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Anmeldt (uddrag)af Jørgen Vium Olesen:
»Men der ligger mange forhold til grund for konflikten i Mellemøsten og for at kunne forstå denne konflikt,
må man kende til historien og vide, hvorfor de historiske begivenheder har udviklet sig til den virkelighed,

som vi ser i dag. Uden denne historiske viden er det umuligt at bedømme situationen i Mellemøsten rigtigt og
søge retfærdige løsninger.

Det er noget af denne vigtige baggrundsviden, som Søren Harslunds bog: Israel - Kampen for staten giver
grundlag for. Derfor er det en vigtig bog, som bør læses af alle, der interesserer sig for konflikten i

Mellemøsten og af alle, der vil se og forstå noget af det, som Gud gør i vor tid. Gud skriver historie i et land
som fra dag ét har måtte kæmpe for sin ret til at eksistere. Jeg kan på det varmeste anbefale denne bog, hvor
meget af det vigtigste historiske materiale, heriblandt vigtige dokumenter og aftaler, historisk årstalsoversigt

og meget mere, er samlet i én bog!«

»Selv velinformerede læsere vil blive klogere ved at læse denne bog.«
- Bent Melchior, overrabbiner emeritus

»Harslund afslører både et enestående overblik over de store linjer og samtidig over de mindste detaljer. En
uhyre nyttig opslagsbog.«

- Flemming Kofod-Svendsen
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