


عاش اليهود والعرب في الضفة الغربية منذ قرون. واليوم، ال تزال حدود المنطقة ووضعها قيد التحديد في 
المفاوضات بين الحكومتين اإلسرائيلية والفلسطينية.

إن الضفة الغربية، المعروفة باسم يهودا والسامرة منذ آالف السنين، هي جزء من الوطن القديم 
للشعب اليهودي. تأتي كلمة "اليهودية" من هذه األرض - يهودا. المنطقة هي موطن للمواقع القديمة 

المقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين.

ضم األردن يهودا والسامرة بشكل غير قانوني بعد حرب عام 1948 وأطلق عليها اسم "الضفة 
الغربية". بعد أن هاجم األردن إسرائيل عام 1967، سيطرت إسرائيل على المنطقة في سبيل الدفاع 

عن النفس. عرضت إسرائيل التنازل عن جزء كبير من الضفة الغربية مقابل السالم عام 1968، لكن 
األردن رفض العرض.

تاريخًيا، لم تكن هناك دولة عربية فلسطينية قبل تلك التي تم اقتراحها ومناقشتها في المفاوضات بين 
اإلسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع الدولي. ال توجد حدود معترف بها دولًيا تفصل بين إسرائيل 

والضفة الغربية، ألنه يتم تحديد الحدود النهائية من خالل المفاوضات.

نتيجة لعملية أوسلو للسالم عام 1993، يعيش 95 في المائة من فلسطينيي الضفة الغربية تحت إدارة 
السلطة الفلسطينية في أراض تغطي 40 في المائة من الضفة الغربية. تدير إسرائيل 60 في المائة 

من الضفة الغربية، المعروفة باسم "المنطقة ج"، حتى يتم التوصل إلى اتفاق سالم نهائي. هذه المنطقة 
الخالية في الغالب هي موطن ألقل من 5 في المائة من جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية.

بقي عدد التجمعات السكانية اإلسرائيلية في الضفة الغربية كما هو تقريًبا منذ عام 1993، عندما 
وقعت إسرائيل والفلسطينيون اتفاقيات أوسلو. ومع ذلك، منذ عام 1993، ازداد عدد المباني 

واألشخاص في العديد من المستوطنات.

تغطي مناطق البناء في المستوطنات اإلسرائيلية ما يقرب من 2 في المائة من جميع أراضي الضفة 
الغربية.

يعيش 75 إلى 80 بالمائة من اإلسرائيليين في الضفة الغربية بالقرب من أو على طول الخطوط 
الفاصلة بين إسرائيل والضفة الغربية. ركزت مقترحات السالم باستمرار على دمج هذه المجتمعات 

في إسرائيل، مقابل تخصيص أجزاء من األراضي اإلسرائيلية للفلسطينيين.

عرضت إسرائيل التنازل عن كل الضفة الغربية تقريًبا مقابل السالم في عامي 2000 و2008. 
ولكن رفض القادة الفلسطينيون هذا العرض ولم يقدموا أي عروض مضادة.

بعد موجات التفجيرات االنتحارية المؤلمة التي قامت بها الجماعات اإلرهابية الفلسطينية في الضفة 
الغربية، أقامت إسرائيل نقاط تفتيش وحواجز أمنية واتخذت إجراءات أخرى لحماية سكانها. وقد 

تسبب هذا في صعوبات للمدنيين الفلسطينيين مازالت مستمرة ألن الصراع ال يزال دون حل وال يزال 
المدنيون اإلسرائيليون يواجهون تهديدات من الضفة الغربية.

هناك أكثر من 400,000 يهودي وما يصل إلى 2.9 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.

10 حقائق عن المجتمعات اإلسرائيلية والفلسطينية



 تغطي المستوطنات اإلسرائيلية 
حوالي 2 بالمائة من أراضي الضفة الغربية

حسب المصادر الفلسطينية واإلسرائلية، تغطي المناطق المبنية في المستوطنات اإلسرائيلية 2 بالمائة من 
أراضي الضفة الغربية.1 يشمل مسار الجدار األمني ما بين 5 و 8 بالمائة من أراضي الضفة الغربية. وفًقا 
التفاقيات أوسلو، تسيطر إسرائيل على 60 بالمائة من الضفة الغربية )المعروفة باسم "المنطقة ج"( وهي 

مسؤولة عن الشؤون األمنية في مساحة 20 بالمائة أخرى )"المنطقة ب"(. تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل 
كامل على 20 بالمائة )"المنطقة أ"( كما تسيطر على الشؤون المدنية في المنطقة ب.

التجمعات السكانية في الضفة الغربية

  www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD244009 and www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=111&1 

   FID=442&PID=0&IID=2995 
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على الرغم من أن مصطلح "مستوطنة" 
يشير أحياًنا إلى المساكن المؤقتة، إال أن 

المستوطنات اإلسرائيلية هي عبارة عن  معظم 
فيها  الناس  يعيش  بالكامل  مجتمعات مطورة 
بنية تحتية  اليومية. بعضها مدن ذات  حياتهم 

حضرية كاملة، في حين أن البعض اآلخر 
منها هو عبارة عن مجتمعات أصغر حجماً 

تتراوح من ضواحي سكنية إلى قرى تعاونية 
زراعية ال يتجاوز عدد سكانها عن بضع مئات 

من األفراد. هناك أيضا تجمعات استيطانية 
"outposts"غير مرخصة من قبل الحكومة 

التجمعات  هذه  الحكومة  تعتبر  اإلسرائيلية. 
قانونية. أنها غير  االستيطانية على 

أعلى: Ma’ale Adumim، مدينة سكنية عمرها 
30 عاًما على بعد ثالثة أميال شمال شرق القدس، تم 

بناؤها على أرض خالية ال يملكها أحد. يبلغ عدد سكانها 
40,000 نسمة )اعتباًرا من عام 2017(، وهي ثاني 

أكبر جالية يهودية في الضفة الغربية.

يسار: دار ضيافة Kibbutz Almog. تقع Almog في 
وادي األردن الجاف بالقرب من البحر الميت، يعيش فيها 
24 عائلة طورت تقنيات زراعة التربة المالحة وزراعة 

المحاصيل للتصدير.

يمين: Beitar Ilit، التي تقع على بعد نصف ميل 
من الخط األخضر، تأسست في عام 1984.

سميت على اسم مدينة Betar اليهودية القديمة، التي 
تقع في األصل على بعد نصف ميل. وهي أيًضا 
جزء من Gush Etzion - وهي مجموعة من 
المجتمعات اليهودية التي تم بناؤها في عشرينيات 
القرن الماضي ودمرتها القوات العربية في حرب 
عام 1948 ومن ثم أعيد بناؤها بعد عام 1967.

ً  المستوطنات اإلسرائيلية حاليا
مدن كبيرة ومجتمعات ريفية صغيرة وقرى



المستوطنات مثيرة للجدل داخل وخارج إسرائيل. يجادل المعارضون بأن المستوطنات تشكل عقبة أمام السالم 
 وتهدد بقاء إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. يجادل المؤيدون بأن لليهود حًقا أخالقًيا وقانونًيا وتاريخًيا 

و / أو دينًيا للعيش في جميع أنحاء وطن أجدادهم وأن المستوطنات تساعد األمن اإلسرائيلي من خالل منح 
إسرائيل عمًقا استراتيجًيا في الضفة الغربية.

يستشهد العديد من قادة العالم وأعضاء المجتمع الدولي باتفاقية جنيف الرابعة للقول بأن الضفة الغربية محتلة 
من قبل إسرائيل وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي .. لكن العديد من علماء القانون 

يعترضون على ذلك، بما في ذلك العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة ييل يوجين روستو، الذي قال إن "حق 
اليهود في االستيطان في المنطقة يعادل من جميع النواحي حق السكان الفلسطينيين الحاليين في العيش هناك". 

ويستند هذا إلى حقيقة أن االنتداب على فلسطين * أُنشئ لتسهيل إنشاء وطن قومي لليهود في عام 1920، 
ولم تحصل أي دولة معترف بها على السيادة على الضفة الغربية منذ ذلك الحين. عارض المجتمع الدولي 

احتالل األردن غير الشرعي لألراضي من عام 1949 إلى عام 1967، ورفض القادة الفلسطينيون العديد من 
العروض إلقامة دولة فلسطينية مقابل السالم.

اليوم، تعيش أقلية صغيرة من اليهود اإلسرائيليين في الضفة الغربية مع غالبية السكان الفلسطينيين. بموجب 
المعاهدات الدولية، تتحمل حكوماتهم مسؤولية التفاوض على الحدود النهائية كجزء من اتفاقية السالم. تركزت 
الجهود لحل هذه المشكلة على دمج معظم أو كل سكان المستوطنات في إسرائيل مقابل أراٍض إسرائيلية تذهب 

للفلسطينيين. كما اقترحت إسرائيل أنه مثلما يوجد 1.8 مليون مواطن عربي في إسرائيل، يمكن منح اليهود 
الذين يريدون البقاء في الضفة الغربية الجنسية في دولة فلسطينية. ومع ذلك، قال القادة الفلسطينيون إنهم لن 

يسمحوا إلسرائيلي واحد بالعيش في دولتهم. وإلى أن يتم حل هذه القضايا المعقدة، سيبقى وضع الضفة الغربية 
محل نزاع.

المفاوضون اإلسرائيليون والفلسطينيون في البيت األبيض

الجدل حول المستوطنات   

* لمزيد من المعلومات حول االنتداب، راجع مقالتين بقلم Eugene W. Rostow، الطوب والحجارة، تسوية النفوذ: الحكم 
الذاتي الفلسطيني )Bricks and Stones, Settling for Leverage: Palestinian Autonomy" )1990" ووجد 

 "Resolved: Are the Settlements Legal? الحل: هل المستوطنات قانونية؟ سياسات الضفة الغربية اإلسرائيلية
.www.bjeny.org/254.htm على الموقع االلكتروني ،Israeli West Bank Policies"  )1999(



نابلس، التي يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة، هي واحدة من أكبر المدن الفلسطينية في الضفة الغربية 
وتحيط بها األراضي الخالية وغير المطورة.

ستون بالمائة من الضفة الغربية، المسماة "المنطقة ج"، هي أراض شاغرة نسبياً ويسكنها أقل من 5 بالمائة من 
السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. تقع جميع مجتمعات الضفة الغربية اإلسرائيلية في المنطقة ج.

يعيش حالياً 95 إلى 98 بالمائة من فلسطينيي الضفة الغربية على 40 بالمائة من أراضي الضفة الغربية 
)المنطقتان أ و ب(. أما نسبة 60 في المائة المتبقية من األرض، المسماة "المنطقة ج"، فهي قليلة السكان 
وتخضع لإلدارة اإلسرائيلية حسب اتفاقيات أوسلو. يجب على اإلسرائيليين والفلسطينيين التفاوض حول 

مقدار وأجزاء المنطقة ج التي سيتم إضافتها إلى األراضي التي تحكمها السلطة الفلسطينية.

المجتمعات الفلسطينية



تقع البورصة الفلسطينية في نابلس.

 رام هللا هي المركز السياسي واالقتصادي الفلسطيني 
في الضفة الغربية.

1 يفيد كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية األمريكية بأن 74,3 بالمائة من السكان العرب في الضفة الغربية يعيشون في المدن )2011(.

 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/we.html

بدأ الفلسطينيون يحكمون أنفسهم عام 1994 عندما تأسست السلطة الفلسطينية. يعيش حالياً معظم الفلسطينيين 
في مدن مثل نابلس وطولكرم وفي مجتمعات أخرى تحكمها السلطة الفلسطينية.1

المدن الفلسطينية



حتى عام 2000، كان بإمكان اإلسرائيليين والفلسطينيين التنقل بحرية داخل الضفة الغربية. تغير هذا بعد 
أن رفض الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عرض سالم رئيسي وأطلق االنتفاضة الثانية - حملة مؤلمة من 

التفجيرات االنتحارية واإلرهاب ضد المدنيين اإلسرائيليين.

ونظراً لعدم وجود طريقة أخرى لمنع اإلرهابيين من الدخول وقتل أهلها في الشوارع، أقامت إسرائيل نقاط 
تفتيش، وأنشأت جداًرا أمنًيا وزادت عملياتها لمكافحة اإلرهاب في الضفة الغربية. وال يمكن إنكار أن هذه 

اإلجراءات زادت من صعوبات حياة الفلسطينيين العاديين - وهي نتيجة لم تكن تريدها إسرائيل. لسوء الحظ، 
أجبرت الجماعات اإلرهابية العنصرية إسرائيل على االختيار بين خلق المصاعب للفلسطينيين األبرياء وإنقاذ 

حياة اإلسرائيليين األبرياء.

مع انخفاض خطر اإلرهاب، تمت إزالة العديد من نقاط التفتيش وإجراءات السالمة األخرى. عندما يتوصل 
القادة اإلسرائيليون والفلسطينيون إلى اتفاق سالم دائم، يمكن أيًضا رفع القيود المتبقية.

المياه ثروة ثمينة في هذه المنطقة القاحلة، ولكن تستخدم إسرائيل نفس طبقات المياه الجوفية لمياهها اليوم 
كما كانت تستخدمها قبل عام 1967، عندما سيطرت على الضفة الغربية. ترتبط المستوطنات اإلسرائيلية 

بشبكة المياه الوطنية اإلسرائيلية وال تستخدم شبكة المياه التابعة للسلطة الفلسطينية.

ارتفع استهالك الفلسطينيين للمياه العذبة أكثر من 275 في المائة بين عامي 1967 و2012.* على الرغم 
من ندرة المياه، وافقت إسرائيل في اتفاقيات أوسلو على منح 31 مليون متر مكعب من مياهها الخاصة 

لفلسطينيي الضفة الغربية لتكملة مواردهم المائية. في الواقع، أعطت إسرائيل كل عام ما يصل إلى ثالثة 
أضعاف المياه التي تم االتفاق عليها في اتفاقيات أوسلو.1 ولألسف، ال تزال بعض المجتمعات الفلسطينية 

تواجه نقًصا في المياه، ويعود ذلك باألساس إلى فشل القادة الفلسطينيين في الحفاظ على البنية التحتية للمياه 
بشكل صحيح.

* من 66 مليون متر مكعب عام 1967 إلى 248 مليون متر مكعب عام 2012، حسب سلطة المياه اإلسرائيلية.
 

Haim Gvirtzman 1، الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على المياه: وجهة نظر إسرائيلية "The Israeli-Palestinian Water Conflict: An Israeli Perspective"، يناير 

2102، مركز بيغن وسادات للدراسات االستراتيجية على الموقع االلكتروني www.biu.ac.il/SOC/besa/MSPS94.pdf؛ Lauro Burkhart تسييس اتفاقية أوسلو للمياه، تفتقر 
 السالم The Politicization of the Oslo Water Agreement", Missing Peace, 2012"، في الموقع االلكتروني 

http://missingpeace.eu/en/wp-content/uploads-pmpeace1/2013/01/MT_Lauro-Burkart.pdf

اجراءات السالمة في الضفة الغربية

 المياه في الضفة الغربية
تزود إسرائيل الفلسطينيين بالمياه



األحداثالمستوطنات االسرائيليةالسنة
رغماً عن عدم وجود أي مستوطنة 1949–1967

في الضفة الغربية وغزة...
قتل 465 إسرائيليا في هجمات إرهابية.

حشدت الجيوش العربية 250 ألف جندي، وفي عملية حربية، 
أوقفت الشحن الدولي إلسرائيل، منذ حرب 1967.

رغماً عن بناء 120 مستوطنة 1979–1994
في الضفة الغربية و 17 في غزة 

)عدد السكان: 136,109(...

تم التوقيع على معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية )1979(، 
وسحبت إسرائيل 7000 إسرائيلي من مستوطنات سيناء.

وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على اتفاقيات أوسلو 
.)1993(

تم توقيع معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية )1994(.

رغماً عن بناء 123 مستوطنة في 2000–2004
الضفة الغربية و 17 مستوطنة في 
غزة )عدد السكان: 246,000(...

استمرت مفاوضات السالم: عرضت إسرائيل التخلي عن معظم 
المستوطنات من أجل السالم.

الرد الفلسطيني: االنتفاضة الثانية: مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي. 

قُتل حوالي 3500 فلسطيني.

2005-للوقت 
الحالي

رغماً عن عدم وجود أي مستوطنة 
في غزة...

تخلت اسرائيل عن جميع مستوطنات غزة.
تولت حماس السلطة وأطلقت أكثر من 17000 صاروخ وقذيفة 

هاون على إسرائيل

Mitchell Bard 1، أخطاء السياسة الفلسطينية تغذي نمو المستوطنات ",Palestinian Policy Mistakes Fuel Settlement Growth"، على 

 www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/talking/69_set tlegrowth.html; Settlements and population in الموقع االلكتروني
West Bank from B’Tselem at www.btselem.org/Download/200205_Land_ Grab_Eng.doc; Casualties from www.

jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/osloterr.html and www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2000/1/
Terrorism%20deaths%20in%20Israel%20-%201920-1999

مدينة فلسطينية

"Jerusalem Summit" المدير األكاديمي لقمة القدس ،Martin Sherman بإذن من الدكتور ،Hagai Nativ :المصور

تقع بلدة رنتيس الفلسطينية على بعد 4,3 أميال من مطار إسرائيل الدولي الرئيسي. إذا سيطرت مجموعات 
إرهابية مثل حماس والجهاد اإلسالمي على هذه المدينة سيمكنهم الهجوم من الضفة الغربية على أهم بنية تحتية 

إسرائيلية وأكبر المراكز السكانية التي تقع في مدى قصير من الصواريخ.

محطة

مطار بن غوريون

تل أبيب
مدرج

مشهد من رانتيس

المستوطنات ليست سبب الصراع أو عقبة رئيسية في طريق السالم. يبين الرسم البياني أدناه ارتباط التقدم 
واالنتكاسات في جهود السالم بعدد المستوطنين والمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.1

تلعب المخاوف األمنية دوًرا رئيسيًا في مفاوضات السالم.

المستوطنات والصراع وعملية السالم



شهدت الضفة الغربية فترات ازدهار، بما في ذلك 
توسع كبير في مشاريع البناء.أصبحت الضفة الغربية 

وقطاع غزة خالل السبعينيات رابع أسرع االقتصادات 
نمًوا في العالم وسبقت سنغافورة وهونغ كونغ، 

وواحدة من أسرع سكان العالم نمواً.1 
أدت االنتفاضة العنيفة )2000 إلى 2005( 

إلى انتكاسات اقتصادية، ولكن مع اتخاذ السلطة 
الفلسطينية إجراءات للسيطرة على الجماعات 

اإلرهابية، وتقليل التحريض الرسمي ضد إسرائيل، 
والتعاون مع إسرائيل، بدأ االزدهار يعود إلى الضفة 

الغربية.

روابي، أول حي فلسطيني مخطط له في الضفة 
الغربية

جنين–"مول هرباوي هوم سنتر، هو منشأة فاخرة 
جديدة على مشارف المدينة. المبنى مكون من 
خمسة طوابق مليئة بالمنتجات الفاخرة األجنبية 

الصنع .... كانت توقعات أرباح المشروع مواتية 
للغاية لدرجة أن المالك يخطط لفتح أربعة متاجر 

أخرى في الضفة الغربية."2

كل مدينة في الضفة الغربية بها مسبح أو مجمع ترفيهي، ورام الله بها أكثر من عشرة. في عام 2006، 
افتتحت في رام الله صاالت لياقة بدنية جديدة بشكل مستمر، وافتتح فندق جديد من فئة الخمس نجوم في عام 

 Al-Monitor 3.2010 المدينة تنبض بالحياة .... المتاجر تمتلئ بالبضائع واألسواق تعج بالناس، "أفاد موقع
في عام 4.2013 ومع ذلك، ال تزال هناك تحديات اقتصادية خطيرة، ومن الواضح أن الضفة الغربية لن تكون 

قادرة على بلوغ كامل إمكاناتها بدون اتفاقية سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.

أطفال يلعبون في المسبح في مدينة المالهي 
 Mukhmas Funland في رام الله، 

تموز 2007.
)تصوير Rachael Strecher / وكالة األسوشيتد برس(

AREMAC، النمواالقتصادي بعد الحرب في الضفة الغربية وقطاع غزة ",Post-War Economic Growth in the West Bank and Gaza" حرب   1

www.sixdaywar.org/content/growth.asp في الموقع "The Six Day War" األيام الستة
 "Luxury Palestinian Mall Signals Transformation of terrorist مول فلسطيني فاخر يشير إلى تحول عاصمة اإلرهاب ،Avi Issacharoff 2

capital," Haaretz, June 21, 2009
Avi Issacharoff 3، برك السباحة في الضفة الغربية ,West Bank Swimming Pools…" Haaretz, August 8, 2007; Ischaroff" التنحي عن 

السياسة لممارسة رفع األثقال  ,Setting Aside Politics to Lift Weights,"Haaretz, September 10, 2006; and NPR"  رام الله: مدينة مزدهرة في 
"Ramallah: West Bank’s Boom Town," May 28, 2009 الضفة الغربية

"Visiting Nablus Since Last Intifada Shows Renewed City," Al- زيارة نابلس منذ االنتفاضة األخيرة تظهر تجدد المدينة  ،Shlomi Eldar 4
Monitor, March 12, 2013

 أدى انخفاض العنف إلى االزدهار 
على الرغم من المستوطنات اإلسرائيلية



في عام 1994، خالل اتفاقيات أوسلو، سهلت إسرائيل 
إنشاء أول حكومة فلسطينية في التاريخ، السلطة 

الفلسطينية. تاريخيا، لم تكن هناك دولة عربية فلسطينية 
 سابقاً. بعد سقوط الدولة اليهودية القديمة في القرن األول،
  لم تنشأ أمة أخرى مكانها. كانت المنطقة تحكمها سلسلة 

 من اإلمبراطوريات )الوثنية والمسيحية واإلسالمية(. 
خالل حرب عام 1948، قامت مصر واألردن بغزو 

 واحتالل الضفة الغربية وغزة ولكنهما لم يقيما دولة 
 )PLO( فلسطينية. حتى منظمة التحرير الفلسطينية 
 استثنت الضفة الغربية وقطاع غزة في األصل من 

مطالبها اإلقليمية عند إنشائها في عام 1964، ولم تقم 
بإضافتها إال بعد حرب 1967.

 اليوم، تحكم السلطة الفلسطينية ما بين 95 إلى 98 بالمائة 
من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحكم حماس 

جميع الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة.

إذا وافقت إسرائيل على االنسحاب من معظم الضفة الغربية في مفاوضات مستقبلية، سوف تتخلى عن أجزاء 
من وطنها القديم وبعض المواقع اليهودية المقدسة حتى يتمكن الفلسطينيون من إنشاء دولة مستقلة ألول مرة في 

التاريخ. ومع ذلك، فقد عرضت إسرائيل مراًرا أن تفعل ذلك مقابل السالم.

 مغارة البطاركة في الخليل:
وفًقا للتقاليد اليهودية، اشترى بطريرك اليهود إبراهيم الكهف واألرض المحيطة به من زعيم قبلي محلي. ُيعتقد أن 

إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم قد دفنوا هناك. الكهف هو ثاني أقدس موقع في اليهودية بعد حائط المبكى وجبل 
الهيكل، وقد صلى اليهود هناك منذ آالف السنين.

الخليل: من أقدس المواقع اليهودية تقع في الضفة الغربية.

إقامة أول دولة فلسطينية في التاريخ

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس



دعم إسرائیل ومحاربة معاداة السامیة

دعم إسرائیل ومحاربة معاداة السامیة

قف معنا
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تخيل السالم

تخيل السالم في الشرق األوسط حيث تتحد إسرائيل وجيرانها ليصبحوا العباً رئيسياً على المسرح العالمي. مع 
التكنولوجيا والموارد المشتركة، فإن االحتماالت ال حصر لها. ولكن األهم هو مستقبل مليء بالسالم واالزدهار 

ألطفالنا ولألجيال القادمة.

من إنتاج قف معنا )StandWithUs( بالشراكة
مع إيفلين والدكتور شموئيل كاتز

ساعدنا في توزيع هذا الكتيب في الجامعات والمجتمعات في كل مكان.
إدعم جهودنا! أرسل تبرعك السخي إلى:

StandWithUs 
 P.O. Box 341069 

Los Angeles, CA 90034 -1069
www.StandWithUs.com أو تبرع عبر اإلنترنت

info@standwithus.com
310.836.6140

 Like Us على الفيسبوك 
www.facebook.com/StandWithUs

 تابعنا على تويتر 
twitter.com/StandWithUs
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