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ขอเท็จ-จริงของไซออนิสต 

ไซออนิสต (Zionism): รากเงาของความขัดแยงระหวางอิสราเอลและปาเลสไตน 
 

 ไซออนิสตแสดงความเดนชัดในทางการเมืองโดยทําใหทุกคนเช่ือวา การกอต้ังไซออนิสตในปาเลสไตนเปนความคิดท่ีดี ผูมี
อํานาจสูงสุดของรัฐยิวพยายามใหการรับรองท้ังในทางกฏหมายและในทางปฏิบัติวา ประชากรหลักๆของเช้ือชาติยิวอาศัยอยูใน
ดินแดนท่ีอยูภายใตการควบคุมของเขา 
  

 พรรคการเมืองไซออนิสตเสนอทางออกทางเดียวของปญหาการตอตานยิว คือ การแบงแยกชาวยิวออกจากสังคมท่ี
ไมใชยิว การเปล่ียนประเทศอาหรับของชาวปาเลสไตนไปเปนดินแดนของชาวยิวอิสราเอล 
  

 ไซออนิสต(หมายถึงอิสราเอล) มักถูกอางถึงวาเปน  “การเคล่ือนไหวปลดปลอยชาติยิว” การเคลื่อนไหวปลดปลอยชาติ
เปนส่ิงท่ีดีท่ีสุด ถาเปนความพยายามของชนพ้ืนเมืองด้ังเดิมในการตอสู เพ่ือเคล่ือนยายอํานาจการยึดครองออกไปและนําสิทธิ
เสรีภาพกลับคืนมา ในทางกลับกัน ไซออนิสตเปนโครงการลาอาณานิคมท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานของการขับไลประชาชนชาวปาเลสไตน
และการแยงชิงทรัพยสิน/ท่ีดินของชาวปาเลสไตน 
                 

 การขับไลคนพื้นเมืองด้ังเดิมถือเปนการทําอาชณากรรมตอมนุษยตามกฏหมายนานาชาติ 
  

 กองทุนประจําชาติยิว (The Jewish National Fund, JNF) เปนองคกรหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในการลาอาณานิมคมของไซ
ออนิสต JNFถูกกอต้ังเพ่ือใหไดมาซ่ึงดินแดนเพ่ือกอต้ังอาณานิคมชาวยิวในปาเลสไตน ตามบันทึกเอกสารของสมาคม วัตถุประสงค
แรกคือ “การซ้ือหรอืเชาหรือแลกเปล่ียนหรอืวิธีการอ่ืนๆท่ีจะไดมาซ่ึงดินแดน ปาไม และสิทธิในความเปนเจาของและสิทธิอ่ืน …ๆเพ่ือ
วัตถุประสงคของการเขามาอาศัยอยูของชาวยิวในดินแดนน้ัน” 
  

                กองทุนประจําชาติยิว (JNF)  ไดรับขีดอํานาจกวางในการพัฒนาท่ีดิน แตไมใชการพัฒนาเพ่ือขาย กองทุนสามารถ
ใหเชาท่ีดินท่ีไดมาแกชาวยิวคนใดคนหนึ่งหรือบริษัทใดๆท่ีอยูภายใตการควบคุมของยิว ผูเชาหรือผูเชาของผูเชา, ทายาท,ลูกจาง 
หรือใครก็ตามท่ีสัญญาเชาถูกโอนหรือนําไปจํานองจะตองเปนยิวเทาน้ัน ชาวอาหรับและคนที่ไมใชยิวถูกหามจากการอาศัยหรือ
ทํางานในแผนดินของJNF โดยกองทุนประจําชาติยิว(JNF) ถือครองที่ดินเพ่ือเปนตัวแทนของ “กรรมสิทธ์ิของประชาชนชาวยิว” 
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แผนการของไซออนิสต 
 

  วัตถุประสงคของไซออนิสตไมมีทางท่ีจะเปนเพียงการยึดอาณานิคมปาเลสไตน ส่ิงท่ีจําแนกความตางระหวางไซออนิสต
กับการลาอาณานิคมอ่ืนๆคือ ความสัมพันธระหวางผูคนที่ต้ังรกรากกับประชาชน 
 

 การเคล่ือนไหวของไซออนิสตเปนการหาความสําเร็จของชาวยิวสวนไหญและสรางรัฐยิวบนดินแดนที่เปนไปได วิธีการ
ประกอบไปดวย การโปรโมทใหชาวยิวอพยพเขามาและไดรับท่ีดินซ่ึงจะกลายเปนทรัพยสินท่ีไมสามารถโอนใหผูอ่ืนไดนอกจากจะเปน 
“ประชาชนยิว” ดวยกัน ส่ิงน้ีปนการปองกันชนพื้นเมืองชาวอาหรับจากการไปถึงเปาหมายของชาติและกอต้ังรัฐปาเลสไตน และ
ยายชาวปาเลสไตนจากดินแดนของชาวปาเลสไตน และไลออกจากงานเมื่อประพฤติขัดแยงกับผลประโยชนของไซออนิสต  
 

 ปฎิญานวัตถุประสงคของการเคล่ือนไหวของไซออนิสต ไมใชแคเพียงการเอาเปรียบประชาชนชาวปาเลสไตนแตเปนการตี
ใหแตกกระจายและขับไลออกไป โดยมีเจตนาท่ีจะแทนที่คนพื้นเมืองดวยสังคมท่ีถูกต้ังข้ึนใหม กําจัดชาวนา ชางฝมือ และผูอยู
อาศัยในเมืองของปาเลสไตนใหหมดสิ้น และแทนที่ดวยแรงงานใหมซ่ึงเปนองคประกอบของประชากรผูมาต้ังรกรากชาวยิว 
 

 ในป 1895 นายธีโอดอร เฮิรซล (Theodore Herzl) ผูกอต้ังไซออนิสตเขียนไวในไดอาร่ีของเขาวา “เราตองยึดทรพัยสิน
สวนตัวในรฐัท่ีถูกมอบใหกับเราอยางคอยเปนคอยไป เราตองพยายามนําประชากรท่ีหมดเน้ือหมดตัวขามเขตแดนไป โดยจัดหาการ
จางงานเพ่ือท่ีมันจะเดินทางไปยังประเทศอ่ืนๆ ขณะท่ีมีการปฏิเสธการจางงานในประเทศของเรา กระบวนการของการยึดครองและ
การเคล่ือนยายคนจนตองทําใหสําเร็จโดยส้ินเชิงและทําอยางรอบคอบ” 
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 การยึดทรัพยสินและการขับไลชาวปาเลสไตนเปนผลลัพทจากนโยบายของไซออนิสต ไซออนิสตมุงเปาไปท่ีสองความ
ตองการคือ บรรลุเปาหมายวาจะมีชาวยิวเปนสวนใหญในปาเลสไตนและไดรับการสถาปนาเปนมลรัฐ การไมคํานึงถึงสิทธิทางการ
เมืองและสิทธิของประชาชนชาวปาเลสไตนและประชากรพ้ืนเมืองเปนองคประกอบสําคัญของนโยบายไซออนิสต 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

เปาหมายดินแดนของไซออนิสตเพื่อกอตัง้รัฐยิว 
  

 ไซออนิสตใหการสนับสนุนการกอต้ัง “รัฐยิว” ไมใชแคในปาเลสไตน แตรวมถึงในจอรแดน ทางใตของเลบานอน และ พ้ืนท่ี
บรเิวณท่ีราบสูงโกลัน(Golan Height) ซ่ึงอยูระหวางทางใตของเลบานอนและทางใตของซีเรีย 
  

 ในป 1918 แบนกูเรียน(ผูสถาปนารัฐอิสราเอล และนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอล) บรรยายถึงอาณาเขตของรัฐใน
อนาคตวา  “ทางเหนือ มีแมนํ้าลิทาเนีย(ซ่ึงอยูทางตอนใตของประเทศเลบานอน) ทางตะวันออกเฉียงเหนือ บรเิวณทะลเลทราย
เอาญา (Owja :العوجا) จนถึง 20 ไมลทางใตของดามัสกัส ขอบทางใตเขาไปในซนีายเปนอยางตํ่า จนถึงทะเลทรายอัลอะริช(al-
’Arish: العريش) ทางตะวันออก ไปถึงทะเลทรายซีเรีย รวมถึงบริเวณทรานจอรแดน” 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

การสนับสนุนของตะวันตกตอแผนการของไซออนิสต 
  

 ผูนําไซออนนิสตระหนักวาพวกเขาจําเปนท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนจากภายนอก เพ่ือท่ีจะต้ังกฏหมายรองรับการกระทํา
ของพวกเขาในเวทีนานาชาติ แลวจัดใหการกระทําของพวกเขาเปนส่ิงท่ีถูกกฏหมาย เปนการปองกันตนเองทางทหาร ประเทศ
อังกฤษเขามามีบทบาทในชวงป 1920และ1930 ตอมาสหรฐัอเมรกิาเขามาในชวงกลางทศวรรษท่ี 1940 
  

 นายธีโอดอร เฮิรซล (Theodor Herzl) เขียนเกี่ยวกับชุมชนยิววา “เปนสวนหนึ่งของกําแพงปองกันสําหรับยุโรปในเอเชีย 
เปนดานหนาท่ีความศิวิไลซปะทะกับความปาเถ่ือน” 
  

 เลขาธิการการตางประเทศของอังกฤษ นาย Arthur James Balfour เขียนถึงผูนําชาวยิว นาย Lord Rothshild เพ่ือใหความ
ม่ันใจวารัฐบาลของอังกฤษจะสนับสนุนความคิดในการจัดหาถ่ินฐานบานเกิดใหกับชาวยิว โดยอังกฤษหวังวา ดวยวิธีการน้ีจะไดรับ
การสนับสนุนจากยิวใหมีชัยชนะในสงครามโลกครัง้ท่ี 1  
  

สํานักงานการตางประเทศ วันท่ี 2 พฤษจิกายน 1917 
ลอรดโรทชิลท่ีรัก: 
ฉันมีความยินดีท่ีเปนตัวแทนของรัฐบาลสูงสุดในการท่ีจะแจงใหทราบวา คําแถลงการณแสดงความเห็นใจตอความมุง
ปรารถนาของชาวยิวไซออนิสตไดรับการยอมรับและอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี: 
  

มีความเห็นชอบสนับสนุนการสรางชาติของประชาชนชาวยิวในปาเลสไตน และจะใชความพยายามท่ีดีท่ีสุดในการอํานวย
ความสะดวกตอวัตถุประสงคน้ี เปนท่ีเขาใจโดยชัดเจนวา ไมมีส่ิงใดจะเปนผลเสียตอสิทธิพลเมืองและศาสนาของสังคม
คนที่ไมใชยิวในปาเลสไตน หรือสิทธิและสถานภาพทางการเมืองของชาวยิวในประเทศอื่นๆ 
  

ฉันจะสํานึกในบุญคุณ ถาคุณจะนําแถลงการณน้ีไปบอกใหรับทราบกันในสหภาพไซออนิสต 
อาเทอร เจมส บัลฟอร 
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 “แถลงการณบัลฟอร” กลายเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดของการสนับสนุนจากนานาชาติเพ่ือสถาปนาอิสราเอล 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sir Arthur Balfour 
  

  
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The original letter (ภาพจาก HarunYahya.com)  
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เรื่องโกหก: แผนดินที่ไมมีประชาชนสําหรับประชาชนท่ีไมมีแผนดิน 
  

 นาย Ahad Ha’Am ผูนําชาวยิวในตะวันออกของสหภาพยุโรป เขียนไวเมื่อไปเยือนปาเลสไตนเปนเวลา 3 เดือนในป 1891 
เขาเขียนไววา“เปนท่ีคุนเคยในวงกวาง ในความเช่ือท่ีวา เกือบท้ังหมดของแผนท่ีอิริทซ ยิสราเอล (Eretz Yisrael) อางวาง เห่ียวแหง 
เปนทะเลทรายท่ีไมถูกหวานเมล็ดพืชลงไป… แตในความจรงิ ไมไดเปนอยางน้ัน ทุกท่ีในประเทศน้ันยากท่ีจะพบทุงท่ีไมถูกหวาน” 
  

 นาย Moshe Dayan ปราศัยท่ี สถาบันเทคโนโลยีของอิสราเอล เมือง Haifa (อางอิงจาก Ha’aretz วันท่ี 4 เมษายน 
1969) วา  “หมูบานของชาวยิวน้ันถูกสรางในสถานท่ีท่ีเปนหมูบานของชาวอาหรบั คุณไมเคยรูจักช่ือของหมูบานอาหรบัเหลาน้ี… 
เพราะหนังสือภูมิศาสตรไมมีอยูนานแลว และไมเพียงแคหนังสือท่ีไมมีอยู หมูบานอาหรบัน้ันก็ดวย โดย Nahlal เกิดข้ึนในสถานท่ีของ 
Mahlul; Kibbutz Gvat ในสถานท่ีของ Jibta; Kibbutz Sarid ในสถานท่ีของ Huneifis; และ Kefar Yehushu’a ในสถานท่ีของ Tal al-
Shuman ไมใช(ท่ีกลาวกันวาอิสราเอลเปน)สถานท่ีเดียวท่ีถูกสรางข้ึนในประเทศน้ี ซ่ึงไมมีประชากรชาวอาหรบัอยูมากอน” 
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เรื่องโกหก: ไซออนิสตยอมรบัแผนแบงเขตของ UN 
  

 เดวิด เบนกูเรียน ปราศัยตอคณะ
ผูบริหารไซออนิสตในป  1937 และ 1938 วา 
  “การยอมรบัการแบงเขตไมใชการ
ยอมรบัของเราในการละท้ิงพ้ืนท่ีทรานสจอรแดน… 
เราจะยอมรับรฐัในขอบเขตท่ีถูกกําหนดในวันน้ี – แต
เปนขอบเขตท่ีไซออนิสตปรารถนา ซ่ึงเก่ียวของกับ
ประชาชนชาวยิวและไมมีปจจัยภายนอกท่ีจะ
สามารถจํากัดมันได” 
  “(ฉัน)พอใจกับอัตราสวนของประเทศ 
แตตองอยูบนพ้ืนฐานวา หลังจากท่ีเราไดสราง
กองกําลังท่ีเขมแข็ง ตอมาคือการสรางรัฐ เราจะ
ลมเลิกการแบงเขตประเทศและเราจะขยายให
แผนดินท้ังหมดเปนของอิสราเอล” 
  

 Menachim Begin, ในวันหลังจาก การ
ลงคะแนนเสียงการแบงเขตของ UN 
  “การแบงเขตประเทศบานเกิดน้ันผิด
กฏหมาย มันไมเคยไดรับการยอมรบั การเซ็น
สัญญาของสถาบันและบุคคลในขอตกลงการแบง
เขตเปนโมฆะ มันจะไมผูกมัดประชาชนของ
อิสราเอล… Eretz Israel จะตองถูกฟนไปเปนของ
ประชาชนชาวอิสราเอล ท้ังหมดของมัน และ
ตลอดไป” 
  
 เปนท่ีทราบกันวาแผนแบงเขตของ UN มี
พิรุธในเรื่องศีลธรรม จากคําถามท่ีวา UN มีสิทธิ
อะไรท่ีจะแบงประเทศใหเล็กลงมากกวาคร่ึงหน่ึง 
และทําใหมีผูอพยพจํานวนมากมาย 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

เสแสรงยอมรบัแผนแบงเขตของ UN เพื่อยึดครองพืน้ทีข่องปาเลสไตนใหมากที่สุด 
 

 ไซออนิสตไมยอมรับแผนแบงเขตของ UN เร่ืองน้ีมีอยูวา “ยิวจะประกาศอิสราเอล และจากนั้นพวกเขา(ชาวปาเลสไตน)จะ
ถูกโจมตี” ความจริงจากเดือนพฤษจิกายน 1947 ถึง พฤษภาคม 1948 ไซออนิสตไดโจมตีและรุกรานอาหรับ ท่ีสําคัญกวาน้ันไซ
ออนิสตไดแบงเขตและผลักดันใหคนที่ไมใชยิว 300,000 คนละทิ้งท่ีดินของตนเอง และขยายขนาดดินแดนไกลออกไปจากขอบเขต
ของรัฐยิวท่ีกําหนดในแผนแบงเขต 
  

• มกราคม 1947 ถึง มีนาคม 1948: ชาวปาเลสไตนประมาณ 30,000 คน ถูกบังคับใหละท้ิงประเทศ 
• มีนาคม 1948 ถึง พฤษภาคม 1948: ชาวปาเลสไตนมากกวา 300,000 คน ถูกฆาตรกรรมหมูท่ีหลายเมือง ประกอบ

ไปดวย Deir Yasin, ทางตะวันตกของเยรซูาเลม, Tiberias, Haifa, Jafa, และท่ี  Beishan ก็ดวย 



 7
• พฤษภาคม 1948 ถึง ธันวาคม 1948: กองกําลังติดอาวุธของอิสราเอลเนรเทศชาวปาเลสไตนประมาณ 100,000 

คนออกจาก Lod และ Ramlah ไปยังจอรแดน 
  

 การมุงรายของอิสราเอลดําเนินไปอยางตอเน่ือง ย่ิงไปกวาน้ันหลังจากสงครามป 1948 ชาวปาเลสไตนมากกวา 
200,000 คนถูกบังคับใหยายไปยังฉนวนกาซา 
  
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณของกลุม Irgun 
 

 ในวันท่ี 29 ธันวาคม1947 Irgun(ออกัน)* ขวางระเบิดใสรถบัสชาวปาเลสไตนในเมืองเยรูซาเลม มีชาวปาเลสไตนเสียชีวิต 
17 คน การกอการรายคลายๆแบบน้ีเกิดข้ึนในเดือนตอๆมา 
 
* Irgun(ออกัน)คือ กลุมไซออนิสตท่ีพรอมรบ ซ่ึงปฏิบัติการในปาเลสไตนในชวงป 1931 ถึง 1948 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
             

เรื่องโกหก: เจด็กองทัพอาหรับพรอมอาวธุครบครันพยายามทําลายกองทัพอันออนแอของรัฐยวิที่เพิ่งถกูตั้งข้ึนใหม 
  

 กองทัพอาหรับมีความต้ังใจเด็ดเด่ียวท่ีจะหยุดการบุกรกุของไซออนิสตในปาเลสไตน 
 ตามขอตกลงที่ทําข้ึนระหวางกษัตริยอับดุลลอฮกับตัวแทนชาวยิวในการแบงเขตปาเลสไตน ชาวอาหรับจํานวนมากไม
ยายออกจากพื้นท่ีซ่ึงไดเปล่ียนเปนเขตเวสแบงค 
  

 พ้ืนท่ี Lydda, Ramla, and the Triangle Areas  ถูกสงมอบโดยไมมีการตอสู กองทัพของทรานสจอรแดนถอนทหารออก
ตามคําส่ังของกษัตริยอับดุลลอฮฺ และเมื่อกองทัพอิสราเอลโจมตีกองทัพของอียิปตและซีเรียในกลางเดือนตุลาคม 1948 กองทัพ
ของอิรัคและจอรแดนถูกหามไมใหเปนมือท่ีสาม 
  

 กองทัพของอียิปตและอิรัคมีการสนับสนุนและติดตอส่ือสารกัน กองทัพของซาอุดิอาระเบียและซูดานใหทหารจํานวนพัน
คนไปชวยในชวงกลางของสงคราม กองทัพเลบานอนอยูใน Upper Galilee ซ่ึงเปนสถานที่ท่ีอนุญาตใหอาหรับเขาไปอยูไดตามแผน
แบงเขต 
  

 กองกําลังยิวเริม่ตนปฏิบัติการทางการทหารในปาเลสไตนกอนท่ีการควบคุมปาเลสไตนของอังกฤษจะส้ินสุดลง(ปาเลสไตน
เคยอยูในอํานาจของอังกฤษ) 
  

 ในเวลาท่ีรัฐอาหรับเขามาแทรก (หลังการออกไปจากปาเลสไตนของกองกําลังอังกฤษในวันท่ี 15 พฤษภาคม 1948) 
กองกําลังยิวเขายึดครองไมเพียงพ้ืนท่ีท่ีแบงไปเปนรัฐยิว แตกินพ้ืนท่ีเกืยบทั้งหมดของรัฐอาหรับ 
  

 ในเดือน กรกฎาคม 1948 กองกําลังอาหรับรวมกันประมาณ 40,000 คน ตอ กองกําลังยิว 63,000 คน  
  

 ในฤดูใบไมผลิป 1949 กองกําลังอาหรับจํานวน 55,000 คน ตอ กองกําลังชาวยิว 115,000 คนที่ถูกฝกอยางสมบูรณ 
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 เน่ืองจากมีการส่ังหามกองกําลังนานาชาติเขาไปยุงเก่ียว กองทหารอาหรับจึงขาดแคลนอาวุธ หลังจาก 25 
กุมภาพันธ 1948 ทหารอาหรับไดรับปน 20 มม.ท่ีเคยถูกใชแลว บางสวนของอาวุธเคยใชโดยกองปนใหญของอิรัคซ่ึงนานมากกวา 
30 ปมาแลว ซีเรียไมมีลูกกระสุนสําหรับปน 155 มม.  ขณะท่ีคลังอาวุธของยิวเติบโตตลอดเวลา โดยเฉพาะหลังจากการขนสง
อาวุธผิดกฏหมายจาก เชคโกสโลสโลวาเกียในเดือนพฤษภาคม 1948 
 

 เบน กูเรียน เขียนไวในเม่ือวันท่ี 11 พฤษจิกายน 1948 วา “ใหเราตระหนักถึงความจริงวา: เราชนะไมใชเพราะวาเรา
ปฏิบัติการไดดีอยางนาประหลาด แตเปนเพราะวากองกําลังอาหรับท่ีผุพัง” 

  
             
                       

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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อัลนักบา (Al Nakba) : ความหายนะ 
  

  “ในตอนจบของสงครามป 1948  หมูบานท้ังหมด 1,000 หมูบาน ไมเพียงแคถูกลดจํานวนประชากรแตยังถูกทําลายดวย 
บานของพวกเขาเปนดังภาพ-ถูกคุกคาม ขณะท่ีในหลายๆแหงยากท่ีจะเขาไป ในวันน้ี นักเดินทางท่ีชางสังเกตจะสามารถเห็นรองรอย
ของการมีอยูของพวกเขา ตามถนนและทางหลวงของอิสราเอล ซ่ึงเปนรองรอยท่ีหลบหนีจากคนเดินผานไปมาอยางไมสนใจ(คนท่ี
เดินผานอยางไมสนใจจะไมสังเกตุเห็น)  ประกอบไปดวย พ้ืนท่ีท่ีเคยมีการตอสู, ผานเนินเขาเล็กๆบอยๆ,  ตนมะกอกและตนผลไม
อ่ืนๆ ขาดการดูแลเอาใจใส, แนวตนแคคตัสและตนไมอ่ืนๆข้ึนรก ตอนน้ีและตอจากน้ีบานท่ีพังทลายท้ิงซากไว ปลอยปละละเลยมสัยิด/
โบสถ กําแพงพังทลายตลอดทางของหมูบาน แตหลักใหญของเหตุการณคือ ซากศพท่ีกระจัดกระจายปนกับหินและเศษอิฐเศษปูน
ตลอดภูมิประเทศท่ีถูกลืม”  จาก“ท้ังหมดกลายเปนซากศพ” ของวาลิด คอลิดิ นักเขียนชาวปาเลสไตน 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพบานเรือนชาวปาเลสไตนทางตะวันออกของเยรูซาเล็มท่ีถูกทําลาย 

          ภาพผูอพยพชาวปาเลสไตนท่ีถูกก้ันจากบานของเขา 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ฆาลางเผาพันธุปาเลสไตน: ตนกําเนิดปญหาผูลี้ภัย 
 

 ระหวางการสรางรัฐไซออนิสตในป 1948 ชาวปาเลสไตนประมาณ 750,000 คน ถูกบังคับให
กลายเปนผูล้ีภัยรวมกับลูกหลานของพวกเขา ผูล้ีภัยมากกวา 4.3 ลานคน ถูกลงทะเบียนกับ UN และ
มากกวา 1.7 ลานคนไมไดลงทะเบียน 
  

 หน่ึงในสามของผูล้ีภัยท่ีลงทะเบียนอาศัยอยูใน 59 คายผูล้ีภัยของ UN ในประเทศจอรแดน, 
เลบานอน, ซีเรีย, ในเขตเวสแบงคและในฉนวนกาซาของปาเลสไตน ผูล้ีภัยจํานวนมากยังคงอาศัยอยู
ในและรอบๆเมืองของเขตเวสแบงคและในฉนวนกาซาและประเทศเพื่อนบาน 
  

 ท้ังหมดของผูล้ีภัยในป1948และผูท่ียายออกจากขางในน้ัน ถูกออกกฏหมายเปน “ผูท่ีไมมา” 
ดังน้ัน 4 ลานคนของผูล้ีภัยในป 1948 ทุกวันน้ีอยูภายนอก “แถวเขียว*” ท้ังท่ีดินและทรพัยสินของ
พวกเขาท้ังหมดท่ีอยูในอิสราเอลถูกโอนสิทธิท้ังหมดไปยังประชาชนชาวอิสราเอล  
  

 ประชากรชาวอาหรบัปาเลสไตน 250,000 คนจากประมาณหน่ึงลานคนของอิสราเอลไดยาย
ออกจากขางในน้ัน ดังน้ันจึงถูกเรยีกวา “ผูท่ีไมมาปรากฏตัว” และถูกปฏิเสธทุกสิทธิในทรพัยสินของ
พวกเขาในชวงกอนป 1948 ท่ีอยูภายในอิสราเอล 
  

 ถึงอยางไรก็ตามรัฐไดปฏิเสธสิทธิในการกลับไปยังบานและหมูบานของพวกเขา แมวาความ
จริงน้ันพวกเขาเปนพลเมืองชาวอิสราเอล 
 *แถวเขียว หรือ Green line เปนช่ือท่ีอางถึงแนวเสนของขอตกลงพักรบในป 1949 
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เรื่องโกหก: ยวิซ้ือแผนดินจากอาหรับ 
 

 ในความจริง หลังจากส้ินป 1947 ไซออนิสตไดดินแดนเพียง 6.59% จากดินแดนท้ังหมดของปาเลสไตน 
  

 กองทุนชาติยิว(JNF)ประเมินวา ดินแดนท่ีไดมาจากคําส่ัง (ของ UN) เปนเพียงแค 2 %  ของรัฐอิสราเอล  ซ่ึงในจํานวนน้ัน
กองทุน JNF และเจาของสวนตัวท่ีเปนยิว ถือครอบครอง 10% และเกือบท้ังหมด(เกือบ 90 %)ของผูอยูอาศัยในชวงการสงบศึกป 
1949 เปนของชาวปาเลสไตน 
             

 มีการใชกําลังใหละท้ิงทรัพยสมบัติ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีคาเทากับการบรจิาคท่ีย่ิงใหญท่ีสุด เพ่ือทําใหอิสราเอลเปนรฐัข้ึนมาได 
  

 ชุมชนยิว 370 ชุมชนถูกสรางระหวางป 1948 และในชวงตนป 1953 ซ่ึง 350 ชุมชนอยูบนที่ดินของ”ผูท่ีไมมา*” 
10,000 รานคา ธุรกิจ และเสบียงอยูในมือของชาวยิว 
                 

  กอนสงคราม ครึ่งหน่ึงของสวนซิตรัสมีชาวอาหรับเปนเจาของ ในป 1951 ผลไมจากดินแดนนี้นับเปน 10% ของรายได
จากเงินตราตางประเทศของประเทศ ในชวงตนทศวรรษ 1950 เกือบ 95%เปนสวนมะกอกของอิสราเอล 40,000 ไรองุน และ 
10,000 สวนอื่นๆท่ีไมใชสวนซิตรัสเปนการขโมยท่ีดินของชาวปาเลสไตน 
  

            อิสราเอลลงมติใชชุดกฏหมายจอมปลอมเพ่ืออําพรางการปลนแผนดิน ประกอบไปดวย: 
ขอกําหนดฉุกเฉินเก่ียวกับทรัพยสินของ “ผูท่ีไมมา” 
กฎหมายการไดมาซ่ึงทรัพยสินของ “ผูท่ีไมมา” 
ขอกําหนดฉุกเฉินสําหรับการหาประโยชนใสตัวจากแผนดินท่ีขาดการดูแล 
ขอกําหนดฉุกเฉิน (พ้ืนท่ีเพ่ือความมั่นคง) 
กฏหมายคํารองขอท่ีดินฉุกเฉิน 
กฏหมายอํานาจในการพัฒนา (เก่ียวกับการถายโอนทรัพยสิน) 
กฏหมายการไดมาซ่ึงท่ีดิน(ความสมเหตุสมผลและการชดเชย) 

 
 *ผูท่ีไมมา (Absenteen) หมายถึง ชาวปาเลสไตนท้ังหมดท่ีออกนอกประเทศไป ไมวาจะเปนกรณีการล้ีภัยหรือไมก็ตาม 
ทรัพยสิน/ท่ีดินท้ังหมดจะถูกยึด และไมมีสิทธิกลับเขามาอีก  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

การขโมยแผนดินปาเลสไตนอยางตอเนือ่ง 
 

 มีการยึดแผนดินปาเลสไตนไปเสรมิอิสราเอลอีก 90 %  
  

 กองทุนยิว(JNF)สรางบริษัทสวนตัวในการซ้ือท่ีดินสําหรับประชาชนชาวยิวและเพ่ือจุดประสงคของทุกวันน้ี  13% ของ
แผนดินอิสเราเอลเปนของกองทุน JNF และ JNF ไมใหผูท่ีไมใชยิวเชาท่ีดิน  ประมาณ 80% ของดินแดนของ JNF ไมถูกซ้ือ แตไดมา
อยางงายๆจากผูท่ีหนีในชวงสงคราม 1948 และถายโอนไปเปนของกองทุน JNF เพ่ือใชเฉพาะชาวยิวเทาน้ัน 
  

  “การไถถอนที่ดิน (Redemption of land)” หมายถึงการโอนท่ีดินจากอาหรับไปยังชาวยิว และยังคงดําเนินตอไป บริษัท
สาขาของกองทุน JNF (Himnuta) เก่ียวของแมกระท่ังกับ “การไถถอน” ท่ีดินในดินแดนที่ถูกยึดครอง 
  

 ในป 1961 มีการตกลงวา ท่ีดินของJNF และท่ีดินของรัฐท่ีขโมยมา จะถูกจัดการโดยคณะบริหารท่ีดินของรฐับาลอิสราเอล
(Israel Lands Administration (ILA)) และอยูภายใตบางกฏเกณฑท่ีลงมติโดยกองทุน JNF ในป 1906 ยกตัวอยางเชน การปฏิเสธการใช
,การเชา,การพัฒนา,หรอืการเขาไปของบุคคลท่ีไมใชยิว คณะบริหารท่ีดินของรฐับาลอิสราเอล(ILA) จัดการท่ีดิน 92.6% ของท่ีดินใน
อิสราเอล นอกจากน้ีทรพัยสินของผูล้ีภัยนับเป น 76% ของท่ีดินของหมูบานท่ียังคงอยูในอิสราเอล 
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 JNF โนมนาววา มันเปนการ “ปลูกตนไมใหม” เพ่ือ “สภาพแวดลอม” ซ่ึงในความจริงตนไมเหลาน้ีถูกปลูกอยูบนหมูบาน
ชาวปาเลสไตนท่ีถูกทําลาย 
  

 JNF ประกาศอยางงดงามวา อยางไรก็ตาม คราบขอมูลทางประวัติศาสตรถูกสรางข้ึนในสวนและปาของ JNF สวนและปา
ของ JNFจะอางช่ือหมูบานชาวอาหรับท่ีต้ังถ่ินฐานอยูท่ีน่ันมากอน 
 

 
สัญลักษณของกองทุน JNF 

 

 
การบริจาคเงินใหกองทุน JNF ผานเว็บไซต 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

เรื่องโกหก: ประชาธิปไตยประเทศเดยีวในตะวันออกกลาง 
 

  “นโยบายการแบงแยก” คือธรรมเนียมของระบอบการปกครองท่ีเปนระบบการกดขีแ่ละการมีอํานาจของกลุมเช้ือชาติหน่ึง
เหนือกลุมอ่ืนๆ ขณะท่ี “ชาวอาหรบัอิสราเอล” สามารถลงคะแนนเสียงได แตพวกเขาก็เปนรองกวาและเปนคนกลุมนอยทําใหไมมี
ความสําคัญ 
  

 กฏหมายการกลับเขามา(Law of return)ใหสิทธิความเปนพลเมืองอยางอัตโนมัติแกชาวยิวท่ีอยูในทุกๆท่ีท่ัวโลก ขณะท่ีสิทธิ
เหลาน้ีถูกปฏิเสธไปยังผูล้ีภัยชาวปาเลสไตนและลูกหลานของพวกเขาซ่ึงถูกบังคับหรอืหนีจากความกลัวท่ีบานของพวกเขาจํานวน 
750,000 คน และกลับกลายเปนประเทศอิสราเอลในป 1948 
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 เม่ือพลเมืองชาวปาเลสไตนของอิสราเอล ตองการใหรัฐของพวกเขาเปนรฐัของพลเมืองทุกคน เปนประชาธิปไตย และ
เปนรฐัเซคคิวลาร พวกก็เขาถูกกลาวหาวาเปนอันตรายตอรฐั 
  

 กฎหมายพื้นฐานของอิสราเอลท่ีเก่ียวกับเกียรติและสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย เปน “ประชาธิปไตยของชาวยิว(เทาน้ัน)” 
แมวา 24% ของประชากรไมใชยิว อิสราเอลใหคําจํากัดความตนเองวาเปนรัฐของยิวซ่ึงรวมถึงชาวยิวท่ัวโลกที่ไมใชพลเมืองใน
รัฐยิว ไมใชรัฐของพลเมืองท่ีแทจริงท่ีอาศัยอยูในเวลาน้ี (ซ่ึงประกอบไปดวยคนไมใชยิวนับลานคน) 
  

 ท่ีดินสวนมากของอิสราเอลเปนทรัพยสินท่ีไมใชของชาวอิสราเอล แตเปนของชาวยิวท่ัวโลก คนที่ไมใชยิวอยางพลเมือง
ชาวปาเลสไตนของอิสราเอล ถูกกีดกันโดย JNF ในการเขาไปในท่ีดินของรัฐและความเปนเจาของท่ีดิน(ประมาณ 90%ของรัฐ) 
  

 กฏหมายแหงชาติของอิสราเอลหามพลเมืองชาวปาเลสไตนของอิสราเอลแตงงานและอาศัยอยูอยางสามีภรรยาใน
อิสราเอล กับชาวปาเลสไตนท่ีมาจากดินแดนที่ถูกยึดครอง กฏหมายเดียวกันน้ีไมมีผลบังคับใชกับชาวยิวอิสราเอลซ่ึงแตงงานกับ
ชาวยิวท่ีมาต้ังรกรากอาศัยอยูในดินแดนที่ถูกยึดครอง กฏระเบียบที่คลายกันน้ีเคยถูกเสนอในแอฟริกาใตในชวงเวลาที่เกิดนโยบาย
การแบงแยกสียิว เพียงแตถูกปฏิเสธจากศาลสูงสุดของประเทศ แตกฏหมายแหงชาติของอิสราเอลไดรับการรับรองอยางเปน
ทางการจากศาลสูงของอิสราเอลในป 2006 
  

  “บุคคลใดท่ีไมยอมรบัอิสราเอลวาเปนรฐัของยิวและไซออนิสต จะไมสามารถเปนพลเมืองในประเทศน้ีได”  นาย Avigdor 
Lieberman รัฐมนตรีกลยุทธการคุกคาม 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

นโยบายแบงแยกของอิสราเอล อะไรคือความหมายของคําวา “รัฐยิว” 
 

 การดําเนินการในกรอบความคิด “ยิวและประชาธิปไตย” คือการสนับสนุนใหออกกฏหมายท่ีแบงแยกและไมยุติธรรม เพ่ือมา
ตอตานชาวอาหรบั 
 

 ผลการสํารวจในป 2006 ปรากฏวาสองในสามของชาวยิวอิสราเอลปฏิเสธการอาศัยอยูในอาคารรวมกับชาวอาหรับ 
เกือบครึ่งไมยอมใหชาวปาเลสไตนอยูในบานของพวกเขา และ 40 % ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนการยายถ่ินของพลเมืองชาว
ปาเลสไตน 
 

  พรรคการเมือง Beitenu ของอิสราเอล สนับสนุนการรางขอบเขตของรัฐอิสราเอลซ่ึงแยกพลเมืองชาวปาเลสไตนออกไป 
  

 หมูบานชาวปาเลสไตนจํานวนมาก ถูกลงวันท่ีลวงหนาในการสถาปนาเปนอิสราเอล  หมูบานชาวปาเลสไตนเหลาน้ันไมถูก
ยอมรบัโดยรฐับาล ไมปรากฏในแผนท่ี ดังน้ันจึงไมไดรับนํ้าประปา ไฟฟา และถนน  ซ่ึงสิงเหลาน้ีมีอยูท่ีชาวยิวแตไมมีสําหรับชาว
ปาเลสไตน เปนเหตุใหอาศัยอยูอยางแออัดอยางรุนแรง 
  

 มากกวา 50%   ของเด็กอาหรับขาดสารอาหารและมากกวา 44% ของครอบครัวชาวอาหรับน้ันยากจน  จากจํานวน 
20 เมืองในอิสราเอล อัตราการวางงานสูงท่ีสุดอยูท่ีเมืองของชาวอารับ 
  

 เด็กๆชาวปาเลสไตนไปโรงเรียนที่ไดรับทุนสนับสนุนเพียงเศษเส้ียวหนึ่งของกองทุนท่ีใหกับโรงเรียนชาวยิว ตําราเรียนของ
โรงเรียนอิสราเอลบรรยายวาชาวอาหรับเปนผูดอยกวา, ลาหลัง, หัวรุนแรง,และไมมีศีลธรรม 
  

 ศาลสูงสุดของอิสราเอลออกกฏหมายการทําลายทางการเมืองของนักกิจกรรมชาวปาเลสไตน ยึดท่ีดินของชาว
ปาเลสไตน  ทําลายบานเรือนชาวปาเลสไตน และใชชาวปาเลสไตนเปนโลมนุษย 
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