
منازعة فلسطین و اسرائیل



Orr, Tamra                 .سرشناسه: اور، تمرا، 1959 ـ م
عنوان و نام پدیدآور: منازعة فلسطین و اسرائیل/ تمرا بی. اور؛ ترجمة پریسا صیادی.

مشخصات نشر: تهران: ققنوس، 1399.
مشخصات ظاهری: 104 ص.

فروست: مجموعة تاریخ جهان؛ 78.
ـ 978 ـ 04ـ622 شابک: 1ـ0353

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
 The Israeli-Palestinian conflict: the struggle for اصلی:  عنوان  یادداشت: 

.Middle East peace, 2020
موضوع: اعراب و اسرائیل ــ مناقشات

Arab-Israeli conflict :موضوع
موضوع: اعراب فلسطین ــ سیاست و حکومت

Palestinian Arabs -- Politics and government :موضوع
موضوع: اعراب و اسرائیل ــ مناقشات ــ صلح

Arab-Israeli conflict -- Peace :موضوع
ـ ، مترجم شناسة افزوده: صیادی، پریسا، 1358 

DS 119/7 :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: 956/94055

شمارة کتاب شناسی ملی: 7325078



منازعة فلسطین و اسرائیل
                    

تمرا بی. اور

ترجمة پریسا صیادی

مجموعة تاریخ جهان ـ 78



انتشارات ققنوس
تهران، خیابان انقالب، خیابان شهدای ژاندارمری،

شمارة 111، تلفن 40 86 40 66
ویرایش، آماده سازی و امور فنی:

تحریریة انتشارات ققنوس
٭٭٭

تمرا بی. اور
منازعة فلسطین و اسرائیل

ترجمة پریسا صیادی
چاپ اول

1100 نسخه
1399

چاپ رسام
 حق چاپ محفوظ است

شابک: 978-622-04-0353-1
ISNN: 978-622-04-0353-1

www.qoqnoos.ir

Printed in Iran
25000 تومان

این کتاب ترجمه ای است از:

The Israeli-Palestinian Conflict
The Struggle for Middle East Peace

By Tamra B. Orr
Lucent Press, 2020



یادداشت ویراستار

غاصب  رژیم  شکل گیری  و  فلسطین  اشغال  دربارة  مخاطبان  ذهن  شدن  روشن  برای 
صهیونیستی ارائة توضیحاتی ضروری است. انتشار اسناد جنگ 1948 در اواخر دهة 1970 
این واقعیت را برمال ساخت که فلسطینیان نه به میل خود از سرزمینشان خارج شدند و نه به 
دستور ارتش های عربی فلسطین را تخلیه کردند. در پایان جنگ جهانی دوم صهیونیست ها 
با دستاویز قرار دادن هولوکاست )که دربارة آن بحث های زیادی وجود دارد( پروژة خود 
را برای تشکیل »میهن ملی یهود« پیش بردند و شکل گیری دولت اسرائیل را ضرورتی 
انکارناپذیر برای جلوگیری از تکرار آن قلمداد کردند. از همین روست که اسرائیل روز 
بزرگداشت هولوکاست را به عنوان روز استقالل خود برگزیده، روزی که اعراب به آن »روز 

نکبت« می گویند و موجب آواره شدن حدود هفتصدهزار فلسطینی از وطنشان شد.
داعیة صهیونیست ها مبنی بر کشته شدن شش میلیون یهودی در اردوگاه های نازی ها را 
مورخان ُپست صهیونیست  به چالش کشیده اند و معتقدند محققان بی طرف بین المللی باید 
اسناد و مدارک و شواهد موجود در زمینة رفتار با یهودیان در مناطق تحت اشغال آلمان 
نازی و به اصطالح »کشتار سازمان یافتة یهودیان« را مجدداً بررسی کنند و واقعیت تاریخی را 
بی طرفانه آشکار کنند. صهیونیست ها می کوشند این واقعه را پدیده ای منحصربه فرد و یگانه 
جلوه دهند حتی بدان پایه که انکار آن را مصداق بارز یهودی ستیزی قلمداد می کنند. آنان با 
این ادعا که همة ملت ها در قبال رنج یهودیان مسئول هستند انکار رنج آن ها را در ساختار 
قوانین کشورهای مختلف جرم انگاری کرده اند و با معرفی خود به عنوان نمایندة تمامی 
یهودیان جهان مبالغ هنگفتی غرامت از آلمان، اتریش، سویس و دیگر کشورها دریافت 
کرده اند، در حالی که هیچ غرامتی بابت قربانی شدن شهروندان کشورهای دیگر نه مطالبه 
و نه دریافت شده است. این گوشه ای از داستان اشغال سرزمینی به نام فلسطین و کشتار و 

آواره شدن میلیون ها انسان است.
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رویدادهای مهم در منازعة فلسطین و اسرائیل

2020       2018            2017      2016                 2009      2006           2005                 1995         1981           1979             1973   1967            1964           1956           1948                1917

یافتن  پایان  با  همزمان  مه،  ماه  در 
قیمومت بریتانیا بر فلسطین، اسرائیل 

اعالم موجودیت می کند.

بالفور  بیانیة  بریتانیا  دولت 
را صادر می کند، که از دید 
یهودیان و اعراب به معنای 
برای  ملی«  »موطن  وعدة 

یهودیان در فلسطین است.

سازمان آزادی بخش فلسطین 
نابودی  هدف  با  )ساف( 

اسرائیل تشکیل می شود.

اسرائیل در ماه اکتبر به شبه جزیرة 
ماه  به مدت چند  و  سینا حمله 

ماه آن جا را اشغال می کند. در  شش روزه  جنگ 
اسرائیل  می شود؛  آغاز  ژوئن 
هوایی  نیروی  هواپیماهای 
نابود  زمین  روی  را  مصر 
می کند، شبه جزیرة سینا و غزه 
را اشغال می کند، سپس کرانة 
باختری و بلندی های جوالن 
به سوریه است  را که متعلق 

اشغال می کند.

در ماه اکتبر، جنگ یوم 
شروع  ]رمضان[  کیپور 

می شود.

در ماه مارس، مصر و اسرائیل 
می کنند.  امضا  صلح  معاهدة 
این  عربی  کشورهای  دیگر 

اقدام را محکوم می کنند.

انور سادات رئیس جمهور 
مصر در مراسم رژة نظامی 

ترور می شود.



2020       2018            2017      2016                 2009      2006           2005                 1995         1981           1979             1973   1967            1964           1956           1948                1917

اسحاق رابین، نخست وزیر 
فردی  دست  به  اسرائیل، 
راست  جناح  از  اسرائیلی 

کشته می شود.

یهودی نشین  شهرک های  تمام  اسرائیل 
در غزه و چهار شهرک یهودی نشین در 

کرانة باختری را تخلیه می کند.

نامزدهای حماس در انتخابات 
پیروزی  فلسطین  پارلمانی 
چشمگیری به دست می آورند.

بستة  دادن  با  متحده  ایاالت 
به  اسرائیل  به  نظامی  کمک 
ارزش 38 میلیارد دالر طی یک 

دورة ده ساله موافقت می کند.

امارات متحدة عربی 
پس  بحرین،  و 
اردن،  و  مصر  از 
سومین و چهارمین 
دولت عربی هستند 
که با اسرائیل رابطة 
برقرار  سیاسی 

می کنند.

اسرائیل،  انتخابات  طول  در 
مقام  نامزد  نتانیاهو،  بنیامین 
نخست وزیری، دربارة راه حل 
مستقل  کشور  دو  ایجاد 
برای  فلسطین  و  اسرائیل 
پایان دادن به منازعة فلسطین 
امیدواری  ابراز  اسرائیل  و 
به  بعدها رسیدن  اما  می کند، 
چنین راه حلی را امکان ناپذیر 

می داند. 

ترامپ  دونالد 
ایاالت  رئیس جمهور 
بیت المقدس  متحده 
پایتخت  عنوان  به  را 
رسمیت  به  اسرائیل 

می شناسد.

گشودن سفارت جدید ایاالت متحده 
در بیت المقدس با اعتراضات گسترده 

روبه رو می شود.





پیشگفتار

حق دیرینه

کشمکش بر سر کنترل سرزمین اغلب به جنگ منتهی می شود. طی قرن ها، کشورهای سراسر 
جهان برای دفاع از سرزمینشان یا به دست آوردن سرزمین های جدید با یکدیگر جنگیده اند. 
کیلومترمربع  این درگیری ها در کشورهای چندقومیتی رخ می دهند که ده ها هزار  اغلب 
وسعت دارند. اما سرزمینی که اسرائیلی های یهودی و فلسطینی های عرب سال هاست بر 
سر آن می جنگند فقط 22,592 کیلومترمربع وسعت دارد ]حدود دو برابر مساحت استان 
تهران[.1 هر دو طرف درگیری معتقدند این سرزمین از نظر تاریخی و قانونی به آن ها تعلق 
دارد، و برای به دست آوردن آن حاضرند بجنگند و جان خود را در این راه بدهند. در 
طول این سال ها، منازعة فلسطین و اسرائیل هزاران کشته و بسیار بیشتر از این تعداد زخمی 
برجای گذاشته است. در حالی که برخی از شهروندانش در آرزوی برقراری صلح اند، برخی 
دیگر به هیچ وجه نمی خواهند سرزمینشان را با دشمنانشان قسمت کنند و می خواهند تا پای 
جان به جنگ ادامه دهند. این درگیری چنان تنفر شدیدی بین این دو گروه ایجاد کرده که 

راه حل پایدار ــ حتی در حد یک توافق ــ دست نیافتنی باقی مانده است.

اختالف ها، تفاوت ها و نابودی
منازعة فلسطین و اسرائیل مسئلة پیچیده ای است، اما در کانون این درگیری دو گروه از 
مردم هستند که با تمام وجود می خواهند در این کشور زندگی کنند و آن جا را موطن 

اجدادی خود می دانند و حاضر نیستند آن را با دیگری قسمت کنند یا شریک شوند.
این مسئله اسرائیلی ها را به جنگ با اعراب فلسطینی ساکن آن مناطق کشاند. کشور 
]غاصب[ اسرائیل اولین بار در سال 1948 در نتیجة حکمی اروپایی شکل گرفت. فلسطینی ها 
تصمیم اروپایی ها را مستبدانه و مغرضانه می دانستند، از این رو همواره تشکیل اسرائیل 
را نامشروع و غیرقانونی تلقی کرد ه اند. طی ده ها سال بین اعراب و اسرائیل جنگ هایی 

1. همة قالب های متن افزودة مترجم است. در غیر این صورت در پانوشت ذکر می شود.
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درگرفت که در نتیجة آن اسرائیلی ها سرزمین های بیشتری از فلسطین را تصرف کردند که 
از ابتدا جزو قلمرو امروزی آن ها نبود. آن ها از ترس تهدیدات بیرونی این سرزمین ها را با 

اهداف امنیتی نگه داشتند، و معتقدند این بخشی از تقدیر قوم یهود است. 
مناقشه،  از آن سرزمین مورد  بودند حداقل بخشی  معتقد  فلسطینی ها  این حال,  با 
که حال سرزمین های اشغالی فلسطین خوانده می شود، به آن ها تعلق دارد. تالش های 
به  گاهی  است.  یافته  پیچیده ای  وضعیت  مسالمت آمیز  راه حل  یافتن  برای  همه جانبه 
معاهده های رسمی و معاملة زمین در برابر صلح منجر می شود, گاهی نیز موفقیت های 

دیپلماتیک احتمالی فقط به تنفر و خشم متقابل منجر می شود و خشونت ادامه می یابد.

شخصی و رنج آور
برخی کارشناسان معتقدند که دشمنی اسرائیلی ها و فلسطینی ها هیچ گاه پایان نمی یابد، 
حداقل نه به شیوه ای مسالمت آمیز. تقریبًا همه روزه، روزنامه های سراسر جهان خبرهایی 

اسرائیل شهرک های یهودی نشین را در جاهایی ساخته که فلسطینی ها آن ها را متعلق به خود می دانند. افرات، در 
این تصویر، در کرانة باختری واقع شده و ساکنانش عمدتًا فلسطینی است، اما تحت کنترل اسرائیل قرار دارد.
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آخرین  یا  مذاکرات  آخرین  از 
شهرهای  در  قربانیان  از  گزارش ها 
در  تل آویو  و  فلسطین  در  رام اهلل 
شهروندان  می کنند.  منتشر  اسرائیل 
فلسطینی  و  اسرائیلی  معمولی 
همواره در وضعیتی نامعلوم به سر 
می برند، زیرا سیاستمداران دو طرف 
جنگ لفظی به راه می اندازند و برای 
گفتگوهای  در  داشتن  باال  دست 

دیپلماتیک مبارزه می کنند.
منازعة فلسطین و اسرائیل به دلیل 
پیچیدگی  جغرافیایی اش  موقعیت 
بر  عالوه  است.  یافته  بیشتری 
سرزمین هایی که دو طرف بر سر آن 
مبارزه می کنند، این منطقه در کانون 
نام  به  بحران جغرافیایی بزرگ تری 
خاورمیانه قرار گرفته است. از منظر 
برقراری  برای  بین المللی،  جامعة 
ثبات در کل خاورمیانه حل مسئلة 
ضروری  امری  اسرائیل  و  فلسطین 
نفت  به  صنعتی  کشورهای  است. 
خام خاورمیانه ــ برای تولید بنزین 
ــ به منظور تأمین سوخت مورد نیاز 
جامعه شان وابسته اند. این وابستگی 

باعث شده برخی کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، چین و ژاپن از لحاظ اقتصادی اسیر 
دست کشورها و سازمان های عرب شوند. این قدرت های خاورمیانه ای هم کنترل نفت 
را در اختیار دارند، هم با آرمان فلسطین همراهی و همدلی می کنند. صهیونیسم ستیزی نیز 
به این اختالفات دامن می زند. بیشتر کشورها معتقدند امید اندکی برای برقراری صلح در 
قرن بیست و یکم وجود دارد مگر این که مسئلة منازعة فلسطین و اسرائیل حل و فصل شود.
این منازعة ادامه دار برای افراد دیندار و مذهبی بیشتر شخصی و رنج آور است. بسیاری 
از مکان های دینی و مقدس مسلمانان و یهودیان و مسیحیان در اسرائیل و سرزمین های 

این نقشه سرزمین های فلسطینِی کرانة باختری، نوار غزه و بلندی های 
جوالن را نشان می دهد.
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اشغالی واقع شده اند. این ناحیه که به طور کلی »سرزمین مقدس« خوانده می شود خاستگاه 
برخی از کهن ترین آیین ها و سنت های دینی بشر است. جنگ مداوم در این منطقه به 

اختالف ها و حساسیت های پیروان ادیان مختلف دامن می زند.
جنگ های اندکی به اندازة درگیری اسرائیل و فلسطین طوالنی، تلخ و خونبار بوده اند. 
در طول این سال ها هر دو طرف درگیر حتی به بهای نادیده گرفتن مهم ترین منافعشان 
نهایت تالششان را برای پیروز شدن کرده اند. ارتش مجهز اسرائیل همواره از قدرتش 
برای در هم شکستن هر گونه مقاومتی در برابر اشغال سرزمین هایی که از ابتدا عمدتًا 
فلسطینی نشین بوده اند استفاده می کند. با این حال، سازمان ملل ــ سازمانی جهانی که 

193 کشور عضو آن هستند ــ  این اشغال را غیرقانونی می داند. 



1

سرزمین فراموش شده ای که کانون توجه می شود

سرزمین های اشغالی فلسطین با آن وسعت کم، فقط 467 کیلومتر طول و حداکثر 137 
کیلومتر عرض دارد، کانون جنگ های شدید بسیاری بوده است. هیچ سرزمین دیگری در 
جهان این گونه محل نزاع سخت نبوده، وضعیت این منطقه از نیمة اول قرن نوزدهم کاماًل 
ـ مکانی بی اهمیت و  ـ که بعدها فلسطین خوانده شدـ  تغییر کرد، تا این زمان این منطقهـ 

رهاشده بود که توجه چندانی جلب نمی کرد. 

ابرقدرت
امپراتوری عثمانی ابرقدرتی بود که بیش از پنج قرن بر بخش بزرگی از جنوب شرقی 
اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقا فرمانروایی می کرد. سلطان عثمانی قدرتی بی چون و چرا 
بر مردمانش داشت. این امپراتوری به شیوه های مختلف ثبات اجتماعی و اقتصادی را در 
مناطق تحت سلطه اش برقرار کرده بود، و برای کارهای هنری و علوم نیز ارزش قایل بود. 
امپراتوری عثمانی اگرچه بر فلسطین حکومت می کرد، توجه چندانی به رفاه مردمانش 
نداشت. مارک تواین، نویسندة آمریکایی، در سال 1867 از این منطقه دیدن کرد و آن جا 

را »سرزمینی یأس آور، دلگیر و محنت زده«)1( توصیف کرد.   
بیشتر افرادی که در شهرها یا مزارع فلسطین کار می کردند اعراب مسلمان بودند. آن ها از 
روابط رو به گسترش امپراتوری عثمانی با اروپا ناخشنود بودند. قرن ها پیش، صلیبیون از اروپا 
به این سرزمین مقدس حمله کرده بودند. آن ها بیت المقدس را تصرف کرده و هزاران عرب 
بی گناه را از دم تیغ گذرانده بودند. بنابراین اعراب به نیات اروپاییان در خاورمیانه مشکوک 
بودند. آن ها به ابراهیم پاشا, فرمانده عثمانی, هم اعتماد نداشتند. وقتی ابراهیم پاشا اعراب را به 

زیر پرچم ترک ها فراخواند، شهروندان عرب فلسطین در سال 1834 شورش کردند.
اگرچه ابراهیم پاشا و نیروهایش شورش را با خشونت سرکوب کردند، اعراب برای 
اولین بار توانستند برای رسیدن به هدفی مشترک متحد شوند. این شورش، که بعدها 
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به شورش دهقانان معروف شد، باعث شد فلسطینی ها برای اولین بار هویت خود را به 
عنوان عرب به رسمیت بشناسند نه به عنوان شهروندان امپراتوری عثمانی. این اتحاد 
جدید و احساس هویت در طول زمان بیشتر شد. با این حال، اعراب فلسطینی با مهاجرت 

روزافزون یهودیانی مواجه بودند که فعاالنه به دنبال موطن یهودی بودند.

پادشاهی اسرائیل
آزار و  از  آنان پس  بیشتر  اما  اندکی وجود داشت،  قباًل جماعات یهودی  در فلسطین 
اذیت های رومیان، مسیحیان و سپس ترک ها آن منطقه را ترک کرده بودند. در اواخر قرن 
نوزدهم، جوامع یهودی در سراسر جهان پراکنده بودند. بسیاری از این آوارگان یهودی 
)دیاسپورا: کسانی که در وطنشان زندگی نمی کنند( مهاجرت کردند، به ویژه به اروپا. آن ها 
اغلب در تجارت و کسب ثروت مهارت داشتند، و نیز می توانستند با زندگی در جوامعی 

جدا از دیگر اروپاییان سنت های خاص خودشان را حفظ کنند.

امپراتوری عثمانی در اوج قدرت و نفوذش بر بخش بزرگی از جهان سلطه داشت.

امــپـراتــوری
عــثــمــانـی

در سال 1683 م
در اوج گستردگی قلمرو

1300-1359
1359-1451
1451-1512
1512-1520
1520-1566
1566-1683

دریای سرخ

دریـــای مـدیـتـرانـه

دریـای سیـاه باکودریــای خـزر

بغداد

مدینه

مکه

بیت المقدس
قاهره

اسکندریه
طرابلس 

الجزیره
تونس

رم

ونیز

وین

بوداپست
بلگراد صوفیه

آتن

دمشق

قسطنطنیه
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اما موفقیت یهودیان تبعاتی هم داشت: گسترش یهودی ستیزی در اروپا. اروپاییان توقع 
داشتند یهودیان خود را با جوامع آن ها سازگار و میراث کهن خود را رها کنند. رهبران 
و متفکران یهودی هم آشکارا دربارة معنای یهودی بودن بحث می کردند و این که چطور 
می توانند در حالی که در جامعة اروپا مضمحل و ادغام می شوند سنت ها و اعتقاداتشان را 
به طور مؤثر حفظ کنند. برخی از یهودیان نام خانوادگی شان را تغییر دادند تا بیشتر اروپایی 
یهودی  تا  کردند  ترک  را  فرهنگی شان  و  دینی  دیگر سنت های  برخی  برسند.  نظر  به 
بودنشان را پنهان کنند. اما خیلی مواقع چنین تالش هایی بی نتیجه بود و یهودی ستیزی 

اروپاییان به جای این که کاهش یابد شدیدتر می شد.
مسیحیان همواره یهودیان را در مرگ عیسی مسیح مقصر می دانستند. باور عمومی آن ها 
این بود که یهودیان مردمی حریص، طماع و دغلبازند، با بینی های عقابی، دندان های تیز و 
عبادات و مناسک عجیب و غریب. حکومت ها و مردم معمولی اغلب جنایات وحشتناکی را 
که رخ می داد به یهودیان نسبت می دادند. در روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر نسل کشی 
)حمالت سازمان یافته و هدفمند علیه مردمانی از یک گروه قومی خاص( به خسارت مالی، 
آزار و اذیت، و قتل منتهی می شد. در مواجهه با چنین آزارهایی، برخی رهبران یهودی 

معتقد بودند برای بقای مردمشان در درازمدت نیازمند طرحی عملی و اساسی اند. 
مفهوم صهیون در این اعتقاد ریشه دارد که دیگران هیچ گاه جامعة یهودی را کاماًل 
نمی پذیرند و از این رو یهودیان به کشوری از آن خود نیاز دارند تا از خود و باورهای 

در این تصویر پلیس با بی اعتنایی نظاره گر حملة مردم به یهودیان روسیه در قتل عام دهة 1880 است.
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چهارهزارساله شان محافظت کنند. یهودیت بر پایة میثاقی کهن است. یهودیان معتقدند 
خداوند به حضرت ابراهیم وعده داده که عهد خود را ]اعطای سرزمین از نیل تا فرات[ 
به نسل ]ذریه[ او بخشد. ده فرمان یا احکام الهی بر حضرت موسی نازل و به وسیلة او 
به یهودیان ابالغ شد. پس از آن یهودیان کشوری ساختند به نام پادشاهی اسرائیل، که به 

سرزمین مقدس، اورشلیم، یا صهیون هم معروف است.
یهودیان آواره برای فرار از اذیت و آزار اروپاییان به تدریج به این منطقه بازگشتند. در 
سال 1882، یهودیان روسیه اولین مهاجرنشین صهیون را در فلسطین برپا کردند. بر پایة 
بیشتر گزارش ها، اولین ساکنان صهیونیست سازماندهی ضعیفی داشتند، اما بی اعتمادی به 

اعرابی که احاطه شان کرده بودند موجب اتحاد آن ها با یکدیگر شد.

قضیة دریفوس و مسائل بعد از آن
رویکرد  بودند  مصمم  یهودی  کشوری  تشکیل  برای  این که  با  اولیه  صهیونیست های 
منسجمی نداشتند تا این که فردی به نام تئودور هرتسل از یهودیان مجارستان به آن ها 
پیوست. هرتسل ابتدا در رشتة پزشکی تحصیل می کرد، اما رسالتش را در نویسندگی 
یافت. او از آزار و اذیت گستردة یهودیان در اروپا کامالً آگاه بود، اما فقط زمانی در زمینة 
آلفرد  آمد.  پیش  پرداخت که قضیة دریفوس  فعالیت مؤثر  به  یهودیان  از حقوق  دفاع 
دریفوس افسر یهودی بی گناهی بود که به اشتباه محکوم به خیانت شد و به زندان افتاد. 

در این زمان هرتسل تصمیم گرفت در این زمینه فعال تر باشد.

با آغاز محاکمة آلفرد دریفوس در 7 اوت 1899، سالن دادگاه مملو از افراد مشتاقی بود که آمادة شنیدن 
اظهارات و اعتراف او بودند.
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در سال 1894، نامة پاره شده ای در سفارت آلمان در پاریس پیدا شد که نشان می داد 
افسری فرانسوی اطالعات محرمانه ای به آلمانی ها می داده است و چون دریفوس یهودی 
بود به راحتی در مظان اتهام قرار گرفت و با این که شواهدی دال بر گناهکار بودن او وجود 

نداشت متهم به خیانت شد.
حتی پیش از آغاز محاکمة دریفوس، فعاالن جناح راست در خیابان ها شعار »مرگ 
بر یهودیان«)2( سر دادند و خواستار محاکمة او شدند. در طول محاکمة نظامی محرمانه، 
دریفوس اظهار بی گناهی کرد، اما آن هایی که در رأس قدرت بودند نتیجة محاکمه را از 
قبل مشخص کرده بودند. دریفوس به جرم خیانت خلع درجه و به جزیرة شیطان در 

آمریکای جنوبی تبعید شد. 
هرتسل که ماجرای دریفوس را از طریق مقاالت روزنامه ها دنبال می کرد خبر این واقعه 
وحشت زده اش کرد. او دریافت دریفوس صرفًا چون یهودی است خیلی راحت اشتباهی 
او را متهم کرده اند. هرتسل در این زمان از اروپا قطع امید کرد و معتقد بود اگر یهودیان 
اروپا به طور گسترده به سرزمین دیگری مهاجرت نکنند سرانجام از میان خواهند رفت. 

در سال 1896، هرتسل رساله ای سیاسی به نام دولت یهود منتشر کرد و در آن به 
موضوع تشکیل وطن یهودی پرداخت: »ما هر کجا بوده ایم صادقانه تالش کرده ایم خود 
را با زندگی اجتماعی جوامع پیرامونمان وفق دهیم و دین پدرانمان را حفظ کنیم. ما اجازه 
نداریم این کار را بکنیم... بگذارید همة کسانی که می خواهند به ما بپیوندند زیر پرچم ما 

بیایند و با سخن، قلم یا عمل خود در راه آرمانمان مبارزه کنند.«)3(
پیام هرتسل در میان هزاران یهودی اروپایی انعکاس گسترده ای یافت. یک سال بعد، 
او اولین کنگرة صهیونیسم را در بازل سویس برگزار کرد. بیش از 200 نفر در این کنگره 
شرکت کردند. در این کنگره طرحی ریخته شد تا رؤیای کشور یهودی را در فلسطین به 

واقعیت تبدیل کنند. 
اما  شد،  کشورها  دیگر  رهبران  دامان  به  دست  هدفش  به  رسیدن  برای  هرتسل 
تالش هایش به نتیجه ای نرسید. او به سلطان عثمانی پیشنهاد داد بدهی هایش را بپردازد  
ــ با پولی که البته در بساط نداشت ــ و سلطان عبدالحمید دوم پیشنهادش را نپذیرفت. 
یهودیان ثروتمند اروپایی هم دست رد به سینه اش زدند. نقشة او غیرواقع بینانه به نظر 
می رسید، و آن ها نمی خواستند در کشوری که در آن زندگی می کنند خائن تلقی شوند. 
با وجود این بی محلی ها و تحقیرها، رؤیای هرتسل با استقبال بخش بزرگی از یهودیان 
مواجه شد. تا سال 1900، بیست و یک مهاجرنشین صهیونیست با جمعیتی حدود 50,000 

نفر یهودی در فلسطین وجود داشت.
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یهودیان ساکن فلسطین گاه از عرب هایی که رضایت داشتند زمین می خریدند و گاه بر 
زمین های بایر و نامرغوب ادعای مالکیت می کردند. زراعت روی زمین ناآشنا و سازگار 
شدن با محیط جدید پیرامون برای این مهاجران سخت و دشوار بود. برخی از آن ها پس 
از گذشت چند ماه از رؤیایشان دست کشیدند و به اروپا بازگشتند و برخی هم به آمریکا 
مهاجرت کردند. اما آن هایی که ماندند مصمم بودند در سرزمین آبا و اجدادی شان که 
در کتاب مقدس به آن اشاره شده بود کشوری یهودی ایجاد کنند، ولی هنوز اراده ای بر 

سرنوشتشان نداشتند.

پیامد جنگ جهانی اول
جنگ جهانی اول در سال 1914 آغاز شد. امپراتوری عثمانی در این جنگ طرف آلمان 
را گرفت، اما در این زمان به طور چشمگیری فقیرتر و ضعیف تر از همیشه بود، و کمک 
چندانی از آن ساخته نبود. تعدادی از گروه های صهیونیست بریتانیایی ها را متقاعد کردند 
در صورت پیروزی بر آلمان به آن ها برای یافتن وطنی در فلسطین کمک کنند. در 2 
نوامبر 1917 آرتور بالفور، وزیر خارجة بریتانیا، نامه ای نوشت که به بیانیة بالفور معروف 
شد، و در آن از قصد حکومت بریتانیا برای کمک به صهیونیست ها خبر داد. اما در این 
نامه به طور دقیق مشخص نشده بود چقدر زمین قرار است به یهودیان داده شود. چنین 
جزئیاتی برای بالفور اصاًل مهم نبود. او به شدت از اعراب بیزار بود، و از نظر او نیازهای 
یهودیان بر هر گونه ادعای اعراب بر آن سرزمین برتری داشت. او نوشت: »صهیونیسم 
درست یا غلط، خوب یا بد، ریشه در سنت هایی دور و دراز دارد، و در حال حاضر نیازها 

و امیدهای آینده بسیار مهم تر از آرزوهای 700,000 عرب است.«)4(
همان زمان که بیانیة بالفور در صدر خبرها قرار گرفت، نیروهای بریتانیایی و قبایل 
عرب به سوی شبه جزیرة عربستان حرکت کردند و کنترل سوریه و فلسطین را به دست 
گرفتند. امپراتوری عثمانی شکست خورد. پس از آن که جنگ جهانی اول در سال 1918 
به پایان رسید، قبایل مختلف عرب مدعی سرزمینی شدند که اکنون عربستان سعودی 
خوانده می شود. بریتانیای کبیر و فرانسه بیشتر قسمت های باقیمانده را تصاحب کردند و 
این بخش ها را تحت عنوان قیمومت بین خود تقسیم کردند. در مقام حرف قرار بود این 
قیمومت ها تا زمانی ادامه داشته باشد که ساکنان آن کشورها بتوانند ادارة امور را خودشان 
بر عهده بگیرند، اما در واقعیت این دو کشور اروپایی مهاجرنشینانی به وجود آوردند که 
خود به تنهایی اداره شان می کردند. آن ها دولت های عرب را در رأس امور گذاشتند، اما با 

در نظر گرفتن منافع بریتانیا و فرانسه.
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]وزارت امور خارجه
2 نوامبر 1917

لرد روتشیلد عزیز،
بسیار خوشوقتم به نمایندگی از دولت اعلیحضرت همدلی خود را با خواسته ها و آمال یهودیان صهیونیست که به 

هیئت وزیران تقدیم و با آن موافقت شده ابالغ نمایم.
دولت اعلیحضرت تشکیل وطن ملی برای ملت یهود در فلسطین را با عالقه دنبال می کند و برای فراهم 
کردن امکان برپایی آن تمام تالشش را خواهد کرد. اما باید به روشنی دانست که هرگز نباید کاری برخالف و به 
زیان حقوق شهروندی و دینی گروه های غیریهودی ساکن فلسطین، یا حقوق و موقعیت سیاسی یهودیان در دیگر 

کشورها انجام شود. 
سپاسگزار خواهم بود اگر این بیانیه را به استحضار اتحادیة صهیونیسم برسانید.[

نسخة بیانیة بالفور در 9 نوامبر 1917 در روزنامة تایمز لندن به چاپ رسید.
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بریتانیا که به یهودیان وعدة سرزمین داده بود هیچ یک از رهبران عرب را در ادارة 
قیمومت فلسطین سهیم نکرد و خود ادارة آن جا را به دست گرفت. در همین زمان، 
اعراب فلسطین کم کم در مقابل حاکمیت بریتانیا با هم متحد شدند. آن ها نگران بودند 
که بریتانیا به طور رسمی بیانیة بالفور را بپذیرد و یهودیان سرزمینشان را غصب کنند. 
فلسطینیان که قرن ها تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی بودند حال به تازگی داشتند تاریخ 
کهن و منحصربه فردشان را از نو شکل می دادند، و احساس هویتشان به سرزمینی که در 

آن می زیستند گره خورده بود. آن ها فلسطین را زادگاه برحق خود می دانستند.
وقتی جامعة ملل، که سازمانی بین المللی بود، در ژوئیة 1922 قیمومت فلسطین را به 
رسمیت شناخت این قیمومت بیانیة بالفور را هم شامل می شد. در مقدمة این سند هدف 
اولیة آن بیان شده بود: »از آن جا که قدرت های اصلی متفقین نیز موافق اند که دولتی که 
قیمومت را بر عهده گرفته باید مسئول اجرای بیانیه ... در راستای تشکیل وطن ملی برای 
یهودیان در فلسطین باشد، کاماًل واضح است که باید از هر گونه اقدامی که به حقوق 

مدنی و مذهبی غیریهودیان فلسطین آسیب برساند خودداری شود.«)5(
غیریهودیان،  حقوق  شناختن  رسمیت  به  برای  بیانیه  در  قیدشده  اهداف  به رغم 
فلسطینیان آن را نپذیرفتند، چرا که معتقد بودند بریتانیایی ها جانب یهودیان را گرفته اند. 

زمان  عذرخواهی؟

در 2 نوامبر 2018، صد و یک سال پس از صدور بیانیة بالفور، فلسطینیان خواستار عذرخواهی 
دولت بریتانیا شدند. انجمن فلسطینیان بریتانیا اعالم کرد: »ارادة فلسطینیان متزلزل نخواهد شد و, 
نسل بعد از نسل، آن ها حقوقشان را از یاد نخواهند برد و نخواهند گذاشت حق مسلم آن ها بر 
سرزمینشان از دست برود.«1 فلسطینیان از بریتانیا خواستند برای قولی که به آن ها در گذشته داده 
بود ــ و به آن عمل نکرده بود ــ عذرخواهی کند. آن ها همچنین از حکومت بریتانیا درخواست 
کردند حال به آن ها کمک کند، همان طور که یک قرن پیش وعده داده بود، تا حقوق و سرزمینشان 

را که با تمام وجود خواستار آن بودند به آن ها بازگرداند. 

1.   “101 Years Since Balfour, Palestinians Have Not Let Go of their Rights,” MEMO, November 
2, 2018. www.middleeastmonitor.com/20181102-palestinian-forum-in-britain-commemo-
rates-the-balfour-declaration/.
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آن ها می ترسیدند اگر کاری نکنند و دست روی دست بگذارند، سرزمینشان از دستشان 
برود و هرگز نتوانند آن را پس بگیرند. 

ادیان  با  مردمانی  آن جا  در  که  چرا  بود،  دشوار  بریتانیایی ها  برای  منطقه  این  ادارة 
مختلف زندگی می کردند که دیدگاه هایشان دربارة مالکیت این سرزمین با هم متفاوت 
بود. بریتانیایی ها امیدوار بودند ارزش های مسیحی را به فلسطینیان بقبوالنند، اما به شکل 
رقت انگیزی شکست خوردند. در این زمان صهیونیست ها آژانس یهود را پایه گذاری 
کردند که امور مربوط به مهاجرت را با حکومت بریتانیایی آن جا هماهنگ می کرد. تمایل 
آن ها برای همکاری با بریتانیا و راضی ساختنشان با موفقیت همراه بود. موج دیگری 
از یهودیان در سال 1924 به سرزمین مقدس سرازیر شدند. تازه واردان به سرعت دست 
به کار خرید زمین شدند، اما فلسطینیان دیگر تمایلی به فروش نداشتند. با وجود این، 
صهیونیست ها پروژه های عمرانی گسترده ای را شروع کردند، از جمله ساخت راه ها و 
ساخت و سازهای دایمی از خانه سازی گرفته تا ساخت موزه ها. یک یهودی جوان لهستانی 
به نام داوید بن گوریون رهبری هیستادروت، یکی از اتحادیه های کارگری، را که مسئول 

این کار بود بر عهده گرفت.
بن گوریون و دیگر رهبران صهیونیست سعی کردند مقاومت اعراب را که مخالف 
حضور آن ها در کشورشان بودند نادیده بگیرند و به جای آن تالششان را روی ایجاد 
زندگی جدید در این سرزمین متمرکز کنند که امیدوار بودند سرانجام کشور مشروعشان 
شود. صهیونیست ها برای محافظت از خود در برابر فلسطینیان گروه شبه نظامی کوچکی 
به نام هاگانا سازماندهی کردند. آن ها برای کسب مشروعیت فرهنگی موافقت بریتانیایی ها 
را جلب کردند تا زبان عبری زبان اداری فلسطین شود. در همین زمان مذاکرات فلسطینیان 
و بریتانیایی ها به شکست انجامید. تالش ها برای تغییر دادن بیانیة بالفور یا خالص شدن 
ناامیدی  و  درماندگی  از سر  فلسطینی  نیروهای شبه نظامی  نرسید.  به جایی  آن  از شر 
به مهاجران یهودی حمله می کردند، که در مواردی به کشته شدن آن ها منجر می شد. 
یهودیان هم به مقابله به مثل دست زدند، و سال ها به قاچاق اسلحه به داخل خاک فلسطین 
پرداختند. در دهة 1930 خشونت گروه های فلسطینی افزایش یافت، و بریتانیا به هاگانا 
اجازة مقابله به مثل داد. سرانجام مقاومت فلسطینیان در هم شکسته شد. رشید خالدی 
ـ آمریکایی خاورمیانه[ می نویسد: »فلسطینیان وارد جنگ شدند ... بدون  مورخ ]فلسطینی 
داشتن رهبری واحد، با منابع مالی بسیار محدود ... و بدون هیچ متحد قابل اعتمادی. 
آن ها با جامعه ای از یهودیان در فلسطین مواجه شدند که ... از لحاظ سیاسی متحد بود.«)6(  
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کشتار گسترده
عظمت  و  به شکوه  را  کشورش  که  داد  وعده  آلمان  در  دهة 1930  اوایل  در  هیتلر  آدولف 
گذشته اش بازگرداند، با استفاده از استراتژی ای که تا حد زیادی بر پایة سامی ستیزی بود که او 
در سخنرانی ها و نوشته هایش آن را نشر می داد. مدت کوتاهی پس از آن که هیتلر در سال 1933 
صدراعظم آلمان شد، حزب نازی قوانین نژادپرستانه ای در مجلس به تصویب رساند. این قوانین 
حقوق انسانی یهودیان آلمان را به شدت محدود کرد و همچنین زمینه را برای آزار و اذیت و 
کشتارجمعی یهودیان در سال های منتهی به جنگ جهانی دوم و نیز در طول آن دوره هموار کرد. 
ارتش هیتلر با آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939 ابتدا اتریش و لهستان را تصرف 
کرد، سپس به سوی اتحاد شوروی در شرق پیشروی کرد. در طول این دوران، نازی ها و 
همدستانشان دست به کشتار گسترده و نظام مند یهودیان زدند. آنچه به طور غیررسمی در 
شهرهای کوچک اروپای شرقی آغاز شده بود به اقدامی رسمی برای کشتن همة یهودیان 
اروپا تبدیل شد. اردوگاه های کار اجباری و اردوگاه های مرگ نازی ها در مقیاس گسترده 
شروع به کشتار یهودیان و کسانی کردند که از نظر آن ها عنصر نامطلوب بودند، از جمله 
کمونیست ها، سوسیالیست ها، رومانیایی ها و همجنسگراها. تا پایان جنگ در سال 1945، 
بنا به گزارش ها, نازی ها 6 میلیون یهودی و 6 تا 8 میلیون غیریهودی را کشتند، واقعه ای 

که به هولوکاست معروف شد.1

1. دربارة مسئلة هولوکاست بنگرید به یادداشت ویراستار در ابتدای کتاب.

دین مشترک

یهودیت و اسالم علی رغم درگیری های مداوم مشترکات فراوانی دارند. هر دو دین به یک خدای 
واحد اعتقاد دارند. کتاب های مقدسشان، تورات و قرآن، داستان ها و شخصیت های مشترک بسیاری 
دارد، از جمله حضرت آدم، نوح، ابراهیم و موسی. هم یهودیان و هم مسلمانان بسیاری از ادعاهای 
دین مسیحیت را قبول ندارند، از جمله این ادعا که عیسی مسیح پسر خداست. بر اساس آموزه های 
یهودیت و اسالم, خداوند پیامش را از طریق فرشتگان و نیز افراد برگزیده به نام پیامبر می فرستد. 
پیامبر اصلی یهودیان حضرت موسی و پیامبر مسلمانان حضرت محمد است. در هر دو دین برخی 
تکالیف دینی مشترک برای پیروان وجود دارد؛ مثاًل پیروان هر دو دین مقیدند در ساعات خاصی 
از روز نماز بگزارند و احکامی دربارة غذاهای حالل و حرام دارند. از این ها گذشته، پیروان هر 
دو دین بیت المقدس را شهر مقدس خود می دانند و حاضرند بر سر کنترل آن با یکدیگر بجنگند.
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بیش از هر زمان دیگری یهودیان جهان نیازمند وطنی بودند که در آن جا بتوانند از 
خودشان محافظت کنند. اما در فلسطین بریتانیایی ها اجازه ندادند یهودیان بیشتری در 
فلسطینیان  تحریک  باعث  تازه واردان  آن ها می ترسیدند  سرزمین مقدس مستقر شوند. 
از  را  اعضای جنبش صهیونیست  از  بسیاری  یهودی  مهاجران  ممنوعیت ورود  شوند. 
متحدان سابقشان روگردان کرد. اگر بریتانیایی ها از دادن وطنی که یهودیان فکر می کردند 

به دست آورده اند خودداری می کردند، آن ها برای به دست آوردنش می جنگیدند.

یافتن راه حل 
وقتی بریتانیایی ها از پذیرفتن یهودیاِن بیشتر در فلسطین سر باز زدند، داوید بن گوریون 
دستور حملة هاگانا را صادر کرد. صهیونیست ها در 1 اکتبر 1945 یکی از خطوط راه آهن 
فلسطینی ها را خراب کردند و تظاهرات گسترده  ای به راه انداختند. کمتر از یک سال 
بود  بریتانیایی  نیروهای  بیت المقدس که مقر  انشعابات هاگانا، در هتل  از  ایرگون،  بعد 
از بریتانیایی ها خواسته های  با زهر چشم گرفتن  ایرگون می خواست  بمب گذاری کرد. 
صهیونیست ها را برای افزایش ورود مهاجران به آن ها بقبوالند. در این انفجار 91 نفر کشته 

شدند و ارادة بریتانیایی ها برای مقاومت در مقابل ورود یهودیان مهاجر تضعیف شد. 
بسیاری از غربی ها از ایدة کشور یهودی حمایت کردند. طبق یک نظرسنجی در دسامبر 
1945، 76 درصد آمریکاییان که اخبار وقایع فلسطین را دنبال می کردند خواستار اجازه 

شورای اضطراری صهیونیست های آمریکایی در سال 1946 در نیویورک تظاهراتی در اعتراض به سیاست های 
بریتانیا مبنی بر ممنوعیت ورود مهاجران یهودِی بیشتر به فلسطین به راه انداختند.
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دادن به یهودیان برای زندگی در فلسطین بودند. وحشت از هولوکاست نیز دلسوزی و 
همدردی با یهودیان را افزایش داده بود. 

تا سال 1948 بریتانیا عالقه و ترحمش را نسبت به دو طرف درگیر در فلسطین از دست 
داده بود و به دنبال راهی برای برون رفت و خالص شدن از آن جا بود. الکساندر ِکداِگن، 
نمایندة بریتانیا در سازمان ملل، اهداف کشورش را روشن ساخت: »دولت اعلیحضرت 
به این نتیجه رسیده اند که نمي توانند مهاجرنشیني بر پایة رضایت اعراب و یهودیان در 
فلسطین برپا سازند. از این رو این مسئله را به پیشگاه سازمان ملل آورده اند, به این امید كه 
مجمع عمومي در جستجوي مهاجرنشیني مورد توافق طرفین موفقیت آمیزتر عمل كند.«)7(

با وجود این درخواست, به نظر نمي رسید هیچ كشوري از تشكیل كشور یهودي كاماًل 
حمایت كند یا بخواهد موافقتش را با آن اعالم كند. سپس در کمال ناباورِی همة اعضای 
به  بي پرده شروع  نمایندة شوروي,  آندرئي گرومیكو,  نیویورك  سازمان ملل متحد در 
سخن گفتن كرد: »ما باید حقوق اولیة یهودیان را براي داشتن كشوري مستقل به رسمیت 

بشناسیم.«)8(
گرومیكو طرح تقسیم این سرزمین را پیشنهاد داد: ایجاد یك كشور عربی و یك 
كشور یهودي. مناطقي با اکثریت جمعیت عرب نشین بخشي از كشور عربي شود, از 
جمله بخش بزرگي از منطقة جلیل در شمال. مناطق یهودي نشین از جمله صحراي نقب 
در جنوب نیز بخشي از كشور یهودي شود. قرار شد شهر مورد مناقشة بیت المقدس كه 

تقریبًا در مركز كشور قرار داشت به صورت بین المللي اداره شود.
طرح تقسیم سازمان ملل، كه بعدها به این اسم معروف شد، كاستي هایي داشت. این طرح 
تقسیم با بخشیدن 55 درصد این سرزمین به یهودیان به نفع صهیونیست ها بود، چرا كه پیش 
از این فقط 7 درصد آن را تحت كنترل داشتند، در حالی که 30 درصد جمعیت فلسطین را 
تشكیل مي دادند. بیشتر سرزمیني كه به آن ها اعطا شده بود در بخش هاي حاصلخیزتر این 
منطقه قرار داشت. از طرف دیگر، به فلسطینیان 45 درصد این سرزمین اختصاص داده شده 
بود كه بیشتر آن نواحي لم یزرع و خشك بود كه قابل كشاورزي نبود. یهودیان از این راه حل 

راضی بودند، اما فلسطینیان زیر بار كمتر از نصف این سرزمین نمي رفتند. 
نیروهاي مبارز فلسطیني كه نمي خواستند دست از مبارزه بکشند در ژانویة 1948 دست 
به حمله  زدند، و 35 تن از نیروهای یهودی مدافع دهکده های معروف به گوش عتصیون 

را کشتند.
تنش در بسیاری از شهرهای شمالی فلسطین که هم جمعیت عرب و هم یهودی 
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داشت گسترش یافت. شهر ساحلی حیفا تحت کنترل بریتانیا بود. امپراتوری در حال زوال 
بریتانیا در این جا تمام تالشش را کرد تا جلِو گسترش مهاجرت یهودیان را به فلسطین 
بگیرد، اما ناکام ماند. نیروهای باقیماندة بریتانیایی عقب نشینی و یهودیان و فلسطینیان را 

به حال خود رها کردند تا خود مسائلشان را حل و فصل کنند و به تفاهم برسند. 
با وجود باال گرفتن خشونت، هر دو گروه این سرزمین را از آن خود می دانستند و 
نمی خواستند دست از مبارزه بکشند. بن گوریون در خاطراتش دربارة احساسات یهودیان 
می نویسد: »ما در این سرزمین حقوق مسّلمی داریم. حق نداریم آن را از دیگران بگیریم 
)دیگرانی وجود نداشت(، اما حق و وظیفه داریم این سرزمین خالی را پر کنیم و زندگی 
را به این بیابان بازگردانیم و کشور باستانی مان را از نو به شکلی امروزی بسازیم.«)9( اما 
اعراب پیش از آن ها در این بیابان سکنا گزیده بودند و آن را سرزمین خود می دانستند. این 
حرکت خیلی زود یک رشته پیروزی ها و شکست های غم انگیز در پی داشت که صبوری 

و استقامت طرف های درگیر را در بوتة آزمایش گذاشت.
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نبرد ناممکن

صهیونیست های ساکن فلسطین یک هدف داشتند: تشکیل کشور یهودی آزاد و مستقل در 
خاورمیانه. در همین زمان، هدف اصلی کشورهای عرب همجوار شکست صهیونیست ها 
بود، و به منظور مقابله با آن ها برای اعراب فلسطینی اسلحه و سرباز می فرستادند. هر دو 
طرف در تصمیم خود مصمم بودند، و این نبرد به مدت سه دهه به شدت ادامه داشت چرا 

که هیچ یک از طرفین به چیزی کمتر از پیروزی قاطع قانع نبودند.

نبرد بر سر زمین
بود.  به غایت دشوار  این فضای خصومت آمیز  در  پایدار  تشکیل کشوری  برای  تالش 
کشورهای عرب نمی خواستند یهودیان به هدفشان برسند، زیرا صهیونیسم را شکلی از 
نژادپرستی می دانستند. اعراب فکر می کردند که یهودیان آن ها را فرودست می انگارند و 
توجهی به دغدغه ها و منافع آن ها ندارند. صهیونیست ها روزبه روز ادعاهایشان را دربارة 
اراضی فلسطین بیشتر می کردند، از این رو حاکمان عراق، اردن، سوریه و لبنان به این 

نتیجه رسیدند که چاره ای جز مداخله در این مسئله ندارند.
در پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 اتحادیة کشورهای عربی، که هستة اصلی 
آن را شش کشور عرب تشکیل می داد، در قاهرة مصر تشکیل شد. هدف این اتحادیه 
عنوان کشوری  به  را  فلسطین  اتحادیه  این  بود.  استقالل کشورهای عرب  از  حمایت 
مستقل به رسمیت نمی شناخت و مردم ساکن آن جا را اعراب مستقلی به شمار نمی آورد. 
کشورهای عضو اتحادیه می خواستند جمعیت فلسطینی آن جا را میان خود تقسیم کنند. 

اتحادیة عرب در اوایل سال 1948 تصمیم گرفت در این درگیری رو به گسترش در 
فلسطین مداخله کند. سربازان کشورهای عضو اتحادیه از مصر، سوریه، اردن )که بعدها 
به امارت فرااردن معروف شد( و لبنان به فلسطینیان پیوستند تا صهیونیست ها را شکست 

دهند. از این پس حمله ها و ضدحمله ها شروع شد.
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در 9 آوریل نیروهای یهودِی ایرگون به روستای فلسطینی دیر یاسین حمله کردند و 
110 نفر را کشتند. فلسطینیان در واکنش به این اقدام آن ها در کمین نشستند و زمانی که 
نیروهای ایرگون برای بردن زخمی هایشان بازگشتند به آن ها حمله کردند. شدت درگیری 

به حدی بود که هزاران فلسطینی ناچار به ترک خانه، محله و حتی شهرشان شدند.
مهاجران یهودی نیز برای حفظ جانشان دست به کار شدند. بریتانیا قصد داشت آخرین 
نیروهایش را تا 1 اوت 1948 از فلسطین بیرون بکشد، اما در 14 مه 1948 بن گوریون و 
رفقای صهیونیستش در موزة تل آویو حضور یافتند و به طور رسمی تشکیل »کشور مستقل 

در سال 1945، شش کشور عرب نمایندگانی برای شرکت در جلسة اتحادیة عرب به قاهره در مصر فرستادند. 


