
 قصة 
إسرائيل

 )منظر تفصيلي من قوس تيتوس في روما ]81 ميالدًيا[ يصّور قيام الجنود الرومان 
بإزالة الشمعدان اليهودي من المعبد في القدس(



 منذ أكثر من 3000 عام، 
 صنع شعٌب أصلي حضارة 

وثقافة مزدهرة في وطنه األم.



معبد هيرودس
)المعبد اليهودي الثاني(

 منذ أكثر من 3000 عام، 
 صنع شعٌب أصلي حضارة 

وثقافة مزدهرة في وطنه األم.



 مع مرور الوقت، 
 تم غزوهم من قبل 

 مجموعة من اإلمبراطوريات 
األجنبية العدوانية.



الحصار اآلشوري

تدمير معبد )هيكل( سليمان



 تشتت معظمهم تدريجًيا 
في جميع أنحاء الشرق األوسط 

وأوروبا، في حين بقي بعض الناس 
في مدنهم ومجتمعاتهم.



صفد القدس

الخليلطبريا



 على الرغم من ازدهارهم في بعض 
 األحيان، فقد عاشوا لمدة 1900 عام 

كأقلية ُمستضعفة، 
 حيث عانوا من االضطهاد وعمليات الطرد 
 والترحيل والتهجير وحتى اإلبادة الجماعية 

في نهاية المطاف.في نهاية المطاف.في نهاية المطاف.



الالجئون اليهود من الدول العربية

 الحرب العالمية الثانية: 
االضطهاد النازي 
وقتل يهود أوروبا

وصول اليهود إلى تركيا من إسبانيا



 لقد نجوا بالكاد
ولكنهم لم يفقدوا األمل.

بل وتغلبوا على األمر.



حقوق الطبع والنشر © لصالح مارا فيشنياك كوهن، المركز الدولي للتصوير



 لقد بدأوا 
 حركة تحرير وعادوا 

 إلى ديارهم لالنضمام إلى أولئك 
الذين كانوا هناك بالفعل.



ثيودور هرتزل يخاطب المؤتمر 
الصهيوني األول.

آرثر جيمس بلفور 
يؤيد إقامة وطن قومي 

لليهود.



 لقد بنوا واحدة من أكثر 
 الدول حيوية وتنوًعا وإلهاًما 

التي شهدها العالم على اإلطالق. 



 االحتفال بالدولة اإلسرائيلية 
في 14 مايو 1948 م في تل أبيب

تحرير القدس، 1967 م



 مركز عزرائيلي، 
تل أبيب

 تلك األمة 
هي إسرائيل.



كاميرا على شكل 
حبوب قابلة للهضمحبوب قابلة للهضم

العقيد إيالن رامون

عاملة إغاثة إسرائيلية مع 
طفل في هايتي

جهاز ReWalk يتيح 
للمصابين بشلل نصفي 

المشي مرة أخرى.



قصة 
إسرائيل:



 الدليل على مقولة 
"إذا عقدت العزم، 
فسيتحقق الحلم".

- ثيودور هرتزل

قصة 
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www.standwithus.com/store اطلب موادنا عبر اإلنترنت على

P.O. Box 341069, Los Angeles, CA 90034-1069
info@standwithus.com • www.StandWithUs.com
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