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ขอเท็จ-จริงของไซออนิสต
ไซออนิสต (Zionism): รากเงาของความขัดแยงระหวางอิสราเอลและปาเลสไตน
ไซออนิสตแสดงความเดนชัดในทางการเมืองโดยทําใหทกุ คนเชือ่ วา การกอตัง้ ไซออนิสตในปาเลสไตนเปนความคิดทีด่ ี ผูม ี
อํานาจสูงสุดของรัฐยิวพยายามใหการรับรองทัง้ ในทางกฏหมายและในทางปฏิบัตวิ า ประชากรหลักๆของเชือ้ ชาติยวิ อาศัยอยูใน
ดินแดนทีอ่ ยูภ ายใตการควบคุมของเขา
พรรคการเมืองไซออนิสตเสนอทางออกทางเดียวของปญหาการตอตานยิว คือ การแบงแยกชาวยิวออกจากสังคมที่
ไมใชยิว การเปลี่ยนประเทศอาหรับของชาวปาเลสไตนไปเปนดินแดนของชาวยิวอิสราเอล
ไซออนิสต(หมายถึงอิสราเอล) มักถูกอางถึงวาเปน “การเคลื่อนไหวปลดปลอยชาติยิว” การเคลื่อนไหวปลดปลอยชาติ
เปนสิ่งที่ดีที่สุด ถาเปนความพยายามของชนพื้นเมืองดั้งเดิมในการตอสู เพื่อเคลื่อนยายอํานาจการยึดครองออกไปและนําสิทธิ
เสรีภาพกลับคืนมา ในทางกลับกัน ไซออนิสตเปนโครงการลาอาณานิคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการขับไลประชาชนชาวปาเลสไตน
และการแยงชิงทรัพยสิน/ที่ดินของชาวปาเลสไตน
การขับไลคนพื้นเมืองดั้งเดิมถือเปนการทําอาชณากรรมตอมนุษยตามกฏหมายนานาชาติ
กองทุนประจําชาติยวิ (The Jewish National Fund, JNF) เปนองคกรหนึง่ ทีม่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ดุ ในการลาอาณานิมคมของไซ
ออนิสต JNFถูกกอตัง้ เพือ่ ใหไดมาซึง่ ดินแดนเพือ่ กอตัง้ อาณานิคมชาวยิวในปาเลสไตน ตามบันทึกเอกสารของสมาคม วัตถุประสงค
แรกคือ “การซือ้ หรือเชาหรือแลกเปลีย่ นหรือวิธกี ารอืน่ ๆทีจ่ ะไดมาซึง่ ดินแดน ปาไม และสิทธิในความเปนเจาของและสิทธิอนื่ ๆ…เพือ่
วัตถุประสงคของการเขามาอาศัยอยูข องชาวยิวในดินแดนนัน้ ”
กองทุนประจําชาติยิว (JNF) ไดรับขีดอํานาจกวางในการพัฒนาที่ดิน แตไมใชการพัฒนาเพื่อขาย กองทุนสามารถ
ใหเชาที่ดินที่ไดมาแกชาวยิวคนใดคนหนึ่งหรือบริษัทใดๆที่อยูภายใตการควบคุมของยิว ผูเชาหรือผูเชาของผูเชา, ทายาท,ลูกจาง
หรือใครก็ตามที่สัญญาเชาถูกโอนหรือนําไปจํานองจะตองเปนยิวเทานั้น ชาวอาหรับและคนที่ไมใชยิวถูกหามจากการอาศัยหรือ
ทํางานในแผนดินของJNF โดยกองทุนประจําชาติยิว(JNF) ถือครองที่ดินเพื่อเปนตัวแทนของ “กรรมสิทธิ์ของประชาชนชาวยิว”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แผนการของไซออนิสต
วัตถุประสงคของไซออนิสตไมมีทางที่จะเปนเพียงการยึดอาณานิคมปาเลสไตน สิ่งที่จําแนกความตางระหวางไซออนิสต
กับการลาอาณานิคมอื่นๆคือ ความสัมพันธระหวางผูคนที่ตั้งรกรากกับประชาชน
การเคลื่อนไหวของไซออนิสตเปนการหาความสําเร็จของชาวยิวสวนไหญและสรางรัฐยิวบนดินแดนที่เปนไปได วิธีการ
ประกอบไปดวย การโปรโมทใหชาวยิวอพยพเขามาและไดรับที่ดินซึ่งจะกลายเปนทรัพยสินที่ไมสามารถโอนใหผูอื่นไดนอกจากจะเปน
“ประชาชนยิว” ดวยกัน สิ่งนี้ปนการปองกันชนพื้นเมืองชาวอาหรับจากการไปถึงเปาหมายของชาติและกอตั้งรัฐปาเลสไตน และ
ยายชาวปาเลสไตนจากดินแดนของชาวปาเลสไตน และไลออกจากงานเมื่อประพฤติขัดแยงกับผลประโยชนของไซออนิสต
ปฎิญานวัตถุประสงคของการเคลื่อนไหวของไซออนิสต ไมใชแคเพียงการเอาเปรียบประชาชนชาวปาเลสไตนแตเปนการตี
ใหแตกกระจายและขับไลออกไป โดยมีเจตนาที่จะแทนที่คนพื้นเมืองดวยสังคมที่ถูกตั้งขึ้นใหม กําจัดชาวนา ชางฝมือ และผูอยู
อาศัยในเมืองของปาเลสไตนใหหมดสิ้น และแทนที่ดวยแรงงานใหมซึ่งเปนองคประกอบของประชากรผูมาตั้งรกรากชาวยิว
ในป 1895 นายธีโอดอร เฮิรซล (Theodore Herzl) ผูกอตั้งไซออนิสตเขียนไวในไดอารี่ของเขาวา “เราตองยึดทรัพยสนิ
สวนตัวในรัฐทีถ่ กู มอบใหกบั เราอยางคอยเปนคอยไป เราตองพยายามนําประชากรที่หมดเนื้อหมดตัวขามเขตแดนไป โดยจัดหาการ
จางงานเพือ่ ทีม่ นั จะเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ขณะทีม่ กี ารปฏิเสธการจางงานในประเทศของเรา กระบวนการของการยึดครองและ
การเคลือ่ นยายคนจนตองทําใหสาํ เร็จโดยสิน้ เชิงและทําอยางรอบคอบ”
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การยึดทรัพยสินและการขับไลชาวปาเลสไตนเปนผลลัพทจากนโยบายของไซออนิสต ไซออนิสตมุงเปาไปที่สองความ
ตองการคือ บรรลุเปาหมายวาจะมีชาวยิวเปนสวนใหญในปาเลสไตนและไดรับการสถาปนาเปนมลรัฐ การไมคํานึงถึงสิทธิทางการ
เมืองและสิทธิของประชาชนชาวปาเลสไตนและประชากรพื้นเมืองเปนองคประกอบสําคัญของนโยบายไซออนิสต
++++++++++++++++++++++++++++++++++

เปาหมายดินแดนของไซออนิสตเพื่อกอตัง้ รัฐยิว
ไซออนิสตใหการสนับสนุนการกอตัง้ “รัฐยิว” ไมใชแคในปาเลสไตน แตรวมถึงในจอรแดน ทางใตของเลบานอน และ พืน้ ที่
บริเวณทีร่ าบสูงโกลัน(Golan Height) ซึง่ อยูร ะหวางทางใตของเลบานอนและทางใตของซีเรีย
ในป 1918 แบนกูเรียน(ผูสถาปนารัฐอิสราเอล และนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอล) บรรยายถึงอาณาเขตของรัฐใน
อนาคตวา “ทางเหนือ มีแมนา้ํ ลิทาเนีย(ซึง่ อยูท างตอนใตของประเทศเลบานอน) ทางตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณทะลเลทราย
เอาญา (Owja : )اﻟﻌﻮﺟﺎจนถึง 20 ไมลทางใตของดามัสกัส ขอบทางใตเขาไปในซีนายเปนอยางต่าํ จนถึงทะเลทรายอัลอะริช(al’Arish:  )اﻟﻌﺮﻳﺶทางตะวันออก ไปถึงทะเลทรายซีเรีย รวมถึงบริเวณทรานจอรแดน”
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การสนับสนุนของตะวันตกตอแผนการของไซออนิสต
ผูนาํ ไซออนนิสตระหนักวาพวกเขาจําเปนทีจ่ ะตองไดรบั การสนับสนุนจากภายนอก เพื่อทีจ่ ะตัง้ กฏหมายรองรับการกระทํา
ของพวกเขาในเวทีนานาชาติ แลวจัดใหการกระทําของพวกเขาเปนสิง่ ทีถ่ ูกกฏหมาย เปนการปองกันตนเองทางทหาร ประเทศ
อังกฤษเขามามีบทบาทในชวงป 1920และ1930 ตอมาสหรัฐอเมริกาเขามาในชวงกลางทศวรรษที่ 1940
นายธีโอดอร เฮิรซล (Theodor Herzl) เขียนเกี่ยวกับชุมชนยิววา “เปนสวนหนึ่งของกําแพงปองกันสําหรับยุโรปในเอเชีย
เปนดานหนาที่ความศิวิไลซปะทะกับความปาเถื่อน”
เลขาธิการการตางประเทศของอังกฤษ นาย Arthur James Balfour เขียนถึงผูน าํ ชาวยิว นาย Lord Rothshild เพือ่ ใหความ
มัน่ ใจวารัฐบาลของอังกฤษจะสนับสนุนความคิดในการจัดหาถิ่นฐานบานเกิดใหกบั ชาวยิว โดยอังกฤษหวังวา ดวยวิธกี ารนีจ้ ะไดรบั
การสนับสนุนจากยิวใหมชี ยั ชนะในสงครามโลกครัง้ ที่ 1
สํานักงานการตางประเทศ วันที่ 2 พฤษจิกายน 1917
ลอรดโรทชิลที่รัก:
ฉันมีความยินดีที่เปนตัวแทนของรัฐบาลสูงสุดในการที่จะแจงใหทราบวา คําแถลงการณแสดงความเห็นใจตอความมุง
ปรารถนาของชาวยิวไซออนิสตไดรับการยอมรับและอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี:
มีความเห็นชอบสนับสนุนการสรางชาติของประชาชนชาวยิวในปาเลสไตน และจะใชความพยายามที่ดีที่สุดในการอํานวย
ความสะดวกตอวัตถุประสงคนี้ เปนที่เขาใจโดยชัดเจนวา ไมมีสิ่งใดจะเปนผลเสียตอสิทธิพลเมืองและศาสนาของสังคม
คนที่ไมใชยิวในปาเลสไตน หรือสิทธิและสถานภาพทางการเมืองของชาวยิวในประเทศอื่นๆ
ฉันจะสํานึกในบุญคุณ ถาคุณจะนําแถลงการณนี้ไปบอกใหรับทราบกันในสหภาพไซออนิสต
อาเทอร เจมส บัลฟอร
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“แถลงการณบลั ฟอร” กลายเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของการสนับสนุนจากนานาชาติเพือ่ สถาปนาอิสราเอล

Sir Arthur Balfour

The original letter (ภาพจาก HarunYahya.com)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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เรื่องโกหก: แผนดินที่ไมมีประชาชนสําหรับประชาชนที่ไมมีแผนดิน
นาย Ahad Ha’Am ผูนําชาวยิวในตะวันออกของสหภาพยุโรป เขียนไวเมื่อไปเยือนปาเลสไตนเปนเวลา 3 เดือนในป 1891
เขาเขียนไววา“เปนทีค่ ุนเคยในวงกวาง ในความเชือ่ ทีว่ า เกือบทัง้ หมดของแผนที่อริ ทิ ซ ยิสราเอล (Eretz Yisrael) อางวาง เหีย่ วแหง
เปนทะเลทรายที่ไมถกู หวานเมล็ดพืชลงไป… แตในความจริง ไมไดเปนอยางนัน้ ทุกทีใ่ นประเทศนัน้ ยากทีจ่ ะพบทุง ทีไ่ มถูกหวาน”
นาย Moshe Dayan ปราศัยที่ สถาบันเทคโนโลยีของอิสราเอล เมือง Haifa (อางอิงจาก Ha’aretz วันที่ 4 เมษายน
1969) วา “หมูบ า นของชาวยิวนัน้ ถูกสรางในสถานที่ทเี่ ปนหมูบ า นของชาวอาหรับ คุณไมเคยรูจ ักชือ่ ของหมูบ า นอาหรับเหลานี…้
เพราะหนังสือภูมศิ าสตรไมมอี ยูน านแลว และไมเพียงแคหนังสือที่ไมมอี ยู หมูบ า นอาหรับนัน้ ก็ดว ย โดย Nahlal เกิดขึน้ ในสถานทีข่ อง
Mahlul; Kibbutz Gvat ในสถานทีข่ อง Jibta; Kibbutz Sarid ในสถานทีข่ อง Huneifis; และ Kefar Yehushu’a ในสถานทีข่ อง Tal alShuman ไมใช(ทีก่ ลาวกันวาอิสราเอลเปน)สถานที่เดียวที่ถกู สรางขึน้ ในประเทศนี้ ซึง่ ไมมปี ระชากรชาวอาหรับอยูม ากอน”
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เรื่องโกหก: ไซออนิสตยอมรับแผนแบงเขตของ UN
เดวิด เบนกูเรียน ปราศัยตอคณะ
ผูบริหารไซออนิสตในป 1937 และ 1938 วา
“การยอมรับการแบงเขตไมใชการ
ยอมรับของเราในการละทิง้ พืน้ ทีท่ รานสจอรแดน…
เราจะยอมรับรัฐในขอบเขตทีถ่ กู กําหนดในวันนี้ – แต
เปนขอบเขตที่ไซออนิสตปรารถนา ซึง่ เกีย่ วของกับ
ประชาชนชาวยิวและไมมปี จ จัยภายนอกที่จะ
สามารถจํากัดมันได”
“(ฉัน)พอใจกับอัตราสวนของประเทศ
แตตอ งอยูบนพืน้ ฐานวา หลังจากทีเ่ ราไดสราง
กองกําลังทีเ่ ขมแข็ง ตอมาคือการสรางรัฐ เราจะ
ลมเลิกการแบงเขตประเทศและเราจะขยายให
แผนดินทัง้ หมดเปนของอิสราเอล”
Menachim Begin, ในวันหลังจาก การ
ลงคะแนนเสียงการแบงเขตของ UN
“การแบงเขตประเทศบานเกิดนัน้ ผิด
กฏหมาย มันไมเคยไดรบั การยอมรับ การเซ็น
สัญญาของสถาบันและบุคคลในขอตกลงการแบง
เขตเปนโมฆะ มันจะไมผกู มัดประชาชนของ
อิสราเอล… Eretz Israel จะตองถูกฟนไปเปนของ
ประชาชนชาวอิสราเอล ทัง้ หมดของมัน และ
ตลอดไป”
เปนที่ทราบกันวาแผนแบงเขตของ UN มี
พิรธุ ในเรื่องศีลธรรม จากคําถามที่วา UN มีสทิ ธิ
อะไรทีจ่ ะแบงประเทศใหเล็กลงมากกวาครึง่ หนึง่
และทําใหมผี อู พยพจํานวนมากมาย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เสแสรงยอมรับแผนแบงเขตของ UN เพื่อยึดครองพืน้ ทีข่ องปาเลสไตนใหมากที่สุด
ไซออนิสตไมยอมรับแผนแบงเขตของ UN เรื่องนี้มีอยูวา “ยิวจะประกาศอิสราเอล และจากนั้นพวกเขา(ชาวปาเลสไตน)จะ
ถูกโจมตี” ความจริงจากเดือนพฤษจิกายน 1947 ถึง พฤษภาคม 1948 ไซออนิสตไดโจมตีและรุกรานอาหรับ ที่สําคัญกวานั้นไซ
ออนิสตไดแบงเขตและผลักดันใหคนที่ไมใชยิว 300,000 คนละทิ้งที่ดินของตนเอง และขยายขนาดดินแดนไกลออกไปจากขอบเขต
ของรัฐยิวที่กําหนดในแผนแบงเขต
• มกราคม 1947 ถึง มีนาคม 1948: ชาวปาเลสไตนประมาณ 30,000 คน ถูกบังคับใหละทิง้ ประเทศ
• มีนาคม 1948 ถึง พฤษภาคม 1948: ชาวปาเลสไตนมากกวา 300,000 คน ถูกฆาตรกรรมหมูท หี่ ลายเมือง ประกอบ
ไปดวย Deir Yasin, ทางตะวันตกของเยรูซาเลม, Tiberias, Haifa, Jafa, และที่ Beishan ก็ดวย
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• พฤษภาคม 1948 ถึง ธันวาคม 1948: กองกําลังติดอาวุธของอิสราเอลเนรเทศชาวปาเลสไตนประมาณ 100,000
คนออกจาก Lod และ Ramlah ไปยังจอรแดน
การมุงรายของอิสราเอลดําเนินไปอยางตอเนื่อง ยิ่งไปกวานั้นหลังจากสงครามป 1948 ชาวปาเลสไตนมากกวา
200,000 คนถูกบังคับใหยายไปยังฉนวนกาซา

สัญลักษณของกลุม Irgun
ในวันที่ 29 ธันวาคม1947 Irgun(ออกัน)* ขวางระเบิดใสรถบัสชาวปาเลสไตนในเมืองเยรูซาเลม มีชาวปาเลสไตนเสียชีวิต
17 คน การกอการรายคลายๆแบบนี้เกิดขึน้ ในเดือนตอๆมา
* Irgun(ออกัน)คือ กลุมไซออนิสตที่พรอมรบ ซึ่งปฏิบัติการในปาเลสไตนในชวงป 1931 ถึง 1948
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เรื่องโกหก: เจ็ดกองทัพอาหรับพรอมอาวุธครบครันพยายามทําลายกองทัพอันออนแอของรัฐยิวที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นใหม
กองทัพอาหรับมีความตัง้ ใจเด็ดเดีย่ วที่จะหยุดการบุกรุกของไซออนิสตในปาเลสไตน
ตามขอตกลงที่ทําขึ้นระหวางกษัตริยอับดุลลอฮกับตัวแทนชาวยิวในการแบงเขตปาเลสไตน ชาวอาหรับจํานวนมากไม
ยายออกจากพื้นที่ซึ่งไดเปลี่ยนเปนเขตเวสแบงค
พื้นที่ Lydda, Ramla, and the Triangle Areas ถูกสงมอบโดยไมมีการตอสู กองทัพของทรานสจอรแดนถอนทหารออก
ตามคําสั่งของกษัตริยอับดุลลอฮฺ และเมื่อกองทัพอิสราเอลโจมตีกองทัพของอียิปตและซีเรียในกลางเดือนตุลาคม 1948 กองทัพ
ของอิรัคและจอรแดนถูกหามไมใหเปนมือที่สาม
กองทัพของอียิปตและอิรัคมีการสนับสนุนและติดตอสื่อสารกัน กองทัพของซาอุดิอาระเบียและซูดานใหทหารจํานวนพัน
คนไปชวยในชวงกลางของสงคราม กองทัพเลบานอนอยูใน Upper Galilee ซึ่งเปนสถานที่ที่อนุญาตใหอาหรับเขาไปอยูไดตามแผน
แบงเขต
กองกําลังยิวเริม่ ตนปฏิบัตกิ ารทางการทหารในปาเลสไตนกอ นที่การควบคุมปาเลสไตนของอังกฤษจะสิ้นสุดลง(ปาเลสไตน
เคยอยูใ นอํานาจของอังกฤษ)
ในเวลาที่รัฐอาหรับเขามาแทรก (หลังการออกไปจากปาเลสไตนของกองกําลังอังกฤษในวันที่ 15 พฤษภาคม 1948)
กองกําลังยิวเขายึดครองไมเพียงพื้นที่ที่แบงไปเปนรัฐยิว แตกินพื้นที่เกืยบทั้งหมดของรัฐอาหรับ
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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เนื่องจากมีการสั่งหามกองกําลังนานาชาติเขาไปยุงเกี่ยว กองทหารอาหรับจึงขาดแคลนอาวุธ หลังจาก 25
กุมภาพันธ 1948 ทหารอาหรับไดรับปน 20 มม.ที่เคยถูกใชแลว บางสวนของอาวุธเคยใชโดยกองปนใหญของอิรัคซึ่งนานมากกวา
30 ปมาแลว ซีเรียไมมีลูกกระสุนสําหรับปน 155 มม. ขณะที่คลังอาวุธของยิวเติบโตตลอดเวลา โดยเฉพาะหลังจากการขนสง
อาวุธผิดกฏหมายจาก เชคโกสโลสโลวาเกียในเดือนพฤษภาคม 1948
เบน กูเรียน เขียนไวในเมือ่ วันที่ 11 พฤษจิกายน 1948 วา “ใหเราตระหนักถึงความจริงวา: เราชนะไมใชเพราะวาเรา
ปฏิบตั ิการไดดอี ยางนาประหลาด แตเปนเพราะวากองกําลังอาหรับทีผ่ พุ งั ”

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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อัลนักบา (Al Nakba) : ความหายนะ
“ในตอนจบของสงครามป 1948 หมูบ า นทัง้ หมด 1,000 หมูบ า น ไมเพียงแคถูกลดจํานวนประชากรแตยงั ถูกทําลายดวย
บานของพวกเขาเปนดังภาพ-ถูกคุกคาม ขณะทีใ่ นหลายๆแหงยากทีจ่ ะเขาไป ในวันนี้ นักเดินทางทีช่ า งสังเกตจะสามารถเห็นรองรอย
ของการมีอยูข องพวกเขา ตามถนนและทางหลวงของอิสราเอล ซึง่ เปนรองรอยทีห่ ลบหนีจากคนเดินผานไปมาอยางไมสนใจ(คนที่
เดินผานอยางไมสนใจจะไมสงั เกตุเห็น) ประกอบไปดวย พืน้ ทีท่ ี่เคยมีการตอสู, ผานเนินเขาเล็กๆบอยๆ, ตนมะกอกและตนผลไม
อื่นๆ ขาดการดูแลเอาใจใส, แนวตนแคคตัสและตนไมอนื่ ๆขึน้ รก ตอนนี้และตอจากนีบ้ า นทีพ่ งั ทลายทิง้ ซากไว ปลอยปละละเลยมัสยิด/
โบสถ กําแพงพังทลายตลอดทางของหมูบ า น แตหลักใหญของเหตุการณคอื ซากศพทีก่ ระจัดกระจายปนกับหินและเศษอิฐเศษปูน
ตลอดภูมปิ ระเทศทีถ่ กู ลืม” จาก“ทั้งหมดกลายเปนซากศพ” ของวาลิด คอลิดิ นักเขียนชาวปาเลสไตน

ภาพบานเรือนชาวปาเลสไตนทางตะวันออกของเยรูซาเล็มที่ถูกทําลาย

ภาพผูอพยพชาวปาเลสไตนที่ถูกกั้นจากบานของเขา
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ฆาลางเผาพันธุปาเลสไตน: ตนกําเนิดปญหาผูลี้ภัย
ระหวางการสรางรัฐไซออนิสตในป 1948 ชาวปาเลสไตนประมาณ 750,000 คน ถูกบังคับให
กลายเปนผูลภี้ ยั รวมกับลูกหลานของพวกเขา ผูลภี้ ยั มากกวา 4.3 ลานคน ถูกลงทะเบียนกับ UN และ
มากกวา 1.7 ลานคนไมไดลงทะเบียน
หนึ่งในสามของผูลี้ภัยที่ลงทะเบียนอาศัยอยูใน 59 คายผูลี้ภัยของ UN ในประเทศจอรแดน,
เลบานอน, ซีเรีย, ในเขตเวสแบงคและในฉนวนกาซาของปาเลสไตน ผูลี้ภัยจํานวนมากยังคงอาศัยอยู
ในและรอบๆเมืองของเขตเวสแบงคและในฉนวนกาซาและประเทศเพื่อนบาน
ทัง้ หมดของผูล ภี้ ยั ในป1948และผูทยี่ า ยออกจากขางในนั้น ถูกออกกฏหมายเปน “ผูท ี่ไมมา”
ดังนั้น 4 ลานคนของผูล ภี้ ยั ในป 1948 ทุกวันนี้อยูภ ายนอก “แถวเขียว*” ทัง้ ที่ดนิ และทรัพยสนิ ของ
พวกเขาทัง้ หมดที่อยูใ นอิสราเอลถูกโอนสิทธิทงั้ หมดไปยังประชาชนชาวอิสราเอล
ประชากรชาวอาหรับปาเลสไตน 250,000 คนจากประมาณหนึง่ ลานคนของอิสราเอลไดยา ย
ออกจากขางในนั้น ดังนัน้ จึงถูกเรียกวา “ผูท ี่ไมมาปรากฏตัว” และถูกปฏิเสธทุกสิทธิในทรัพยสินของ
พวกเขาในชวงกอนป 1948 ทีอ่ ยูภ ายในอิสราเอล
ถึงอยางไรก็ตามรัฐไดปฏิเสธสิทธิในการกลับไปยังบานและหมูบานของพวกเขา แมวาความ
จริงนั้นพวกเขาเปนพลเมืองชาวอิสราเอล
*แถวเขียว หรือ Green line เปนชื่อที่อางถึงแนวเสนของขอตกลงพักรบในป 1949
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เรื่องโกหก: ยิวซื้อแผนดินจากอาหรับ
ในความจริง หลังจากสิน้ ป 1947 ไซออนิสตไดดินแดนเพียง 6.59% จากดินแดนทัง้ หมดของปาเลสไตน
กองทุนชาติยวิ (JNF)ประเมินวา ดินแดนทีไ่ ดมาจากคําสัง่ (ของ UN) เปนเพียงแค 2 % ของรัฐอิสราเอล ซึง่ ในจํานวนนั้น
กองทุน JNF และเจาของสวนตัวทีเ่ ปนยิว ถือครอบครอง 10% และเกือบทัง้ หมด(เกือบ 90 %)ของผูอ ยูอาศัยในชวงการสงบศึกป
1949 เปนของชาวปาเลสไตน
มีการใชกาํ ลังใหละทิง้ ทรัพยสมบัติ ซึง่ เปนสิง่ ทีม่ คี า เทากับการบริจาคทีย่ งิ่ ใหญที่สดุ เพือ่ ทําใหอสิ ราเอลเปนรัฐขึน้ มาได
ชุมชนยิว 370 ชุมชนถูกสรางระหวางป 1948 และในชวงตนป 1953 ซึ่ง 350 ชุมชนอยูบนที่ดินของ”ผูที่ไมมา*”
10,000 รานคา ธุรกิจ และเสบียงอยูในมือของชาวยิว
กอนสงคราม ครึ่งหนึ่งของสวนซิตรัสมีชาวอาหรับเปนเจาของ ในป 1951 ผลไมจากดินแดนนี้นับเปน 10% ของรายได
จากเงินตราตางประเทศของประเทศ ในชวงตนทศวรรษ 1950 เกือบ 95%เปนสวนมะกอกของอิสราเอล 40,000 ไรองุน และ
10,000 สวนอื่นๆที่ไมใชสวนซิตรัสเปนการขโมยที่ดินของชาวปาเลสไตน
อิสราเอลลงมติใชชดุ กฏหมายจอมปลอมเพือ่ อําพรางการปลนแผนดิน ประกอบไปดวย:
ขอกําหนดฉุกเฉินเกี่ยวกับทรัพยสินของ “ผูที่ไมมา”
กฎหมายการไดมาซึ่งทรัพยสินของ “ผูที่ไมมา”
ขอกําหนดฉุกเฉินสําหรับการหาประโยชนใสตัวจากแผนดินที่ขาดการดูแล
ขอกําหนดฉุกเฉิน (พื้นที่เพื่อความมั่นคง)
กฏหมายคํารองขอที่ดินฉุกเฉิน
กฏหมายอํานาจในการพัฒนา (เกี่ยวกับการถายโอนทรัพยสิน)
กฏหมายการไดมาซึ่งที่ดิน(ความสมเหตุสมผลและการชดเชย)
*ผูที่ไมมา (Absenteen) หมายถึง ชาวปาเลสไตนทั้งหมดที่ออกนอกประเทศไป ไมวาจะเปนกรณีการลี้ภัยหรือไมก็ตาม
ทรัพยสิน/ที่ดินทั้งหมดจะถูกยึด และไมมีสิทธิกลับเขามาอีก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

การขโมยแผนดินปาเลสไตนอยางตอเนือ่ ง
มีการยึดแผนดินปาเลสไตนไปเสริมอิสราเอลอีก 90 %
กองทุนยิว(JNF)สรางบริษัทสวนตัวในการซื้อที่ดินสําหรับประชาชนชาวยิวและเพื่อจุดประสงคของทุกวันนี้ 13% ของ
แผนดินอิสเราเอลเปนของกองทุน JNF และ JNF ไมใหผูที่ไมใชยิวเชาที่ดิน ประมาณ 80% ของดินแดนของ JNF ไมถูกซื้อ แตไดมา
อยางงายๆจากผูที่หนีในชวงสงคราม 1948 และถายโอนไปเปนของกองทุน JNF เพื่อใชเฉพาะชาวยิวเทานั้น
“การไถถอนที่ดิน (Redemption of land)” หมายถึงการโอนที่ดินจากอาหรับไปยังชาวยิว และยังคงดําเนินตอไป บริษัท
สาขาของกองทุน JNF (Himnuta) เกี่ยวของแมกระทั่งกับ “การไถถอน” ที่ดินในดินแดนที่ถูกยึดครอง
ในป 1961 มีการตกลงวา ทีด่ นิ ของJNF และที่ดนิ ของรัฐทีข่ โมยมา จะถูกจัดการโดยคณะบริหารทีด่ ินของรัฐบาลอิสราเอล
(Israel Lands Administration (ILA)) และอยูภ ายใตบางกฏเกณฑที่ลงมติโดยกองทุน JNF ในป 1906 ยกตัวอยางเชน การปฏิเสธการใช
,การเชา,การพัฒนา,หรือการเขาไปของบุคคลที่ไมใชยิว คณะบริหารทีด่ ินของรัฐบาลอิสราเอล(ILA) จัดการทีด่ ิน 92.6% ของทีด่ นิ ใน
อิสราเอล นอกจากนีท้ รัพยสินของผูล ภี้ ยั นับเป น 76% ของที่ดนิ ของหมูบ า นทีย่ งั คงอยูใ นอิสราเอล
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JNF โนมนาววา มันเปนการ “ปลูกตนไมใหม” เพือ่ “สภาพแวดลอม” ซึง่ ในความจริงตนไมเหลานี้ถกู ปลูกอยูบ นหมูบ า น
ชาวปาเลสไตนทถี่ ูกทําลาย
JNF ประกาศอยางงดงามวา อยางไรก็ตาม คราบขอมูลทางประวัติศาสตรถูกสรางขึ้นในสวนและปาของ JNF สวนและปา
ของ JNFจะอางชื่อหมูบานชาวอาหรับที่ตั้งถิ่นฐานอยูที่นั่นมากอน

สัญลักษณของกองทุน JNF

การบริจาคเงินใหกองทุน JNF ผานเว็บไซต
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เรื่องโกหก: ประชาธิปไตยประเทศเดียวในตะวันออกกลาง
“นโยบายการแบงแยก” คือธรรมเนียมของระบอบการปกครองทีเ่ ปนระบบการกดขีแ่ ละการมีอาํ นาจของกลุม เชือ้ ชาติหนึง่
เหนือกลุม อื่นๆ ขณะที่ “ชาวอาหรับอิสราเอล” สามารถลงคะแนนเสียงได แตพวกเขาก็เปนรองกวาและเปนคนกลุม นอยทําใหไมมี
ความสําคัญ
กฏหมายการกลับเขามา(Law of return)ใหสทิ ธิความเปนพลเมืองอยางอัตโนมัตแิ กชาวยิวที่อยูใ นทุกๆทีท่ วั่ โลก ขณะทีส่ ทิ ธิ
เหลานี้ถกู ปฏิเสธไปยังผูลภี้ ยั ชาวปาเลสไตนและลูกหลานของพวกเขาซึง่ ถูกบังคับหรือหนีจากความกลัวทีบ่ า นของพวกเขาจํานวน
750,000 คน และกลับกลายเปนประเทศอิสราเอลในป 1948
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เมื่อพลเมืองชาวปาเลสไตนของอิสราเอล ตองการใหรฐั ของพวกเขาเปนรัฐของพลเมืองทุกคน เปนประชาธิปไตย และ
เปนรัฐเซคคิวลาร พวกก็เขาถูกกลาวหาวาเปนอันตรายตอรัฐ
กฎหมายพื้นฐานของอิสราเอลที่เกี่ยวกับเกียรติและสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย เปน “ประชาธิปไตยของชาวยิว(เทานั้น)”
แมวา 24% ของประชากรไมใชยิว อิสราเอลใหคําจํากัดความตนเองวาเปนรัฐของยิวซึ่งรวมถึงชาวยิวทั่วโลกที่ไมใชพลเมืองใน
รัฐยิว ไมใชรัฐของพลเมืองที่แทจริงที่อาศัยอยูในเวลานี้ (ซึ่งประกอบไปดวยคนไมใชยิวนับลานคน)
ที่ดินสวนมากของอิสราเอลเปนทรัพยสินที่ไมใชของชาวอิสราเอล แตเปนของชาวยิวทั่วโลก คนที่ไมใชยิวอยางพลเมือง
ชาวปาเลสไตนของอิสราเอล ถูกกีดกันโดย JNF ในการเขาไปในที่ดินของรัฐและความเปนเจาของที่ดิน(ประมาณ 90%ของรัฐ)
กฏหมายแหงชาติของอิสราเอลหามพลเมืองชาวปาเลสไตนของอิสราเอลแตงงานและอาศัยอยูอยางสามีภรรยาใน
อิสราเอล กับชาวปาเลสไตนที่มาจากดินแดนที่ถูกยึดครอง กฏหมายเดียวกันนี้ไมมีผลบังคับใชกับชาวยิวอิสราเอลซึ่งแตงงานกับ
ชาวยิวที่มาตั้งรกรากอาศัยอยูในดินแดนที่ถูกยึดครอง กฏระเบียบที่คลายกันนี้เคยถูกเสนอในแอฟริกาใตในชวงเวลาที่เกิดนโยบาย
การแบงแยกสียิว เพียงแตถูกปฏิเสธจากศาลสูงสุดของประเทศ แตกฏหมายแหงชาติของอิสราเอลไดรับการรับรองอยางเปน
ทางการจากศาลสูงของอิสราเอลในป 2006
“บุคคลใดทีไ่ มยอมรับอิสราเอลวาเปนรัฐของยิวและไซออนิสต จะไมสามารถเปนพลเมืองในประเทศนี้ได” นาย Avigdor
Lieberman รัฐมนตรีกลยุทธการคุกคาม
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

นโยบายแบงแยกของอิสราเอล อะไรคือความหมายของคําวา “รัฐยิว”
การดําเนินการในกรอบความคิด “ยิวและประชาธิปไตย” คือการสนับสนุนใหออกกฏหมายทีแ่ บงแยกและไมยตุ ธิ รรม เพือ่ มา
ตอตานชาวอาหรับ
ผลการสํารวจในป 2006 ปรากฏวาสองในสามของชาวยิวอิสราเอลปฏิเสธการอาศัยอยูในอาคารรวมกับชาวอาหรับ
เกือบครึ่งไมยอมใหชาวปาเลสไตนอยูในบานของพวกเขา และ 40 % ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนการยายถิ่นของพลเมืองชาว
ปาเลสไตน
พรรคการเมือง Beitenu ของอิสราเอล สนับสนุนการรางขอบเขตของรัฐอิสราเอลซึ่งแยกพลเมืองชาวปาเลสไตนออกไป
หมูบ า นชาวปาเลสไตนจาํ นวนมาก ถูกลงวันทีล่ ว งหนาในการสถาปนาเปนอิสราเอล หมูบ า นชาวปาเลสไตนเหลานั้นไมถกู
ยอมรับโดยรัฐบาล ไมปรากฏในแผนที่ ดังนัน้ จึงไมไดรบั น้าํ ประปา ไฟฟา และถนน ซึง่ สิงเหลานีม้ อี ยูท ชี่ าวยิวแตไมมสี าํ หรับชาว
ปาเลสไตน เปนเหตุใหอาศัยอยูอ ยางแออัดอยางรุนแรง
มากกวา 50% ของเด็กอาหรับขาดสารอาหารและมากกวา 44% ของครอบครัวชาวอาหรับนั้นยากจน จากจํานวน
20 เมืองในอิสราเอล อัตราการวางงานสูงที่สุดอยูที่เมืองของชาวอารับ
เด็กๆชาวปาเลสไตนไปโรงเรียนที่ไดรับทุนสนับสนุนเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของกองทุนที่ใหกับโรงเรียนชาวยิว ตําราเรียนของ
โรงเรียนอิสราเอลบรรยายวาชาวอาหรับเปนผูดอยกวา, ลาหลัง, หัวรุนแรง,และไมมีศีลธรรม
ศาลสูงสุดของอิสราเอลออกกฏหมายการทําลายทางการเมืองของนักกิจกรรมชาวปาเลสไตน ยึดที่ดนิ ของชาว
ปาเลสไตน ทําลายบานเรือนชาวปาเลสไตน และใชชาวปาเลสไตนเปนโลมนุษย
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