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ความวา  
“มหาบริสุทธิ์ผูทรงนําบาวของพระองคเดินทางในเวลากลางคืน จากมัสยิดอัล
หะรอมไปยังมัสยิด    อัลอักซอ1 ซ่ึงเราไดใหความจําเริญและสิริมงคลบริเวณ 
รอบ ๆ ของมัน เพ่ือเราจะใหเขาเห็นบางอยางจากสัญญาณตาง ๆ ของเรา 
แทจริง พระองคคือผูทรงไดยิน ผูทรงเห็น” (อัลอิสรออ 1) 

 
 
 
 
 
 

                                                  
1 นบีมูฮัมมัด  เดินทางจากมัสยิดอัลหะรอมในนครมักกะฮ ถึงมัสยิดอัลอักซอในฟลัสฏีน เพียงชวงหน่ึงของกลางคืน ทั้งๆที่ระยะเวลา
เดินทางโดยกองคาราวานจะใชเวลาถึง 40 วัน การเดินทางในเวลากลางคืน(อัลอิสรออฺ)ของ นบีมูฮัมมัด  ไดเกิดข้ึนทั้งวิญญาณและ
เรือนรางของทาน ขณะที่ทานตื่นนอนมีสติสัมปชัญญะ มิใชเปนความฝนตามความคิดเห็นของคนบางคน นบี        มูฮัมมัด  ได
ยืนยันใหเราทราบวา อัลลอฮ  ทรงใหทานเดินทางไปในเวลากลางคืนจากมัสยิดอัลหะรอมไปยังมัสยิดอัลอักซอ จากนั้นข้ึนสูฟากฟา 
คือมิอฺรอจ เหตุการณดังกลาวเกิดข้ึน เม่ือปที่ 12 หลังจากไดรับการแตงตั้งเปนนบี

 
(กอนฮิจเราะฮฺไปยังนครอัลมะดีนะฮฺ 1 ป) ถือเปน

สวนหน่ึงของหลักคําสอนใน อิสลามที่มุสลิมทุกคนตองศรัทธาและเชื่อม่ัน 
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คํานําผูจดัพิมพ 
  

 
สถานการณความรุนแรงในดินแดนฆ็อซซะฮฺ (ฉนวนกาซา) สงผลใหคนทั้งโลกเกิดกระแส

ความสนใจตอบริบทของอิสราเอล –  ฟลัสฏีนอยางจริงจังอีกครั้งหน่ึง  แตดูเหมือนวาจํานวนขอมูล
ขาวสารอันมหาศาลในตลาดขอมูลขาวสารที่ถูกสงไปยังผูบริโภคขณะนี้ สวนใหญเปนขอมูลขาวสาร
เลือกขางและมีวาระแอบแฝงซอนเรนอยู คณะกรรมการรณรงคชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกชาว
ฟลัสฏีนตระหนักในความรับผิดชอบตอการเผยแพรองคความรูสูสังคมสาธารณะในลักษณะที่เปน
องคความรูและเปนขอเท็จจริง จึงตองการมีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับกรณีอิสราเอล – 
ฟลัสฏีน เพ่ือใหผูสนใจทั้งหลายไดรับรูขอมูลขาวสารในหลาย ๆ มิติอยางรอบดาน แมวากรณีความ
รุนแรงระหวางอิสราเอล – ฟลัสฏีนครั้งน้ี ประชากรโลกตางก็ไดรับทราบตรงกันวา เหยื่อของความ
รุนแรงคร้ังน้ีฝายฟลัสฏีนเปนฝายสูญเสียและถูกกระทําอยางโหดเหี้ยมทารุณมาโดยตลอดแลวก็
ตาม แตก็ยังมีขอมูลขาวสารที่นาสนใจในบริบทนี้อีกมากมายที่ยังมิไดถูกนําเสนอ 
 หนังสือเลมน้ีจึงไดทําหนาที่นําเสนอขอมูลอีกสวนหนึ่งของสถานการณเดือดที่กําลัง
เกิดขึ้น และคุกคามความรูสึกของผูใฝสันติทั้งโลกขณะนี้ ในนามคณะกรรมการรณรงคชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรมแกชาวฟลัสฏีนขอขอบคุณอาจารยมัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ที่เสียสละเวลารวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนจัดทําเปนหนังสือจน
สําเร็จภายในระยะเวลาอันส้ัน และหวังวาผลงานชิ้นน้ีเปนอีกหน่ึงความดีงามของอาจารยมัสลัน 
มาหะมะ ตลอดจนทุกฝายที่เกี่ยวของ และจะเปนประโยชนแกผูสนใจที่จะศึกษาขอมูลเกี่ยวกับฟ
ลัสฏีน ตลอดจนบรรดาผูที่กําลังใหความสนใจกับสถานการณความรุนแรงที่ฆ็อซซะฮฺ (ฉนวนกา
ซา) ในขณะนี้ทุกคน 
   

คณะกรรมการ 
รณรงคชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกชาวฟลัสฏีน 
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คํานํา 
 
 

دهللا اَحلَم بر ،املَِينلُ العأَفْضالِة والص مأَتِم ولِيسلَى التع ياسٍد دِنمحلَى معِبِه آِلِه وحصو 
،نعِيملَى أَجعاِة وعد ِة احلَققَادو ِراٍن اخليسِم ِإىل بِِإحوِن ييالد.   

 

หลังจากที่อิสราเอลไดปฏิบัติการถลมฆ็อซซะฮฺเปนเวลานานกวาสามสัปดาหในโอกาสตอนรับ
ปใหม 2009 ทําใหฆ็อซซะฮฺกลายเปนดินแดนมิคสัญญี ประชาชนผูบริสุทธิ์ตองสังเวยกับการกระทํา
อันไรมนุษยธรรมนี้ถึง 1,320 คน บาดเจ็บ 5,400 คน ศูนยขอมูลฟลัสฏีนรายงานวา วิถีชีวิตของชาว
ฆ็อซซะฮฺไดกลายเปนอัมพาต อาคารบานเรือน ตึกสาธารณะ โรงเรียนแมกระทั่งมัสยิดถูกถลมเสียหาย
ราบเปนหนากลอง ความสูญเสียในครั้งน้ีประเมินไดเปนมูลคามากกวา 200 ลานดอลลาร  

ทามกลางความบอดใบของประชากรโลก การแผดรองที่ไมมีเสียงของประชาชาติมุสลิม และ
ความเย็นชาของโลกอิสลาม ฟลัสฏีนกําลังถูกเขมือบและบดขยี้โดยกลุมชนที่เหี้ยมโหดที่สุดใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ จากประชากรที่อาศัยอยูในประเทศของตนเองอยางเปนหลักเปนแหลง
มาเปนเวลาพัน ๆ ป บัดนี้ตองระหกระเหินเรรอนไปตามคายอพยพอยางถาวรของประเทศเพื่อน
บาน บอยครั้งที่คายอพยพก็ยังมิวายถูกจองลางจองผลาญจากศัตรูผูไลลาจนกลายเปนสุสานขนาด
ใหญที่ถูกเตรียมไวสําหรับผูพายแพ ฟลัสฏีนจึงเปนแผนดินเดียวในโลกนี้ที่ไมมีประชากรอาศัยอยู 
เพ่ือหลีกทางใหมิจฉาชนชาวยิวซ่ึงไมมีแผนดินเขามาปลนสะดมและสวาปามตอหนาตอตา ซ่ึงกอน
หนานี้ พวกเขาเปนเพียงผูอาศัยตามประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะในยุโรปเทานั้น การแอบอางจาก
มิจฉาวลีวา “เปนแผนดินแหงพันธะสัญญาของพระผูเปนเจา” ทําใหฟลัสฏีนกลายเปนตํานาน
เลือดของ ดินแดนที่ไรประชาชน เพื่อทรชนผูไมมีแผนดิน อยางแทจริง  

หนังสือเล็กๆ เลมน้ีคงไมสามารถอธิบายรายละเอียดความขมขื่นของพี่นองชาวฟลัสฏี
นซ่ึงตองผจญชีวิตทามกลางเสียงระเบิดและอาวุธท่ีมีประสิทธิภาพการทําลายลางสูงที่โถม
กระหน่ําอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลากวา 60 ปที่ผานมาได เพียงแคตองการมีสวนรวมในการ
ทําหนาที่เล็ก ๆ นอย ๆ ในฐานะเพื่อนมนุษยในการบันทึกเสี้ยวหน่ึงแหงความเจ็บปวดของพี่
นองฟลัสฏีนและขุดโคตรยิวบางสวนดังปรากฏในอัลกุรอาน พรอมอธิบายฉากที่สําคัญๆ ของ
มหกรรมฆาลางเผาพันธุที่รุนแรงและยาวนานที่สุดโดยมิจฉาชนผูโหดเหี้ยมและอหังการที่สุดใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ เพื่อเปนการสะกิดเตือนสําหรับผูหลงลืม มอบเปนวิทยาทานแกผู
ใฝรูและขอมูลสําหรับผูแสวงหาสัจธรรมที่เคารพรักทุกทาน  

ขอขอบคุณทุกทานผูมีสวนรวมจัดทําหนังสือเลมน้ี ไมวาจะเปนการตรวจทาน เสนอแนะ 
ใหขอสังเกตและขอมูลที่เปนประโยชน ตลอดจนมอบกําลังใจดวยดีเสมอมา ทามกลางการงานที่บี
บรัดและเวลาที่จํากัดมาก ขออัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนกุศลทานอันไหลรินจากทุกทานในคร้ังน้ีดวย 
ความดีงามใด ๆ ที่เกิดจากหนังสือเลมน้ี ผูเขียนขอ มอบใหกับเหลานักรบฟลัสฏีนผูยืนหยัดตอสู
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เพื่ออัลลอฮฺ  ในการปกปองพิทักษรักษาผืนแผนดิน ทรัพยสมบัติตลอดจนศักดิ์ศรีของอิสลาม
และมุสลิมจนชีวิตหาไม ตลอดจนบรรดาผูออนแอผูตกเปนเหยื่อของสงครามลางเผาพันธุที่โหดราย
ที่สุดอันประกอบดวยเด็ก สตรี และคนแกเฒาซึ่งพวกเขาไมไดทําความผิดใดๆ เวนแตกลาววาพระ
เจาของฉันคืออัลลอฮฺ  เทานั้น ขออัลลอฮฺ  ทรงตอบรับพวกเขาในฐานะชะฮีด และจงเลือก
พวกเราใหสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่พระองคทรงโปรดปรานและพอพระทัยดวยเถิด  

 ِإالََّ بنونَ وال مالٌ  ينفَع ال يوم حسناِتي مِيزاِن ِفي ويجعلَه املتواِضع اجلُهد هذَا مِني يتقَبلَ أَنْ لُأَسأَ واَهللا
نى مٍم، ِبقَلٍْب اَهللا أَتلِيلَّى سصلى اُهللا وا عنبِيٍد نمحلى معِبِه آِلِه وحصو لَّمسو.  

 
 

มัสลัน มาหะมะ 
มุหัรรอม ฮ.ศ.1430 
มกราคม 2552 
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ฟลัสฏีน 
อดีตและปจจุบัน 

 
 

แผนดินฟลัสฏีน มีหลายชนชาติเขามาจับจองพ้ืนที่สรางบานเมืองของตนเอง ไมวาจะเปนชาว
กันอานซึ่งเปนชนชาติอาหรับ และเปนบรรพบุรุษของชาวฟลิสฏีน ชาวกิบบิโอน และชาวฟลัสฏีน       
ฟลัสฏีน (Philistine) เปนช่ือเรียกดินแดนที่อยูระหวางทะเลเมดิเตอรเรเนียนและแมนํ้าจอรแดน  

ฟลัสฏีน เปนช่ือเรียกของชนเผาที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงทางใตของดินแดนนี้ มีเน้ือท่ี
ประมาณ 27,009 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งส้ิน 8,270,509 คน โดยสองในสามในจํานวนนี้เปนผู
อพยพซึ่งมีจํานวน 5,248,187 คน กระจัดกระจายตามเมืองตาง ๆ ทั้งในฟลัสฏีนและนอกประเทศ 
อาทิ จอรแดน เลบานอน ซีเรีย อียิปต ซาอุดิอาระเบีย คูเวต อีรัก ลิเบีย อเมริกาใต อเมริกาเหนือ
และประเทศอื่น ๆ  ทั่วโลก 

ดินแดนแถบนี้เคยถูกปกครองโดยกลุมชนหลายเผาพันธุ ไมวาจะเปนบาบิโลน  อัสสิเรียน 
เปอรเซีย กรีก โรมัน ในชวงที่อยูภายใตการปกครองของโรมัน ชาวยิวกลุมหน่ึงไดลุกขึ้นแข็งขอ
ตออํานาจของจักรพรรดิติตัสของโรมัน จักรพรรดิติตัสจึงส่ังทําลายกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงอยูทางตอน
เหนือเสียจนราบคาบ จนกระทั่งคริสตศตวรรษที่ 4         ฟลัสฏีนไดตกเปนของชาวคริสต 
จักรพรรดิคอนสแตนติน ซ่ึงเขารีตคริสตไดสรางวิหารศักดิ์สิทธิ์ข้ึนในกรุงเยรูซาเล็ม ทําให
กลายเปนสถานที่ดึงดูดใหคริสตศาสนิกชนเขามาจาริกแสวงบุญกันมากขึ้น จนกลายเปน
ศูนยกลางของศาสนาคริสต มีการสรางโบสถและวิหารตางๆ ตามมาอีกมากมาย ดินแดนแถบนี้จึง
กลายเปนดินแดนแหงสงครามและความขัดแยงระหวางกลุมชนตาง ๆ 

 จนกระทั่งสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัร บินค็อฏฏอบ  ไดสงกองทัพภายใตการนําของ อะบู
อุบัยดะฮฺ อามิร บิน อัลญัรรอหฺ  ไปพิชิตดินแดนแถบนี้ในป ค.ศ. 636 (ฮ.ศ.16) ขณะนั้น
ฟลัสฏีนอยูภายใตครอบครองของกษัตริยแหงโรม ประชากรที่เคยนับถือคริสตก็เร่ิมเปลี่ยนไป
นับถืออิสลามมากขึ้น จนประชากรสวนใหญกลายเปนชาวมุสลิมไปจนเกือบทั้งหมด ดินแดนนี้
จึงมีความสันติสุขมาตลอดระยะเวลา 13 ศตวรรษ ยกเวนชวงเกิดสงครามครูเสดระหวาง ค.ศ.
1099 - 1187 ซ่ึงดินแดนแถบนี้ไดถูกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันครอบครองจากสองชนชาติคือ 
อาหรับมุสลิมและอาหรับคริสตมานานกวา 800 ป มีอยูชวงหน่ึงที่อาณาจักรอุษมานียะฮฺได
ครอบครองนานถึง 400 ป  

ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 ดร.คาอิม  ไวชมันน นักเคมีชาวยิวสมาชิกกลุมไซออนนิสต 
เปนผูเช่ียวชาญดานวัตถุระเบิด และไดเปลี่ยนสัญชาติจากลัตเวียมาเปนอังกฤษ ในป ค.ศ. 1910 
ไดคิดคนดินระเบิดประสิทธิภาพสูง ซ่ึงสามารถผลิตเองไดโดยใชวัตถุดิบที่หาไดงาย เน่ืองจาก
กอนหนานั้นกองทัพอังกฤษใชดินระเบิดคอรไดท ซ่ึงอังกฤษผลิตเองไดแตจําเปนตองใชวัตถุดิบ
สําคัญคือ อาซีโทน (Acetone) โดยอาซีโทนนี้จําเปนตองสั่งเขาจากเยอรมันซ่ึงเปนคูสงคราม เม่ือ
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ไมมีวัตถุดิบ อังกฤษจึงประสบปญหาใหญในการทําสงคราม จนกระทั่งได ดร.คาอิม มาชวย 
อังกฤษจึงยังคงสามารถเขารวมรบในสงครามโลกตอไปได  

 จากการชวยเหลือของ ดร.คาอิม (ตอมาไดข้ึนดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร กระทรวงทหารเรือของอังกฤษ ในชวงป ค.ศ.1916 - 1919) ทําใหอังกฤษซึ่งมี
อิทธิพลเหนือดินแดนตะวันออกกลางในชวงน้ัน ไดตอบแทนดวยการมอบดินแดน     ฟลัสฏีนให
เปนที่พํานักถาวรแกชาวยิว โดย ลอรด อารเธอร เจมส บัลโฟร (Lord. Arthur James Balfour) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของอังกฤษในขณะนั้น เปนผูลงนามใน "สนธิสัญญา
บัลโฟร" เม่ือป ค.ศ.1917 ซ่ึงถือเปนการมอบที่แปลกพิสดารและอัปยศที่สุดในประวัติศาสตร 
เพราะผูมอบมิไดเปนเจาของแผนดินที่แทจริง ในขณะที่ผูรับมอบเองก็ไมมีความชอบธรรมใดๆ ที่
จะรับ สวนเจาของที่แทจริงไมมีสิทธิ์แมกระท่ังการเรียกรองโดยวาจา ไดแตมองดวยสายตาอันนา
เวทนา 

 ขณะเดียวกันไดเกิดสนธิสัญญาซอนข้ึนอีกฉบับหน่ึงที่ลงนามโดย เซอรเฮนร่ี แม็กมา
ฮอน (Sir. Henry McMahon) ขาหลวงใหญของอังกฤษในอียิปต ซ่ึงไปตกลงกับชาวอาหรับวา 
หากชาวอาหรับชวยอังกฤษทําสงครามกับเยอรมันแลว อังกฤษจะยกดินแดนบางสวน รวม
ถึงฟลัสฏีนคืนใหแกชาวอาหรับ แตเม่ือส้ินสงคราม อังกฤษก็ยังคงยึดครองฟลัสฏีนโดยมิไดมอบ
ใหแกฝายหนึ่งฝายใด เน่ืองดวยฝายยิวและอาหรับตางก็อางสนธิสัญญาที่ตนเองถืออยูเปนขออาง
ในการครอบครองดินแดน  

 ป ค.ศ. 1923 องคการสันนิบาตชาติ มอบหมายใหอังกฤษเปนผูดําเนินการสงมอบ
ดินแดนฟลัสฏีนแกชาวยิว แตอังกฤษก็ยังคงครอบครองดินแดนไวเพ่ือใชตอรองกับกลุมชาติ
อาหรับในการทําสงครามโลกครั้งที่ 2 ซ่ึงแนนอนวาภายหลังสงคราม ดินแดนเจาปญหาน้ีก็ยัง
ไมไดถูกสงมอบใหแกฝายไหนอยูดี อีกทั้งปญหาการอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานของชาวยิวจํานวน
มากยิ่งทวีความวุนวายเขาไปทุกขณะ โดยมีกลุมชาติอาหรับแสดงทาทีไมพอใจอยางเห็นไดชัด 

 ป ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติ ลงมติแบงดินแดนฟลัสฏีนใหกับชาวยิว โดยแบงเอา
ดินแดนบางสวนของซีเรียและอียิปตไปดวย มติดังกลาวไมไดขอความเห็นชอบจากชาวฟลัสฏีนเลย
แมแตนอย 

  การแบงดินแดนในครั้งน้ัน ทําใหแผนดินฟลัสฏีนถูกแบงออกเปน 2 สวน สวนหน่ึงเปน
ที่อยูอาศัยของชาวยิว และอีกสวนหน่ึงเปนที่อยูอาศัยของชาวมุสลิมอาหรับ ปจจุบัน 92% ของ
แผนดินฟลัสฏีนถูกยึดครองโดยอิสราเอล 

 ป ค.ศ. 1948 มีการจัดต้ังรัฐยิวข้ึนอยางเปนทางการบนแผนดินฟลัสฏีนโดยมี เดวิด เบน
กูเรียน (David Bengurion) เปนผูนําคนแรก และตั้งช่ือวา รัฐอิสราเอล นับแตน้ันมา แผนดิน
อิสราเอลก็เร่ิมปรากฏในแผนที่โลกในฐานะประเทศ ทั้งที่กอนหนาน้ันพวกเขาไมมีแผนดิน
ครอบครองเลย  รัฐอิสราเอลถูกสรางขึ้น เพ่ือเปนยามเฝาน้ํามันในตะวันออกกลางของอังกฤษ 
ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา อิสราเอลมีหนาที่หลักในการเปนพันธมิตรของตะวันตกเพื่อสกัดกั้น
และไลกัดกระแสชาตินิยมอาหรับที่ตองการควบคุมนํ้ามันเพ่ือประโยชนของคนในพื้นที่ แทน
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ประโยชนของบริษัทขามชาติตะวันตก รัฐอิสราเอลเปนรัฐเหยียดเชื้อชาติเพราะเปนรัฐท่ีกีดกันคน
ที่ไมใชชาวยิว และที่สําคัญคือรัฐอิสราเอลถูกสรางขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผานการขับไล
ชาวฟลัสฏีนออกจากบานเกิดดวยความรุนแรงโหดรายทารุณ บอยครั้งมีการเขาไปในหมูบานเพื่อ
ฆาชายหญิงและเด็ก ซ่ึงเปนกลวิธีสรางความหวาดกลัวใหกับชาวฟลัสฏีน เพื่อทําใหชาว
ฟลัสฏีนหมดกําลังใจที่จะยืนหยัดตอสู และอพยพออกจากพื้นที่จนกลายเปนผูลี้ภัยถาวรในคาย
รอบ ๆ อิสราเอล 

การสรางรัฐอิสราเอลไมไดสรางสันติภาพแตอยางใด เพราะอิสราเอลพยายามขยายพื้นที่
และพรมแดนผานการทําสงครามกับชาวฟลัสฏีน รวมถึงมีการสรางหมูบานใหมใหชาวยิวที่อพยพ
เขาไปอยางตอเน่ือง นอกจากนี้อิสราเอลพยายามคุมชาวฟลัสฏีนในฆ็อซซะฮฺ   (กาซา) และฝง
ตะวันตกของแมนํ้าจอรแดน ดวยการสรางภาพลวงตาวาใหอํานาจในการปกครองตนเอง แตที่จริง
มีการสรางกําแพงลอมรอบชุมชนชาวฟลัสฏีน จนกลายเปนคุกใหญเพ่ือกักกันชาวฟลัสฏีน การ
กําเนิดรัฐอิสราเอล ซ่ึงถือเปนลูกนอกสมรสของสหรัฐอเมริกากับอังกฤษ พอเติบใหญก็กลายเปน
เด็กเกเร เที่ยวระรานราวีสรางความเดือดรอนแกผูคนโดยเฉพาะชาวฟลัสฏีน แตก็มีพอแมใจ
ทรามคอยใหทายอยูตลอดเวลา สรางความไมพอใจใหชนชาติอาหรับ จนกลุมชาติอาหรับจัดตั้ง
กองกําลังโจมตีอิสราเอล 

  แตทุกครั้งที่เกิดสงคราม ก็ลงเอยดวยความพายแพของชาติอาหรับ และฟลัสฏีนก็ตอง
เสียดินแดนไปทุกครั้ง โดยเฉพาะ "สงคราม 6 วัน" ในป ค.ศ. 1967  ประธานาธิบดีนัสเซอรแหง
อียิปต สงกองกําลังทหารกวา 7 แสนนาย จากความรวมมือของ 7 ชาติอาหรับ เขาถลมอิสราเอล
ที่มีกองกําลังเพียง 2 แสนนายเทานั้น เหตุการณกลับตาลปตรกลายเปนวายิวเปนฝายมีชัยใน
สงคราม อีกทั้งยังยึดดินแดนของฝายชาติอาหรับมาเปนของตน ไมวาจะเปนเขตฆ็อซซะฮฺ
ตะวันออก แหลมซีนายของอียิปต ชายฝงตะวันตกบางสวนของแมนํ้าจอรแดน (เขตเวสตแบงก) 
ที่ราบสูงโกลานของซีเรีย นครเยรูซาเล็มฝงตะวันออก ซ่ึงดินแดนที่วาน้ีก็ยังถูกอิสราเอล
ครอบครองมาจนถึงปจจุบัน นอกเหนือจากชัยชนะคร้ังน้ีแลว อิสราเอลยังฉวยโอกาสนี้ทําการขับ
ไลชาวอาหรับออกจากดินแดนของตนเปนจํานวนมาก 

 จากความพายแพในคร้ังน้ี ทําใหกลุมชาติอาหรับลดความนับถือตอประธานาธิบดีนัส
เซอรเปนอยางมาก และยังทําให "องคการปลดปลอยฟลัสฏีน" (PLO: Palestine Liberation 
Organization) ที่เขากอต้ังข้ึน ตองเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ มีการเลือกประธานคนใหม
ที่มาพรอมกับนโยบายที่แข็งกราวขึ้น น่ันคือนายยัสเซอร   อาราฟต (Yasser Arafat)  

อาราฟตเขารวมเคลื่อนไหวทางการเมืองต้ังแตสมัยที่ยังศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร ที่
มหาวิทยาลัยแหงกษัตริยฟาฮัดที่ 1 ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต และไดเขารวมเปนทหารในกองทัพ
อียิปตเม่ือคร้ังสงครามคลองสุเอซ ในป ค.ศ.1956 จากนั้นไดไตเตาขึ้นไปสูตําแหนงสําคัญๆ ใน
องคการปลดปลอยฟลัสฏีน จนกระทั่งไดกาวขึ้นสูตําแหนงผูนําในที่สุด 

อาราฟต พยายามอยางยิ่งในการแสดงใหชาวโลกยอมรับการมีตัวตนของชาวฟลัสฏี
นและพยายามแสดงใหเห็นถึงความชอบธรรม ในการกอบกูดินแดนของชาวฟลัสฏีนคืนจาก
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อิสราเอล     
หลังจากที่ทั้งสองฝายปฏิบัติการดวยความรุนแรงทั้งอยางลับๆ และอยางโจงแจงมาชวง

ระยะหน่ึง ซ่ึงตางฝายตางก็พบวาการใชความรุนแรงไมไดกอใหเกิดประโยชนอันใด ดังน้ัน ผูนําของ 
PLO และอิสราเอล จึงยอมหันหนาเขาหากัน โดยไดมีการเจรจาผานทางสหประชาชาติในป ค.ศ.
1972 การประนีประนอมในครั้งน้ีเปนผล กอใหเกิดการลงนามใน "ขอตกลงสันติภาพออสโล ฉบับที่ 
1" ในป ค.ศ.1993 เปนการประกาศวาโลกยอมรับใหมีดินแดนปกครองตนเองที่ช่ือฟลัสฏีนในเขต
เวสตแบงก2และฆ็อซซะฮฺ3 

จากขอตกลงสันติภาพดังกลาว ทําใหนายอาราฟตไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในป 
ค.ศ.1994 รวมกับ พลเอกยิตซัค   ราบิน (Yitzhak Rabin) และนายชิมอน เปเรส (Shimon Peres) 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของอิสราเอลในสมัยน้ัน 

 แตแลวความสงบสุขก็อยูไดไมนาน เม่ือกลุมชาวยิวหัวรุนแรงในอิสราเอล ไมพอใจทาทีที่
ยอมออนขอของนายราบิน จึงเกิดการลอบสังหารขึ้น ในป ค.ศ.1995 ตามดวยการลุกฮือของชาว
ฟลัสฏีน จากนั้นสันติภาพก็ลอยหาง ความขัดแยงทวีเพ่ิมข้ึน แมนายอาราฟตจะไดเปน
ประธานาธิบดีฟลัสฏีนในปถัดมา ซ่ึงมีการถายทอดสดพิธีแตงต้ังประธานาธิบดีไปยังทั่วโลก ถือ
เปนประธานาธิบดีคนเดียวและคนแรกในโลกนี้ ที่ไมมีอํานาจใด ๆ แมกระทั่งจะเดินทางออกนอก
ประเทศก็ตองขอวีซาจากรัฐบาลอิสราเอล เสรีภาพที่ไดมาทําใหชาวฟลัสฏีนปติยินดี ออกมาฉลอง
กันอยางยิ่งใหญ มีการยิงปนข้ึนฟาและลุกลามไปถึงข้ันจุดไฟเผาทําลายทุกสิ่งทุกอยางที่เปน
สัญลักษณของชาวยิว จากนั้นก็ชักธงชาติฟลัสฏีนข้ึนสูยอดเสา แตขณะเดียวกันชาวยิวบางสวนที่
ยังอาศัยอยูในดินแดนนี้ก็เกิดความไมพอใจ ออกมากอความวุนวายตามทองถนนจนเกิดเปน
จลาจลไปทั่วเมือง  หลังจากนั้น ชาวฟลัสฏีนเริ่มเขาใจวา เสรีภาพที่ไดมา มิใชอื่นใดนอกจากละคร
หลอกคนดูทั้งโลก นายอาราฟตก็มิใชเปนคนอื่นนอกจากเปนขาราชการใกลเกษียณของรัฐบาล
อิสราเอลเทานั้น ทําใหความนิยมในตัวเขาลดลง หนําซ้ํานาย  อาเรียล ชารอน (Ariel Sharon) 
นายกรัฐมนตรีคนใหมของอิสราเอลก็มีทีทาแข็งกราว ไมยอมเจรจากับเขา เน่ืองจากเห็นวานายอา
ราฟตยังแอบหนุนใหมีการใชความรุนแรงกับอิสราเอลอยู ที่สําคัญอาราฟตไมสามารถทําหนาที่
เปนตํารวจใหกับรัฐบาลอิสราเอลในการปราบปรามขบวนการใหมของชาวฟลัสฏีนที่นําโดย
ขบวนการฮามาส 

ปญหาฟลัสฏีนนับเปนประเด็นความขัดแยงที่สําคัญยิ่งของโลก เพราะมีมหาอํานาจหลาย
ฝายเขามาเกี่ยวของ ที่ผานมาไดมีความพยายามที่จะแกไขปญหาผานกระบวนการเจรจาแบบ
สันติวิธีมาแลวหลายครั้งหลายครา แตทายที่สุดความพยายามเหลานั้นก็ลมเหลวอยางไมเปนทา 
สวนคณะปกครองฟลัสฏีนหรือรัฐบาลฟลัสฏีนภายใตการนําของกลุมฟาตะห (ซ่ึงไดรับการจัดต้ัง
                                                  
2 เวสตแบงค เปนดินแดนที่อยูทางทิศตะวันตกของแมนํ้าจอรแดน เดิมเปนสวนหน่ึงของประเทศจอรแดน แตอิสราเอลเขายึดครองหลัง
สงคราม 6 วัน ในป ค.ศ. 1967 มีประชากรทั้งหมด 2.8 ลานคน สวนมากเปนชาวฟลัสฏีนอพยพ (2.4 ลานคน)  ที่เหลือเปนผูตั้งถ่ินฐานใหม
ชาวยิว (4 แสนคน) 
3 ฆ็อซซะฮฺ (ฉนวนกาซา) เปนชื่อเรียกพื้นที่แคบ  ๆขนาด 360 ตร.กม. ตั้งอยูริมฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน โดยมีประชากรชาวฟลัสฏีนอาศัยอยู
ประมาณ 1.4 ลานคน 
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ข้ึนหลังการเจรจาสันติภาพที่กรุงมาดริดในป ค.ศ. 1993) ก็ไมสามารถทําอะไรไดมากไปกวาการ
ใหความหวังตอชาวฟลัสฏีนทั้งมวลวา พวกเขาจะไดรัฐเอกราชกลับคืนมา ซ่ึงจะประกอบดวย
ดินแดนเหลานี้รวมกันคือ ฆ็อซซะฮฺ ฝงตะวันตกของแมนํ้าจอรแดน (West Bank) และเยรูซาเล็ม
ตะวันออก ซ่ึงทั้งหมดลวนเปนดินแดนที่อิสราเอลยึดครองอยางผิดกฎหมายนับต้ังแตหลังสงคราม 
6 วันในป ค.ศ. 1967 เปนตนมา 

 ต้ังแตป ค.ศ. 1993 ที่กระบวนการสันติภาพไดเร่ิมตนข้ึน ซ่ึงมีการตกลงเห็นพองกันวา 
รัฐฟลัสฏีนจะไดรับการสถาปนาขึ้นภายในอีกไมกี่ปหลังจากนั้น แตจนกระทั่งถึงบัดนี้ ชาว
ฟลัสฏีนก็ยังคงมีแตความวางเปลา ไมเคยไดอะไรจากความหวังที่ตนต้ังหนาตั้งตารอคอยเลย 
มิหนําซ้ําพวกเขากลับตองทนทุกขทรมานจากมาตรการอันปาเถื่อนของยิวไซออนิสต และการปด
กั้นทางเศรษฐกิจของฝายอิสราเอล สวนทางดานคณะปกครองฟลัสฏีน นับวันก็ยิ่งสรางความ
ผิดหวังใหแกประชาชนเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากจะไมสามารถทําอะไรไดแลว ยังมีการ
คอรรัปช่ันกันภายในอยางมโหฬารและมีความแตกแยกกันเองภายในกลุม มิหนําซ้ํา นายยัซเซอร 
อาราฟต ผูนําหน่ึงเดียวของฟาตะหวีรบุรุษจอมปลอมและสัญลักษณแหงการตอสูอันวางเปลา
ของชาวฟลัสฏีน กลับตองมาจบชีวิตลงในชวงเวลาที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอน้ีอีกดวย 

เม่ือตนป ค.ศ. 2006 พรรคฮามาส ชนะในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ จนสามารถกาวขึ้น
เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ยังความไมพอใจใหแกกลุมอํานาจเกาอยางฟาตะหเปนอยางยิ่ง 
นับจากนั้นเปนตนมากระบวนการที่จะโคนลมรัฐบาลฮามาสจึงเร่ิมตนข้ึน ทั้งจากภายในและ
ภายนอกโดยมีสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปนแกนนํา แมรัฐบาลฮามาสจะพยายามประนีประนอม 
โดยยอมแบงสรรอํานาจใหกลุมฟาตะหอยางที่ไมเคยมีพรรคการเมืองที่ไหนทํากัน4 แตความ
พยายามเหลานั้นก็ไมเปนผล ทายที่สุดเหตุการณจึงจบลงดวยการปะทะตอสูกันอยางดุเดือด เปน
สงครามกลางเมืองภายใน อันนําไปสูการยึดอํานาจในเมืองฆ็อซซะฮฺโดยพรรคฮามาส ในขณะที่
กลุมฟาตะหก็หันไปยึดครองเวสตแบงก และจัดต้ังรัฐบาลขึ้นใหมที่น่ันเม่ือชวงกลางป ค.ศ.2007  
ซ่ึงก็เทากับวา ขณะนี้ดินแดนฟลัสฏีนในอดีตไมไดถูกแบงออกเปน 2 สวนตามที่เขาใจกันอีก
ตอไปแลว แตยังเพิ่มข้ึนมาอีกหนึ่งสวน กลายเปน 3 สวน คือ 1. อิสราเอล 2. ฆ็อซซะฮฺภายใต
การปกครองของรัฐบาลฮามาส และ 3. เวสตแบงก ภายใตการปกครองของรัฐบาลฟาตะห แนนอน
วาความแตกแยกในหมูฟลัสฏีนในลักษณะเชนน้ีไมเคยปรากฏขึ้นมากอนในประวัติศาสตร
การเมือง 

 การแบงแยกกันระหวางฆ็อซซะฮฺกับเวสตแบงก  เปนการเอื้อประโยชนแกอิสราเอลที่
ตองการเห็นการชุลมุนวุนวายเชนน้ีดําเนินตอไป และอิสราเอลก็คงจะทําทุกอยางใหมีการแบงแยก
กันอยางจริงจัง เพราะการแบงแยกอยางนี้จะกอใหเกิดปญหาชุดใหมที่ชาวฟลัสฏีน ตองเสียเวลา
หาทางแกไข ซ่ึงเทากับเปนการเบี่ยงเบนความสนใจของชาวฟลัสฏีนจากความปรารถนาเดิมที่จะ

                                                  
4 เพื่อรักษาพลังแหงความเปนพี่นองในอิสลาม ฮามาสไดจัดสรรตําแหนงในการบริหารใหกับฟาตะห นอกจากนี้ฮามาสยังไมปรับเปลี่ยนหรือ
โยกยายตําแหนงในหนวยงานราชการประจําที่คนของฝายฟาตะหเคยกํากับอยู ซ่ึงผิดวิสัยของแนวทางการเมืองทั่วไปที่มักจะมีการโยกยาย
กลุมอํานาจเกา และตั้งคนของตนเขาไปดํารงตําแหนงแทน  
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ปลดปลอยชาติ และหากปญหาน้ีดําเนินตอไปเร่ือย ๆ มันก็จะกลายเปนปจจัยที่ไปทําลายความฝน
ของชาวฟลัสฏีนที่จะจัดต้ังรัฐเอกราชของตนเองขึ้นมา 

ชัยชนะของกลุมฮามาสนับเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการเมืองฟลัสฏีน เพราะฮามาสเปน
กลุมอุดมการณทางการเมืองที่ใชแนวทางอิสลามเปนหลักการดําเนินการ ในสายตาของมหาอํานาจ
ตะวันตกและอิสราเอล ฮามาสถูกมองวาเปน “องคกรกอการราย” แตสําหรับโลกมุสลิมแลว ฮามาส
คือขบวนการตอตานการยึดครองแผนดินฟลัสฏีน ของอิสราเอล และเปนองคกรฟนฟูศาสนาอิสลาม
ที่ทํางานกับองคกรภาคประชาชน ทําใหฮามาสมีฐานมวลชนที่กวางขวางและหนาแนนมาก 

นับต้ังแตฮามาสไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งเม่ือป 2006 รัฐบาลอิสราเอลไดใชนโยบายปด
ลอมดินแดนฟลัสฏีน พรอมทั้งประกาศคว่ําบาตรรัฐบาลฮามาส ผลจากการลงโทษแบบเหมารวม ทํา
ใหสภาพความเปนอยูของชาวฟลัสฏีนในฆ็อซซะฮฺคอย ๆ ย่ําแยลง อิสราเอลประกาศใหฆ็อซซะฮฺ
เปน “ดินแดนแหงศัตรู” โดยงดสงพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิง ลดการสงจายอาหารและสินคาที่มี
ความจําเปนตอการดํารงชีวิตของผูคนในฆ็อซซะฮฺอีกดวย 

มาตรการปดลอมดินแดนฆ็อซซะฮฺ กอใหเกิดการสูญเสียมากมายและไดทําลายวิถีการ
ดํารงชีวิตของผูคนที่น่ันในหลาย ๆ แงมุม ฆ็อซซะฮฺถูกแปรเปลี่ยนเปนคุกขนาดใหญที่ไมมี
ทางออกไปสูโลกภายนอก 

การวิงวอนรองขอของเลขาธิการสหประชาชาติใหสามารถกลับไปชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมแกชาวฆ็อซซะฮฺถูกอิสราเอลปฏิเสธอยางเย็นชา แมแตผูสื่อขาวตางประเทศก็ยังถูก
หามเขาไปทําขาวในฆ็อซซะฮฺ 

จากทาทีของอิสราเอลและประชาคมระหวางประเทศสวนใหญ โดยเฉพาะมหาอํานาจ
ตะวันตกที่มีตอเหตุการณการยึดฆ็อซซะฮฺของฮามาส เห็นไดชัดวา เปนไปในลักษณะการให
ความชอบธรรมและสนับสนุนการปกครองของกลุมฟาตะหในเขตเวสตแบงกเพียงฝายเดียว หรือ
ที่เรียกวา “เวสตแบงกกอน” ดังน้ันเราจึงเห็นเม็ดเงินจํานวนมหาศาลเพื่อสนับสนุนรัฐบาลฉุกเฉิน 
หลั่งไหลเขามาจากประเทศผูบริจาคเพิ่มข้ึน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในเวสต
แบงก และพัฒนาพ้ืนที่ใหมีความเจริญกาวหนา มีการสงเสริมปฏิรูปการเมือง และชวยสรางความ
เขมแข็งทางการทหารและการรักษาความมั่นคง ตลอดจนผลักดันใหอิสราเอลยอมเขารวมเจรจา
สันติภาพกับรัฐบาลฟลัสฏีนในเวสตแบงก 

ในทางกลับกัน ดินแดนฆ็อซซะฮฺภายใตการปกครองของ    ฮามาสกลับถูกโดดเดี่ยวจาก
ประชาคมระหวางประเทศมากยิ่งข้ึน พลเมืองตองเผชิญกับปญหาความฝดเคืองของเศรษฐกิจ 
และตกอยูในภาวะเสี่ยงที่จะถูกอิสราเอลโจมตีอยูตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ เพื่อใหประชาชนในฆ็อซ
ซะฮฺเปลี่ยนความคิดมาเขาขางรัฐบาลของกลุม     ฟาตะห อันจะเปนการทําลายความนาเช่ือถือ
ของรัฐบาลฮามาสและทายสุดประชาชนในฆ็อซซะฮฺจะเปนผูโคนอํานาจของฮามาสเอง 

ยุทธศาสตรดังกลาว เปนที่วิพากษวิจารณอยางกวางขวาง   อารอน มิลเลอร (Aaron 
Miller) อดีตเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯและผูเช่ียวชาญปญหาอาหรับ-อิสราเอล 
กลาววา “ทางเลือกขณะนี้ แยมาก การปดลอมฆ็อซซะฮฺเพื่อโคนลมฮามาสนั้น เปนแผนการที่ไม



 13

ไดผล รังแตจะเกิดความรูสึกสิ้นหวัง ทอแท อันจะทําใหผูคนหันไปใชความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น” 
ทางดานนักการทูตอาหรับก็กลาวเตือนเชนเดียวกันวา “การที่สหรัฐฯ โดดเดี่ยวฆ็อซซะฮฺ มีแตจะ
กอใหเกิดความโกรธเคืองมากยิ่งขึ้นในหมูชาวฟลัสฏีน” 

เน่ืองจากมนุษยชาติ เปนผลิตผลของสภาพแวดลอมที่พวกเขาอาศัยอยู สภาพแวดลอม
ของชาวฟลัสฏีน ณ วันน้ีจึงเปนความรูสึกที่ผสมผสานกันระหวางการสูญเสีย ความยากจน ความ
โกรธแคน ความไรอํานาจและความสิ้นหวัง ความรูสึกเหลานี้ ทายที่สุดก็อาจถูกแปรเปลี่ยนไปสู
การใชความรุนแรง 

 ทายสุด วันที่ 27 ธันวาคม 2551 ที่ผานมา กองทัพอิสราเอล ไดโจมตีทางอากาศซึ่งต้ัง
เปาที่ฐานที่ต้ังเครื่องยิงจรวดของพรรคและแนวรวมของฮามาส ซ่ึงอยูในเขตชุมชนของฆ็อซซะฮฺ 
จากการยิงจรวดเขาใสของอิสราเอลที่ยาวนานติดตอกันหลายสิบวันในครั้งน้ี ทําใหมีผูเสียชีวิตพุง
สูงถึงกวา 1,000 คน และผูบาดเจ็บมากกวา 5,000 คน คร่ึงหน่ึงของเหยื่อดังกลาวคือสตรีและเด็ก 
นับเปนการสังหารหมูที่ รุนแรงที่สุดครั้งหน่ึงในประวัติศาสตรการสูรบระหวางอิสราเอลกับ 
ฟลัสฏีนนับต้ังแตไดเกิดขอขัดแยงมาเปนเวลาหลายสิบป5  

ทางการอิสราเอลระบุวา “การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลตอฆ็อซซะฮฺคร้ังน้ี รวมทั้งการ
ทิ้งระเบิดมากกวา 100 ตันตอบรรดาฐานที่ม่ันหลัก ๆ ของฮามาส เปนสิ่งจําเปนและตองดําเนิน
ตอไปจนกวาจะมั่นใจวาอิสราเอลจะปลอดภัย” ไดสรางความตื่นตระหนกและความสับสนอยาง
กวางขวาง ขณะที่ควันสีดําพวยพุงเหนือดินแดนฟลัสฏีน  

ขณะเดียวกัน นายเอฮุด บารัค รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกลาววา "ปฏิบัติการคาสต 
ลีด" (Operation Cast Lead) เพื่อปราบปรามพรรคฮามาสครั้งน้ี จะยังคงดําเนินตอไปตาม
ความจําเปน และแมวาการตอสูคร้ังน้ีจะตองใชเวลานานและเต็มไปดวยความยากลําบาก แตก็ถึง
เวลาแลวที่อิสราเอลจะตองดําเนินการในเรื่องน้ีและปราบปรามการบริหารงานของพรรคฮามาส  

 
ความประเสริฐของดินแดนฟลัสฏีน 

เน่ืองจากดินแดนแหงน้ีเปนที่ต้ังของมัสยิดอัลอักซอที่ถูกสรางมากอนการกําเนิดนบีมูซา 
นอกจากนี้ อัลกุรอานไดเรียกดินแดนแหงน้ีเปนดินแดนแหงสิริมงคล (บะเราะกะฮฺ) เปนจุดหมาย
ปลายทางของอิสเราะ (การเดินทางของนบีมูฮัมมัด  ในเวลากลางคืนจากมัสยิด อัลหะรอม ณ 
นครมักกะฮฺถึงมัสยิดอัลอักซอที่ฟลัสฏีน) และเปนจุดเริ่มตนของมิอฺรอจ (การเดินทางของนบีมูฮัม
มัด  จากมัสยิด   อัลอักซอสูฟากฟา) 

ดินแดนฟลัสฏีนเปนดินแดนแหงคําวิวรณของอัลลอฮฺ  เน่ืองจากบรรดาศาสนทูตหลาย

                                                  
5 อัลญะซีเราะฮฺรายงานวา แพทยผูใหการรักษาผูบาดเจ็บในเมืองฆ็อซซะฮฺเผยวา บาดแผลของผูไดรับบาดเจ็บชาวฟลัสฏีนจํานวนมากพบวา
มีบาดแผลพุพองคลายถูกความรอนเผาไหมตามผิวหนังอยางรุนแรง สอดคลองกับรายงานของสื่อตะวันตกกอนหนานี้ที่เปดเผยวาอิสราเอลมี
การใชระเบิดฟอสฟอรัสในการฆาลางเผาพันธุในคร้ังน้ีดวย ดานองคกรสิทธิมนุษยชนเปดเผยวาอาวุธเคมีที่มีอานุภาพทําลายลางสูงที่
อิสราเอลนํามาใชในการฆาลางเผาพันธุในคร้ังน้ีมีอานุภาพทําลายรายแรงมาก โดยผูที่ถูกอาวุธเคมีดังกลาวจะเกิดเปนแผลไหมข้ึนที่ผิวหนัง 
ซ่ึงสารเคมีดังกลาวสามารถกัดเขาไปในผิวหนังจนสามารถเปนแผลลึกถึงกระดูกได และหากถูกที่หนาอาจทําใหตาบอดไดเชนกัน  
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ทานเชน ดาวูด สุลัยมาน อีซา (ขอความสันติสุขจงมีแดทานทั้งมวล)ไดถือกําเนิดและอาศัยอยู ณ 
ดินแดนแหงน้ี ในขณะที่อิบรอฮีม ลูฏ อิสหาก ยะกูบ ยูซุฟและมูซา (ขอความสันติสุขจงมีแดทาน
ทั้งมวล) เคยอพยพเขามาสูดินแดนนี้เชนเดียวกัน  

หลังจากไดรับการแตงต้ังเปนนบีและตลอดระยะเวลาการเผยแผอิสลามในยุคแรกที่นครมัก
กะฮฺ นบีมูฮัมมัด  ไดผินหนาไปยังมัสยิดอัลอักซอทุกครั้งในเวลาละหมาด โดยทานจะผินหนาไป
ทางทิศเหนือ ซ่ึงเปนการรวมการผินหนาทั้งอัลกะบะฮฺและมัสยิดอัลอักซอในเวลาเดียวกัน แตเม่ือ
อพยพไปยังนครมะดีนะฮฺแลว ก็ไมสามารถปฏิบัติเชนน้ันได จึงผินหนาไปยังมัสยิดอัลอักซอเพียงทิศ
เดียว โดยดํารงอยูในลักษณะนี้เปนเวลานานถึง 16 - 17 เดือนจนกระทั่งมีบทบัญญัติจาก    อัลกุรอาน
ใหผินหนาไปยังอัลกะบะฮฺที่มัสยิดอัลหะรอม นครมักกะฮฺ ดังน้ันมัสยิดอัลอักซอจึงถือเปนกิบลัตแรก
ที่มุสลิมผินหนาในเวลาละหมาด  

ดวยเหตุน้ี แผนดินฟลัสฏีนจึงมีความผูกพันดานจิตวิญญาณและความรูสึกของมุสลิม
อยางแนนแฟน ฟลัสฏีนจึงมิใชเปนสมบัติของชาวอาหรับหรือกลุมใดกลุมหน่ึงเปนการเฉพาะ แต
เปนสมบัติอันล้ําคาที่มุสลิมทุกคนตองปกปองรักษา ทุกอณูพื้นที่ของฟลัสฏีนจึงเปนดินแดนที่
แสดงถึงความรุงโรจนแหงอารยธรรมอิสลามที่ไดผนวกรวมเลือดเนื้อและชีวิตของบรรดาศาสนทูต
และผูทรงคุณธรรมตลอดจนอัครสาวกของนบีมูฮัมมัด  ปญหาฟลัสฏีน จึงเปนปญหาที่มีความ
เช่ือมโยงกับความเชื่อศรัทธาและอารยธรรม มิใชเปนปญหาดาน   ชาติพันธุ ชาตินิยม หรือ
พรมแดนตามที่บางคนเขาใจ 
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ยิวในอัลกุรอาน 
  

 
กลาวไดวาอัลกุรอานที่ไมปรากฏความเท็จใด ๆ ทั้งเบื้องหนาหรือเบื้องหลัง เปนตําราเลม

เดียวที่ไดเปดโปงพฤติกรรมโฉดของยิวไดอยางละเอียดและถูกตองที่สุด นับเปนเหตุผลลึก ๆ 
ประการหนึ่งในอิสลามที่บัญญัติใหมุสลิมผูบรรลุศาสนภาวะทุกคน ใหทวนอาน       ซู
เราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ ซ่ึงเปนปฐมซูเราะฮฺในอัลกุรอานอยางนอยวันละ 17 คร้ังตามจํานวนร็อกอัต
ละหมาดภาคบังคับ โดยในตอนทายของ   ซูเราะฮฺน้ี อัลกุรอานไดพูดถึงกลุมชนท่ีอัลลอฮฺ  
ทรงกริ้วที่มุสลิมทุกคนจะตองระมัดระวังเปนพิเศษและอยานําเอาเปนเยี่ยงอยาง ซ่ึงเปนที่ทราบ
กันดีวา กลุมชนดังกลาวก็คือยิวน่ันเอง นักอรรถาธิบาย อัลกุรอานไดอธิบายเพิ่มเติมวา สาเหตุ
ที่อัลลอฮฺ  ทรงโกรธกริ้วพวกเขา เน่ืองจากพวกเขาเปนกลุมปญญาชน มีความรอบรู เปยมดวย
วิชาการ แตพวกเขาไมเคยปฏิบัติตามความรูที่ไดมาเลย เปนซาตานในคราบบัณฑิต จิตทรามใน
คราบนักบุญต้ังแตยุคแรกจวบจนปจจุบัน กลาวไดวาทุกซูเราะฮฺในอัลกุรอานตั้งแตซูเราะฮฺลําดับ
แรกจนกระทั่งซูเราะฮฺลําดับสุดทาย จะมีการกลาวถึงพฤติกรรมของยิวไมทางตรงหรือทางออม 
และซูเราะฮฺลําดับที่ 17 ก็มีอีกชื่อหน่ึงวา         ซูเราะฮฺบะนีอิสรออีล6  

ชาวยิวไดบิดเบือนศาสนาคริสเตียนนับต้ังแตยุคแรก ๆ ของคริสตศตวรรษดวยการ
ดัดแปลงตัดตอเพ่ิมเติมศาสนาคริสเตียนจนไมเหลือเน้ือความเดิม และพวกเขาไดใชความ
พยายามในการบิดเบือนศาสนาอิสลามในยุคแรกของฮิจเราะฮฺศักราชเชนเดียวกัน แตเน่ืองจาก
อัลลอฮฺ  ไดประกันที่จะพิทักษรักษาศาสนานี้จนกระทั่งวันกิยามะฮฺ(วันส้ินโลก) พวกเขาจึงไม
สามารถดัดแปลงศาสนาอิสลามตามแผนการที่ไดวางไว ถึงแมจะมีกลุมมุสลิมในบางยุคบางสมัย 
หลงผิดติดอยูในกับดักคําสอนอันแปลกปลอมที่อุตริโดยยิวอยูบาง แตก็มีนักวิชาการมุสลิมผู
บริสุทธิ์ลุกขึ้นมาตอบโตและทําหนาที่ชําระขยะคําสอนของผูอุตริ   แยกกระพี้ออกจากแกนแกนอยู
ตลอดเวลา 

ผูใดก็ตามที่ศึกษาเหตุการณครั้งยิ่งใหญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรโลก ไมวาการปฏิวัติ 
การฆาตกรรมอันลึกลับสลับซับซอนกระฉอนโลก หรือแมกระทั่งสงครามโลกทั้งสองครั้งที่ผานมา 
จะปฏิเสธไมไดเลยวามีเงาทะมึนของยิวเขาไปเกี่ยวของทุกครั้ง ไมวาในฐานะผูปฏิบัติ ผูชักใยอยู
เบื้องหลังหรือผูไดรับประโยชนจากเหตุการณที่แทจริง  

สําหรับยิวแลว พวกเขาถือม่ันวา ชาวยิวคือกลุมชนท่ีอัลลอฮฺ  ไดคัดสรรแลว อัลลอฮฺ 
 ไดสรางพวกเขาจากธาตุดินชนิดพิเศษที่แปลกจากธาตุดินอันเปนสวนประกอบของมนุษย
ทั่วไป อัลลอฮฺ  ไดสรางพวกเขาในรูปแบบของมนุษยในลักษณะเฉพาะ ในคัมภีร     โตราหที่
ถูกบิดเบือนระบุวา ชนที่ไมใชยิวเกิดจากน้ําอสุจิของลา พวกเขามีฐานะเทาเทียมกับสัตวที่มี
หนาที่คอยใหบริการและอํานวยความสะดวกแกยิวเทาน้ัน ดังน้ันเพ่ือใหการบริการนี้สะดวกขึ้น 
                                                  
6 อีกชื่อหน่ึงซ่ึงเปนที่รูจักอยางแพรหลายของซูเราะฮฺน้ีคืออัลอิสเราะอฺ 
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อัลลอฮฺ  จึงสรางกลุมชนท่ีไมใชยิวเปนรูปมนุษยแทน บานและที่อยูอาศัยของชนที่ไมใชยิว
เปรียบเสมือนคอกสัตวเทานั้น จึงไมแปลกสําหรับพวกเขาที่จะยึดครองและทําลายทรัพยสินของ
คนอื่นไมวาดวยวิธีการใดก็ตาม พวกเขาจึงสามารถย่ํายี บุกรุก รุกรานราวีใครก็ไดตามอําเภอใจ 

เน่ืองจากนบีดาวูดและนบีสุลัยมานเคยเปนกษัตริยผูยิ่งใหญซ่ึงครอบครองอาณาจักรอัน
กวางใหญไพศาล ในฐานะที่เปนวงศวานของนบีทั้งสองทาน ยิวจึงมีความรูสึกวาจําเปนตองสืบ
สานอาณาจักรอันยิ่งใหญของบรรพบุรุษน้ีไว ถึงแมจะตองกดขี่ขมเหงสรางความเดือดรอนแก
มนุษยชาติในทุกหยอมหญาก็ตาม พวกเขาไดแอบอางการกระทําของนบีมูซาครั้นยังอยูในวัย
หนุมซ่ึงไดเขาไปชวยเหลือชาวอิสรออีล ซ่ึงกําลังตอสูกับชาวอียิปตคนหนึ่ง นบีมูซาไดฆาชาว
อียิปตคนนี้ พวกเขาจึงบิดเบือนเหตุการณน้ีเพ่ือเปนใบเบิกทางสรางความชอบธรรมที่จะเขนฆา
ใครก็ไดที่เปนศัตรูของยิว ทั้ง ๆ ที่นบีมูซาไมไดต้ังใจที่จะฆาชาวอียิปตคนนั้นเลย เพียงแค
ตองการใหความชวยเหลือแกพรรคพวกเดียวกัน จึงไปชกเขาขางชาวอิสรออีล ดวยเหตุน้ี
หลังจากที่ชาวอียิปตคนนั้นเสียชีวิตไป นบีมูซาก็สํานึกผิดและเสียใจกับการกระทํานี้ถึงกับกลาว
วา น่ีคือเปนการกระทําของมารราย แทจริงมันคือศัตรูอันชัดแจง นบีมูซาจึงขอลุแกโทษจากการ
กระทําตามอารมณช่ัววูบน้ี และอัลลอฮฺ  ก็ทรงอภัยเกี่ยวกับเร่ืองน้ีอัลลอฮฺ  ไดกลาวในอัลกุ
รอานวา  

 m  M  L  K   J  I  HG  F  E  D  C  B  A
   ̂]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T     S  R  Q  P  O  N
  o   n  m  l  kj  i    h  g  f  e  d  c  b  a   ̀ _
     b      a  ̀_     ~  }      |  {  z      y  x  w  v      u  t  s  r  qp

  o   n  m     l  k  j  i   h  g  f  e  d      cl 
     ١٧ - ١٤: القصص

ความวา 
  “และเมื่อเขา  (มูซา) บรรลุความเปนหนุมและเติบโตเต็มที่แลวเราไดใหความเขาใจและ
ความรูแกเขา และเชนน้ันแหละ เราจะตอบแทนแกบรรดาผูกระทําความดี (14) 

และเขา (มูซา) ไดเขาไปในเมือง ขณะท่ีชาวเมืองกําลังพักผอนเขาไดเห็นชายสองคนตอสู
กันอยูในน้ัน คนหนึ่งมาจากพวกพองของเขาและอีกคนหนึ่งมาจากฝาย (ที่เปน) ศัตรูของเขา ดังน้ัน 
คนที่มาจากพวกพองของเขาไดรองขอความชวยเหลือ เพ่ือใหปราบฝายที่เปนศัตรูของเขา มูซาได
ตอยเขาแลวไดฆาเขา เขากลาววา “น่ีมันเปนการกระทําของชัยฏอน แทจริงมันเปนศัตรูที่ทําใหหลง
ผิดอยางแจงชัด (15) 

เขาจึงกลาววา “ขาแตพระเจาของขาพระองค แทจริงขาพระองคไดอธรรมตอตนเอง ดังน้ัน 
ขอพระองคทรงอภัยใหแกขาพระองคดวย แลวพระองคก็ไดอภัยใหเขา แทจริงพระองคเปนผูทรง
อภัย ผูทรงเมตตาเสมอ (16) 
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เขาไดกลาววา “ขาแตพระเจาของขาพระองค การที่พระองคไดทรงโปรดปรานแกขา
พระองค ขาพระองคจะไมเปนผูสนับสนุนผูกระทําผิดอีกตอไป” (17)  (อัลเกาะศ็อศ 28 : 14-17) 

ทั้ง ๆ ที่เหตุการณน้ีเกิดขึ้น เม่ือครั้นที่มูซายังไมไดรับการแตงต้ังเปนนบี และนบีมูซาก็
เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพรอมต้ังเจตนารมณวาจะไมสนับสนุนผูกระทําผิดเยี่ยงตนเองอีกแลว คลาย
กับเปนการสงสัญญาณอะไรบางอยางใหกับชาวยิว แตชาวยิวก็บิดเบือนคําสอน และหยิบยก
เหตุการณน้ีเพ่ือสรางความชอบธรรมและเปนตนแบบสําหรับการฆาคนอื่นไดอยางไมละอายฟา
ดิน 

บนพื้นฐานแนวคิดน้ี ยิวจึงสามารถขโมยทรัพยสินผูอื่น หลอกลวง โกหกมดเท็จ กิน
ดอกเบี้ย ผิดประเวณี ปฏิบัติตนตอมนุษยดวยวิธีการที่ฝาฝนคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
หรือแมกระทั่งการเขนฆาชีวิตที่บริสุทธิ์ก็ตาม จึงไมแปลกที่เราจะพบวายิวไดปฏิบัติตอชาวโลก
อยางทารุณโหดเหี้ยม และสรางความเจ็บแคน เอือมระอาใหกับชาวโลกตามปรากฏใน
ประวัติศาสตรอันมากมายเพียงใด เม่ือมีการนึกถึงความสุดยอดของความชั่วรายของคน ๆ หน่ึง
ซ่ึงประกอบดวยความอิจฉาริษยา การหลอกลวง ชอบยุแหยผูคนเขาทํานองยุใหรําตําใหร่ัว เอารัด
เอาเปรียบ ตระหนี่ถี่เหนียว เจาเลหเพทุบาย เปนคนรอยลิ้นกะลาวน  ลิ้นกระดางคางแข็ง ระยํา
ตําบอน เกือบทุกสังคมในโลกนี้จะตองนึกถึงและช้ีหนาไปที่ชาวยิว พวกเขาจึงเปนตํานานแหง
ความชั่วรายที่ยังมีชีวิตที่สามารถพิสูจนไดต้ังแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน และอัลลอฮฺ  ไดเปด
โปงสันดานโฉดนี้ใน        อัลกุรอานใหผูศรัทธาไดทบทวนอานเพื่อจําไวเปนบทเรียนจนกระทั่ง
วันกิยามะฮฺ 

ชาวยิวถูกขับไลออกจากประเทศโปรตุเกสและสเปน ยิวถูกไลออกจากประเทศอังกฤษเมื่อ
ป ค.ศ.1290 และจากประเทศฝรั่งเศสสองครั้ง คร้ังแรกในป ค.ศ. 1306 และครั้งที่สองในป ค.ศ.
1394  พวกเขาถูกเนรเทศออกจากเบลเยี่ยมเม่ือ ค.ศ.1370 จากเชคโกสโลวาเกียใน ค.ศ.1380  
ฮอลแลนดขับไลพวกยิวออกจากประเทศเมื่อ ค.ศ.1444  อิตาลีขับไลออกจากประเทศเมื่อ ค.ศ.
1540 พวกเขาถูกขับออกจากเยอรมันใน ค.ศ.  1551 สวนรัสเซียเนรเทศพวกเขาเมื่อป ค.ศ.1510   
การถูกเนรเทศกลายเปนธรรมเนียมชีวิตของชาวยิวมาตั้งแตตนแลว และถาเรามองดู
ประวัติศาสตรของยิวตอนตน ๆ ก็จะพบวาพวกเขาไดพบชะตาชีวิตอยางเดียวกันมาตลอด มัน
เปนโทษทัณฑและคําสาปแชงของพวกเขา ถึงแมวาพวกเขาจะเรียกตัวเองอยางพกลมวา 
“ประชาชาติที่พระเจาทรงเลือก” ก็ตามที  

การที่พวกเขาถูกเนรเทศและไดรับการดูถูกเหยียดหยามจากประชาคมโลกนี้ เปนเพราะ
พวกเขาปฏิเสธคําสอนของอัลลอฮฺ  สรางศัตรูกับมวลมนุษยและเขนฆาบรรดาศาสดา มหา
บริสุทธิ์แดอัลลอฮฺ  ซ่ึงไดกลาวในอัลกุรอานวา  

 m       x  w  v   u  e  d  c  b       a  ̀   _  ~  }  |  {  z  y   
  q  p  o  n  m       l  k   j  ih  g  f

  z  y  x  w     v  u  ts        rl آل عمران  
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ความวา    
ความต่ําชาไดถูกฟาดลงบนพวกเขา ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเขาถูกพบ นอกจากดวยสายเชือก

จากอัลลอฮฺ  (พวกเขาจะพนจากความต่ําชาไดก็ตอเม่ือพวกเขายึดมั่นคําสอนของอัลลอฮฺ  
เทานั้น)และสายเชือกจากมนุษย (การมีชีวิตความเปนอยูรวมกับผูศรัทธาดวยความบริสุทธิ์ใจไมต้ัง
ตนเปนศัตรูและบอนทําลาย) และพวกเขาจะนําความกริ้วโกรธจาก อัลลอฮฺ  กลับไป และความขัด
สนก็จะถูกฟาดลงบนพวกเขา น่ันก็เพราะวาพวกเขาเคยปฏิเสธบรรดาโองการของอัลลอฮฺ และฆา
บรรดานบีโดยปราศจากความเปนธรรม น่ันก็เน่ืองจากการที่พวกเขาดื้อดึง และเคยทําการละเมิด (อา
ละอิมรอน 3 : 112) 

เพ่ือใหทานผูอานเขาใจเขาถึงธาตุแทของสันดานยิว ขอใหทานผูอานศึกษาอัลกุรอานใน
อายะฮฺที่จะกลาวนี้ 

 m  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r    q  p
  i  h  g  f   e  d  c   b  a   ̀ _  ~  }  |
  v   u  t  s  r  q  p  o  n  m   lk  j
  £  ¢¡  �  ~  }   |  {     z  y  x  w
  °   ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦¥  ¤

   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  IH  G  F  ED  C   B  A
   L  K  J  N  Ml  اإلسراء   

 ความวา  
และเราไดแจงแกวงศวานของอิสรออีลในคัมภีรวา พวกเจาจะกอการเสียหายในแผนดินสอง

ครั้ง7 และแนนอน พวกเจาจะโอหังยโสยิ่ง (4) ดังน้ัน เม่ือสัญญาหน่ึงในสองคร้ังไดมาถึง เราไดสง
บรรดาบาวของเราผูมีอํานาจเขมแข็งเขาครอบครองพวกเจา แลวพวกเขาไดบุกเขาคนตามบานเรือน
และมันเปนสัญญาที่ไดเกิดขึ้นแลว (5) และเราไดใหพวกเจากลับมีอํานาจเหนือพวกเขา และเราได
ใหพวกเจามีทรัพยสินและบุตรหลาน และเราไดทําใหพวกเจามีร้ีพลมากมาย (6) หากพวกเจาทํา
ความดี พวกเจาก็ทําเพื่อตัวของเจาเอง และหากวาพวกเจาทําความชั่วก็เพื่อตัวเองดังน้ัน เม่ือ
สัญญาอีกขอหน่ึงไดมาถึง เพ่ือพวกเขากอความอับอายขายหนาแกพวกเจา และเพื่อเขาไปในมัสยิด
เชนที่พวกเขาไดเขาไปแลวในครั้งแรก และเพื่อทําลายสิ่งที่พวกเขาไดชัยชนะอยางหมดสิ้น (7) หวัง
วาพระเจาของพวกเจาจะทรงเมตตาแกพวกเจา และหากพวกเจากลับมา (กอกวน) อีกเราก็โตกลับ 
และเราไดใหนรกเปนที่คุมขังสําหรับผูปฏิเสธศรัทธา (8) (อัลอิสเราะอฺ 17 : 4-8) 

อัลกุรอานจํานวน 5 อายะฮฺดังกลาวขางตน ไดอธิบายใหเราทราบวา วงศวานของอิสรออีล 

                                                  
7  คือจะกอการเสียหายข้ึนในดินแดนฟลัสฏีนและรอบๆเมืองเปนจํานวนถึงสองครั้ง อิบนุอับบาส กลาววา ความเสียหายครั้งแรกคือการฆา
นะบีซะกะรียา คร้ังที่สองฆานะบียะหยา อะลัยฮิมัสสลาม 
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ซ่ึงไดแกยิวผูเปนลูกหลานของนบียะกูบเปนผูกอความเสียหายบนแผนดิน ทุกครั้งที่พวกเขามีอํานาจ 
ก็จะเหิม  เกริม ยโสโอหัง และสรางความวุนวายบนผืนแผนดิน หลังจากน้ัน อัลลอฮฺ  ก็จะสงบาว
ของพระองคที่เขมแข็งเขาไปปราบปรามพวกเขา จนพวกเขาตองกระจัดกระจายบนพื้นแผนดิน ดังที่อัล
กุรอานกลาววา  

 m n  m  l po l    األعراف  

ความวา     
และเราไดแยกพวกเขาออกเปนกลุมๆ (คือใหกระจัดกระจายไปอยูทุกประเทศ) ในแผนดิน  

(อัลอะร็อฟ 7: 168) 
หลังจากนั้น พวกเขาก็กระจัดกระจายทั่วทุกมุมโลก แตดวยความฉลาดแกมโกงของพวกเขา 

จึงสามารถกลับมีอํานาจขึ้นมาใหมพรอมดวยทรัพยสินเงินทอง และเหลาบริวารรี้พลอันมากมาย พวก
เขาก็จะหวนกลับกระทําความเดือดรอนแกชาวโลกอีกครั้ง แตอัลลอฮฺ  ก็สัญญามั่นวาหากพวกเขา
กลับมากอกวนอีกอัลลอฮฺ  ก็โตกลับดวยการลงโทษทัณฑพวกเขาจากพระองคเชนเดียวกัน อัลลอ
ฮฺ  ไดกลาวไววา  

 m ~  }  |  {  z  y  x  w  v  c  ba   ̀  _  
  k  j  i   h  gf  e  dl  األعراف                  

ความวา  
และจงรําลึกขณะที่พระเจาของเจาไดแจงใหทราบวา แนนอนพระองคจะสงมาใหมี

อํานาจเหนือพวกเขาจนถึงวันกิยามะฮฺ ซ่ึงผูที่จะบังคับขูเข็ญพวกเขา ดวยการทรมานอันรายแรง 
แทจริงพระเจาของเจานั้น ทรงเปนผูรวดเร็วในการลงโทษและแทจริงพระองคน้ันคือผูทรงอภัย
โทษ ผูทรงเอ็นดูเมตตา (อัลอะร็อฟ 7 : 167) 

นอกจากนี้อัลกุรอานไดเปดโปงนิสัยประจําตัวของยิว สวนหน่ึงไดแก  
1. ชอบละเมิดสัญญา   อัลลอฮฺ  กลาววา 

 m  ³  ²  ±     °  ̄   ®¬  «  ª  ©  ̈   §l     
 

ความวา  
และคราใดที่พวกเขาไดใหคํามั่นสัญญาใด ๆ ไว กลุมหน่ึงในพวกเขาก็เหว่ียงสัญญานั้นทิ้ง

เสียกระนั้นหรือ? หามิไดสวนมากของพวกเขาไมศรัทธาตางหาก (อัลบะเกาะเราะฮ 2 : 100)  
2. ไมมีความซื่อสัตย คดโกง โกหกตอแหล อัลลอฮฺ  กลาววา 

m±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ³²  l  
ความวา 

และเจาก็ยังคงมองเห็นอยูในการคดโกงจากพวกเขา นอกจากเพียงเล็กนอยในหมูพวก
เขาเทานั้น (อัลมาอิดะฮ 5 :13) 
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3. บิดเบือนคัมภีร อัลลอฮฺ  กลาววา 

 mR  Q  P  O  N  M  Ll     
 

ความวา  
จากบางคนในหมูผูเปนยิวน้ัน พวกเขาบิดเบือนบรรดาถอยคําใหออกจากที่ของมัน (อันนิ

สาอฺ 4: 46)      
4. ฆาบรรดาศาสดา อัลลอฮฺ   กลาววา 

 

 m  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä     Ã   Â  Á  À  ¿
   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ël      

ความวา  
แทจริงน้ันเราไดเอาสัญญาแกวงศวานอิสราอีล และเราไดสงบรรดารอซูลมายังพวกเขา 

ทุกครั้งที่รอซูลคนใดนําสิ่งที่จิตใจของพวกเขาไมชอบมายังพวกเขาแลว กลุมหน่ึงพวกเขาก็
ปฏิเสธ และอีกกลุมหน่ึงพวกเขาก็ฆาเสีย  (อัลมาอิดะฮ 5: 70) 
5. ฆาบรรดาผูเชิญชวนสูอัลลอฮ  ดังที่อัลลอฮฺ  ไดกลาววา 

 
 

m  ¶   µ   ́ ³  ²  ±  °    ̄ 
  ¹  ̧l     

 

ความวา   
และพวกเขาฆาบรรดาผูที่ใชใหมีความยุติธรรม จากหมูประชาชนนั้น  (อาลิอิมรอน 3 : 

21)   
6. แสดงมารยาททรามตออัลลอฮ   ดังที่อัลลอฮฺ  กลาววา    

             

   m K     J     I     H     G     F     E     D     C     B     A L  O     N     M      
  X  W  V  U    T  S     R  Q  Pl  

      

ความวา  
แนนอนยิ่ง อัลลอฮทรงไดยินคําพูดของบรรดา (พวกยิว) ผูที่ กลาววา แทจริงอัลลอฮฺน้ัน

เปนผูยากจน และพวกเรานั้นเปนผูม่ังมี เราจะจารึกสิ่งที่พวกเขาไดกลาวไว (อาลิอิมรอน3:181) 
7. จิตใจแข็งกระดาง อัลลอฮฺ  กลาววา              

 m  q  p  o        n  m   l  k  j  i  h  gl 
ความวา  

แลวหลังจากนั้น หัวใจของพวกเจาก็แข็งกระดาง มันประดุจหิน หรือแข็งกระดางยิ่ง
กวา (อัลบะเกาะเราะฮ 2 :74) 



 21

8. เคียดแคนและเปนศัตรูกับมุสลิมอยางรุนแรง อัลลอฮฺ  กลาววา  

m ̈§  ¦     ¥  ¤     £  ¢     ¡  �    ~ l 
ความวา  
แนนอน เจาจะพบวา หมูชนที่เปนศัตรูอันรุนแรงแกบรรดาผูที่ศรัทธานั้นคือชาวยิว และ

บรรดาผูที่ต้ังภาคีแกอัลลอฮฺ (อัลมาอิดะฮฺ 5: 82) 
น่ีคือสวนหน่ึงของคุณสมบัติประจําตัวชาวยิวที่ไมเคยเปลี่ยนแปลง ถึงแมวันเวลาผานไป 

แตประวัติศาสตรมักหวนกลับเขาสูวงจรเดิมอยูเสมอ มาตรการ กลยุทธ และผูแสดงอาจแตกตาง
กันบางตามยุคสมัย แตเคาโครงเรื่องก็มาจากตนฉบับอันเดียวกัน มีเปาหมายและวัตถุประสงค
อันเดียวกันซ่ึงไดรับการตกผลึกมาจากพฤติกรรมทางสังคม ความเชื่อพ้ืนฐานและทัศนคติอัน
เดียวกัน มีคําตอบที่คลายคลึงกัน และทายสุดแลวก็จะไดรับโทษทัณฑจากอัลลอฮฺ  ใน
ลักษณะเชนเดียวกัน เพราะนี่คือวิถีแหงอัลลอฮฺ  ที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงและไมมีทางที่จะ
เปลี่ยนแปลง จนกระทั่งวันกิยามะฮฺ    (วันส้ินโลก) 
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ยิวกับลัทธิกอการราย 
 
 
แนวคิดของยิวเกี่ยวกับการกอรายมีรากเหงามาจากความเชื่อที่บิดเบือนซ่ึงเคียดแคน

บรรดาผูที่ดํารงตนในความดี  บรรดานบีทั้งหลายและบรรดาผูธํารงไว ซ่ึงความยุติธรรม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชาติมุสลิมผูศรัทธาตอนบีมูฮัมมัด  ประวัติศาสตรของชาวยิว จึงเปน
ประวัติศาสตรที่แปดเปอนดวยเลือดผูบริสุทธิ์  การทรยศหักหลัง  การหลอกลวง  ละเมิดสัญญา
และพฤติกรรมไรศีลธรรมทั้งหลาย  การที่จะเรียกวาพวกเขามีพฤติกรรมเยี่ยงสัตวปาที่ดุราย ดู
เหมือนวาจะนอยไปและไมคอยยุติธรรมกับเหลาสิงสาราสัตวมากนัก  ทั้งน้ีเน่ืองจากสัตวปาจะลา
เหยื่อเพียงเพื่อประทังชีวิตไปวัน ๆ เทานั้น  แตยิวไซออนนิสตไมเคยอิ่มหนํากับคราบเลือดและ
ซากศพของชีวิตมนุษยไมวาจะเปนเด็ก  สตรี  คนแกหรือหญิงมีครรภก็ตาม 
 ปรากฏในหนังสือคําสั่งเสียสําหรับชาวยิววา 
 “ทานจงทําลายลางชาวโลกใหส้ินซาก หามใหอภัยโดยเด็ดขาด อยาริทําสัญญาใดๆ กับ
พวกเขา จงฆาพวกเขาทั้งหมด ไมวาจะเปนชาย หญิง เด็กนอย หญิงมีครรภ วัวควาย แพะแกะ 
มาและลา” 

คัมภีรโตราหที่มีการบิดเบือนไดระบุวา 
“หากเจาเขาประชิดเมืองใด และชาวเมืองน้ันประกาศสงครามกับเจา เจาจงลอมเมืองน้ัน 

เม่ือใดที่เจาประสบชัยชนะ เจาจงฆาพลเมืองที่เปนชายดวยดาบของเจา สําหรับสตรี เด็กๆ สัตว
ตลอดจนสิ่งของตาง  ๆที่มีอยูในเมืองน้ัน เจาจงใชประโยชนตามอําเภอใจ แตสําหรับพลเมืองที่อาศัย
อยูในดินแดนที่พระเจาประทานแกพวกเจา (ฟลัสฏีน) เจาจงอยาปลอยใหพวกเขามีชีวิตแมเพียงคน
เดียว เพราะหากเจาปลอยใหพวกเขามีชีวิต พวกเขาก็จะสรางปญหาใหกับพวกเจาได และพวกเขา
อาจยื้อแยงที่ดินและที่อยูอาศัยของพวกเจา” 

หน่ึงในคําสอนโตราหไดบัญญัติวา 
“ขาจะมอบใหแกเจาและวงศวานของเจา แผนดินทั้งหมดที่อยูบริเวณแมนํ้าไนลจนกระทั้ง

แมนํ้ายูเฟรติส” 
โมเชห ดายัน หน่ึงในแกนนํากอการรายยิวเคยกลาววา 
“หากเรามีคัมภีรโตราห และเรายึดม่ันวาเราคือประชาชาติแหงคัมภีรโตราห ดังน้ันจึงเปน

หนาที่ของเราทุกคนที่จะตองทวงคืนแผนดินทั้งหมดที่ถูกระบุไวในคัมภีรโตราหใหเปนกรรมสิทธิ์
ของเรา” 

แผนดินที่อยูระหวางแมนํ้าไนลจนถึงแมนํ้ายูเฟรติส ครอบคลุมประเทศตางๆ ไดแก อียิปต 
จอรแดน ซีเรีย เลบานอน ค็อยบัร (จังหวัดหน่ึงทางภาคเหนือของประเทศซาอุดิอาระเบีย) และอีรัก 
 Dr. Theodor Herzl ผูกอต้ังลัทธิไซออนิสต กลาววา 
 “หากมีโอกาสยึดครองแผนดินกุดส และฉันยังมีชีวิตอยูและสามารถทําตามอําเภอใจแลว 
แนนอน ฉันจะทําลายทุกอยางที่ไมใชสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว และฉันจะเผาทําลายโบราณวัตถุ
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ตาง  ๆใหสิ้นซาก” 
 ในบันทึกขอสนธิสัญญา ยิวไซออนนิสตไดกลาววา 
 “ผลลัพธที่ดีที่สุดสูการครอบครองโลกคือ การไดมาดวยวิธีการใชความรุนแรงและการกอ
การราย ไมใชดวยวิธีสานเสวนาทางวิชาการ มนุษยทุกคนมีความพยายามเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ 
และทุกคนเสนหาที่จะสถาปนาตนเองเปนจอมเผด็จการ” 
 นายเบนกูเรียน นายกรัฐมนตรีคนแรกของรัฐกอการรายอิสราเอล ตลอดจนบรรดาสานุศิษย
ของ นายราบิน และเปเรส ตางก็ยอมรับวา ความรุนแรงและการกอการรายเทาน้ันที่เปนหลักประกันให
คนอาหรับยอมรับการมีอยูของรัฐอิสราเอลและยอมอพยพออกจากแผนดินของตนเอง ชาวยิวได
สนับสนุนการใชความรุนแรงและการกอการรายตอชาวฟลัสฏีนกอนที่จะขยายวงการใชความรุนแรงสู
ประเทศอาหรับที่ใกลเคียง 
 ชาวยิวศรัทธามั่นวาพวกเขาคือประชาชาติที่มีเกียรติเหนือชนชาติอื่น ๆ  และพวกเขาคือ
ชนชาติที่ไดรับการคัดเลือกจากอัลลอฮฺ   ชนที่ไมใชยิวลวนเปนลาที่ตองเปนสัตวพาหนะสําหรับ
ชาวยิวเทานั้น สวนหน่ึงที่เปนคํากลาวของบรรดานักปราชญของชาวยิวไดแก 
 “ชาวอาหรับนับลานคน ไมสามารถเทียบเคียงกับเล็บมือของยิวคนเดียว” 
       “เราไมสามารถยึดครองแผนดินดวยวิธีเจรจาสันติภาพ แตดวยวิธีการหลั่งเลือดเทานั้นที่ เรา
สามารถยึดครองแผนดิน” 
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ลัทธิไซออนิสต 
และแผนการกอตั้งรัฐอิสราเอล 

 
 
ป ค.ศ.1770 นักลงทุนขามชาติไดรวมประชุมกอต้ังมูลนิธิ  โรดเชิลด ซ่ึงมีสํานักงานใหญ

ที่เมืองแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน และไดมอบหมายใหยิวคนหนึ่งช่ือ อาดัม ไวซเฮอวิท ราง
บันทึกขอสนธิสัญญา ของนักปราชญอาวุโสแหงไซออน8ใหเปนปจจุบัน อาดัมไดรางบันทึกขอ
สนธิสัญญาดังกลาวอยางสมบูรณเม่ือป ค.ศ.1776 เน้ือหาหลักที่ไดรับการบรรจุในแผนนี้คือ 
ทําลายระบอบการเมืองและคําสอนศาสนาที่มีอยู เพ่ือเปดทางใหกับยิวในการครอบครองโลก 
เผยแพรแนวคิดของยิวที่มีการบิดเบือนแทนที่ความเชื่อทางศาสนา   ยุแหยประชาคมโลกใหเกิด
ความหวาดระแวง บาดหมางและปะทุสงครามระหวางกัน ปลูกเมล็ดพันธุแหงความขัดแยงดาน
เศรษฐกิจ การเมือง ดินแดน เผาพันธุ ความเชื่อและแนวคิดระหวางคนในชาติ เพื่อใหเกิดความ
ขัดแยงตลอดเวลา และเปนโอกาสใหแกยิวในการควบคุมสถานการณและเก็บเกี่ยวผลประโยชน
ไดอยางเต็มที่ 

ป ค.ศ.1776 ไดจัดต้ังองคกรรัศมีแหงพระเจา โดยสามารถรวบรวมบุคคลที่มีช่ือเสียงจาก
ทุกสาขาอาชีพไมวาดานศิลปะ ภาษา การศึกษา นักวิชาการ เศรษฐศาสตร นักธุรกิจจํานวนเกือบ 
2,000 คน พรอมกําหนดมาตรการสําคัญที่จะตองยึดเปนแนวปฏิบัติ ไดแก 
1. ใชอํานาจเงินและสตรีในการควบคุมผูมีอิทธิพลและผูมีตําแหนงบทบาทสําคัญในทุกระดับช้ัน

ของสังคม ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐ เอกชนหรือประชาสังคมก็ตาม ทั้งน้ีเพ่ือผลประโยชนของ
องคกร 

2. สมาชิกที่เปนนักวิชาการและอยูในแวดวงทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับนักศึกษาที่เรียน
ดี หรือมาจากครอบครัวชนช้ันสูง เพ่ือสรางเปนทายาทในการเผยแพรแนวคิดขององคกร ทั้งน้ีดวย
การใหทุนการศึกษาและสนับสนุนดานการเรียนของพวกเขาอยางเต็มที่  

3. ตองผลักดันบุคคลที่ยอมสวามิภักดิ์ตอแนวคิดน้ีใหเปนผูนํารัฐบาลหรือเปนหัวหนาสวน
ราชการ โดยมีองคกรนี้เปนผูบงการอยูเบื้องหลัง ทั้งน้ีเพ่ือจะไดปฏิบัติแผนการขององคกรได
อยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. สมาชิกทุกคนตองพยายามเขาไปมีบทบาทดานหนังสือพิมพและสื่อประชาสัมพันธทุกแขนง 
เพื่อสามารถเผยแพรแนวคิดและช้ีนํามวลชนตามความตองการขององคกร 

หลังจากนั้นองคกรนี้ ไดเขาไปซึมซับในองคกรตาง ๆ ทั่วโลกในรูปแบบและช่ืออัน
หลากหลาย จนกระทั่งเกิดปฏิวัติฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ. 1798   เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหวางป 

                                                  
8 ไซออน เปนชื่อของภูเขาลูกหน่ึงของเยรูซาเล็มโบราณ ชาวยิวเชื่อวาทานศาสดาดาวูดไดสรางสักการะสถานหลังหน่ึงไวบนน้ัน  
จึงถือกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ชาวยิวนําเอามันมาใชประโยชนและตั้งใหคําวาไซออนเปนสัญลักษณแหงความมุงหมายอันหางไกล
ของตน จึงกลายเปนลัทธิไซออนิสม (Zionism) 
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ค.ศ.1914 - 1918 และ สงครามโลกครั้งที่ 2 ระหวางป ค.ศ. 1930 - 1945 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดต้ังรัฐยิว ไดเร่ิมอยางเปนรูปธรรมโดยรัฐบาลอังกฤษที่ไดกอต้ังสถาน

กงสุลครั้งแรกที่เมืองกุดสระหวางป ค.ศ.1839 - 1840  ซ่ึงรัฐบาลอังกฤษไดประกาศเจตนารมณใน
การปกปองยิว ในขณะท่ีหนังสือพิมพไทมสของอังกฤษชวงน้ันไดเร่ิมปลุกกระแสความเปนไปได
ของการกอต้ังรัฐอิสราเอลโดยการอุดหนุนของรัฐบาลอังกฤษ หลังจากนั้นมีการสงเอกอัครราชทูต
อังกฤษและสหรัฐอเมริกาเพื่อติดตอเจรจากับสุลฏอนอับดุลฮามิด กษัตริยราชวงศอุษมานียะฮฺ 
เกี่ยวกับโครงการการใหพํานักแกชาวยิวในฟลัสฏีน ซ่ึงไดรับการปฏิเสธจาก     สุลฏอนอับดุลฮามิด
พรอมกลาววา ชาวยิวสามารถพํานัก ณ สวนใดก็ไดในแผนดินที่ครอบครองโดยอาณาจักรอุษมานี
ยะฮฺ ยกเวนฟลัสฏีน  พระองคไมเพียงปฏิเสธขอเสนออยางเดียว แตยังออกกฎหมายป  ค.ศ.1880 
หามมีการอพยพชาวยิวเขามาพํานักในฟลัสฏีนและหามชาวยิวครอบครองที่ดินในฟลัสฏีน 
กฎหมายในลักษณะดังกลาวไดมีการรื้อฟนข้ึนใหมในป ค.ศ.1893 โดยกําชับหามชาวยิวทําการซื้อ
ขายที่ดิน ณ ดินแดนฟลัสฏีนโดยเด็ดขาด 

ราวป ค.ศ. 1897 ไดมีการกอต้ังกลุมลัทธิไซออนิสต (Zionism) โดยกลุมชาวยิวปญญาชน
และพอคายิวที่ทํามาหากินจนร่ํารวยจากทั่วทุกมุมโลกจํานวน 900 คน ซ่ึงเปนผูแทนองคกรยิว กวา 
600 องคกรไดจัดประชุมที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยมีจุดประสงคเพ่ือนําชาวยิวเขา
ไปต้ังถิ่นฐานสรางชาติยิวข้ึนใหมบนแผนดินฟลัสฏีน หลังจากกระจัดกระจายเปนผูอาศัยในประเทศ
ตางๆ เชน รัสเซีย เยอรมัน โปแลนด แคนาดา อังกฤษ ซ่ึงกลุมไซออนิสตยึดมั่นในคัมภีรที่วา 
"ฟลัสฏีนคือดินแดนที่พระเจามอบไวเพื่อชาวยิว"  

  กลุมไซออนิสตใชเวลานับสิบปลงทุนกวานซื้อที่ดินจากเจาของที่ดินชาวอาหรับโดยอาศัย
ชองวางทางกฎหมายและความออนแอของระบบราชการ ตลอดจนจัดการพัฒนาพื้นที่ที่เคยแหงแลง
ใหสามารถเพาะปลูกได ถึงแมสุลฏอนอับดุลฮามิดจะออกกฎหมายหามชาวยิวซ้ือที่ดินในฟลัสฏีน 
แตทุกอยางก็สายเกินแก ที่ดินสวนใหญที่เปนมรดกตกทอดของชาวมุสลิม บัดนี้ไดกลายเปน
กรรมสิทธิ์ของยิวโดยถูกตองตามกฎหมายไปแลว 

ความพยายามของยิวไมหยุดเพียงแคน้ัน พวกเขาพยายามหวานลอมสุลฏอนอับดุลฮามิด
ในทุกวิถีทาง แตพระองคยังยึดม่ันในจุดยืนเดิม พระองคไดออกกฎหมายอนุญาตใหชาวยิวเขา
ในฟลัสฏีนในฐานะผูเยี่ยมเยียนโดยมีสิทธิพํานักไดไมเกิน 30 วันซ่ึงเปนที่ทราบดวยการออกวีซา
เลมแดง ทายสุดชาวยิวซ่ึงนําโดยเธียวดอร เฮอรเชิลไดยื่นขอเสนอมอบเงินจํานวน 5 ลานปอนด
เพื่อเปนคาตอบแทนสวนพระองคแกสุลฏอนอับดุลฮามิด และ150 ลานปอนดเพื่อเปนเงิน
งบประมาณฉุกเฉินของประเทศ ตลอดจนเงินอีกจํานวนเทาใดก็ไดที่กําหนดโดยอาณาจักรอุษมานี
ยะฮฺเพ่ือเปนเงินกูที่ปราศจากดอกเบี้ยและไมกําหนดเวลาชําระหนี้ ทั้งน้ีเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการ
อนุญาตใหยิวครอบครองผืนดินสามเหลี่ยมระหวางเมืองยาฟาและเดดซี (ทะเลมรณะ)  ทั้งๆ ที่ใน
ขณะน้ันอาณาจักรอุษมานียะฮฺประสบภาวะเศรษฐกิจย่ําแย และกําลังทําสงครามกับรัสเซีย แตสุ
ลฏอนอับดุลฮามิดก็ปฏิเสธขอเสนอดังกลาวอยางแข็งกราว พรอมกับกลาววา “ถึงแมทานจะหยิบ
ยื่นทองขนาดโลกน้ีทั้งใบ ขาพเจาไมมีวันที่จะรับขอเสนอของพวกทานได  ขาพเจาได
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บริหารอาณาจักรอิสลามและปกครองประชาชาติของ นบีมูฮัมมัด  มานานกวา 30 ป 
ขาพเจาไมยอมแปดเปอนประวัติศาสตรอิสลามที่บรรพบุรุษของขาพเจาไดรวมสรางมาใน
อดีตโดยเด็ดขาด  พวกทานไมมีวันที่จะไดแผนดินฟลัสฏีนตราบใดที่อาณาจักรของขาพเจา
ยังดํารงคงอยู” จุดยืนอันม่ันคงดุจภูผาของสุลฏอนอัดุลฮามิดในครั้งน้ีสรางความโกรธแคนแกยิว
มาก สุลัยมาน มันซูร ซ่ึงเปนชาวยิวไดบันทึกในจดหมายลับฉบับหน่ึงของเขาวา “เราไดเสนอจะให
เหรียญทองจํานวนมหาศาลแกสุลฏอนอับดุลฮามิดเพื่อเปนสินบนแลกกับการจะยกที่ดินผืนหน่ึงใน
เขตการปกครองของตุรกีใหเรา แตพระองคปฏิเสธและไลคนของเราออกมาอยางนาอัปยศ แตพวก
ทานจงมั่นใจเถิดวา ในเวลาอันเหมาะสมนี้ เราจะตองทําใหรัฐบาลที่เยอหยิ่งจองหองนี้พังทลายลง
กับพ้ืนดิน  และจะทํารายพวกตุรกีเสียจนใหสภาพของพวกเขาเปนทุกขยิ่งกวาสภาพของชาว
อินเดียนแดงในอเมริกาทีเดียว”  

หลังจากที่หมดหวังในการเจรจากับสุลฏอนอับดุลฮามิด ชาวยิวเร่ิมใชแผนสกปรกดวยการ
วางแผนโคนลมระบบเคาะลีฟะฮฺและลอบปลงพระชนม ซ่ึงในป ค.ศ. 1905 ไดเกิดระเบิดรถยนตพระ
ที่น่ังของสุลฏอนอับดุลฮามิด แตเน่ืองจากพระองคยังไมประทับบนรถยนตคันดังกลาว พระองคจึง
รอดชีวิตอยางหวุดหวิด หลังจากนั้นชาวยิวไดเร่ิมรณรงคใสรายสุลฏอนอับดุลฮามิดทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ โดยมีสมาคมลับทําหนาที่เปนศูนยการประชุม วางแผนและเปนศูนยปฏิบัติการ มี
การแพรกระจายคําขวัญ เชนภราดรภาพ เอกภาพ เสมอภาค มีการเผยแพรลัทธิชาตินิยมอาหรับ 
ขบวนการยังเตอรกไดรับการปลุกใจและสนับสนุนใหหันไปพึ่งการลอบวางเพลิงและการปลนสะดม 
จนกระทั่ง ป ค.ศ. 1924 ดวยการนําของขบวนการ ยังเตอรกที่นําโดย มุสตาฟา  กามาล  อะตาเต
อรก และอัสมัต อีโนโน ไดเสนอตอสภาแหงชาติตุรกี เพ่ือประกาศยกเลิกระบบเคาะลีฟะฮฺอิสลาม
และสถาปนาตุรกีเปนรัฐปฏิเสธศาสนา (Secularism) ที่แยกศาสนาออกจากอาณาจักร มีการยกเลิก
ระบบศาลปกครองอิสลาม ปดสถานศึกษาศาสนา ยกเลิกระบบมรดกอิสลาม เปลี่ยนอะซานจากภาษา
อาหรับเปนภาษาตุรกี ยกเลิกอักษรอาหรับเปนอักษรลาติน เปลี่ยนวันหยุดราชการจากวันศุกรเปน
วันอาทิตย มรดกอิสลามเหลานี้ถูกปราบปรามอยางเบ็ดเสร็จสมบูรณเม่ือป ค.ศ.1928 ถือเปนการ
ปดตํานานอาณาจักรที่ยิ่งใหญที่เคยเปนศูนยรวมของประชาชาติมุสลิมและสัญลักษณความเปน
ภราดรภาพอิสลามเปนเวลานานกวา 600 ป และเพื่อเปนการตอบแทนรางวัลความดีความชอบของ
ทาสรับใชที่ช่ือมุสตาฟา กามาล อะตาเตอรกนี้ ตุรกีจึงเปนประเทศแรกที่ไดรับอิสรภาพจากการเปน
ประเทศอาณานิคมของอังกฤษ  

 ป ค.ศ.1914 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 อาณาจักรอุษมานียะฮฺเปนฝายแพสงคราม และ
ในป ค.ศ. 1918 อาณาจักรอุษมานียะฮฺยอมลงนามสงบศึก ประเทศตาง ๆ ที่เคยอยูภายใตการ
ปกครองของอาณาจักร อุษมานียะฮฺจึงถูกเฉือนแบงเปนช้ิน ๆ โดยนักลาอาณานิคม โดย
เฉพาะฟลัสฏีน ซ่ึงตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษระหวางป ค.ศ.1920 - 1948   

ความขัดแยงในการครอบครองดินแดนแหงน้ียังคงคุกรุนอยูเร่ือยมาโดยมีกลุมไซออนิสต
เปนผูชักใยอยู ทั้งโดยเบื้องหนาและเบื้องหลัง จนกระทั่งภาคพื้นยุโรปเกิดสงครามโลกขึ้นและได
ลุกลามขยายวงกวางมายังดินแดนฟลัสฏีน  
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กลาวไดวาผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 1 คือการลมสลายของระบบเคาะลีฟะฮฺอิสลาม และ
ผลลัพธของสงครามโลกครั้งที่ 2 คือการสถาปนารัฐอันธพาลอิสราเอล ซ่ึงปฏิเสธไมไดเลยวาผูบงการ
ที่แทจริงและผูชักใยอยูเบื้องหลังของสงครามโลกทั้งสองคร้ัง หาใชใครอื่นนอกจากยิวไซออนิสตน่ัน
เอง 
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ฮามาส (HAMAS) คือใคร ? 
 

 
ฮามาส  คือองคกรทางการเมืององคกรหนึ่งของชาวฟลัสฏีน ไดรับการกอต้ังอยางเปน

ทางการเมื่อป ค.ศ.1987 โดยชีคอะหมัด ยาซีนเปนผูนําคนแรก เปนคํายอภาษาอาหรับวา  محاس 
(HAMAS) แปลวา ความเขมแข็ง มุงม่ันใฝสัมฤทธิ์ ยอมาจากคําวา     اإلسالمية     املقاومة      حركة  (Ḥarakat 

al-Muqāwamat al-Islāmiyyah) หมายถึง ขบวนการตอสูอิสลาม (Islamic Resistance Movement) 
ฮามาสไดเขาสูสนามการเมืองระดับชาติโดยสงผูแทนลงสมัครเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป 

เม่ือ 26 มกราคม 2006 ซ่ึงมีสมาชิกที่ไดรับชัยชนะการเลือกตั้งจํานวน 76 ที่น่ัง จาก 132 ที่น่ัง และ
สามารถจัดต้ังรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย  

ฮามาสถือวาความขัดแยงระหวางชาวฟลัสฏีนกับอิสราเอล    หาเปนความขัดแยงดานการ
กําหนดพรมแดนแตอยางใด แตรากเหงาของปญหาคือการมีอยูของอิสราเอลในแผนดินของพวกเขา
ตางหาก ฮามาสจึงมองอิสราเอลวา เปนชาตินักลาอาณานิคมของชาติตะวันตก ที่มีองคกร    ไซออ
นิสตหนุนหลัง เพ่ือยึดครองโลกอิสลามและสรางความแตกแยกในกลุมประเทศอาหรับเทานั้น ฮามาส
ใชแนวคิดอิสลามและถูกกอต้ังขึ้นหลังจากที่ชาวฟลัสฏีนจํานวนมากมองวา องคกรกูชาติฟลัสฏีน ที่
ช่ือ Palestinian Liberation Organization (PLO) โดยการนําของนายยัสเซอร อาราฟต หมดสภาพใน
การตอสูเพ่ือผลประโยชนของชาวฟลัสฏีน เน่ืองจาก PLO มีจุดยืนยอมจํานนตออิสราเอลกับสหรัฐ 
และกลายเปนองคกรหากินแบบทุจริตของนักการเมืองบางคน แตพอฮามาสไดรับเลือกตั้ง รัฐบาล
ตะวันตกกลับไมยอมรับผลการเลือกต้ังและตัดเงินสนับสนุนทุกอยางที่เคยใหชาวฟลัสฏีน สวน
อิสราเอลก็มีการวางแผนเพื่อใชกําลังทหารลมรัฐบาลฮามาส ในขณะเดียวกันอิสราเอลและตะวันตก
พยายามสรางความแตกแยกในหมูชาวฟลัสฏีน ดวยการหนุนหลังนักการเมืองของ PLO เชน
ประธานาธิบดีอับบาส ในที่สุด    อับบาสทําการรัฐประหารยึดอํานาจในเขตฝงตะวันตกของแมนํ้า
จอรแดน ซ่ึงนําไปสูการยึดอํานาจของฮามาสในฆ็อซซะฮฺ 

ฮามาสไดรับการสนับสนุนจากประชาชนฟลัสฏีนเพราะมีความจริงใจในการตอสูกับ
อิสราเอล ฮามาสจึงเปนหนามยอกอกของอิสราเอลและชาติตะวันตกตัวจริงที่สรางปญหาสกัดกั้นมิ
ใหอิสราเอลขยายดินแดนตามยุทธศาสตรของตน อิสราเอลมักโตตอบดวยการถลมบานเมืองของ
ฟลัสฏีนอยางรุนแรง นอกจากนี้มีการพยายามปดลอม  ฆ็อซซะฮฺเพ่ือไมใหประชาชนมีเช้ือเพลิง 
อาหารและยารักษาโรค แตในที่สุดฮามาสสามารถพังกําแพงใหคนเขาไปซื้อของในประเทศอียิปตได 
สวนรัฐบาลอียิปตที่เลิกสนับสนุนชาวฟลัสฏีนและหันมาเปนพันธมิตรที่ดีของสหรัฐมาหลายสิบป
แลว ไมสามารถปดกั้นชาวฟลัสฏีนที่พังกําแพง เพราะขบวนการภาคประชาชนภายในอียิปตออกมา
สนับสนุนชาวฟลัสฏีน เหตุการณน้ีพิสูจนวารัฐบาลอาหรับไมใชเปนที่พึ่งของชาวฟลัสฏีน แตเพ่ือน
แทของเขาคือขบวนการภาคประชาชน ที่มักคัดคานรัฐบาลเผด็จการอาหรับและยืนหยัดตอสูกับ
หนวยกอการรายยิว        ไซออนิสตที่แทจริง 
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 ชาวฟลัสฏีนเปนชนเดียวในโลกนี้ที่กําลังเผชิญหนากับศัตรูที่โหดรายปาเถื่อน มีผูนําที่
กลับกลอก มีเพ่ือนบานที่ทรยศหักหลัง หนําซ้ํายังมีประเทศมหาอํานาจที่คอยคุมครองและ
สนับสนุนใหมีการฆาลางเผาพันธุคร้ังยิ่งใหญและตอเน่ืองกวา 60 ป ซ่ึงถือเปนระยะเวลาแหงการ
ทรมานเพื่อนมนุษยที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ พวกเขาไมมีสิทธิ์มีชีวิตอยาง
สุขสบายแมกระทั่งในบานบนผืนแผนดินของตนเอง ชวงระยะเวลาดังกลาวพวกเขาตองนอนใน
สภาพตาขางเดียวตลอดเวลา จนกระทั่งเกิดขบวนการ “ฮามาส” ที่ถูกชาวโลกรุมประณามวาเปน
ขบวนการกอการรายสากล ทั้ง  ๆที่ฮามาสเปนเพียงองคกรภาคประชาชนที่ทําหนาที่ปกปองศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษยที่จะใชชีวิตบนผืนแผนดินของตนเองและเรียกรองสิทธิของตนเองที่ถูก
ปลนสะดมจากหนวยกอการรายสากลตัวจริงที่นําโดยยิวไซออนิสต 
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สวนหนึ่งของการสังหารหมู 
ที่ปฏิบัติการโดยยิวตอพี่นองฟลัสฏีน 

 
 
1.  การสังหารหมูที่ ดีรยาซีน (9/4/1948) 

หลังจากการประกาศรัฐอันธพาลอิสราเอล กลุมกอการรายยิวที่นําโดยนายเบกิน นายชารอน 
และเดวิด เบนกูเรียน ไดบุกจูโจมหมูบาน  ดีรยาซีน ซ่ึงมีประชากรจํานวน 700 คน ทามกลางความ
เงียบสงัดในคืนหนึ่ง ขณะที่ทุกคนกําลังหลับสนิท กลุมกอการรายยิวก็ไดบุกจูโจมทุกครัวเรือน พวก
เขาไดเขนฆาอยางโหดเหี้ยมแมกระทั้งเด็กเล็ก ผูหญิง แมกระทั่งสตรีมีครรภก็ถูกควานทองอยาง
อนาถ ใบหูและน้ิวมือของผูหญิงถูกเฉือนตัดไปเพราะตองการปลนสะดมตุมหูและแหวนที่นางสวมใส 
ทหารยิวไดกราดยิงชาวบานต้ังแตตี 2 เที่ยงคืนจนกระทั่งเที่ยงวันรุงข้ึน ทําใหผูคนเสียชีวิตจํานวน 
360 คน เหยื่อการกอการรายในครั้งน้ีสวนมากแลวคือ เด็ก สตรีและคนแกเฒา หมูบานดีรยาซีนจึง
กลายเปนตํานานแหงความโหดรายที่ถูกทหารยิวถลมจนราบเปนหนากลอง และกลายเปนดินแดน
ของชาวยิวนับแตน้ันมา 

 
2.  การสังหารหมูที่  กุฟร กอซิม  (29/10/1956) 

ทหารกอการรายยิวไดบุกจูโจมหมูบานเล็กๆ ช่ือกุฟร กอซิม  พรอมประกาศหามพลเมือง
ออกจากบาน ผูใดที่กลับบานชากวาที่กําหนดก็ถกูยิงทิ้งอยางทารุณ กระสุนของพวกเขาไมแยกแยะ
ระหวางเด็กเล็ก สตรี คนแกคนเฒา ทหารกอการรายยิวไดฆาพลเมืองทั้งหมด  49 คนและบาดเจ็บ
จํานวนมาก 

 
3. การสังหารหมูที่หมูบานกิบยะฮฺ     (14/10/1953) 

กิบยะฮฺ เปนหมูบานเล็ก  ๆที่มีประชากรประมาณ 200 คน  หนวยกอการรายยิวจํานวน 600 
คนพรอมอาวุธหนักที่นําโดยนายชารอน  ไดบุกจูโจมหมูบานนี้เปนเวลานานถึง  32  ช่ัวโมงติดตอกัน  
เปนผลใหบานเรือนจํานวน  56  หลังพังยอยยับ มัสยิดและโรงเรียนถูกถลมราบคาบ  ผูเสียชีวิตทั้ง
ชายหญิงและเด็กๆจํานวน  67  คน  และบาดเจ็บเปนจํานวนมาก 
 
4. การสังหารหมูที่มัสยิดอัลอักซอ 

หนวยกอการรายยิวไดบุกโจมตีมัสยิดอัลอักซอและเขนฆาพี่นองมุสลิมที่กําลังละหมาดใน
มัสยิด อัลอักซอจํานวน 3 คร้ัง เร่ิมต้ังแตป ค.ศ. 1990 , 1996 และ 2000 ตามลําดับ 

การฆาตกรรมในป ค.ศ. 1990 เกิดขึ้นกอนละหมาดซุฮริเพียงเล็กนอย สาเหตุมาจากกลุมกอการ
รายยิวจํานวนหน่ึงไดเขามาบริเวณมัสยิดอัลอักซอและไดวางศิลารากฐานสรางโดมสุลัยมานตามความ
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เช่ือของพวกเขา ทําใหมุสลิมที่อยูบริเวณน้ันไมพอใจและขัดขวางการกระทําดังกลาว กลุมกอการรายยิว
จึงบุกเขาไปกราดยิงใสผูที่กําลังละหมาดอยูในมัสยิดอัลอักซอทําใหมีผูเสียชีวิต 21 คนบาดเจ็บ 150 
คนถูกจับ 270 คน 

สํานักขาวฝร่ังเศสไดรายงานวา  “เลือดของเหย่ือการกอการรายไดไหลเปนแนวยาวกวา  
200  เมตร  ผูบาดเจ็บไดแหวกวายในทะเลเลือด ผูคนลมตายและบาดเจ็บเปนจํานวนมาก  มันเปน
ภาพที่นาเวทนาและเศราสลดเหนือคําบรรยาย” 

สําหรับการ ฆาตกรรมที่มัสยิดอัลอักซอครั้งที่ 3 เกิดข้ึนเม่ือ  28 กันยายน ค.ศ. 2000  
หลังจากที่ชาวมุสลิมไดประทวงนายชารอน  พรอมดวยทหารกอการรายของเขาที่เขามาเยือน
มัสยิดอัลอักซอ  เวลาประมาณ  9.00 น.ในเชาวันศุกร  ชาวมุสลิมนับหม่ืนไดรวมตัวกันที่
มัสยิดอัลอักซอเพื่อละหมาดวันศุกร ในขณะที่ทหารกอการรายยิวนับหม่ืนคนไดปดลอมมัสยิดอัล
อักซอ  กอนที่ชาวมุสลิมจะละหมาดวันศุกรเสร็จ  ทหารยิวจํานวน  250 คน ไดบุกเขาไปในมัส
ยัดอัลอักซอและกราดยิงผูที่กําลังละหมาดอยางบาคลั่ง เปนผลให 7 คนเสียชีวิตและ 250  คน
บาดเจ็บสาหัส  หลังจากนั้นเกิดการปะทะอยางรุนแรงระหวาง 2  ฝาย  หนวยกอการรายยิวไดใช
เฮลิคอปเตอรกราดยิงเขาไปในมัสยิด  พวกเขาไดปดลอมโรงพยาบาลในบริเวณอัลกุดส  เพื่อสกัด
กั้นไมใหผูบาดเจ็บถูกลําเลียงเขาไปในโรงพยาบาล 
5. การสังหารหมูที่มัสยิดอิบรอฮีมี  ที่หมูบานอัลคอลีล 

ฆาตกรรมอันนาสยดสยองนี้เกิดขึ้นวันที่ 15 รอมฎอน 1414  (1994)  ขณะที่ชาวมุสลิม
กําลังละหมาดซุบฮิและกําลังกมสุูด ทันใดก็มีเสียงกัมปนาทกึกกองดวยเสียงปนและระเบิดที่
หนวยกอการรายยิวไดกระหน่ํายิงผูที่กําลังละหมาด  เปนเหตุใหคราชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจํานวน  
350  คน  พวกเขาไดลอมมัสยิดอิบรอฮีมีและไมอนุญาตใหผูคนเขาออกได  เพื่อสกัดฝูงชนมิใหปฐม
พยาบาลเหยื่อกระสุนที่อยูในมัสยิด  หนวยกอการรายยิวไดกราดยิงมุสลิมที่พยายามเขามา
ชวยเหลือพ่ีนองที่อยูในมัสยิด  พวกเขาไดเขนฆาพี่นองมุสลิมแมกระทั่งขณะนําศพไปยังสุสานหรือ
ชวงที่พี่นองมุสลิมรวมตัวเพื่อบริจาคโลหิตแกผูบาดเจ็บ 

 
6. การสังหารหมูที่คายอพยพศ็อบรอ และชาติลลา 

ปฏิบัติการอันปาเถื่อนน้ีเปนผลจากความรวมมือระหวางยิวกับชาวคริสเตียนที่เลบานอน  
โดยการนําของนายชารอน  รัฐมนตรีวาการสงครามของรัฐกอการรายอิสราเอล เกิดขึ้นในเชาตรูวันที่ 
15/9/1982  โดยที่กองกําลังผสมระหวางยิวและคริสเตียนไดบุกจูโจมผูอพยพทั้ง 2  แหงที่ ศ็อบรอ
และชาติลลา การปฏิบัติการอันปาเถื่อนน้ีใชเวลาทั้งสิ้น  36  ช่ัวโมง  พวกเขาไดปดลอมคายผู
อพยพพรอมทั้งจูโจมดวยสารพัดอาวุธเปนผลใหมีผูเสียชีวิต  3,500  คน  เหยื่อคนหนึ่งที่รอดชีวิต
เลาวาหนวยกอการรายไดใชมีด  ฟนแทงเหยื่อผูเคราะหราย  พวกเขาไดขุดหลุมขนาดใหญและกลบ
ผูคนทั้ง ๆ ที่มีชีวิต  พวกเขาไดบุกเขาไปยังหองนอนและเขนฆาไมเวนลูกเล็กเด็กแดง แมกระทั่ง
หญิงมีครรภก็ถูกควานทองอยางสยดสยอง  ในขณะที่รถทหารจํานวนหนึ่งไดเขาไปเหยียบย่ําเต็นท
ที่มีผูคนอาศัยอยูจนราบเปนหนากลอง 
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น่ีคือเสี้ยวหนึ่งของมหกรรมการกอการรายของยิวที่ มีตอพี่นองมุสลิมชาวฟลัสฏีน  
นับต้ังแตการกอต้ังรัฐอันธพาลอิสราเอลเมื่อป  ค.ศ. 1948 พี่นองมุสลิมฟลัสฏีนยังไมเคยหลับตา
พักผอนจากการทําลายลางที่รุนแรงและเหี้ยมโหดที่สุดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ  พวกเขาไม
มีสิทธิที่จะใชชีวิตเยี่ยงมนุษยแมกระทั่งในบานเกิดเมืองนอนของตนเอง  พวกเขาถูกไลลาจองลาง
จองผลาญ แมกระทั่งตองกระเสือกกระสนเขาพํานักในศูนยอพยพที่มีสหประชาชาติเปนผูดูแล
อุปถัมภ ซ่ึงก็กลายเปนสุสานดีๆน่ีเอง คําสุภาษิตที่วา “หนีเสือปะจระเข” ดูเหมือนวาจะนอยไป
สําหรับชะตาชีวิตของชาวฟลัสฏีน 

รัฐอันธพาลอิสราเอล ไมผิดอะไรกับคนบาคลั่ง ไรสติ ซาดิสม แตที่นาตกใจมากกวานี้ เด็ก
บาคนนี้ไดรับการเอาใจใสและดูแลเปนอยางดีจากผูเปนพอคือสหรัฐอเมริกา ทุกครั้งที่เด็กบาคนนี้
ไปอาละวาดแสดงความปาเถื่อนตอพ่ีนองชาวฟลัสฏีน และสังคมโลกพากันรุมประณาม  เราจะเห็น
วาจะมีคุณพอใจทรามคอยชื่นชมอยูหาง ๆ และพรอมปกปองลูกเกเรของตนอยูเสมอ มีรายงาน
ยืนยันวา ระหวางป ค.ศ. 1972 ถึง ค.ศ. 1996 สหรัฐอเมริกาใชสิทธิวีโตในที่ประชุมสหประชาชาติ
จํานวน 30 คร้ังเพื่อยับยั้งมิใหสังคมโลกประณามรัฐบาลทมิฬอิสราเอลตามมติสหประชาชาติ นาย
เบนกูเรียน เคยกลาววา มติสหประชาชาติหรือมติที่ประชุมใด ๆ ขอใหถือเปนนวนิยายในตําราที่ถูก
บันทึกในกระดาษเทานั้น ไมมีทางที่จะสรางแรงกดดันตออิสราเอลใด ๆ ทั้งส้ิน และอิสราเอลไม
จําเปนตองปฏิบัติตามขอตกลงเหลานั้น 

ลาสุด เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2552 คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ 14 ประเทศได
ประณามการโจมตีของรัฐอันธพาลอิสราเอล พรอมสั่งใหมีการหยุดยิงและถอนทหารจากฆ็อซซะฮฺ
โดยทันที มีประเทศเดียวเทานั้นที่ไดแสดงจุดยืนอยางเสมอตนเสมอปลายเกี่ยวกับเหตุการณอัน
เลวรายนี้ดวยการงดออกเสียง เขาขางลูกเกเรของตนอยางนาเกลียดและไรยางอายที่สุด ประเทศนั้น
คือสหรัฐอเมริกา     ผูสถาปนาตนเองเปนตํารวจโลกและผูปราบปรามกอการรายทั่วโลกยกเวนรัฐ
อันธพาลอิสราเอล 

 
7. การเผามัสยิดอัลอักซอ 

แผนการอันช่ัวรายประการหนึ่งของหนวยกอการรายยิวคือแผนการทําลายมัสยิดอัลอักซอ
เพ่ือสรางโดมสุลัยมานตามความเชื่อที่พวกเขาอุปโลกนข้ึนมา  

การเผามัสยิดอัลอักซอเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1969 โดยเด็กหนุมคริสเตียนไดเขาไปจุดไฟ
เผามัสยิดอัลอักซอทําใหแทนมิมบัร       ศอลาหุดดีน ถูกไฟไหม และเน้ือที่มัสยิดประมาณ 1,500 
ตารางเมตร ไดรับความเสียหาย รัฐบาลอิสราเอลไดจับกุมหนุมคริสเตียนคนนั้น และแสดงละครตบตา
วาหนุมคนนี้เปนคนที่มีสติไมสมประกอบ จึงปลอยตัวไป มีรายงานยืนยันวาขณะที่ไฟไหมมัสยิดอัล
อักซอนั้น นํ้าประปาถูกตัดขาดและไมมีใครสามารถมาดับไฟไดแมกระทั้งรถดับเพลิงประจําเมืองกุดส 

ทันทีที่ยิวประกาศเปนประเทศอิสราเอลตามสนธิสัญญาบัลโฟรเม่ือปค.ศ.1917 แรบไบ9 คน
                                                  
9 เปนชื่อเรียกผูนําศาสนายิว เหมือนโปป ซ่ึงเปนชื่อเรียกผูนําศาสนาคริสเตียน 
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หน่ึงพรอมดวยสมาชิกไซออนิสตไดยื่นหนังสือตอรัฐบาลอังกฤษ เพ่ือเขาไปครอบครองเมืองกุดส 
โดยมีวัตถุประสงคทําลายมัสยิดอัลอักซอและสรางโดมสุลัยมานแทนที่  

เม่ือป ค.ศ.1930 แรบไบชาวโรมาเนีย ช่ือโรซันเบอรกไดสงหนังสือถึงประธานสภาชะ
รีอะฮฺอิสลาม และประธานผูพิพากษาแหงฟลัสฏีนโดยเรียกรองใหสงมอบมัสยิดอัลอักซอ
แกยิว เพ่ือจะไดสรางโดมสุลัยมานและศาสนสถานยิวอื่นๆ แทนที่ เหตุการณคร้ังน้ีสราง
ความโกรธแคนแกชาวฟลัสฏีนเปนอยางมาก 

เม่ือป ค.ศ. 1967 เดวิด เบนกูเรียนไดประกาศอยางอหังการวา ไมมีความหมายใดๆ สําหรับ
อิสราเอลหากปราศจากกุดส และไมมีคุณคาใดๆ สําหรับกุดสหากไมสามารถกระชากสถานที่สราง
โดมอิสมาอีลจากคนอาหรับ 

ชาวยิวแอบอางวาสถานที่สรางมัสยิดอัลอักซอและมัสยิดโดมศิลาหรือโดมทอง (ทรงแปด
เหลี่ยม) ในปจจุบันเคยเปนที่ต้ังของโดม     สุลัยมาน ดังน้ันพวกเขาจึงใชความพยายามทุกวิถีทาง
ที่จะทําลายทั้งสองมัสยิดดังกลาว เพ่ือสรางโดมสุลัยมานแทนที่ 

มีคนถามนักประวัติศาสตรชาวอิสราเอลคนหนึ่ง เกี่ยวกับผลสุดทายของมัสยิดโดมศิลาและ
มัสยิดอัลอักซอ จะเปนเชนไรหากมีการสรางโดมสุลัยมานขึ้นมาแทนที่ นักประวัติศาสตรคนนั้นตอบ
วา จะตองมีการศึกษาตอไป แตบางทีอาจเกิดแผนดินไหวครั้งใหญจนสามารถทําลายมัสยิดของชาว
มุสลิมก็เปนได  

นอกจากนี้ หนวยกอการรายยิวโดยเฉพาะหนวยราชการลับ Mossad เปนหนวยที่มีช่ือเสียง
ดานทารุณกรรมนักโทษที่ผิดวิสัยของมนุษย  โดยเฉพาะนายชารอน ที่เปนจอมซาดิสมซ่ึงหัวเราะ
อยางบาคลั่งในทุกครั้งที่เขาเห็นการทารุณกรรมของเหยื่อ  
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จุดยืน 
ของมุสลมิทั่วโลกตอปญหาฟลัสฏีน 
 
 

1. มุสลิมทั่วโลกควรสํานึกวาปญหาฟลัสฏีนไมใชเปนปญหาความขัดแยงดานชาติพันธุหรือ
การเมืองระหวางประเทศ  แตเปนหนาที่ตามบทบัญญัติของอิสลามที่กําหนดใหมุสลิมทุกคน
ปกปองพิทักษรักษามัสยิดอัลอักซอ  รักษาดินแดน  ชีวิตและทรัพยสินของพี่นองมุสลิมจาก
การรุกรานของกลุมกอการรายยิวไซออนนิสต 

2. มุสลิมทั่วโลกตองประกาศตอตานการกอการรายที่นําโดยรัฐอันธพาลอิสราเอล  และผูสนับสนุน
ไมวาจะเปนประเทศหรือองคกรตางๆ ที่ใหการสนับสนุนอิสราเอล  หามมีการผูกมิตรกับพวก
เขาไมวาในรูปแบบใดก็ตาม 

3. มุสลิมทุกคนตองมีสวนรวมใหความชวยเหลือแกพี่นองชาวฟลัสฏีน ตามกําลังความสามารถ  
ความชวยเหลือท่ีแทบไมตองลงทุนอะไรเลย แตมีคุณคามหาศาลมากที่สุดคือการขอดุอาอฺ 
(ขอพร) จากอัลลอฮฺ  ใหพระองคประทานความชวยเหลือในการตอสูกับหนวยกอการราย
อิสราเอลและขอใหพระองคจงทําลายแผนการของพวกเขาตลอดจนทําลายพวกเขาเสมือนที่
พระองคไดทําลายกลุมชนที่อหังการกอนหนานี้ 

4. มุสลิมทุกคนตองทราบสํานึกวาการที่ประชาชาติมุสลิมอยูในภาวะตกต่ําสุดขีดในขณะนี้  จน
กลายเปนเหยื่ออันโอชะของนักลาเหยื่อท้ังหลาย  เกิดขึ้นเน่ืองจากการที่ประชาชาติมุสลิมหาง
เหินจากศาสนา  ละทิ้งหลักการที่ถูกตอง จมอยูในทะเลอบายมุข  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
แตกแยกและการขาดสะบั้นของภราดรภาพแหงอิสลาม  ดังน้ันสังคมมุสลิมตองแกไข  
ปรับเปลี่ยนความผิดพลาดเหลานี้สูการเปนประชาชาติที่ใฝศาสนา ยึดมั่นในคําสอนของอัลกุ
รอานและสุนนะฮฺที่ถูกตอง สานสัมพันธระหวางพี่นองมุสลิมและพี่นองรวมโลกอยางเขาใจ เอื้อ
อาทรและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  

5. มุสลิมทุกคนตองศรัทธามั่นวา ทายสุดแลวชัยชนะจะตองตกอยูในกํามือของมุสลิม รุงอรุณแหง
อิสลามจะปกคลุมทั่วฟลัสฏีนและทั่วโลกดวยสันติอีกครั้ง นบีมูฮัมมัด  ไดกลาวไวความวา 
“จะไมเกิดวันกิยามะฮฺ (วันส้ินโลก) จนกวาชาวมุสลิมจะทําสงครามกับชาวยิว ชาวมุสลิมจะไล
ฆาชาวยิวจนกระทั่งพวกเขาตองหลบซอนกําบังตัวที่โขดหินและตนไม จนกระทั่งโขดหินและ
ตนไมบอกวา โอมุสลิม โอบาวของอัลลอฮฺ ชาวยิวไดหลบซอนหลังฉัน จงรีบมาฆาเขาเถิด 
ยกเวนตนไมช่ือ Gharqad เพราะมันเปนตนไมยิว” (รายงานโดยมุสลิม 4/2239)  

หะดีษดังกลาว ยืนยันวาสงครามครั้งสุดทายระหวางชาวมุสลิมกับยิวจะตองบังเกิดขึ้น 
ณ เวลาที่ อัลลอฮฺ  กําหนดแลว ซ่ึงชาวยิวเองก็เช่ือศรัทธาหะดีษดังกลาว ชีคอับดุลลอฮฺ 
นาศิหฺ   อุลวาน และบรรดานักวิชาการมุสลิมอีกหลายทานไดกลาวยืนยันวา ขณะนี้รัฐบาลยิว
กําลังเรงรณรงคปลูกตนไม Gharqad ในอิสราเอลเปนการใหญแลว 
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บทสงทาย 
 
 

หากอิสลามไมใชศาสนาแหงสัจธรรม และไมไดรับความชวยเหลือและปกปองจากอัลลอฮฺ 
 แลว ศาสนานี้คงถูกปราบปรามจากมหาอํานาจอยางถอนรากถอนโคนไมเหลือซาก อิสลามคง
ไมสามารถยืนหยัดเผชิญหนากับการทําลายลางที่โหดรายที่สุดที่ไมเคยเกิดขึ้นกับศาสนาและ
ประชาสังคมอื่น ต้ังแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน การที่มุสลิมและอิสลามถูกปราบปรามอยางหนัก
หนวง หาใชเพราะมุสลิมหรืออิสลามเปนผูกอปญหาตามที่ถูกใสสีตีไขโดยประชาคมโลกปจจุบัน
แตอยางใดไม หากเปนสัญญาณที่เปนสิ่งบงช้ีความมีชีวิตของศาสนานี้ที่พรอมเติบโต แตก
กิ่งกานสาขาและออกดอกผลิผลอยางตอเน่ือง เปนที่ช่ืนชอบของประชาสังคมทั่วไป ถึงแมผู
ปฏิเสธจะรังเกียจก็ตาม 

mq  p  o  nm   l  k l  ÞbÐãþa@  

ความวา   
และพวกเขาวางอุบายกัน (เพื่อสกัดกั้นการเผยแพรของอิสลาม) และอัลลอฮฺก็ทรงวาง

อุบาย (คือทรงวางอุบายที่จะชวยเหลือศรัทธาชน โดยทําใหอุบายของพวกเขาไรผล) และอัลลออฮฺ
น้ันทรงเปนผูเยี่ยมกวาในหมูผูวางอุบาย” (อัลอันฟาล 8 : 30) 

 
 العاملني رب هللا واحلمد املرسلني على وسالم يصفون عما العزة رب ربك سبحان
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ภาคผนวก 
 
 

คําแถลงการณ 
สมาพันธนักปราชญมุสลิมโลก 

 
 

a@êa†ç@Éjma@åßë@éjz•ë@éÛe@óÜÇë@LéÛì‰@óÜÇ@âýÛaë@ñý–Ûaë@L@†à§NNN@L

†Èië@ @

  mE  D  C  B  AF  L  K   J  I  H  G  l  الحج  
ความวา  
สําหรับบรรดาผู (ที่ถูกโจมตีน้ัน) ไดรับอนุญาตใหตอสูได เพราะพวกเขาถูกขมเหง และ

แทจริงอัลลอฮฺ  ทรงสามารถที่จะชวยเหลือพวกเขาไดอยางแนนอน (อัลหัจญ 22 : 39)  
 สมาพันธนักปราชญมุสลิมโลก ซ่ึงประกอบดวยกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการ  
สภาที่ปรึกษาตลอดจนแกนนํานักปราชญมุสลิมทั้งปจเจกบุคคลและองคกรตาง ๆ ในโลกมุสลิมได
ติดตามความเคลื่อนไหวดวยความรูสึกที่เศราสลดกับเหตุการณทมิฬ  ที่ปฏิบัติการโดยยิวไซออ
นิสตตอพ่ีนองและครอบครัวของเราที่    ฆ็อซซะฮฺ  เปนเหตุใหเหยื่อผูบริสุทธิ์ของการจูโจมในครั้ง
น้ีสูงถึง  390  คน10และบาดเจ็บสาหัสจํานวนมากมาย  พวกเขาไมไดกระทําความผิดใดๆ เวนแต
ยึดมั่นสิทธิของความเปนมนุษยที่ตองการอิสรภาพและศักดิ์ศรี  ปกปองแผนดินมาตุภูมิ  
เกียรติยศและชีวิตตลอดจนปฏิเสธความต่ําตอยและการดูถูกดูแคลนจากยิวไซออนิสต 
 ประธานสมาพันธนักปราชญมุสลิมโลกไดออกคําแถลงการณประณามความรุนแรงตั้งแต
วันแรกที่มีการจูโจมพลเมืองผูบริสุทธิ์ ขณะน้ีสมาพันธนักปราชญมุสลิมโลกก็ยังยึดม่ันในจุดยืน
เดิมและไดประสานกับหนวยงานตางๆเพื่อประกาศความจริงดังตอไปน้ี 
1. สมาพันธฯไดออกประกาศศาสนวินิจฉัยวา  เปนหนาที่สําหรับมุสลิมทุกคนที่จะตองปกปอง

พิทักษรักษาแผนดินของพี่นองมุสลิมทั่วโลก หากพวกเขาไมสามารถปกปองไดตามลําพัง ก็
เปนหนาที่ของมุสลิมที่อยูใกลเคียงใหความชวยเหลือปกปองแผนดินจากการถูกรุกราน 
เน่ืองจากมุสลิมคือประชาชาติอันเดียวกัน  ศรัทธาชนคือพ่ีนองกัน  ตางคนมีหนาที่ชวยเหลือ
เกื้อกูลกันและกัน  พวกเขาคือมืออันเดียวกันในการขจัดปดเปาความชั่วรายตางๆ  พวกเขา
เปรียบเสมือนอาคารหลังหน่ึงที่ทุกสวนตางค้ําจุนซ่ึงกันและกัน  พวกเขาคือเรือนรางอัน
เดียวกัน  หากสวนใดสวนหน่ึงเจ็บปวดสวนอื่นก็รูสึกเจ็บปวดตามไปดวย  ดวยการนี้การทํา

                                                  
10 ตัวเลขผูเสียชีวิตลาสุดไดเพิ่มข้ึนเปน 1,320 คนแลว  
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รายสวนใดสวนหน่ึงถือเปนการทํารายทุกสวนของรางกายไปดวย  มุสลิมทุกคนจึงตองลุกขึ้น
ปกปองอยางพรอมเพรียงกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูบานใกลเรือนเคียงกับมุสลิมที่ไดรับ
ความอธรรม มุสลิมเปนพี่นองกัน  เขาไมมีสิทธิ์สรางอธรรมแกพี่นองของเขา  เขาไมสามารถ
มอบพี่นองของเขาแกศัตรูผูไลลา  และเขาไมมีสิทธิ์ที่จะย่ํายีพี่นองของเขาไมวาในกรณีใดๆ  
อิสลามไดบัญญัติใหมุสลิมประกาศสงครามเพื่อชวยเหลือผูออนแอ 

 อัลกุรอานกลาววา 

 m  N  M  L  K    J   I  H  G  F  E  D  C  B  A
  _   ̂   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T      S  R  Q  P  O

  ̀l     

ความวา   
มีเหตุใดเกิดขึ้นแกพวกเจากระนั้นหรือ? ที่พวกเจาไมสูรบในทางของอัลลอฮฺ   ทั้ง ๆ 

ที่บรรดาผูออนแอ ไมวาชายและหญิง และเด็ก ๆ ตางกลาวกันวา โอพระเจาของเรา โปรดนําพวก
เราออกไปจากเมืองน้ี ซ่ึงชาวเมืองเปนผูขมเหงรังแก และโปรดใหมีข้ึนแกพวกเราซึ่งผูคุมครองคน
หน่ึงจากที่พระองค และโปรดใหมีข้ึนแกพวกเราซึ่งผูชวยเหลือคนหนึ่งจากที่พระองค (อันนิสาอฺ 
4 : 75 ) 

น่ีคือหนาที่ของมุสลิมทุกคนไมวาจะเปนรัฐบาลหรือประชาชน ทุกคนตองยื่นมือใหความ
ชวยเหลือตามกําลังความสามารถทั้งดานการแพทย  อาหาร  ปจจัยยังชีพ  หรือแมกระทั่งอาวุธ
ยุทโธปกรณเพื่อปกปองชีวิตใหดํารงคงอยู  และเปนสิ่งที่ตองหามและช่ัวชาอยางยิ่ง  หากมี
รัฐบาลใดสกัดกั้นมิใหประชาชนยื่นมือใหความชวยเหลือแกพี่นองของเขา  หรือปดประตูไม
อนุญาตใหประชาชนประทวงการกระทําอันโหดรายนี้ 

เปนส่ิงที่ตองหามสําหรับทุกรัฐบาลของแตละประเทศใหการสนับสนุนการรุกรานอันปา
เถื่อนนี้  โดยเฉพาะการปดประตูไมอนุญาตใหประชาชนเขาไปใหความชวยเหลือแกพี่นองของ
เขา  โดยเฉพาะทางผานที่เขตราฟาห ซ่ึงรัฐบาลอียิปตมีอํานาจเต็มที่ในการสั่งเปดปดทางผานนี้
เขาสูเมืองฆ็อซซะฮฺ  การปดประตูทางผานนี้เปรียบเสมือนการเอาเชือดรัดคอพี่นองของเราที่ฆ็อซ
ซะฮฺ และปลอยใหพวกเขาตายไปตอหนาตอตา  ซ่ึงเปนการกระทําที่ไมเปนที่อนุญาตในคําสอน
ทุกศาสนา  ไมวาชาวอาหรับ ศาสนาอิสลามหรือคริสตก็ตาม 
2. สมาพันธฯเห็นวาความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในฆ็อซซะฮฺและความโหดรายตอประชาชนผู

บริสุทธิ์  ถือเปนการกระทําที่ปาเถื่อนไรมนุษยธรรม  ฝาฝนกฎกติกาสากล  ถือเปนอาชญา
กรสงครามและเปนการลางเผาพันธุที่รุนแรงที่สุด  โดยที่กองกําลังยิวไซออนิสตไดใชอาวุธที่
มีประสิทธิภาพการทําลายลางสูงมาเขนฆาประหัตประหารพี่นองชาวฟลัสฏีน  สรางความ
สูญเสียทั้งบานเรือน  มัสยิด  โรงเรียน  โรงพยาบาล  เมืองฆ็อซซะฮฺไดกลายเปนทะเลเลือด
และเกลื่อนกลาดดวยซากศพของมนุษยผูบริสุทธิ์  ยิ่งกวาน้ันพ่ีนองในฆ็อซซะฮฺปจจุบันถูก



 39

ปดลอมสกัดกั้นไมใหไดรับความชวยเหลือจากโลกภายนอกมาเปนเวลานานกวา  1  ปคร่ึง
แลว  พวกเขาจึงขาดแคลนทุกอยางทั้งอาหาร  ยารักษาโรค  ไฟฟา  และพลังงานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งชวงฤดูหนาว  สมาพันธจึงเห็นวาพี่นองชาวฟลัสฏีนตองไดรับความชวยเหลืออยาง
เรงดวน  เพื่อใหพวกเขามีชีวิตเชนคนอื่นในสังคมโลก 

3. เราขอเรียกรองผูนํามุสลิมและผูนําชาวอาหรับทุกทานใหแสดงจุดยืนที่เขมแข็งม่ันคง  พรอม
กลาวแกยิวไซออนิสตวา  “หยุดการกระทําอันโหดรายเสียเถอะ  โอจอมฆาตกร”  ผูนํา
ทั้งหลายตองเรียกรองสังคมโลกโดยเฉพาะสภาความมั่นคง  ประเทศตะวันตกและอเมริกาให
มีสวนรวมยับยั้งการกระทําอันเหี้ยมโหดนี้ 

รัฐบาลใดที่น่ิงดูดาย  ถือเปนอาชญากรและมีสวนรวมในการกอการรายในครั้งน้ี  เพราะผู
ที่น่ิงเฉยไมพูดความจริง แทจริงแลวคือมารรายที่ใบน่ันเอง 

เราเรียกรองใหประเทศอาหรับตางๆรวมประชุมอยางเรงดวน  พรอมกับตอบรับการเชิญ
ชวนของประเทศกาตารที่เรียกรองใหมีการจัดประชุมที่ประเทศกาตาร 
4. เราขอเรียกรององคกรอิสลามตาง ๆ เชน  สันนิบาตประเทศอาหรับ  องคกรที่ประชุมอิสลาม  

ใหมีการเคลื่อนไหวอยางเรงดวนในการติดตอกับผูนําประเทศตางๆ ตลอดจนองคกรสากล
ตางๆ และชาวมุสลิมทั้งปวงเพื่อปลุกพวกเขาใหต่ืนจากการหลับใหลและรวบรวมแถวที่
กระจัดกระจายเพราะจํานวนมุสลิมที่มีมากกวา  1,000  กวาลาน  เปนไปไมไดที่ยอมพายแพ
ตอชนชาติที่มีประชากรไมถึง  20  ลาน 

5. เราเรียกรองใหบรรดานักวิชาการมุสลิมทั้งหลายใหสรางความเขาใจแกชุมชนของเขา  รวม
พลังเองไวในการเผชิญหนากับศัตรู  ขอใหพวกเขาใหความสําคัญกับอาน กุนูตนาซิละฮฺ
พรอมตักเตือนชุมชนใหยึดมั่นกับอัลลอฮฺ  ตลอดเวลา   เพราะแทจริงอัลลอฮฺ   คือผูทรง
ชวยเหลือทุกกิจการของบรรดามุสลิม 

 m  }  |  {z   y  x  w  v  u  t  s  rq  p  o   n     m  l
  ̀   _  ~l  عمران آل   

ความวา  
หากวาอัลลอฮฺทรงชวยเหลือพวกเจาก็ไมมีผูใดชนะพวกเจาได และหากพระองคทรงทอดทิ้งพวก
เจาแลว ก็ผูใดเลาจะชวยเหลือพวกเจาไดหลังจากพระองค และแดอัลลอฮฺ  น้ัน ผูศรัทธา
ทั้งหลายจงมอบหมายเถิด  (อาละ อิมรอน 3:160) 
6. สมาพันธฯไดรวบรวมบรรดานักวิชาการมุสลิมที่มีบทบาทในสังคมตางๆ ออกเดินทางไปยัง

ประเทศมุสลิมและพบปะผูนําเพื่อสรางความเขาใจ กระชับความสัมพันธและสรางความเปน
ปกแผนในกลุมมุสลิม 

 m  ª  ©    ̈               §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~l  
  الصف
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ความวา  
แทจริงอัลลอฮฺทรงรักบรรดาผูที่ตอสูในทางของพระองคเปนแถวเดียวกัน ประหนึ่งพวกเขา

เปนอาคารที่ม่ันคงแข็งแรง (อัซซอฟ 61: 4) 
7. สมาพันธฯขอเชิญชวนพี่นองมุสลิมทั่วโลกบอยคอตสินคาของอิสราเอลและอเมริกา  เพราะ

ทุกบาทสตางคที่เราใชจายซื้อสินคาของพวกเขา  ถือเปนการลงขันใหพวกเขาซื้ออาวุธ
ประหัตประหารพี่นองมุสลิมที่ฟลัสฏีน 

8. สมาพันธฯขอสงกําลังใจใหพี่นองของเราที่ฆ็อซซะฮฺซ่ึงบากบั่นตอสูในหนทางของ  อัลลอฮฺ  
ดวยความอดทนอดกลั้นและหวังในความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ   และเชิญชวนใหพวกเขามี
ความปกแผนรวมตัวกันเพ่ือขับไลศัตรู ถึงแมจะมีความขัดแยงมากมายเพียงใด  เราอยาไป
สมคบหรือสนับสนุนศัตรูเพ่ือทําลายพี่นองของเรา  กลุมตาง ๆ ไมวาจะเปนกลุมฟาตะฮฺหรือฮา
มาส  ตองจับมือหันหนาเขาหากัน  ปญหาของพวกทานคือหน่ึงเดียวและเปาหมายก็หน่ึงเดียว
เชนกัน  หากเราไมจับมือในขณะที่ประสบกับความยากลําบากเชนน้ี  แลวเราจะไปจับมือผนึก
กําลังกันตอนไหน 

ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อียิปต ซีเรีย  ซาอุดีอาระเบีย และจอรแดน ตองใชความ
พยายามสรางความปรองดองในสังคมฟลัสฏีนใหเปนรูปธรรม 

my             ~  }  |    {  z         _  e    d  c           b  a    ̀   l  
 النساء

 
ความวา  
หากทั้งสอง (ฝาย) ปรารถนาใหมีการประนีประนอมกันแลว อัลลอฮฺ  ก็จะทรงให

ความสําเร็จในระหวางทั้งสอง แทจริงอัลลอฮฺ  เปนผูทรงรอบรู ผูทรงรูแจง (อันนิสาอฺ 4: 35) 
สุดทาย เราใครกลาวแกประชาชาติมุสลิมวา ทายสุดแลวชัยชนะยอมเปนของเราสัจธรรม

จะตองถูกยกขึ้นและสิ่งอธรรมจะตองมลายหายไป 

 m  j  im  l  kn  s  r          q  p  o   l   اإلسراء 

ความวา  
และจงกลาวเถิด เม่ือความจริงปรากฏขึ้นและความเท็จยอมมลายไป แทจริงความเท็จน้ัน

ยอมมลายไปเสมอ  (อัลอิสเราะ 17 : 81) 
ขอกลาวแกพี่นองที่ฆ็อซซะฮฺและชาวฟลัสฏีนวา 

 m   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼l   
 عمران آل

ความวา  
โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย  จงมีความอดทน และจงตางอดทนซึ่งกันและกันเถิด และจง
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ประจําอยูชายแดนและพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺ  เถิด เพื่อวาพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ (อาละอิ
มรอน 3 : 200) 

 m  ©̈                  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }   |  {
  «  ª  ¶  µ   ́   ³  ²  ±°  ̄   ®  ¬l  النساء   

 ความวา  
และพวกเจาจงอยาทอแทในการแสวงหากลุมชนพวกนั้น หากพวกเจาเจ็บ พวกเขาก็เจ็บ

เชนเดียวกับพวกเจา แตพวกเจาหวังจากอัลลอฮฺ  สิ่งที่พวกเขาไมหวัง และอัลลอฮฺ  น้ัน
เปนผูทรงรอบรู ผูทรงปรีชาญาณ (อันนิสาอฺ 4 : 104) 

 
                                                             ดร.ยูซุฟอัลก็อรฎอวีย 

ประธานสมาพันธนักปราชญมุสลิมโลก 
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แถลงการณ 
สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย   
รวมกับ องคกรมุสลิม และพี่นองมุสลิมในประเทศไทย 
เร่ือง: การสังหารพลเรือนฟลัสฏีนโดยรัฐบาลอิสราเอล 

 
 

ทามกลางเสียงประณามที่ดังมาจากทั่วทุกสารทิศ  ทามกลางเสียงเรียกรองใหยุติการสังหาร
ประชาชนพลเรือนชาวฟลัสฏีน และทามกลางการประทวงของประชาชนในนานาประเทศทั่วโลก ทั้งหมด
น้ีดูจะไมสามารถสรางความสะเทือนแกรัฐบาลไซออนิสตไดเลย เสียงรองไหของเด็กๆ ดวยความ
เจ็บปวดและตื่นตระหนก และเสียงหวีดรองอยางหวาดผวาของผูเปนแม ไมอาจสรางความออนโยนและ
สงสารขึ้นในจิตใจของผูสังหารไดแมแตนอย พวกเขายังคงทิ้งระเบิดโจมตีและยังคงสาดกระสุนเขาใสโดย
ไมมีอะไรมาหยุดยั้งได จนกวาพวกเขาจะบรรลุถึงส่ิงที่มุงหวังเทานั้น 
 มีอะไรที่ทําใหหัวใจของมนุษยกลุมหนึ่งโหดเหี้ยมไดถึงปานนี้ ? 

หากมองตั้งแตจุดเริ่มตนของความพยายามกอต้ังรัฐอิสราเอลขึ้นในดินแดนฟลัสฏีน เราจะ
พบวามีพฤติกรรมมากมายที่สะทอนวาการกอต้ังรัฐไซออนิสตในดินแดนฟลัสฏีน  ไมไดคํานึงถึง
มนุษยธรรมตั้งแตแรกเริ่ม มหาอํานาจทั้งอังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งกระหายที่จะครอบครองทรัพยากร
ในโลกโดยเฉพาะน้ํามัน และความตองการที่จะรักษาอิทธิพลของตนเองเอาไวเหนือภูมิภาคตะวันออก
กลาง เปนผูผลักดันใหเกิดรัฐอิสราเอลขึ้นในฐานะรัฐกันชนในกลุมประเทศอาหรับซ่ึงไดถูกแบงแยก
เปนประเทศเล็กประเทศนอยจนหมดสิ้นแลว เพ่ือใหงายตอการปกครองของมหาอํานาจเหลานั้น การ
ดําเนินการในครั้งน้ันใชนโยบายตาง  ๆทั้งการขอความสนับสนุนดานงบประมาณและอาวุธจากกลุมมา
เฟยและการใชมายาคติทางศาสนามากระตุนประชาชนชาวยิวใหอพยพเขาสูดินแดนฟลัสฏีน 
ขณะเดียวกันก็ทําลายลางประชาชนชาวฟลัสฏีนซ่ึงเปนเจาของดินแดงมาแตเดิม และเปนอุปสรรคใน
การยึดครองแผนดินทุกวิถีทาง ทั้งวิธีการเขนฆา ปดลอม และเนรเทศขับไล สิ่งเหลาน้ีโลกไดประจักษ
อยูตลอดมานับต้ังแตอังกฤษเขายึดครองฟลัสฏีนเม่ือป ค.ศ.1918 และรุนแรงโหดรายมากขึ้นเม่ือมีการ
สถาปนารัฐอิสราเอลในป ค.ศ.1948 ซ่ึงทั้งหมดสะทอนใหเห็นวาผูรุกรานไมไดเห็นชีวิตมนุษยสําคัญ
มากไปกวาการครอบครองวัตถุและอํานาจที่ตนปรารถนาเลย 

ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลไมวาจะเปนคร้ังน้ีและทุกครั้งในอดีตที่ผานมา แมจะถูก
ประณามจากทั่วโลก แตเปนที่นาสังเกตวาประเทศมหาอํานาจทั้งหลายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งองคกรพหุภาคีระดับโลกทั้งหลาย มักจะหรี่ตาทําเปนมองไมเห็นเสียและยัง
ขัดขวางมติใด  ๆที่จะลงโทษอิสราเอลเสมอ ขณะที่จะรีบเรงลงโทษหรือประณามกลุมหรือประเทศใดก็
ตามที่ทําใหอิสราเอลเกิดความเสียหาย สิ่งเหลานี้สะทอนวามหาอํานาจไมไดมีความจริงใจที่จะ
พิทักษปกปองชีวิตของผูออนแอ และไมมีความตั้งใจที่จะผดุงไวซ่ึงความยุติธรรมตามที่กลาวอาง
อยูเสมอแตอยางใด มหาอํานาจเหลานี้เปนผูสรางตํานานใหแผนดินฟลัสฏีนกลายเปนแผนดินที่ไร
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ประชาชน เพ่ือทรชนผูไรแผนดินอยางแทจริง 
การกระทําของอิสราเอลและทาทีของมหาอํานาจจึงเปนการ   กดขี่ ทําราย และรังแก

ประชาชน ผูออนแอ เพียงเพื่อใหตนเองไดครอบครองปจจัยทางวัตถุที่ตองการเทานั้น อีกทั้งเปน
การทําลายหลักความยุติธรรมอันเปนฐานของการอยูรวมกันอยางสงบและสันติอยางรายแรง เปน
การสรางบรรยากาศของความอยุติธรรม ซ่ึงยอมจะนําสูการขัดขืนและตอตานอยางรุนแรงตามมา 
เพราะโดยธรรมชาติเม่ือถูกกดบีบดวยระดับรุนแรงเทาใด คนเรามักจะตอบโตดวยความรุนแรงใน
ระดับเดียวกันหรือมากกวา  บอยครั้งการตอสูขัดขืนความอยุติธรรมและความโหดรายที่กระทําโดย
คนกลุมหน่ึง นํามาซึ่งการตอบโตโดยไมคํานึงถึงเหตุผล ความเปนธรรม และมนุษยธรรมดุจเดียวกัน 

ไมอาจปฏิเสธไดเลยวาการปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลเปนชนวนเหตุสําคัญของความ
ไมสงบและความรุนแรงที่เกิดข้ึนอยูทั่วโลก ทั้งน้ี เพราะการกระทําของอิสราเอลเปนการกอการรายที่
รุนแรงยิ่ง และหากประเทศตางๆ ทั่วโลกยังคงเพิกเฉยเย็นชาตอปฏิบัติการนี้ โลกอาจจะหาความ
สงบรวมเย็นไมไดอีกเลย 

ปฏิบัติการสังหารประชาชนชาวพลเรือนฟลัสฏีนต้ังแตวันที่ 27 ธันวาคม 2552 จนถึงวันน้ี 
จึงเปนฐานรากของการกอการรายทั่วโลก และเปนภาพสะทอนความจริงวา จริยธรรม คุณธรรม 
และศาสนาที่พวกเขาอางถึง ลวนถูกลดทอนคุณคาลงเปนเพียงเครื่องมือของการรักษา
อํานาจ อิทธิพล และเงินตราเทาน้ัน และหากเราสังเกตความเปนมาในประวัติศาสตรของยิว ซ่ึง
มักอยูอยางทรชนกลุมนอยในทุกสังคม เราจะพบวายิ่งพวกเขามีความกลมกลืนไปกับสังคมใหญ
มากเทาใด สถิติการกออาชญากรรมของพวกเขาจะยิ่งเพิ่มข้ึนเทานั้น จึงไมใชเร่ืองแปลกที่เม่ือคน
เหลานี้มารวมกันเปนชาติๆ หน่ึง อาชญากรรมของพวกเขาก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นกวาการเปนคน
กลุมนอยหลายเทา 

เราทั้งหมดในที่น้ี ซ่ึงประกอบดวยองคกรมุสลิมตางๆทั่วประเทศ จึงขอประณามการกระทํา
อันปาเถื่อนนี้ เน่ืองจากเปนการกระทําที่กดขี่บีฑาชีวิตมนุษย ทําลายลางคุณคาทางศาสนา เหยียบ
ย่ําคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะทําใหการอยูอาศัยรวมกันของมนุษยชาติมีความแปลกแยกตอกันมาก
ข้ึน อันจะนําไปสูการตอสูทําลายลางกันตอไปไมสิ้นสุด และขอเรียกรองใหผูรักความเปนธรรม รัก
ในคุณงามความดีทั่วโลกไดรวมกันหยุดยั้งการกระทําอันโหดรายนี้ เพ่ือใหการอยูรวมกันของ
มนุษยชาติ ดํารงอยูบนฐานแหงคุณธรรม จริยธรรม และการเคารพตอชีวิตและเลือดเนื้อของมนุษย
ดวยกันอยางจริงใจตอไป 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว พวกเราจึงเสนอขอเรียกรองดังตอไปนี้ 
1. ใหรัฐบาลอิสราเอลยุติการกระทําอันโหดราย ปาเถื่อน ไรมนุษยธรรมดังที่ปรากฏโดยทันที 
2. ขอใหสหประชาชาติมีมติประณามและยับยั้งปฏิบัติการอันโหดรายของอิสราเอลโดยรีบดวน 
3. ขอใหนานาอารยะประเทศทั้งหลายรวมกันประณามและกําหนดมาตรการเพื่อกดดันรัฐบาล

อิสราเอลใหยุติการปฏิบัติการอันโหดราย 
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4. ใหประชาคมโลกรวมกันประณามปฏิบัติการของอิสราเอล โดยการแสดงออกในทุกรูปแบบ 
เพ่ือใหอิสราเอลตระหนักวาปฏิบัติการดังกลาวนั้น ประชาคมโลกมิอาจที่จะยอมรับและน่ิงทนดู
ไดอีกตอไป 

5. สําหรับประชาคมมุสลิมในประเทศไทยนั้น ขอใหมีคณะทํางานคณะหนึ่งซ่ึงประกอบดวยแกนนํา
จากทุกภูมิภาคหรือทุกจังหวัด เปนคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ใหการชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมแกชาวฟลัสฏีนตอไป 

 
สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย   
รวมกับ องคกรมุสลิม และพี่นองมุสลิมในประเทศไทย 

                13 มกราคม 2552 
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แถลงการณเครือขายองคกรมุสลิมภาคใต ฉบับที่  1 
กรณีการบุกรุกโจมตีฆ็อซซะฮฺฟลัสฏนี 

โดยอสิราเอลครัง้ลาสุด 
  
 

การบุกรุกโจมตีฆ็อซซะฮฺ และเขนฆาประชาชนชาวฟลัสฏีน อยางเหี้ยมโหดครั้งลาสุดของ
อิสราเอล ไดกอใหเกิดปฏิกิริยาตอตานและประณามอิสราเอลขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในบรรดา
ประชาชาติมุสลิม ที่ไดเกิดกระแสการเคลื่อนไหวตาง  ๆรวมทั้งมุสลิมในประเทศไทย  

ถึงแมประชาคมทั่วโลกจะประณามการกระทําที่ไรมนุษยธรรมอันน้ี แตรัฐบาลอิสราเอลไม
เคยแยแส และกลับทวีความรุนแรงในการบุกโจมตีทั้งทางบก ทางน้ําและทางอากาศ ไดเพ่ิมความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินใหแกพี่นองประชาชนชาวฟลัสฏีนในฆ็อซซะฮฺข้ึนเปนทวีคูณ  

ปญหาฟลัสฏีนเปนประเด็นความผูกพันดานความศรัทธาของพี่นองประชาชนชาว
มุสลิมในประเทศไทยกับพี่นองมุสลิมในดินแดนฟลัสฏีน รัฐควรจะเขาใจวาศาสนาอิสลามเปน
ศาสนาที่เปนสากล ศาสนิกชนมุสลิมมีความผูกพัน เปนพี่นองกันทั่วโลก และมีหนาที่ ที่จะตอง
ลุกข้ึนปกปอง ชวยเหลือพ่ีนองรวมศรัทธาที่เดือดรอน ในขณะเดียวกันประชาชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามในประเทศไทยเปนประชากรที่มีจํานวนมากเปนอันดับสองของประเทศ  ดังน้ัน
ประเด็นปญหาฟลัสฏีนจึงเปนประเด็นความมั่นคงที่รัฐบาลไทยจะตองใหความสําคัญและ
ระมัดระวังจุดยืน ทาทีที่มีตอประเด็นน้ีอยางสุขุมรอบคอบ  

ดวยเหตุน้ี ประเด็นปญหาฟลัสฏีน รัฐจะตองใหโอกาสพี่นองมุสลิมไดแสดงออกความรูสึก
ผูกพันอยางเต็มที่ในกรอบของกฎหมาย และรัฐควรแสดงออกถึงความรูสึกเห็นอกเห็นใจในดาน
มนุษยธรรมที่พี่นองชาวฟลัสฏีนถูกยึดครองดินแดน และถูกทารุณกรรม พรอมทั้งเรียกรองให
อิสราเอลยุติการเขนฆา และรีบเรงสงบศึก สรางสันติภาพในตะวันออกกลางโดยเร็ว การที่
ประชาคมโลกเห็นอกเห็นใจ และสามารถกดดันอิสราเอลใหยุติความรุนแรง อาจจะทําใหกลุมที่
นิยมความรุนแรงในฟลัสฏีน แปรเปลี่ยนมาใชวิธีการตอสูทางการเมืองแนวทางสันติวิธีไดงายขึ้น 

เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความผูกพัน และการแสดงออกดานมนุษยธรรม กลุมเครือขาย
องคกรมุสลิมภาคใต มีมติเรียกรองใหองคกรมุสลิมและพี่นองมุสลิมในประเทศไทยดําเนินการดังน้ี 

1- เรียกรองใหสํานักจุฬาราชมนตรี,คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย และ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทุกจังหวัด ออกแถลงการณประณามการเขนฆาผูบริสุทธิ์ของ
รัฐบาลอิสราเอล  เรียกรองใหยุติการรุกราน และการใชความรุนแรงโดยทันที 

2- เรียกรองใหองคกรมุสลิมทุกองคกรจัดประชาสัมพันธช้ีแจงขอเท็จจริง ภยันตรายตอ
ความมั่นคงของโลกและสันติภาพตะวันออกกลาง อันเน่ืองมาจากการกระทําที่ไรมนุษยธรรมของ
รัฐบาลอิสราเอล ดวยวิธีการจัดบรรยาย สัมมนา เสวนา คุฏบะฮฺ และประชาสัมพันธทางสื่อ
อิเลคทรอนิกส 
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3- เรียกรองใหผูเกี่ยวของทุกฝายยุติปญหาดวยแนวทางสันติวิธี 
4-  เรียกรองใหองคกรมุสลิมทุกองคกร สถาบันการศึกษาตางๆ ระดมรับบริจาคทรัพยสิน

จากพี่นองประชาชนในประเทศไทย เพ่ือสงความชวยเหลือดานมนุษยธรรมใหแกพี่นองชาวฟลัสฏีน
โดยดวน และประกาศเชิญชวนใหทุกมัสยิดทํากูนูตนาซีละฮ  (การขอพรใหพนภัยพิบัติ) ทุกเวลา
ละหมาด 

5- ประสานนักวิชาการ สื่อมวลชนเพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงถึงความทุกขทรมานของประชาชน
ชาวฟลัสฏีนที่ถูกรุกราน และถูกขมเหงรังแกโดยอิสราเอลมาตลอด แตกลับถูกประณามเปน
ผูกอการราย โดยการเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ วารสาร หรือออกรายการโทรทัศน 

6- ประสานกับหนวยงานรัฐทางดานความมั่นคงและการปกครองใหตระหนักถึงความรูสึก 
และทาที่การแสดงออกของประชาชนชาวไทยมุสลิมตอกรณีน้ี เพ่ือใหรัฐไดกําหนดนโยบายและทาที
ที่เหมาะสมตอกรณีฟลัสฏีน 

7- รวมติดตามขาวคราวและขอดุอาอฺใหพี่นองชาวฟลัสฏีน อยางตอเน่ือง 
เครือขายองคกรมุสลิมภาคใต ขอเรียกรองใหองคกรมุสลิมทุกองคกรและพี่นองประชาชน

มุสลิมในประเทศไทยรวมรณรงคประชาสัมพันธและดําเนินการตามมติดังกลาวโดยเรงดวน 
 

เครือขายองคกรมุสลิมภาคใต 
7 มกราคม 2552 
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น้ันจะบังเกิดขึ้นแกผูปฏิเสธอยางแนนอน  

• @@@@@@@@@@@@@@@@ïčÏ@Úč…bfljčÇ@åčß@čõbflíŠžiþaflë@flåžîčàčÜžŽàÛa@ÝžnÓ@óÜflÇ@áŽèflãflëbflÇ@åflßflë@flÝžîčöaflŠčaflë@fl…žìŽèflîÛa@čÙčÜžçc@ŞáŽèÜÛa

ÜčÏž@@@æbØflß@ğÝ×@ïčÏflë@flåžîčİ@N@@@@@@@@flåžíč̂ Ûaflë@fl…ìŽàflqflë@aĆ…bÇ@floØÜžçc@bflà×@áŽèØčÜžça@ŞáŽèÜÛa@@áŽçžŠğßfl…flë@Laì×flŠž‘c

@@@@@@@@@@@@@@@âžìÔÛa@åflÇ@Žêş…ŽŠflm@ü@ôč̂ Ûa@Ùfldfli@žáèči@žÞŒžãcflë@LžáŽèflßafl†Óc@žÞŒÛfl‹flë@žáŽèflnflàčÜ×@žÖğŠÏflë@žáŽèÜžàfl‘@žoğnfl‘flë

fĺ čßŠžvŽàÛa@N@@@@@@@@@@@èžîÜflÇ@bflèÜflÈžuaflë@žáèčöb×flŠŽ‘flë@č…ìŽèflîÛa@óÜflÇ@Ùflmdflë@ž…Ž†ž‘a@ŞáŽèÜÛa@@@@@žïčäč×@flåžîčäč@žá

flÑŽžìŽí@Nžáčç‰ëŽŠŽ‘@žåčß@ÙčiŽ‡ìŽÈflãflë@áčç‰ìŽzŽã@ïčÏ@ÙÜflÈžvflã@bŞãflg@ŞáŽèÜÛa@NN@ @
 โอ อัลลอฮฺ ไดโปรดทําลายชาวยิวและรัฐอิสราเอลตลอดจนกลุมผูสนับสนุนพวกเขาในการ
เขนฆาชาวมุสลิมและผูบริสุทธิ์ในจํานวนบาวของพระองคที่ฟลัสฏีนและทุกที่บนโลกนี้โออัลลอฮฺ ขอ
ทรงทําลายลางพวกเขาเสมือนที่พระองคไดเคยทําลายชาวอาด ษะมูด และผูต้ังภาคีทั้งหลาย ขอทรงให
พวกเขาพินาศยอยยับ ขอทรงใหความรวมมือของพวกเขาพังทลาย ขอทรงใหมติของพวกเขาลมเหลว 
และขอทรงใหจุดยืนของพวกเขาสั่นคลอน  และโปรดลงโทษอยางสาสมแกชนที่อธรรมชนิดที่พวกเขาไม
มีสิทธิ์ตานทานได  โออัลลอฮฺไดโปรดลงโทษที่รุนแรงแกยิวและบรรดาพันธมิตรของพวกเขา และขอให
พวกเขาประสบภัยแลง เสมือนที่พระองคไดทําใหฝนแลงสมัยนบียูซุฟ โออัลลอฮฺ ขอทรงเขนฆาพวก
เขาและเราขอความคุมครองจากพระองคใหพนจากความชั่วรายของพวกเขา  

• @@@@@@@@@@@@@@ÜčÏ@¿č@æafl†ÛìÛaflë@čõbflğäÛaflë@ÞbfluğŠÛa@flåčß@flåžîčÐflÈžšflnžŽàÛa@flåžîčàčÜžŽàÛa@bfläflãaflìžča@žŠŽ–žãa@ŞáŽèÜÛaåžîčİž@@N

@@@@@@@@@@@@@@ÚğëŽ†flÇ@óÜflÇ@žáŽçžŠŽ–žãaflë@áèčäžîfli@flpafl‡@ž|čÜž•cflë@áèčiìÜÓ@flåžîfli@žÑÛcflë@žáŽèÛžŠčÐËa@ŞáŽèÜÛa@žáčçğëŽ†flÇflë@N

@@@@@@@@áŽèžäflÇ@ŽÑžÇaflë@áèčÏbflÇflë@áŽèžàflyž‰aflë@áèčöafl†flèŽ‘flë@flåžîčàčÜŽàÛa@óflmžìflàčÛ@žŠčÐËa@ŞáŽèÜÛa@N@@@ñflŠÐ×@žåflÈÛa@ŞáŽèÜÛa

@@@@@@@@@ÚflõbflîčÛžëc@flæìÜčmbÔŽíflë@LÙÜŽŽ‰@flæìŽiğ̂ ØŽíflë@LÙčÜîčjfl@žåflÇ@flæëş†Ž–flí@flåíč̂ Ûa@člbflnčØÛa@Ýžçc@NŞifl‰bflä@bfläčme@@ïčÏ

bflîžãş†Ûa@òfläflfly@óčÏflë@čñflŠčŁa@òfläflfly@bfläčÓflë@@fllafl̂ flÇ@@‰bŞäÛaN@@@@@@@@@@@@čéčÛe@óÜflÇflë@đ†ŞàflzŽß@óÜflÇŽ@a@óÜfl•flë@
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fláÜflflë@čéčjžzfl•flë@
โอ อัลลอฮฺ ไดโปรดชวยเหลือพ่ีนองของเรา บรรดามุสลิมผูออนแอทั้งชายและหญิงและเด็กเล็ก

ที่ฟลัสฏีนดวยเถิด โออัลลอฮฺไดโปรดใหอภัยแกพวกเขา ขอพระองคทรงสานใจในระหวางพวกเขา 
ประนีประนอมและสรางความปรองดองในระหวางพวกเขาและขอพระองคทรงชวยเหลือพวกเขาใหไดรับ
ชัยชนะเหนือศัตรูของพระองคและศัตรูของพวกเขา โออัลลอฮฺไดโปรดอภัยโทษแกผูเสียชีวิตในหมู
มุสลิม ผูตายชะฮีด ขอทรงประทานความโปรดปรานและอภัยโทษแกพวกเขาดวยเถิด โออัลลอฮฺขอทรง
สาปแชงบรรดาผูปฏิเสธชาวคัมภีรผูสกัดกั้นแนวทางของพระองค ผูไมศรัทธาตอบรรดารอซูลและผู
เขนฆาบรรดาวาลี (ผูเปนที่รัก) ของพระองค ขอพระองคทรงประทานใหแกเราซ่ึงความดีงามทั้งโลกนี้
และโลกอาคิเราะฮฺและขอทรงปกปองพวกเราจากไฟนรกดวยเถิด 

 وسلَّم وصحِبِه آِلِه وعلَى محمٍد ُعلَى اهللا وصلَّى
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