hadde små muligheter for å komme seirende ut av. 

Motstanderen var en global verdensmakt.  

Perioden fram til årsskiftet 1937-38 var preget av en viss fremgang for opprørerne hvor 

britene erkjente å ha respondert for sent med opptrapping og bruk av politi- og militærstyrker. 

En økning av operative styrker, styrking av ledelsen foruten å legge gode og konkrete planer 

var helt nødvendig. Dette var avgjørende for å svare på økende arabiske sabotasje- og 

voldsaksjoner, og for å stoppe arabisk fremgang. Offisielle britiske representanter ga de 

militære et friere spillerom og utvidete fullmakter for å undertrykke den arabiske befolkning 

og knuse opprøret. Også Peel kommisjonen påpeker at britene for sent besluttet å innføre 

unntakstilstand i Palestina.215 

Den britiske regjerings nye politikk ble: Først komplett militær kontroll deretter diplomati og 

forhandlinger. Først ved årsskiftet 1937-38 og inn i det nye året gikk britene fra sivilt styre til 

militære fullmakter som styringsprinsipp. Dette betød også en opptrapping for bruk av 

militære ressurser. En annen viktig prinsippbeslutning ble tatt. Hovedprinsippet som ble valgt 

for gjennomføringen av kontraterroren var å plassere ansvaret for forbrytelser og terror på 

hele samfunnet som betød hele landsbyer med deres nabolag og noen ganger hele byer. Det 

kollektive prinsipp sa at «alle var skyldige inntil det motsatte var bevist – og derved måtte alle 

straffes».216 Kollektiv avstraffelse ble således kanskje det viktigste nye tiltak for britene. 

Militær ledelse betød også en ny styringsform og nye kontrollrutiner. Britene forsto at det 

måtte settes inn en helt ny strategi og mere effektive tiltak for å få kontroll over situasjonen i 

Palestina.  
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Ny høykommissær 
Et av de første tiltakene britene satte i verk var å sette inn en ny høykommissær - den 

uoffisielle leder av den britiske mandatmakten i Palestina. Arthur Wauchope gikk av og i 

mars 1938 tiltrådte Sir Harold MacMichael i rollen. Han ble sett på som mere 

handlekraftig.217 Han forlot den forhandlingslinjen som britene hadde benyttet fram til da. 

MacMichael hadde erfaring fra imperiefunksjoner i Anglo-Egyptiske Sudan, i provinsen for 

Blånilen, som senior inspektør i Khartoum og senest guvernør i Tanganyika inntil 1937. 

Deretter overtok han som høykommissær i Palestina.218  

Det var viktig nå først å få på plass en erfaren leder lokalt for å håndtere konflikten med 

direkte linjer til høykommissæren i Palestina og London. Denne funksjonen hadde som ansvar 

å rapportere daglig til høykommissær og koloniminister i London foruten bidra til å legge en 

plan for å knuse opprøret. Denne nye personen var en irsk politioffiser ved navn Charles 

Augustus Tegart. Han fikk rollen som spesialrådgiver i Palestina og hans viktigste sak var å 

etablere en plan som best mulig kunne begrense voldelige anslag mot britiske politistyrker og 

interesser. En annen viktig oppgave var å gi råd til «Inspector General» (IG) for 

sikkerhetsspørsmål. Generelt sett var det behov for mere detaljert og personlig rapportering og 

informasjon. Denne ble utvekslet via brev, telefaks eller personlige møter – direkte til 

relevante personer eksempelvis fra høykommissæren til koloniministeren med svar og 

spørsmål tilbake. 

Tegart ble regnet som imperiets dyktigste ekspert for å etablere en politimyndighet i 

uregjerlige områder. Han var «Colonial Police Officer» fra høsten 1937 til 1939. Tegart var 

kjent for sin til dels røffe og kompromissløse måte å arrestere og behandle fanger på.219   Han 

trodde på sionismen og oppfordret til tett samarbeid med Jewish Agency.220 Hans samarbeid 

med sionistene var en kalkulert vurdering av felles nytte og anerkjennelse.221 Han hadde bred 

imperieerfaring fra koloniene – ikke minst fra India - og han stilte krav om å etablere større 

sikkerhet på alle 77 politistasjoner. For å oppnå dette besluttet han å bygge lokale 

grenseposter og kommandoposter - først mot nord. Dernest ble de plassert på strategiske 

punkter over hele Palestina nær havner, trafikk-knutepunkter og viktige broer. I alt ble det 
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bygget over seksti vakttårn/fort.222 Tegarts fort kostet om lag 2,2 millioner pund å bygge, en 

meget vesentlig investering på den tiden.  

Det ble laget daglige politirapporter som ble sendt fra det palestinske politi til Charles Tegart 

inkludert en distribusjonsliste. Rapporteringen ble forsterket fra senhøsten 1937 grunnet 

Tegarts inntreden fra desember samme år. Behovet for øket rapportering var nødvendig da 

volden eskalerte betydelig mot slutten av 1937. Rapportene inneholdt relevant informasjon 

om alle hendelser som lå under politimyndighetens ansvarsområde. Det var beretninger om 

tyveri, hærverk, mindre voldsepisoder, drap, gjenger som raidet, skuddveksling med 

politistyrker og kutting av telefonledninger. De daglige rapportene var bygget opp pr by eller 

tettsted som: Jerusalem, Haifa, Tulkarm, Jaffa, Safad, Nazareth, Nablus, Acre, Tiberias og 

Gaza. Rapportene gikk til høykommissæren og hans stab, og de fant også veien til London.  

Britiske mottiltak 
Britisk statusmøte på høyt nivå ble avholdt den 31. desember 1937 grunnet den alvorlige 

utviklingen for å drøfte situasjonen og treffe nødvendige kontratiltak. Ansvarlig for møtet var 

Koloniminister William Ormsby-Gore. Tilstede på møtet for øvrig var Inspector-General (IG) 

Major Alan Saunders, Etterretningsoffiser David Petrie, Politikommissær og oberst Kingsley-

Heath og Charles Tegart.  

Temaene for møtet var både av strategisk og politisk karakter, men også for å bedre 

administrative forhold som innkvartering. De viktigste temaene for møtet var å øke 

sikkerheten og kontrollen i Palestina. Det mest kritiske var å bedre grensekontrollen for å 

hindre opprørere å trenge seg inn i Palestina fra Syria og Libanon. Det betød også at opprørere 

vanskeligere kunne komme tilbake til Syria og Libanon når de flyktet fra britiske 

politistyrker. For å øke beredskap og styrke patruljeringen langs grensene ble det besluttet å 

etablere en mobil styrke på 30 mann. Denne gruppen kom i tillegg til et ønske om å ha en 

stående reservestyrke ved akutte behov. Haifa hadde et særskilt behov og ble benevnt som 

«Haifa Criminal Branch». Det ble drøftet og besluttet at en meget senior offiser skulle 

nomineres som ansvarlig for å lede en antiterrorgruppe for å hanskes med problemene der.223 

Høykommissær var ikke tilstede, men aksepterte straks referatet og godkjente beslutningene. 

Møtets agenda og referat viste at Palestina var i en krigslignende tilstand. Agendaen sett i 

forhold til det britiske mandatet for Palestina viste en helt annen virkelighet. Mandatet hadde 
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gitt britene oppgave å etablere selvstendige administrative institusjoner som skulle sørge for 

at befolkningen kunne få selvstyre slik at man kunne leve i fredfullt samkvem med samme 

rettigheter.  

De britiske politimyndigheter etablert nå en røffere oppfølgning og brutaliteten eskalerte. 

Politikken var nå «øye for øye og tann for tann».  

Tegart hadde også et hovedansvar for å få satt tiltakene ut livet. Det var flere tiltak: 

Tegarts wall ble bygget forsommeren 1938 på ordre fra Charles Tegart som et piggtrådgjerde 

i Øvre Galilea med lengde 80 km for å beskytte den nordlige grensen. Det hadde en viktig 

funksjon for å stoppe smugling av våpen og øvrige forsyninger til opprørerne. Gjerdet ble 

også bygget 20 km i en rett sydlig retning ned til Tiberiassjøen for også å beskytte den østlige 

grensen mot infiltrasjon fra Libanon og Syria. Begge disse land var franske mandater.  

Gjerdet ble bygget for å overvåke bevegelsene til opprørere. Det ble raskt satt opp av 

entreprenørfirmaet til «Histradut», Solel Boneh, og de kjøpte piggtråd fra Mussolinis Italia.224 

Opprørerne var raske til å sabotere og ødelegge gjerdet ikke minst fordi gjerdet gikk over 

jordbruksområder som skadet deres økonomi. De skaffet seg bulldosere og ødela deler av 

gjerdet.225   

Et annet tiltak var å etablere kommandoposter og hyppig patruljering. Det ble bygget fem fort 

langs gjerdet foruten 20 «pillboxes» som kan beskrives som solide byggede utkikkstårn. Både 

ved overvåkning fra «pillboxes», men også ved hyppige fysiske grensepatruljeringer ble 

kontrollen økt. Ved disse forsterkninger var det enklere å kontrollere smugling av våpen og 

annet utstyr. Grensepatruljeringen ble mye enklere og svært effektiv, og det var aldri langt fra 

der en voldsaksjon skjedde til nærmeste grensepost. Den siste dagen i august 1938 får Tegart 

en godkjenning fra koloniminister om en ytterligere styrking av nordgrensen og gjerdet.226 

Langs Nordfronten skulle det stasjoneres vel 240 polititjenestemenn hvorav 145 var 

palestinske. De betjente 24 pickupskjøretøy og var satt opp med 37 «Lewis guns» som var et 

lett maskingevær. Dette ble mye benyttet under 1. verdenskrig. Langs Tiberias og mot 

Nazarethdistriktet skulle tjueåtte tjenestemenn stasjoneres og patruljere.227  

                                                             
224 Segev, One Palestine, 428. 
225 http://britishpalestinepolice.org.uk/polhist15.html 
226 Tegart, Box 2, File 4, IMG 710 
227 Tegart, Box 2, File 4, IMG 711 



 70 

Et tredje tiltak var å øke militære styrker.  Arabisk terrorbombing ved minelegging og 

aksjoner bare økte. Den sivile palestinske administrasjonen og lokale politistyrker var ikke 

lenger i stand til å mestre den voldelige utviklingen til tross for at det var stasjonert to 

divisjoner fra den britiske hær i Palestina. Igjennom 1937 og særskilt inn mot årsskiftet tok 

hæren i økende grad over fullmaktene og kontrollen fra politi og den sivile administrasjon. 

Voldshandlingene eskalerte og inn mot sommeren 1938 var den palestinske administrasjon 

ute av stand til å mestre situasjonen. Da ble en ny divisjon britiske soldater som var stasjonert 

i Egypt flyttet til Palestina for å styrke sikkerheten her. Dette til tross for faren for en 

storkonflikt i Europa som var økende. Men da det ble inngått en fredsavtale i München 

mellom Tyskland og Italia på den ene siden og Storbritannia og Frankrike på den andre siden 

besluttet britene troppeforflytningen.228 

Kollektive avstraffelser som metode ble besluttet av britiske myndigheter for å øke 

effektiviteten i politiets arbeid. Dette var et tiltak som ikke nødvendigvis baserte seg på bevis 

og dokumentasjon for ugjerninger, men mere en «blind» og avskrekkende straff. Under den 

første fasen av konflikten var denne metode til dels benyttet, men i andre fase av opprøret ble 

denne strategi mere uttalt, og bruk av vold som kollektiv avstraffelse ble benyttet for å stanse 

opprøret. Etter mordet på Lewis Andrews i 1937 ba politiet om å benytte tortur overfor fanger 

for å skaffe seg viktig informasjon. Denne godkjenning fikk de, og den var høyt forankret i 

kolonidepartementet.229 

Britisk kollektive avstraffelser, metoder og voldsutøvelse mot befolkningen var en nødvendig 

konsekvens slik britene oppfattet det. Det var en respons som var tilsvarende den vold britene 

selv ble utsatt for. Om bruk av voldelige metoder var en nødvendig del av en imperiemakts 

kontroll over en fremmed befolkning kan diskuteres.  

Charles Tegarts tok med seg erfaring fra andre konfliktsoner som effektiviserte politiarbeidet, 

og dette betød nye harde tiltak. Eksempelvis importerte Tegart aggressive Dobermann 

sporhunder i jakten på opprørere. Et annet tiltak var å etablere et senter i Jerusalem for å trene 

opp spesialister til avhør av terrorister. Han etablerte også tortursentre kalt «Arab 

Investigation Centres» hvor de mistenkte fikk «tredje grads behandling», som betød en brutal 

avstraffelse og behandling, til de kom med «sannheten».230 Metodene de benyttet i avhørene 
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var brutale - eksempelvis ved å helle vann igjennom neseborene mens offerets hode var klemt 

mellom to puter og liggende på ryggen.231 

Britisk militær, voldelig respons  
Fortellingen om britisk voldelig respons i andre fase av opprøret er mye basert på beretninger 

fra øyenvitner, og de er i stor grad hentet fra kildene til den anglikanske misjonen, Jerusalem 

East Mission. Beretningene kalles «Complaints from villages» og er her med eksempler fra 

byene Halhoul, Igzim, Kafr Yasin, Jaffa og Jerusalem. Følgende eksempler er illustrerende 

for denne respons: 

Britiske tropper gjennomsøkte byen Igzim i april 1938 og beslagla 500-600 geiter og 

ytterligere 3000 i nærliggende landsbyer. I tillegg ble flere flotte steinhus og butikker sprengt. 

Mohammad Shambur, som eide en av butikkene som ble ødelagt, forsøkte å flykte når han så 

soldatene og ble skutt.232  

I byen Al Taibah samlet de sammen 150 menn som ble tvunget til å gå to og to rundt byen 

hele natten til neste morgen. De som stoppet eller var utmattet ble slått og tvunget til å gå 

videre. To mann forsøkte å unnslippe. Den ene ble skutt og alvorlig skadet mens den andre 

ble slått bevisstløs med geværkolben. Begge ble frakt til sykehus, men døde av skadene.233 

I landsbyen Abode i Ramleh distriktet, mens britene var på jakt etter våpen, skjøt de ned og 

drepte en forsvarsløs mann mens han hentet vann i en brønn. Samme sted skjøt de en kvinne 

som satt i sin hage og en annen som var nær hennes hus. I landsbyen Dir Nizam skjøt de to 

menn som lå og sov utenfor sine hus nær markene».234 

I Halhoul som også ble kalt «Martyr Village» skjøt politiet en dame som motsatte seg voldtekt 

i september 1938, deretter ble en baby på 1,5 år skutt like etter, dernest en fetter som ville 

bære ut likene. Et fjerde drap skjedde samtidig hvor en mann på seksti år ble skutt mens han 

ba sin bønn. Rapporten om disse overgrepene var signert av åtte kvinner.235 I samme by 

samlet soldatene i mai 1939, når opprøret var nær å bli knust, mennene i byen på torvet midt i 

sola; uten mat og vann. Mange døde av tørst hvorav to var mellom seksti og syttifem år.236 
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Samtidig fødte en kvinne et barn som senere døde av tørst. To mann ble satt i en brønn med 

vann til halsen.  

I søken etter opprørere og våpen senhøsten 1938 i Jaffa banket tre engelske soldater på hos en 

familie. De ble slått til blods. Soldatene trengte seg inn i huset og tok penger de fant i 1. 

etasje. Øvrige leieboere kom ned, og de ble også forulempet og frastjålet verdier. De samme 

soldatene brøt seg inn i et hus kvart over to om natta og knuste en stol over hodet på en mann 

som bodde der. Han ble i tillegg slått i ansiktet med en pistol. Da hans åttiårige far kom inn i 

rommet fikk han samme behandling.237 

Våren 1939 døde en britisk offiser i landsbyen Kafr Yasif grunnet en landmine som var lagt ut 

av opprørere. En hevnaksjon ble satt i verk av britiske soldater. Sekstiåtte hus ble sprengt og 

minst førti hus ble totalskadet. I en nærliggende landsby kom det til en skuddveksling og åtte 

personer ble drept.238 

Den anglikanske biskopen i Jerusalem rapporterer om mye beslagleggelse og tyveri av de 

britiske troppene. Også biskopen ble frastjålet sine verdier. Grunnet hans sentrale rolle ble 

tyveriet oppdaget og britiske offiserer fengslet.239  

Britenes tøffe og til dels brutale metoder eksemplifisert ved kollektive avstraffelser var en 

basis for også å forstå arabernes bruk av vold. Et uønsket og undertrykkende regime skapte 

vilje til en frigjøringskamp hos de undertrykte. Arabernes vold og terror var en slik 

frigjøringskamp. Den gjensidige voldsspiralen ga britene en legitim grunn for tilsvarende 

respons og bruk av vold. Britene så på det arabiske opprøret og vold som terrorhandlinger 

utført av banditter. Den arabiske frigjøringskampen var mot britenes mandat og oppgave i 

Palestina som var forankret i Folkeforbundet.   

Politirapportene fra palestinsk politi om arabiske aksjoner  
Politirapportene forteller mye om arabiske vold og motstandskamp med opptil 15 alvorlige 

aksjoner hver dag. Dette er en dokumentasjon på arabisk motstandsvilje og geriljavirksomhet. 

Britene kalte opprørerne for terrorister og aksjonene for terrorvirksomhet. Den viktigste 

målgruppen for opprørerne var britiske politistyrker og strukturer. Det var et faktum at mange 

av politifolkene var arabere og også noen jøder.   
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Politirapportene var sendt fra Hovedkontoret for det palestinske politi, avdeling Criminal 

Investigation Department (C.I.D), i Jerusalem.   

Rapporten datert 26. desember 1937 forteller om 5 hendelser som følger:  

*Tulkarm: At about 6 am on 27th instant shots were fired at a party of military to which they 

replied. No one was hit. 

*Jerusalem: At about 8 pm last night it was reported that a black case, from which smoke was 

issuing, was lying in King George Avenue. It was removed by police and found to contain a 

bomb. 

*Jenin: At 7.55 pm last night shots were fired at a police control between Kilometres 106/7 

on the Jenin-Nablus road, to which the patrol replied. There were no known casualties. 

* Nablus: At 6.30 last night on the Sweika track, near Tulkarm, several shots were fired at a 

taxi which was held by a road block. The driver, Wijeh Bustani, and two passengers were 

wounded. 

 * Jerusalem: Twenty spans of telephone wires were cut during the night at Kilometres 8,5 on 

Hebron road.240 

Den 13. april 1938 ble det rapportert 15 alvorlige hendelser fra C.I.D. i Jerusalem hvorav tre 

av de var regelrette drap på sivilbefolkningen. Motivet for drapene er ikke kjent, men 

lokalbefolkningen var presset av britiske myndigheter å informere til det britiske politikorps, 

og kunne derfor være utsatt for hevnaksjoner.  

Rapporten fra 14. april 1938 sier:  

The body of al Ahmad of Attil, who had been murdered, was discovered by a party of military 

at 5 p.m. yesterday afternoon on the outskirts of the village Tulkarm.241 

Rapporten fra 15. april 1938 gir følgende rapport fra landsbyen Safad:  

At 10 pm April 14th, a gang of armed men went to the Government farm at Farradiya. They 

fired a number of shots, killing four Mules and cutting the telephone wires. The watchmans 

shotgun was stolen. The surrounding wire fence was cut, and two large trees were cut.242  
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Noen flere eksempler på innhold i politirapportene: 

25. februar brøt to bevæpnede menn seg inn i huset til Haj Ibrahim Khalil Saleh og stjal en 

sum penger – 27. februar ble det rapportert at mange lengder med telefonledning var ødelagt 

på Jerusalem/Jaffa veien – 27. februar ble Hussein Assad Makieh skutt og drept av en 

bevæpnet gjeng ved Safad - 28. februar 1938 – ble det avfyrt fem skudd mot politiet ved 

Tulkarm. Skuddene ble besvart, men ingen skadet243 

Haifa var et urolig område, og herfra kom mange rapporter om aksjoner, vold og uro. 

Den 1. mars 1938 rapporteres fra Haifa at ble det skutt fra en stor gjeng, som var bevæpnet, 

mot en politioffiser. Ilden ble besvart og Mukhtar Abraham Goldschlayer av Mishmar 

Haemek ble skadet og brakt til sykehus. Han døde senere av skadene. Samme kveld angrep en 

stor gjeng på 20-25 personer Tirath Zvi kolonien ved Nazareth. Politi besvarte skuddene. En 

person ble skadet i kolonien, mens en av angriperne døde og to ble skadet. Fra Jerusalem ble 

det rapportert at det ble løsnet ti skudd mot politiet mellom landsbyene Yefe Noff og Beit 

Vegan. Skuddene ble besvart, men ingen ble skadet.244 

Den 5. mars 1938 i Haifa observerte en politipatrulje en mistenkelig mann. Han ble anholdt 

og underveis til politistasjonen forsøkte han å flykte. Han ble skutt under flukten. Samme dag 

i Jerusalem ble det skutt tolv skudd mot en politipatrulje på veien til Hebron om morgenen. 

Ilden ble besvart, men ingen ble skadet.245 

Noen uker senere, nærmere bestemt 12. april 1938 i Haifa, skjedde en tragisk hendelse. Denne 

dagen på ettermiddagen klokken tre, da toget med arbeiderne fra I.P.C. nådde Kiryat Haim 

stasjonen, oppdaget kontrollerende betjent to mistenkelige sekker. De ble fjernet fra toget, 

men sekkene eksploderte i denne sammenheng. En arabisk politimann ble drept, en arabisk 

sersjant ble skadet, og det samme ble to andre arabere. Da det ble mistenkt at det var jødisk 

terror ble tre jødiske busser angrepet av arbeidere fra I.P.C. Da politiet fra Kiryat Haim 

ankom stedet trakk araberne seg tilbake. Det ble så oppdaget en tredje sekk. Da politiet fjernet 

denne eksploderte den og en britisk sersjant og en britisk konstabel ble drept.246 

Den 6. juni 1938 skjedde følgende i Nazareth: En politipatrulje jaktet på fire hester som var 

løse. De møtte en gjeng fra Yawneel kolonien. De startet med å kaste stein på patruljen. En 
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politimann ble dratt av hesten og slått kraftig. Politiet skjøt i luften hvor deretter gjengen skjøt 

mot politiet. Politi besvarte skytingen med konsekvens at Ismael Abu Schweity ble drept. 

Noen dager senere - også ved Nazareth - ble en oljerørledning ødelagt nær Kavka el Hawa og 

satt i brann. Samme dag ble ti skudd avfyrt ved midnatt mot en patrulje nær landsbyen Lubya 

på Nazareth – Tiberias veien. Skuddene ble besvart, men ingen ble skadet.247 

Noen dager ble 70 skudd avfyrt i Betlehem mot huset til Politiinspektøren for byen. En 

politipatrulje kom til stedet og besvarte skytingen. Ingen ble skadet.  

Den 8. juni 1938 ved Haifa gikk fem bevæpnede menn inn i landsbyen Khirbet Sharkas, nær 

Hedera og robbet to arabere for deres lisensierte våpen. I samme by, Haifa dagen etter, gikk 

en jøde ved navn Yehoda Masanofsky på veien mellom Pardess Hanna og Hedera da han ble 

skutt av en ukjent araber. Han døde senere på sykehus.248 

En kort oppsummering av den arabiske oppstand og opprør viser et bilde av en blind, voldelig 

atferd. Volden synes ikke å være målrettet, men iscenesatt av mindre grupper som gruppene 

til Abd al-Qadir al-Husayni eller Fawzi al-Qawuqji, og at det var impulsive, enkeltstående og 

lokale aksjoner. Noen hendelser var gjengbetonte, men da til dels med preg av amatørmessige 

planer og gjennomføring. Når opprørerne angrep med stenkasting og ble besvart med ild, ble 

resultatet oftest fatalt for arabiske opprørere som også kunne være ungdom. I noen eksempler 

angriper opprørerne sine egne, men dette antas å være «overløpere» eller personer som har 

tystet på sine egne.  

Befolkningen hadde en vanskelig rolle i forhold til en mandatmakt som forventet åpenhet og 

informasjon, mens opprørere i egne rekker forventet å være i skjul og anonyme blant egen 

befolkning. Og konsekvensen av dette var da at britene innførte et kollektivt ansvar og kunne 

straffe en hel landsby for å skjule det britene kalte terrorister. I denne sammenheng var da 

britiske soldater villig til å bruke nødvendig vold. 

Britisk overordnet politikk  
Når vi skal drøfte den innerste kjerne av britisk politikk midt oppe i den blodigste delen av 

opprøret kan det være nyttig å trekke fram kommunikasjon mellom koloniministeren, 

Malcolm MacDonald, og Høykommissæren i Palestina, Harold MacMichael, om det som 

skjedde i månedsskiftet august/september 1938. I de mest hektiske og alvorligste periodene av 

konflikten gikk det daglige telegrammer mellom de to. Telegrammene ga en meget detaljert 
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oppsummering av siste døgns hendelser og politiske utvikling i Palestina. Den 5. september 

1938 sender MacDonald et svartelegram (No 392) til MacMichael sitt telegram sendt tre 

dager tidligere (No 517). For å understreke alvoret i situasjonen og britenes betydelige 

opptrapping av ressurser og prioritet er telegrammet referert i sin helhet.  

Takk for statusrapport om de tydelig forverrede forhold i Palestina. Jeg skjønner meget godt 

ditt behov for forsterkninger og det vil bli prioritert. Jeg vil se på det i morgen allerede. 

Tegart kommer hjem fra sin reise senest 12. september og jeg vil drøfte inngående med ham 

om våre planer. Vi tenker å forsterke offiserskorpset med høykompetente offiserer – om mulig 

med folk med erfaring fra Kenya og India. Med referanse til ditt punkt 9 så er jo du svært 

tydelig på at knapt noen løsning vil være fyldestgjørende før vi tilbakekaller delingsplanen for 

Palestina. Og det finnes vel knapt heller en vei for dialog da det ikke er tilbake noen 

representative arabiske ledere med Mufti på flukt, deportasjon av arabiske ledere m.m. 249  

Men politikk er mangt og Arab Centre i London hadde et ganske annet syn på utviklingen, og 

sannheten har også to ansikter – litt avhengig av hvilket ståsted man har. Som en motvekt til 

dialogen mellom MacMichael og MacDonald vil jeg trekke fram et brev fra Arab Centre i 

London datert 24. mars 1938 som representerer arabiske interesser.250 Brevet fra Arab Centre 

er stilet til Den anglikanske biskopen i Jerusalem om hjelp til å validere en rapport fra Miss 

Frances Newton, som var misjonær i Palestina i nesten 50 år.251 Hennes rapporter er sentrale 

når man drøfter britiske politiovergrep i Palestina. Miss Newtons rapport «Punitive measures 

in Palestine» handler om britiske straffetiltak i Palestina. Rapporten er tatt inn i et flygeblad 

som ble gitt ut av Arab Centre. Saken kom opp i «House of Commons» hvor koloniministeren 

omtalte hele historien som løgn. En fornektelse som er spesiell når Newtons rapport ble fulgt 

av mange og detaljerte fotografier av utbombede hus omkranset av mennesker som var blitt 

hjemløse. Jerusalem East Mission sine arkiver og kilder er sentrale i drøftingen for å vise 

unødig og eksessiv britisk politibrutalitet og hærverk. Med til historien hører også at Miss 

Newton ble ekskludert fra sitt arbeid og deportert av britiske myndigheter ut av Palestina for 

sin rapport.  

Juridiske tilpasninger 
De britiske mottiltak mot arabisk kamp, vold og terror økte betydelig ved årsskiftet 1937-38 

og fram til opprøret ble knust sommeren 1939.  Dette skapte behov for en endret juridiske 
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prosess i Palestina hvor opprøret kom inn i en mye blodigere fase. Når britene etablerte 

unntakslover som ga et friere juridisk regelverk, og dessuten en militær rett den 18. november 

1937 var det for å arbeide mer effektivt og bedre med offentlig sikkerhet. Den militære rett sto 

over sivil rett. Den hadde fullmakter til å pådømme dødsstraff overfor alle som var i besittelse 

av skytevåpen eller var mistenkt for trusler, mordbrann eller sabotasje. Mange arabere ble 

hengt som følge av slike overtredelser. 

«The Times» eksemplifiserer en hendelse som er basert på utvidede fullmakter og dette er en 

troverdig kilde. Med referanse til utdrag fra avisen om en hendelse den 24. november 1937 fra 

Jerusalem. Den forteller om den militære domstol som dømmer en 75 år gammel mann til 

døden ved hengning. Det var straffen for å bære en Mauser-pistol og et avskåret bandolær. 

Dette var bekreftet av to vitner. Under denne fasen i opprøret var dette i henhold til de 

unntakslover britene etablerte. 

Overgrep skjedde uten at dette ble tatt inn i dagspressen da britene strengt sensurerte den 

palestinsk arabiskspråklige avisutgivelse. I nordlige del av Palestina stengte General Bernhard 

Montgomery avisreportere utenfor konfliktområdene slik at hans soldater kunne gjøre «sitt 

arbeid» uforstyrret av presse og uønsket medieoppmerksomhet.252 Britene styrte den lokale 

pressen og fjernet det meste av negativ rapportering om vold og ødeleggelser. I 1940 når 

oppgjøret var slått ned kom John Briance, en politioffiser som ble sjef for Criminal 

Investigation Department (CID), til Palestina og kunne med egne øyne bevitne at «The West 

Yorkshire Regiment» hadde brukt «brent jords taktikk» i landsbyen Bayt Rima nordvest for 

Ramallah. Han benevnte dette som en «skamplett for britenes renomme».253 Mye av det som 

vi har drøftet ovenfor kom i hende på Arab Centre i London som aktivt videreformidlet 

informasjon.  

For britiske soldater og offiserer var rammevilkårene nærmest som i en full krig. De sivile 

rettigheter var på mange måter satt til side ved innføring av unntakslover sent i 1937.254 Når 

militær rett var satt over sivil rett var normale sivile rettigheter og prosedyrer nullstilt. 

Hovedfokus var å gjennomføre de tiltak som var nødvendig for å løse den oppståtte krise og 

situasjon. Det betød ikke at det fantes detaljerte regler for hvor grensene gikk for konkrete 
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handlinger, men om man ser det i forhold en eventuell juridisk prosessforfølgelse vil grensen 

for lovbrudd være flyttet vesentlig.  

Britene hadde et juridisk rammeverk i «ryggsekken» i forhold til represalier og kollektive 

avstraffelser ved at de hastet igjennom nye lover i parlamentet. De britiske myndighetene 

gjorde om lovene for å gjøre soldatenes handlinger lovlig. Men handlingene var ikke 

moralske - noe myndighetene valgte ikke å hensynta. Man kan si som navnet på historiker 

Hughes artikkel: «Lawless was the Law». Eksempler på umoralske og «Lawlessness» kunne 

være ved å ødelegge arabiske eiendommer både i bystrukturer og landområder. Innunder dette 

lå ikke plyndring og tyveri. Andre eksempler på atferd ved utvidede fullmakter ved 

«krigslovgivning» vises ved følgende eksempler: 

En underoffiser som fikk ordre om å knuse alt glass ved en husundersøkelse fikk reprimande 

for ikke å ha knust alt.255 

For å ydmyke palestinerne hendte det at de noen ganger måtte rive sitt eget hus.256 

Enkelte landsbyer ble straffet av britene fordi de var nærmeste by til en arabisk terroraksjon i 

nærområdet og var da mistenkt for å støtte opprørerne.257  

Britene valgte ofte å sprenge de flotteste husene i filler ved hevnaksjoner. 

Vold som virkemiddel for å knuse opprøret 
Kan vi snakke om britiske grusomheter hvor bruk av overdreven vold ikke står i forhold til 

den situasjonen britene sto oppe i? Noen enkelthendelser faller innenfor definisjonen ifølge 

Matthew Hughes; nemlig tragediene i landsbyene al–Bassa foruten grusomhetene som ble 

begått i Halhoul og Bayt Rima. Dette var grusomme, blodige og voldelige eksempler på 

ovenstående. I tillegg satte britene inn kommanderende offiserer som hadde ry for å være 

kompromissløse og som kunne gjennomføre en annerledes politikk. En politikk som gikk inn 

for å knuse opprøret med alle nødvendige midler og gjennomført av personer som benyttet en 

røff framferd og harde tiltak. 

I landsbyen al-Bassa ble det utført en arabisk terroraksjon den sjette september 1938 hvor fire 

britiske soldater fra Royal Ulster Regiment (RUR) ble drept i en eksplosjon. I tillegg ble to 

såret. Denne hendelsen utløste en hevnaksjon fra britene. En tropp soldater fra Company C 
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ble beordret til å utføre straffetiltakene.258 Troppen ankom landsbyen morgenen etter, den 

syvende september, på jakt etter skyldige. De skjøt vilkårlig fire personer i gatene, i kafeer og 

i et hjem. Deretter var soldatene på jakt etter å tømme landsbyen for verdifulle ting. Dernest 

samlet de innbyggerne på torvet hvor de ble slått med stokker og med baksiden av soldatenes 

rifler.259 Deretter ble hundre innbyggere ført til nærmeste militærbase. Her ble fire personer 

plukket ut av gruppen. De ble kledt nakne og torturert mens de andre måtte se på. De 

resterende ble så ført til en annen militærbase mens soldater startet å rive ned byen og ødela 

den fullstendig. Husarene, som var kavalerister med skytevåpen og sabel, pepret Bassa med 

maskinpistoler i tyve minutter og satte fyr på byen og brant den fullstendig ned.260 Ifølge 

arabiske kilder ble drøyt tyve mennesker drept i al-Bassa hvorav de fleste med kaldt blod.261 

Noen dager senere kom ingeniører og politioffiserer tilbake og førte mange innbyggere inn i 

kjøretøy og busser som de tvang til å kjøre over minebelagte områder. Dette var bevisste 

hevnaksjoner og for å avskrekke mulige opprørere.262 De som forsøkte å flykte ble skutt. 

Britene hadde mistanker om at Halhoul var en opprørsvennlig landsby. Byen lå på veien 

mellom Hebron og Betlehem. I mai 1939 kom The Black Watch Regiment, del av Royal 

Regiment of Scotland, til byen. De omringet den og tok full kontroll over innbyggerne. 

Forsøk ble gjort for å avvæpne landsbyen ved å samle inn rifler og andre våpen. Oppgaven 

krevde harde tiltak. Det ble bygget to store bur med wire. Et som lå i skyggen og hvor det var 

rikelig med mat og vann. Dessuten et som lå midt i sola hvor det bare var tilgang på et 

minimum av vann. I prinsippet ble alle som ikke hadde gitt fra seg et våpen satt her – uansett 

om de hadde våpen eller ei.263 Helsemessig er minimumsmengden av vannbehov pr dag fire 

liter for å overleve i sola i sterk hete.264 Etter 48 timer i burene var de fleste meget svake eller 

syke. En var allerede død. En araber hvis far døde i Halhoul forteller at 14 menn døde etter to 

uker i den intense varmen med lite føde og vann.265  

I og rundt landsbyen Bayt Rima var det store britiske troppestyrker samlet på søken etter 

terrorister og våpen. En lokal mann, Quassam al-Rimani, påsto at tre innbyggere var torturert 
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til døde.266 Den britiske legen Forster forteller om en annen mann i Bayt Rima som ble slått til 

døde av en britisk offiser.267   

Britenes oppfølgning og tilstedeværelse i Palestina er også en fortelling om britenes rolle for å 

beskytte befolkningen og landsbyene fra arabiske opprørere. I arkivene finnes også 

øyenvitnebeskrivelser med overskriften: «Contact with villages». Den understreker behovet 

for øket trygghet.  

Dokumentet beskriver britenes behov for informasjon fra landsbybeboere om terrorister, både 

hvor de oppholdt seg og hvem de var. For å sikre adekvat og riktig informasjon fra 

landsbyene måtte kontakten være tett og løpende mellom myndigheter og befolkningen. Dette 

var særskilt viktig om det hadde vært konflikter i nærliggende områder. Bevæpnede gjenger 

fryktet ikke for politiet da de ikke i tilstrekkelig grad var tilstede. Det trengtes løpende 

patruljering av politi. De fleste politioffiserer mente dette var eneste måten å få slutt på 

bandittvirksomheten. Befolkningen ville helst gi informasjon til Distriktskommissær eller 

militæret og i mindre grad til politiet. Vennligsinnet kontakt med landsbyer var det eneste som 

vil fungere var britenes erfaring. 268 Dokumentet understreker den vanskelige dobbeltrollen 

for lokalbefolkningen som var presset mellom krav til lojalitet og britiske interesser. 

 Militærkommandører på jobb 

Britiske myndigheter uttalte politikk om å besvare arabisk terror med tilsvarende respons ble 

også tydeliggjort med deres valg av militærkommandører. Orde Charles Wingate var en slik 

mann, og han ble utvalgt for å gjennomføre en mere direkte og voldelig britisk politikk. 

Wingate var utdannet ved det kongelige engelske militærakademi og opererte som 

etterretningsoffiser i Palestina. Han var en uvanlig militærkommandør med røff og direkte 

framferd og respons. Wingate så det som en kristen, religiøs plikt å stoppe arabisk vold, og 

generelt likte han ikke hedenske arabere. En av hans oppgaver var å beskytte sabotasje mot 

oljeledninger. Han organiserte sin kamp mot arabiske opprørere ved etablering av «Spesial 

Night Squads». De startet i juni 1938 med nattlige raid bak fiendens linjer.269 Et eksempel 

som understreker hans brutalitet er følgende historie. På en treningscamp for den israelske 

militsgruppen Haganah skrek han til en soldat etter et utført angrep på en landsby på grensen 

mellom Palestina og Libanon: «Jeg tror du må være total idiot som ikke forstår bruken av 
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bajonett når du angriper skitne arabere. Hvorledes kan du sette ditt venstre ben i front?»270 

(Som åpenbart var feil teknikk.) Moshe Dayan, den fremtidige israelske general og statsmann, 

var en av de som deltok i gruppen og et av ordtakene de lærte var: «Revolver i en hånd og en 

bibel i den andre».271 

Men hans midler var effektive for å stoppe opprøret. I 1938 ble Wingate belønnet med den 

britiske utmerkelsen «Distinguished Service Order».272 Ordenen ble tildelt for heltemot i strid. 

Israelerne kalte ham bare «venn» på grunn av hans store innsats på deres side. De som 

tjenestegjorde under hans ledelse betraktet ham med en blanding av beundring og forakt. Bak 

hans rygg sa de at han var gal.273 

General Bernhard Montgomery ble også valgt som militærkommandør i Palestina på basis av 

sin bakgrunn. Han var feltmarskalk og fikk kommandoen over den 8. divisjonen i Palestina. 

Han er et eksempel på en ny britisk atferd hvor voldelig respons var en viktig del av 

strategien.274 I begynnelsen av november 1938 skriver William Battershill i sin dagbok – «En 

ny stjerne har stormet inn i vår hvelving». Han forventet trøbbel fordi han fryktet den nye 

militærkommandøren som var satt på oppgaven for å knuse opprøret - nemlig Majorgeneral 

Bernhard Montgomery (benevnt «Monty» av samtiden og i dag). I Battershill sin dagbok er 

det listet opp en rekke interne uoverensstemmelser. Monty brakte et personlig hovmod med 

seg til Palestina. I rapportene hans var det en krass kritikk av de palestinske styringsorganer 

og da særskilt politistyrkene. Hele ledelsen kunne sendes hjem og overlate all makt til Charles 

Tegart som fortsatt var spesialrådgiver. Slik Monty så det var konfrontasjonen med araberne å 

betegne som krig. Han avviste alle påstander om at dette var en nasjonal bevegelse. Etter hans 

syn var det en «gjeng med profesjonelle banditter». Han ga en enkel ordre til sine menn om de 

støtte på rebellene: «Kill them».275  

En britisk tjenestemann og bekjent skrev til Høykommisær John Chancellor276 om utviklingen 

med Monty som militærleder og øket terrorisme: «Utviklingen her er nå så negativ og dårlig 
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med alt som har skjedd og skjer, at vi ikke lenger kan håpe på å administrere hverken jøder 

eller arabere».277 

Fredsforhandlinger og White Paper av 1939 
Et siste seriøst forhandlingsforsøk fra britenes side skjedde ved innkallingen til 

Londonkonferansen på St. James Palace – derfor også kalt «St. James Conference». Møter ble 

holdt mellom 7. februar og 17. mars 1939. Prosessen og møtene var satt opp etter at 

Woodhead kommisjonen hadde presentert sin rapport, og britene ønsket å drøfte forskjellige 

alternativer til deling av Palestina. De ønsket også å vise at de var rettferdige. Britene var 

tungt representert ved Statsminister Chamberlain, utenriksminister Lord Halifax, 

koloniminister MacDonald, øvrige regjeringsmedlemmer og nødvendige sekretærressurser. 

Britenes formelle atferd ble understreket ved at alle var dresset opp og med hatter.278 Igjen var 

en av utfordringene at britene ikke så seg som del av konflikten sett i forhold til en årsaks- og 

virkningssammenheng. Dette var en konflikt mellom jøder og arabere og en kamp om hvem 

som hadde rett til landet Palestina. 

En tysk avis skrev i mars 1939 en artikkel som belyste jødenes aktive diplomati. Overskriften 

var: «Jewish Dictatorship in London» Artikkelen fortalte om omfattende strategiske og 

personlige samtaler mellom jødiske og britiske representanter. Det ble henvist til dokumenter 

om flere møter hvor blant annet Chaim Weissmann, leder av World Zionist Organisation, 

foreslo å fjerne Mufti al-Husayni. Det ble hevdet at Colonial Office i Storbritannia fryktet 

jødenes globale organisasjon og kraft.279 Det ble understreket at jødiske representanter viste 

stor diplomatisk evne.  

Chaim Weissmann ledet sionist delegasjon på St. James Palace, og den besto av tyve 

medlemmer. Den arabiske delegasjon representerte arabiske stater og innbyggerne i Palestina. 

Haj Amin al-Husayni var ønsket som leder, men dette ble avvist av britene.280 Isteden var 

Jamal al-Husayni satt på som delegasjonsleder. Araberne var ikke samstemt og bodde også på 

forskjellige hoteller. Det betød at koloniminister MacDonald som forhandlingsleder måtte 

ferdes mellom hotellene Carlton og Dorchester for å samstemme arabernes standpunkter. 

Araberne sto fortsatt på kravet om full kontroll på immigrasjonskvoter. Det gjorde det ikke 
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bedre at relasjonene mellom David Ben Gurion og MacDonald var tynnslitte og med liten 

tillit.281 

Britene hadde behov for en ny politikk for Palestina. Britene var redde for at en gjensidig 

fiendtlig holdning i forhold til den arabiske verden kunne true både oljeledningen fra Irak til 

Haifa og sikkerheten knyttet til Suezkanalen. Disse forholdene var viktigere enn en 22 år 

gammel forpliktelse til sionistene. Av disse grunner bestemte den britiske regjeringen seg i 

april 1939 for å endre sin politikk i Palestina.282 I mai 1939 kom britenes White Paper – etter 

endeløse diskusjoner i regjeringen og kabinett. Den var klart positiv for den arabiske 

befolkning. Forslaget sa at det innen ti år skulle etableres en binasjonal stat som var 

uavhengig og selvstendig. Den ga også begrensninger på jødisk overtagelse av arabiske 

eiendommer, og om et tak på immigrasjonen til maksimum på 75.000 over de fem neste 

årene.283 

I 1939 var den arabiske, politiske ledelsen splittet og det var ingen felles strategi. Det var 

fraksjoner og uenigheter gruppene imellom. Dog var de fleste palestinske ledere klar for å si 

ja til White Paper – kanskje med noen justeringer. Men Mufti som var omgitt av noen yngre 

og mere militante rådgivere, og redd for å miste sin innflytelse over den nasjonale bevegelse 

stoppet dette. I eksil og langt unna Palestina hadde Mufti mistet mye av sin kunnskap og 

nærhet til de lokale forhold, og hans politikk var i økende grad urealistisk.284 Etter at Mufti 

hadde avvist White Paper av mai 1939, kunne ingen arabisk politiker akseptere dokumentet 

uten å risikere sin egen status i den nasjonale bevegelse.285 

Den nye politikken beskrevet i White Paper gjorde jødene rasende. Det kom fiendtlige 

avisartikler, streiker, deklarasjoner og demonstrasjoner hvorav noen ble undertrykket med 

vold. Den paramilitære organisasjonen Irgun reagerte med betydelige terroraksjoner mot 

britisk infrastruktur ved å sprenge i luften telefonkiosker og ved å minelegge rundt det 

sentrale postkontor i Jerusalem. Irgun angrep sivile arabere på markedsplasser og 

kaffesjapper. Totalt ble mer enn 130 mennesker drept i løpet av noen måneder.286  

Offentliggjøringen av White Paper av 1939 viser hvor urealistisk det var å få en fredelig 

løsning i Palestina. Britene var innbyrdes uenige og kom med et forslag som var et 
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kompromiss. Forslaget var også tydeligvis ikke drøftet inngående med partene i konflikten. 

Araberne var igjen splittet og klarte ikke å samle seg om forslaget, og en svakhet var Mufti 

sin dominerende rolle. Jødenes voldsomme reaksjoner og voldsbruk var et tydelig tegn på at 

de militante kreftene representert ved Irgun og Haganah var de førende og de hadde større 

ambisjoner. 

Oppsummering 
Opprøret var i sin siste fase forsommeren 1939. Ikke minst fordi britene nå hadde satt inn 

tilstrekkelige styrker til å knuse opprøret. Britenes bruk av sterke virkemidler og vold var 

merkbar. Frances E. Newton videresender et brev med overskrift «Allegations of illtreatment 

of arabs by british crown forces in Palestine» til koloniminister Malcolm MacDonald den 17. 

juni 1939. Brevet rapporterer om mange overgrep og her et beskrivende eksempel:  

«Det er små fengsler med knapp plass til en fange, dårlig og lite mat, lite vann, mye slag og 

mishandling av fanger, dusjing i iskaldt vann, revolver mot pannen og trussel om å bli skutt, 

tvunget til å gå over knust glass, pisket til blods med trestokker med nagler til, bånd rundt 

testikler som strammes til, glovarmt vann over føttene, truet med drukning og flere andre 

brutale metoder». Brevet anmoder sterkt at regjeringen engasjerer seg og sender en 

kommisjon som kan ta tak i dette.287 

Det var tilstrekkelig med britiske styrker på plass for å avslutte konflikten, og det arabiske 

opprøret ble definitivt knust. Den 21. juli 1939 uttaler Monty seg igjen: «Opprøret er 

definitivt og endelig knust; vi har nå et så fast grep om landet og sørget for at det ikke er 

mulig for opprørerne igjen å reise seg til nye tiltak i den skala vi nå har opplevd.»288  

Britene hadde nå knust det arabiske opprøret og hadde introdusert et fremtidsrettet White 

Paper. Men britene innså at deres tid i Palestina var over. De var inne i en blindgate og 

utsiktene til positive endringer synes ikke å være tilstede. Ormsby-Gore sa treffende at «vi 

kan ikke stole på at araberne kan styre jødene ei heller at jødene kan styre araberne».289 

Høykommissær MacMichael sa at selv en million soldater ikke kunne forhindre terrorisme i 

Palestina.290 Kostnadene og negative konsekvenser ved å forbli i Palestina var nå klart større 

enn mulige inntekter og positive elementer. 
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Kapittel 6 - Konklusjon 
 

Storbritannia fikk en oppgave av Folkeforbundet med et mål om å utvikle Palestina med deres 

innfødte befolkning i en positiv retning. Men britenes forvaltning og mandatstyre utviklet seg 

isteden slik at det endte i et voldelig og langvarig opprør. Å forklare dette krever en 

oppsummering av de beslutninger som ble tatt underveis, og ikke minst hvorledes de enkelte 

interessegrupper samhandlet.  Det var flere årsaker til den voldelige utviklingen. Et 

grunnleggende problem var at britene ikke nådde sine mål og oppgaver som de var gitt av 

Folkeforbundet. Britenes agenda, tankegang og prioriteringer inn i mandatperioden hensyntok 

ikke tilstrekkelig det som var behovene til den eksisterende, arabiske befolkning og dette ble 

«snudd på hodet» med Balfourerklæringen. 

Storbritannia valgte allerede i 1917 å gi prioritet til etableringen av et jødisk hjem på tvers av 

arabernes kraftige protester. De følte seg forpliktet til å stå ved denne erklæringen. I tillegg 

var flere sentrale regjeringsmedlemmer sionistvennlige, og alle politiske grunner tilsa at det å 

støtte og sikre en jødisk innvandring var viktigst. Den jødiske immigrasjonen skapte arabisk 

kampvilje og var den viktigste grunnen for arabernes oppstand. 

Denne utviklingen medførte en rekke opprørsutbrudd mot det britiske mandatstyret. De 

alvorligste opprørene, som også omfattet konflikter med jødene, var i 1921, 1929, 1933 og i 

1935.  Fra 1933 ble immigrasjon ytterligere forsterket grunnet Hitlers maktovertagelse og 

antijødekampanje foruten en økende antisemittisme i Polen og Russland.  Som konsekvens 

brøt det nok en gang ut uro i Palestina med voldelige innslag. Unge nasjonalister kom på 

banen som resulterte i flere større demonstrasjoner høsten 1933. Denne politiseringen av 

palestinske bønder og andre arbeidere utviklet seg de neste tre årene som til slutt endte i et 

stort, voldelig opprør som varte fra 1936 til 1939.291   

Den arabiske økonomien ble rammet kraftig, og spesielt arabisk eksport av citrus, 

bergverksdrift, transport- og energisektoren. Dette var grunnet både den langvarige streiken, 

men også mobiliseringen til opprøret hvor mange gikk fra sitt daglige arbeid med jorda. 

Streiken rammet også havnearbeiderne i Jaffa betydelig. Streiken og opprøret hadde en 

økonomisk konsekvens ved at velstående arabere dels var tvunget til å finansiere opprøret, og 

ikke minst ved at jordeiere ble økonomisk skadelidende hvor mange ble tvunget til å selge sin 
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jord.292 Og det var jødene som sto som oppkjøpere. I forhold til den økonomiske 

maktfordelingen så styrket jødene seg ytterligere i forhold til araberne i perioden 1936 –

1939.293 Den økonomiske konsekvensen for araberne var at de i 1939 var fattigere enn ved 

inngangen til 30 årene grunnet salg av jord som også betød flytting til urbane strøk. En slik 

utvikling skapte grobunn for voldelige, radikale bevegelser. 

Samtidig ga mangelen på en arabisk statsdannelse med lite samarbeid mellom de nasjonale 

politiske partier, og derved dårlige prosesser, en uheldig konsekvens. Fraksjonsvirksomheten 

og manglende samarbeid mellom de ledende arabiske familier gjorde det vanskelig for britene 

å få de rette svar og prioriteringer. Underveis i prosessen tilbød britene araberne å sitte i et 

felles «Legal Council». Dette ble avvist og dermed mistet arabere en mulighet for direkte å 

påvirke britisk politikk. Ettertiden har sett denne avvisningen som et avgjørende punkt. Dette 

skyldtes en umoden og lite fleksibel arabisk politisk struktur. Når britene ikke var i dialog 

med araberne og heller ikke ga de rammevilkår for å skape dette, var konsekvensen en 

grobunn for aksjoner, kampvilje og bruk av vold mot mandatstyret.294 

Det politiske hegemoni var styrt av religiøse institusjoner med Mufti som sentral spiller. 

Mufti’s rolle var også komplisert hvor britene opprettholdt sin bannlysing av ham til tross for 

at han fortsatt instruerte araberne i fredsprosesser fra sitt eksil og var den uformelle leder. 

Mufti var ikke en samlende figur, og araberne savnet nettopp en samlende ledelse. I tillegg 

hadde araberne en befolkning som var klassedelt og hadde forskjellige interesser. De britiske 

myndigheter klarte aldri å bidra til å skape en stabil og god arabisk lederstruktur som motpart 

– ikke minst grunnet for liten kulturforståelse. Arabernes kamp skjedde uten en klar politisk 

og militær ledelse og med dårlig utstyr og våpen. De hadde liten eller ingen mulighet til å 

stanse jødene i å øke sine innflytelser og styrkeoppbygging gitt ved Storbritannias militære – 

og diplomatisk støtte. Araberne hadde ingen tilsvarende støtte. Når den arabiske 

ledelsesstruktur ikke fungerte skapte dette grobunn for ytterliggående krefter og bevæpning. 

De fundamentale arabiske krav til mandatmakten var fremmet ved flere anledninger. Først via 

arbeidet til King Crane kommisjonen i 1919, av Arab Executive Committee i 1920, via Shaw 

kommisjonens anbefalinger i 1929, i april 1936 av Higher Arabic Committee og senest via 

Jamal al-Husayni og Izzat Tannus besøk i London i 1937. Da ingen av disse krav eller 
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anmodninger fikk sin aksept hos britiske myndigheter og heller ingen endring i britenes 

strategi, så skapte dette ytterligere frustrasjon og basis for opprøret 1936-1939.  

Opp mot dette sto en samlet sionistisk bevegelse som styrket seg hver eneste dag. Og ikke 

minst de stolte tradisjoner i det britiske imperiet som ikke hadde trukket seg ut av noen 

koloniale besittelser på generasjoner.295 Britene gjennomførte etableringen av «Et jødisk 

hjem», men de sviktet den delen av mandatet som omhandlet ivaretagelse av den eksisterende 

befolkning. Dette skapte en sterk irritasjon som var en hovedgrunn for det voldelige opprøret.  

Det britiske politiske miljøet så på araberne som en mindreverdig befolkningsgruppe; med 

beskjeden utdannelse og dannelse. De mente at araberne ikke var modne til å styre sitt land og 

sin egen stat. Det var liten tvil om at britene hadde tilstrekkelig informasjon om hva som 

virkelig skjedde i Palestina. De følte for lite ansvar for å ivareta og utvikle selvstyrende 

institusjoner og sikkerhetssystemer for å sikre sivile og religiøse menneskerettigheter for alle 

raser. Dette var en viktig oppgave beskrevet i mandatet. I hele mandatperioden viste britene et 

strikt styresett og gjennomførte få/ingen aktiviteter som skulle skape bedre kår for 

befolkningen. Slik skapte britene selv de krefter som til slutt ble utløst i et blodig og brutalt 

opprør. 

Britenes strategiske situasjon som imperiemakt med tradisjon å styre sine interesseområder 

med hard hånd lå i bunn. Britene var ikke klar for å bygge ned sitt imperie. Det var fortsatt en 

prioritet for verdensmaktene å besitte strategiske områder – dog var tiden for nedbygging av 

imperiemaktene underveis. Det var en internasjonal bevegelse underveis for å drive ut 

koloniherrene fra sine besittelser. Men i 1936 var ikke Storbritannia klar for en slik utvikling. 

Generelt kan man si at imperiemakten primært var opptatt av å oppfylle egne formål og 

hensikter i sin prioritering i Palestina som igjen ga grobunn for voldelige krefter. 

Samtidig støttet britene i hele perioden en jødisk immigrasjon. Dette skjedde spesielt i de 

periodene hvor Herbert Samuel og Arthur Wauchope var høykommissærer. Da var det 

iherdige protester, et utall oppfordringer og flere opprør fra den arabiske befolkning for å 

stoppe denne utvikling. De arabiske opprørene ble hver gang ble slått ned med tøffe 

virkemidler og med mange døde og skadede på begge sider. Også i det daglige styre og stell 

ble uvørne metoder benyttet. Man kan si «vold avler vold», og slik skapte britene nok et 

grunnlag for en brutal og gjensidig voldelig respons. 
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Britenes policy var å overse argumentasjon og ønsker og langt på vei undertrykke den 

eksisterende befolknings protest mot immigrasjonen. Britisk strategi ble endret til å benytte 

samme virkemidler og handlingsmønster som opprørerne; nemlig vold, brutalitet, 

hevnaksjoner og avstraffelser. Brutaliteten var eksessiv, men mindre ille om man 

sammenligner med metoder benyttet av andre koloniale stormakter som opererte i tilsvarende 

situasjoner for å holde kontroll.296 

Den arabiske befolkning følte at det ikke lenger fantes andre virkemidler enn å sloss for sitt 

livsgrunnlag. Det var en kamp på liv og død. Og det var den britiske mandatmakt som var 

fienden. En åpen konflikt var umulig grunnet britenes overlegne ressurser. En terror- og 

geriljakrig med bruk av alle midler var eneste mulighet for araberne, og det ble resultatet. Og 

arabiske terroraksjoner var effektive, rettet mot strukturer og personer og med menneskelige 

tap på begge sider. Britenes svar var kollektive avstraffelser og en blind vold. 

Britisk brutalitet eskalerte igjennom konflikten. Fase en i konflikten fram til årsskiftet 

1937/1938 var til dels preget av dialog og politikk, begynnende forhandlinger og nødvendig 

respons på arabiske geriljaaksjoner med sabotasje og angrep på britiske tjenestemenn. Men 

økende bruk av vold på begge sider fra årsskiftet 1938 med hevnaksjoner, myrding og blind 

vold mot uskyldige betød en endring i britisk strategi med mer aktivt bruk av vold.  

Storbritannia ville ut av den «hengemyra» de hadde havnet i og innså at en kraftig 

opptrapping av styrkene var nødvendig. De satte inn 20.000 ekstra militære - og 

polititjenestemenn hvor kontraterroraksjoner og nødvendig vold var viktig del av strategien. 

Militæret og polititjenestemenn fikk utvidete fullmakter til gjengjeldelse og for bruk av vold. 

Om brutaliteten ble eksessiv lukket offiserene øynene for disse, og hendelsene ble ikke 

rapportert inn. Britisk forskning ved historikerne Norris og Hughes henviser til utstrakt 

brutalitet og bruk av vold. Jacob Norris sier at metodene ikke var akseptable og knapt tålte 

dagens lys, mens Hughes sier at britene var mer behersket i sin respons enn andre 

kolonimakter og at overgrep bare skjedde unntaksvis.297 Med referanse til en slik voldsrettet 

og brutal tankegang så kan vises til de fullmakter som ble gitt til Orde Wingate og Bernhard 

Montgomery. De sto for en mye mer militær framferd ved bruk av alle nødvendige 

virkemidler. Det var en politisk erkjennelse at volden måtte bekjempes med vold.  

                                                             
296 Hughes, «The Banality,» 354.   
297 Se Faglig status og tilnærming og artikler av Norris og Hughes 



 89 

Britenes eskalerende bruk av vold var en konsekvens av et undertrykkende styre hvor 

dialogen med araberne knapt fantes. Det skapte grobunn for etablering av voldelige 

geriljagrupper som utførte kontra aksjoner. Mye av den britiske dialogen skjedde igjennom 

Mufti al-Husayni som ikke var representant for hele den arabiske befolkning – bare fraksjoner 

av den. Uten dialog ble uenigheter og konflikter håndtert med krav, konfrontasjoner og 

kollektive avstraffelser. Den arabiske, innfødte befolkning opplevde konflikten som en «kamp 

for livet». 

Når britene ikke lyktes med å etablere styringsfunksjoner og bidra til en positiv utvikling for 

befolkningen som var ettertrykkelig stadfestet i mandatteksten, så var resultatet en stadig 

økende kampvilje mot mandatstyret. Utviklingen fra et administrativt styre som utviklet seg 

til et regime preget av utstrakt bruk av harde virkemidler og brutalitet hadde også åpenbar 

årsak. Jødisk innvandring var en reell trussel mot den arabiske befolkning. Og ikke minst da 

britene la mye av forholdene til rette for innvandringen skapte dette raseri, uro og vilje til 

kamp. 

Opprøret hadde store populasjonsmessige konsekvenser for araberne. Det er beregnet at opp 

imot 10% av de arabiske menn enten var drept eller skadet, satt i fengsel eller var forvist. Den 

ikke jødiske befolkning på rundt en million i 1945 utgjorde drøyt 60% av den totale 

befolkning i Palestina og var fremdeles i klart flertall. Jødene utgjorde fremdeles da ikke mer 

enn drøyt 30% av den totale befolkning.298 

Storbritannia mistet kontrollen i siste del av 1930-tallet i Palestina. Å svare med vold ble en 

nødvendig strategiendring fra britiske myndigheter. Det sies avslutningsvis i Hughes artikkel 

om britenes undertrykking av opprøret: “Det var relativt sett humant og behersket – 

grusomhetene var mindre fryktelige når de blir sammenlignet med metoder som andre 

tidligere kolonimakter hadde benyttet i tilsvarende situasjoner”.299 Her kan nevnes USA i 

Vietnam, Frankrike i Algerie, Italia i Libya og Sovjet i Afghanistan. Det ble gjennomført 

overgrep som iscenesatt vold, massakrer av store grupper sivile, seksuelle overgrep og 

voldtekter foruten bruk av kjemiske og biologiske våpen.300 

En forklaring til avviklingen i Palestina i slutten av 1940-årene kan forklares ved det britiske 

imperiets nedgang andre steder i imperiet. De brukte mye ressurser og krefter på å 
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opprettholde orden og forsvare sine interesser i hele imperiet. De forsøkte i for stor grad å 

implementere sine egne styringssystemer og tok for lite hensyn til lokale systemer og kulturer. 

Og de gapte generelt over for mye. En utvikling og konsekvens som er ganske lik for alle 

store imperiers nedgang og fall.301  

Et eksempel som kan vise at britene etterhvert lærte av sine feil gis ved historikeren Caroline 

Elkins som ved en oppsummering i English Historical Review sier om britenes «humane» 

undertrykking av «Mau Mau» opprøret i Kenya i 1950 – årene: «Decades had been spent 

constructing Britains imperiale image, and that image contrasted sharply with the brutal 

behaviour of other European empires in Africa. King Leopold’s bloody rule in Congo, the 

German directed genocide of the Herero in South – West Africa, and France disgrace in 

Algeria – the British reputedly avoided all these excesses because, simply, it was British to do 

so.”302 

Dette kan bety at britene hadde lært noe av sine erfaringer både i Palestina og ikke minst 

igjennom andre verdenskrig. Det var også en ny tid og en ny plattform – både kulturelt og 

med nye regler for større konflikter. Den 12. august 1949 ble en ny Genève konvensjon 

undertegnet med regler for beskyttelse av sivile i krigstid og revisjon av reglene for 

behandling av krigsfanger.303 

Til tross for britenes suksess ved å slå ned det arabiske opprøret og en ny fremtid beskrevet i 

White Paper av 1939, hadde britene en voksende følelse av at de hadde intet å gjøre i 

Palestina.304 Så sent som under konferansen i London i 1939 uttalte Jamal al-Husayni som 

leder for den arabiske delegasjonen at araberne var åpen for å forhandle i en tillitsfull og 

samarbeidende ånd hvor britiske interesser skulle bli ivaretatt.305 Dog forlangte araberne 

fortsatt full kontroll over immigrasjonen når krigen var slutt, men understreket fortsatt 

uavhengighet og et flertallsstyre basert på demokratiske prinsipper.306 I dette lå ivaretagelsen 

av legitime rettigheter for jøder og andre minoriteter.  
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Dette var krav som var langt over det britene kunne gi araberne til tross for at disse var på 

linje med det de hadde gitt andre arabiske stater.307 Dette understreker igjen at britene hadde 

andre strategier og prioriteringer i Palestina, som skulle få varige og negative virkninger for 

araberne. 

Arabernes største gevinst av opprøret; større enn White Paper av 1939; var å få britene til å bli 

“skitlei” av hele Palestina. Høykommissær MacMichael uttalte at det eneste som kunne 

forandre noe i Palestina var et jordskjelv eller to, en stor krig eller en pest.308  

Storbritannia hadde i liten grad oppnådd målene og oppgavene de hadde fått av Folkeforbundet.  

Forverring av levevilkårene for araberne var en av hovedårsakene til arabernes stigende 

frustrasjon og uro som til slutt utløste et blodig opprør i 1936. Opprøret var bredt forankret i 

befolkningen og var mer langvarig enn tidligere opprør. 

Kostnadene og konsekvensene for Storbritannia ved å forbli i Midtøsten og Palestina sto ikke 

lenger i forhold til den nytte landet hadde av å fortsatt være tilstede i regionen. Fortsatt 

tilstedeværelse ville bety store kostnader til politistyrker og kontroll som ikke sto i forhold til 

inntektene fra Palestina. Alternativet til det var en total undertrykking, men dette var ikke 

akseptabelt i forhold til moralske aspekter.309 Til slutt var det et nytt opprør som førte til at 

Storbritannia forlot Palestina, denne gangen et jødisk opprør mot mandatstyret.310  

Britene besluttet i februar 1947 å returnere mandatet for Palestina tilbake til FN.311 I mai 1948 

forlot Storbritannia Palestina for godt. 
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