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يبلغ عرض إسرائيل
9 أميال عند أضيق نقطة لها ويبلغ 

طولها 290 ميال.



حجم إرسائيل

تبلغ مساحة إسرائيل 8019 ميال مربعا

كليفورنيا

إسرائيل أصغر حجما من نيو جيرسي البالغة مساحتها 
8729 ميال مربعا. وحجم كليفورنيا أكبر من حجم 

إسرائيل ب - 19 ضعفا.

نيو جيرسي



وجود يهودي متواصل 
يف أرض إرسائيل

إن اليهود أبناء إسرائيل األصليون وقد 
حافظوا على وجود متواصل لمدة أكثر من 
3000 عام بناء على أدلة أثرية وتاريخية 

ونص الكتاب المقدس

 قطعة فسيفساء تعود إلى القرن السادس
)العصر البيزانطي( وتظهر الملك داود عازفا 

على القيثارة, وتم اكتشافها في كنيس غزة القديم 
– متحف إسرائيل



الصهيونية:

نهضة أمة

أطلق اسم “صهيون”على أورشليم وعلى أرض إسرائيل 
منذ أمد بعيد. الصهيونية إنما هي حركة التحرير 

الوطنية للشعب اليهودي الذي سعى الستعادة حريته 
واستقالله في وطنه التليد.

تيودور هيرتسل قام بتأسيس 
الحركة 

الصهيونية العصرية في عام 
1897, لكن حلم 

االستعادة والعودة كان دائما 
في جوهر اليهودية والهوية 

اليهودية . وهذا هو سبب كون 
اليهود األغلبية في أورشليم في 

القرن ال - 119.

1 السير مارتن غيلبرت– “أورشليم: قصة مدينة واحدة”.

النيوريبابليك 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1994
wall-ruling_/11362.htm; www.mefacts.com/cache/html 

 Dore Gold, The Fight for Jerusalem, 120 صفحة



“إنه من العدل الواضح أنه يجب أن 
يكون لليهود المشتتين مركز وطني 

ووطن قومي وأن تتم إعادة توحيدهم, 
ليس في أي مكان سوى فلسطين, 

حيث كانوا لمدة 3000 عام يتعاشرون 
بألفة حميمة وعميقة”

وينستون تشيرتشيل, 1920



“من يمكنه تحدي حقوق 
اليهود في فلسطين؟

سبحان اهلل, تأريخيا هذه هي 
حقا بالدكم”.

يوسف ضياء الخالدي
رئيس بلدية القدس, 1899

صورة يهود على جبل الزيتون, 1893



أغلبيات دينية يف بلدان 
يف شتى أنحاء العامل

56 مسلمون

49 روم كاثوليك

20 بروتستانت

12 أرثوذكس رشقيون

4 هندوس

1 يهود



الديانات العاملية

2 مليار نسمة املسيحية 

1.3 مليار نسمة اإلسالمية 

900 مليون نسمة الهندوسية 

360 مليون نسمة البوذية 

14 مليون نسمة اليهودية 



“اإلغريق والرومان راحوا; 
شعوب أخرى ظهرت على السطح 
ورفعت شعلتها عاليا لفترة ما لكنها 

احترقت... 
إن اليهود شهدوهم جميعا, 

وتمكنوا من البقاء بعدهم جميعا... 
كل األشياء فانية وهالكة باستثناء اليهودي;
جميع القوى األخرى رحلت, لكنه ال يزال 

باقيا.
ما هو سر خلوده؟”

- مارك توين 1898



“يفضل اليهود أن يكونوا سجناء في أورشليم 

على االستمتاع بالحرية التي بإمكانهم أن 

يحظوا بها في أي مكان آخر.

...حب اليهود لألرض المقدسة التي 

خسروها..ال يصدَّق”.

األب اليسوعي ميخائيل نود أثناء حجه إلى األرض المقدسة, 1674



إستعادة الوطن اليهودي

في أواسط القرن ال 19- استحوذ نشاط جديد 
على اليهود العائشين في إسرائيل, التي سميت 

آنذاك ب –”فلسطين” *.
بمساعدة محسنين مثل السير موشيه مونتيفيوري 

وتبرعات من يهود عاديين في شتى أنحاء 
العالم, خرج اليهود من مدنهم وأخذوا يشترون 
اراضي ويقومون بإنشاء مزارع وقرى ومدارس.
وفي عام 1854 كان اليهود أكبر طائفة دينية 

في أورشليم;
وفي عام 1870 أصيحوا مجددا أعلبية سكان 

المدينة.

* أطلق اسم “فلسطين” على المنطقة عندما احتل الرومان منطقة يهودا  التي كانت 
األمة اليهودية تعيش فيها منذ أكثر من 1000 عام في القرن األول.



تل أبيب

تحتفل في عام 2009 بمرور
100 عام على إقامتها

1909

2009



الجئون يهود من دول 
عربية

بعد نهضة إسرائيل في 1948 , فر أكثر من 
850,000 يهودي من االضطهاد المتزايد أو طردوا 
من دول عربية. وقد أصبحوا مشردين بالرغم من أن 

بعض مجتمعاتهم كانت قائمة أكثر من 2000 عام. 
بالرغم من أن إسرائيل كانت دولة مبتدئة بلغ عدد 

سكانها نحو 650,000 نسمة, شرعت إسرائيل في 
استيعاب ليس ناجين من المحرقة النازية فحسب, بل 

أيضا يهود فروا من دول عربية.



إنخفاض عدد السكان 
اليهود يف دول رشق 

أوسطية

لدى نشوب حرب 1948, أجبر أكثر من 850,000 من اليهود 
على الدول العربية حيث كان اليهود يقيمون منذ ألفي عام.

1948 2004

أقل من 100 140,000 الجزائر
أقل من 75,000100مرص
 100,00011,000 إيران

أقل من 150,00040 العراق
أقل من 20,000100لبنان
 38,0000ليبيا 

 5,500 265,000املغرب 
 أقل من 30,000100سوريا 
 105,0001,500تونس 
 200 55,000اليمن 

 18,640 978,000املجموع



الجئون فلسطينيون 
من الحرب العربية ضد 

إرسائيل عام 1948
في عام 1948, 160,000 من العرب الذين كانوا 
يقيمون داخل حدود إسرائيل, قبلوا دعوة إسرائيل 

الختيار السالم فاصبحوا مواطنين إسرائيليين. ما بين 
472,000 و – 750,000 من العرب الفلسطينيين 

)العدد مختلف عليه بين الباحثين( قد غادروا المنطقة 
التي أصبحت إسرائيل لعدة أسباب:

للفرار من الحرب.1  .1
ألن زعماء عرب أثرياء قد غادروا, وبدون زعامة تفككت   .2

المجتمعات العربية2
ألن زعماء عربا قد حثوا الجماهير على الخروج من طريق   .3
تقدم الجيوش العربية, واعدين بأن يكون النصر سريعا وبأن 

يكون بإمكانهم العودة في القريب العاجل.3
روايات حول ارتكاب فظائع إسرائيلية مزعومة قد أحدثت الفزع4  .4
في بعض الحاالت, أجبر جنود إسرائيليون مقيمين عربا على   .5
الخروج من بيوتهم في مناطق استراتيجية حساسة حيوية لبقاء 

الدولة اليهودية5
1-5بيني موريس, والدة قضية الالجئين الفلسطينيين: 1949-1947



وضع الالجئني 
الفلسطينيني الفريد من 

نوعه
عشرات الماليين من الالجئين من مناطق أخرى في العالم ممزقة 
بفعل الحروب خالل هذه الفترة تمت إعادة توطينهم في دول أخرى, 
لكن الدول العربية المجاورة, باستثناء األردن, لم تقم بإعادة توطين 

الالجئين العرب الفلسطينيين بالرغم من التأريخ واللغة والديانة 
المشتركة بين الجانبين. وبدال من ذلك احتجزتهم الحكومات العربية 

في مخيمات الجئين,رافضة منحهم الجنسية, وعندها استخدمت 
مأزقهم سالحا دعائيا ضد إسرائيل!

“إن الدول العربية ال ترغب في حل مشكلة الالجئين.بل ترغب في إبقائها 
بمثابة جرح مفتوح ال يندمل,وذلك كإهانة لألمم المتحدة وكسالح ضد 

إسرائيل”.
رالف غالويه, المدير السابق لوكالة الغوث الدولية, آب /أغسطس 1958.

“منذ 1948 استخدم القادة العرب الشعب الفلسطيني ألغراض سياسية 
أنانية. إن هذا...عمل إجرامي”. الملك حسين عاهل األردن, 1960.

“إن جميع الدول العربية ترغب في إبقاء هذه المشكلة تظهر بمظهر الجرح 
المفتوح “. أنا ليريا فرانتش, المندوبة اإلقليمية في القاهرة للمفوض السامي 

األممي لالجئين, 2003.



السياج األمني

لم يكن هناك سياج أمني على امتداد   •
الضفة الغربية قبل أعمال العنف في 

االنتفاضة الثانية, التي قام خاللها 
مخربون انتحاريون بالتوغل في إسرائيل 

 من المجتمعات الفلسطينية. 

تم بناء السياج من 2002 إلى 2004.   •
علما بأن 97 بالمئة من المشروع هو 

 سياج و- 3 بالمئة جدار.

هناك عشرات الدول التي توجد فيها   •
سياجات و/أو جدران على حدودها, 

بما فيها الواليات المتحدة وتركيا وايرلندا 
الشمالية وهولندا والهند وإسبانيا وتايالند 

وفنلندا واليمن.



تعليم السالم

لسوء الحظ تستمر تربية األطفال الفلسطينيين على 
الحقد والعنف في المساجد والمدارس, ومن على 

شاشات التلفاز, وال يزال الترويج للجهاد ضد إسرائيل 
مستمرا.*

ويجب تعليم السالم بغية تحقيق السالم في الشرق 
األوسط.

)في الصورة(- رفح تغني: “أوه أوه” 
والرد عليها هو الكالشنيكوف

*راجع رصد وسائل اإلعالم الفلسطينية في:
www.memri.org وكذلك www.pmw.org.il



ميثاق حامس* عنيف 
وعنرصي

“إرسائيل ستكون قامئة وستظل قامئة 
حتى ميحوها اإلسالم, مثلام محا آخرين قبلها”.

عندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة, تم انتخاب 
حركة حماس بصفته الحزب الحاكم الجديد. وتدعو 

وثيقة حماس التأسيسية إلى القضاء على إسرائيل وقتل 
اليهود.

)بإمكانكم قراءة ترجمة الميثاق أون الين(. 
إن حلم السالم سيظل مستحيال طالما أن الميثاق يظل 

الوثيقة الموجهة لحماس أو الشعب الفلسطيني.

*ميثاق حزب اهلل وميثاق منظمة التحرير الفلسطينية ينطويان على العنف والعنصرية 
بنفس القدر



التهديدات ألمن إرسائيل

يدعو الزعماء اإليرانيون إلى”محو إسرائيل من   •
الوجود” ويتسابقون نحو بناء مفاعالت نووية.
حماس وحزب اهلل العامالن كوكيلين إليران   •
وبدعمها يقومان ببناء ترسانتين عسكريتين 

أوسع ويهددان إسرائيل على حدودها الجنوبية 
والشمالية.

السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية   •
غير قادرة أو غير راغبة في القضاء على 

مجموعات إرهابية أو وقف مخططات إرهابية 
أو تهريب االسلحة.



إقامة الدولة الفلسطينية 
العربية األوىل يف 

التأريخ
تأريخيا لم تكن هناك قط دولة فلسطينية عربية أو 

سيادة فلسطينية عربية على الضفة الغربية, غزة أو 
إسرائيل.

لقد ساعدت إسرائيل على إنشاء الحكم الذاتي األول 
من أجل الفلسطينيين, السلطة الفلسطينية, في اتفاقيات 

أوسلو عام 1993. وتحكم السلطة الفلسطينية حاليا 
98 بالمئة من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.
في حال وافقت إسرائيل على التنازل عن أجزاء أو 
عن معظم الضفة الغربية في مفاوضات سلمية مع 
الفلسطينيين, فإنها لن تقوم “بإعادة“ أراٍض حيث لم 

تكن حكومة فلسطينية ذات سيادة موجودة هناك قط. 
إن إسرائيل ستساعد, ألول مرة في التأريخ, على إنشاء 
أمة فلسطينية ذات سيادة من خالل التخلي عن ملكية 

أجزاء من الوطن اليهودي القديم حيث كان لليهود 
وجود متواصل لمدة ثالثة آالف عام.



مجتمعات فلسطينية يف 
الضفة الغربية

98 بالمئة من السكان الفلسطينيين يعيشون على 
40 بالمئة من األرض, تاركين بذلك في واقع األمر

60 بالمئة غير مسكونة.

)في الصورة( نابلس, أكبر مدينة فلسطينية في
الضفة الغربية, محاطة بأرض غير مزروعة.



معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية 
يعيشون في مدن وبلدات تم بناؤها 

مثل نابلس وطول كرم.

)في الصورة( رام اهلل – المركز السياسي واالقتصادي
للسلطة الفلسطينية



املجتمعات اإلرسائيلية 
ما وراء الخط األخرض

بعد أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية من األردن وقطاع   •
غزة من مصر عام 1967 رفضت الدول العربية عرض 

إسرائيل األرض المحتلة مقابل السالم.
قامت إسرائيل ببناء مستوطنات لضمان أمنها وقام   •

إسرائيليون بإعادة التوطين في أراض كانت مملوكة 
لعائالتهم في الضفة الغربية, حيث كان اليهود يعيشون 

مدة ألف عام حتى حرب 1948 عندما تم طردهم.
األراضي المبنية بالمستوطنات اإلسرائيلية تغطي اآلن   •

نسبة أقل من 1.7 بالمئة من مساحة الضفة الغربية1
ثمانون بالمئة من المستوطنين اإلسرائيليين يقيمون في   •

مجتمعات تقع على مقربة من أو بجوار الخط األخضر. 
ويمكن في إطار مفاوضات سلمية ضمهم إلى إسرائيل 
مع تعديالت حدودية بسيطة دون التأثير على المراكز 

السكانية الفلسطينية.
www.memri.org/bin 1محمود عباس, حزيران /يونيو 2009 في

latestnews.cgi?ID=SD244009; B’Tselem reports 1.7%
www.btselem.org/english/press_releases/20020513.asp



حقوق اإلنسان يف 
إرسائيل

إن إسرائيل تضمن الحرية الدينية لكافة المعتقدات   •
الدينية

مثليو الجنس محميون من التمييز وجرائم الكراهية.  •
يتم تشجيع التربية بصورة متساوية من أجل الرجال   •

والنساء على حد سواء.
إسرائيل تتعامل مع جرائم الشرف بنفس القدر من   •

الصرامة مثل مع جرائم القتل األخرى.
خمسة واربعون بالمئة من النساء يشاركون القوى   •

العاملة, أي نفس النسبة في الواليات المتحدة.
إسرائيل هي دولة ديمقراطية تتمتع بحرية الكالم   •

وحرية تكوين الجمعيات وبالمحاكمات العادلة 
والمفتوحة.



في عام 1948 أصبح الفلسطينيون العرب, البالغ   •
عددهم 160 ألف نسمة, الذين بقوا داخل حدود 

إسرائيل, مواطنين إسرائيليين.
تم انتخاب ثالثة عرب إلى الكنيست األولى.  •

اليوم 1.3 مليون عربي هم مواطنون إسرائيليون.  •
اللغتان العبرية والعربية   •
هما اللغتان الرسميتان 

في إسرائيل.
قامت إسرائيل بسنّ   •

تشريع يقضي باعتماد 
سياسات التمييز 

اإليجابي لمساعدة أبناء 
األقليات من مواطنيها 
على تحقيق المساواة 

االجتماعية واالقتصادية 
الكاملة.

العرب الذين يعيشون 
يف إرسائيل



برامج إرسائيل اإلنسانية
قامت إسرائيل بإنشاء أول مستشفى ميداني متقدم   •
في هايتي التي تعرضت للزلزال المدمر وقدمت 

مساعدات لضحايا الزالزل في كل من تركيا واليونان.
عمليات الجسر الجوي اإلسرائيلية في إثيوبيا أنقذت   •

28,000 من اليهود األفارقة.
قدمت إسرائيل مساعدات إلى تركيا واليونان خالل   •

الزالزل
العملية اإلسرائيلية المسماة ب - “إنقاذ قلب الطفل”   •

)SACH( تعتبر أكبر برنامج في العالم لمساعدة 
أطفال من بلدان فقيرة يحتاجون إلى عملية جراحية 

للقلب.
إن إسرائيل كانت إحدى الدول القليلة التي قامت   •

باستيعاب الجئين فيتناميين فروا بالقوارب من فيتنام.
تقوم إسرائيل بإدارة نحو 300 دورات دراسية سنويا   •
للدول النامية وقامت بتدريب 200,000 تقريبا من 

المشاركين في هذه الدورات من 130 دولة من ألبانيا 
إلى زيمبابوي وذلك في مجاالت: الزراعة الصحراوية, 
إدارة المياه, منع التصحر, طب الطوارئ والكوارث, 

استيعاب الالجئين وبرامج االستخدام والتوظيف.



إبتكارات إرسائيلية – هل 
كنت تعلم؟

في إسرائيل يوجد أكبر نسبة للفرد الواحد من حملة   •
الدرجات الجامعية.

في إسرائيل توجد أعلى نسبة من العلماء والفنيين في القوى   •
العاملة مع 145 لكل 10,000 مواطن مقارنة مع 85 في 

الواليات المتحدة.
بعد وادي السيليكون, يوجد في إسرائيل أكبر مركز من   •

شركات التقنية العالية – الهاي تيك في العالم 
إن إلسرائيل ثالث أكبر عدد في العالم من   •
الشركات المسجلة في بورصة )الناسداك( 

بنيويورك بعد الواليات المتحدة وكندا.
االخرتاعات اإلرسائيلية

الهاتف الخلوي )موتوروال إسرائيل(  •
الجانب األكبر من نظام التشغيل   •

)ويندوزNT( )ميكروسوفت 
إسرائيل(

التقنية في سبيل برنامج   •
)مسنجر امريك ااونالين(

أول برنامج مضاد الفيروسات   •
في الحاسوب الشخصي

تقنية البريد الصوتي  •
الرقائق الكهروبصرية وتقنية النانو  •

المعالج الدقيق بينتيوم 4 للحواسيب المكتبية  •
معالج السنترينو للحواسيب المحمولة  •



تعّلم أكثر

قفوا معنا
Stand With Us :إتصل مع

هاتف رقم 6140 – 836 )310(+1

يُطلب المزيد من هذه الكتيبات على العنوان التالي:
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