
الشعب اليهودي من السكان األصليين إلسرائيل 11
- مهد لغتهم وثقافتهم ودينهم وهويتهم. كان لليهود 
وجود مستمر في األرض ألكثر من 3000 عام.

على الرغم من ازدهارهم في بعض 
األحيان، إال أن اليهود عاشوا لمدة 

1900 عام كأقلية مضطهدة في جميع 
أنحاء أوروبا وشمال إفريقيا والشرق 
األوسط. وعلى الرغم من العديد من 

العقبات، حافظ اليهود المنتشرون 
في أنحاء العالم على هويتهم الفريدة 
وارتباطهم بوطن أجدادهم واليهود الذين استمرول في 

العيش هناك.

في أواخر القرن التاسع عشر، 
انشأ اليهود حركة تسمى 

الصهيونية لتحرير أنفسهم من 
االضطهاد وإعادة بناء أمة 
مزدهرة في أرض إسرائيل.
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فهو ليس حلما.
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“مؤسس الصهيونية الحديثة
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في عام 1920، بعد أن صدر تصريح 
بلفور وعقد مؤتمر سان ريمو، اعترفت 
عصبة االمم بالعالقة التاريخية للشعب 

اليهودي بإسرائيل وكذلك حقها في إقامة 
وطن فيها بموجب القانون الدولي.

على مدى عقود عديدة وبداً من أواخر 
القرن التاسع عشر، عادت موجات من 

اليهود إلى أرض إسرائيل لالنضمام إلى 
أولئك الذين كانوا هناك سابقاً من أجل 

إعادة بناء أمتهم. قاموا بتجفيف المستنقعات 
وبناء المدن والمزارع وأعادوا إحياء 

اللغة العبرية لتكون لغة الكالم وأنشأوا 
المؤسسات الضرورية للدولة.

في عام 1948، أعلنت إسرائيل إقامة دولتها في 
خضم حرب عنيفة شنتها قوات الدول العربية 
لمنع إقامتها. كلل إعالن استقاللها قيم العدل 

والديمقراطية والمساواة في الحقوق والسالم. في 
البداية، كان معظم سكانها من الالجئين اليهود 

الذين نجوا من الهولوكوست أو فروا من العنف 
واالضطهاد المتزايد في الدول العربية.

مساحة إسرائيل هي بحجم والية 
نيوجيرسي تقريباً ويمكن أن تحتضن 
والية كاليفورنيا مساحتها 22 مرة. 

مواردها الطبيعية محدودة للغاية 
ومعظم أراضيها صحراوية.
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إسرائيل هي الدولة الرائدة عالميا 88
في مجاالت االبتكار والمساعدات 

اإلنسانية. يساعد اإلسرائيليون الناس 
في جميع أنحاء العالم في التغلب 

على الجوع واألمراض وندرة المياه 
والحرب واإلرهاب والكوارث 

الطبيعية والتدني البيئي والتهديدات 
اإللكترونية، وأكثر من ذلك بكثير.

وقعت إسرائيل معاهدة سالم مع 
مصر واألردن واإلمارات العربية 

المتحدة والبحرين والمغرب 
والسودان. وافقت اسرائيل أو اقترحت 

على األقل أربعة عروض سالم 
رئيسية كان من الممكن أن تساعد 

في إقامة دولة فلسطينية. رفض القادة 
الفلسطينيون هذه المبادرة كل مرة مما أضر بمصلحة 

الشعبين.

إسرائيل هي واحدة من أكثر دول 
العالم تنوًعا والدولة الوحيدة الحرة 

في الشرق األوسط وفًقا لمؤسسة 
Freedom House. لقد حارب 
اإلسرائيليون بنجاح من أجل إحراز 
تقدم في قضايا حقوق اإلنسان مثل 
المساواة لألقليات )خاصة بالنسبة 

لـ 1,9 مليون مواطن عربي داخل 
إسرائيل(، وكذلك حقوق المرأة، وحقوق مجتمع المثليين وغيرهم 
LGBTQ، وتحقيق السالم مع الدول المجاورة إلسرائيل، وأكثر 

من ذلك بكثير.
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أحد أفراد IsraelAID يساعد الالجئين السوريين 
في الوصول إلى الشاطئ.

على ندرة الغذاء والمياه.

معاهدة السالم اإلسرائيلية 
المصرية

قمة كامب ديفيد: رفض اتفاق السالم 

معاهدة السالم اإلسرائيلية 
األردنية
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منذ أكثر من 3000 عام ...
 قام شعب أصلي بتطوير حضارة وثقافة 

مزدهرة في وطن أجدادهم.

 مع مرور الزمن، تم غزوهم من قبل سلسلة من اإلمبراطوريات 
 األجنبية المعادية، وبينما بقي البعض في مدنهم ومجتمعاتهم، 

انتشر معظمهم في جميع أنحاء أوروبا والشرق األوسط.

 على الرغم من ازدهارهم في بعض األحيان، إال أن اليهود 
 عاشوا لمدة 1900 عام كأقلية مضطهدة وعانوا من عمليات الطرد 

والمذابح واإلبادة الجماعية في النهاية. 

بالكاد نجوا ولكنهم لم يفقدوا األمل. انتصروا.

 بدأوا حركة التحرير وعادوا إلى ديارهم لالنضمام إلى 
 أولئك الموجودين فيها سابقاً، وبنوا واحدة من أكثر 

الدول حيوية وتنوًعا شهدها العالم حتى اآلن.

تلك األمة هي إسرائيل، الوطن اليهودي.
 حكاية إسرائيل دليل على أنه إذا صممت 

على شيء، فهو ليس حلما.
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