
  إسرائيل 

 الحكومة الموقتة 
   ١٤/٥/١٩٤٨العبري الموافق   حسب التقويم٥٧٠٨مايو عام /  تل أبيب الخامس من أيار ١رقم : صفحة رسمية 

  إعالن إقامة دولة إسرائيل
  وثيقة االستقالل

   

داب البريطاني               1948   تم إعالن وثيقة االستقالل    اء االنت د انته ل أبيب عن ة ت سطين      في مدين ى فل ة    عل وم الجمع ي

  :  اإلعالن مندوبو المنظمات واألحزاب اليهودية في البالد وهذا هو نصها   وقد حضر،الرابع عشر من شهر أيار

   

سياسية              ،نشأ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل          "  ة وال ة والديني ا أآتملت صورته الروحاني ا عاش     ، وفيه  وفيه

اب الكتب             وفيها أنتج ثر   ،حياة مستقلة في دولة ذات سيادة        واته الثقافية والقومية واالنسانية وأورث العالم أجمع آت

القوة   . الخالد   الده ب م           ،وعندما أجلي الشعب اليهودي عن ب اجره بأسره ول الد مه ا وهو في ب ده له ى عه  حافظ عل

  . ينقطع عن الصالة والتعلق بأمل العودة إلى بالده واستئناف حريته السياسية فيها 

   

ه                          وبدافع هذه ال   ديم واالستيطان في ى وطنهم الق ودة إل ى الع  ،صلة التاريخية التقليدية أقدم اليهود في آل عصر عل

دافعين                      ين وم ين والجئ ة من طالئعي آالف مؤلف م ب ار     ،وفي العصور األخيرة أخذوا يعودون إلى بالده أحيوا القف  ف

ذا في              سالم            وبعثوا لغتهم العبرية وشيدوا القرى والمدن وأقاموا مجتمعها آخ شد ال ه ين صادياته وثقافت يد اقت النمو ش

  . ويدافع عن ذماره ويزف برآة التقدم إلى جميع سكان البالد متطلعا إلى االستقالل الدولي 

  

ام          5657 وفي عام     ة الموافق ع ة للخليق رة                 1897  عبري داء صاحب فك ة لن صهيوني تلبي ؤتمر ال د الم ة عق  ميالدي

  . وأعلن حق اليهود في النهضة الوطنية في بالدهم ثيودور هرتسل الدولة اليهودية المرحوم 

   

ام                      اني ع شرين الث اني من شهر ت وم الث وتمت المصادقة    . 1917 وقد أعترف بهذا الحق في تصريح بلفور في الي

صادر ع               داب ال ذا الحق في صك االنت صلة           على ه ة لل ة دولي صفة خاصة مفعولي ذي أآسب ب م وال ن عصبة األم

  . التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بأرض إسرائيل ولحق الشعب اليهودي في إعادة تشييد وطنه القومي 

   

ا   ود أوروب ين من يه ان من ضحاياها المالي ي آ رة والت ة األخي ي اآلون اليهود ف ي حلت ب ة الت ذه . إن الكارث إن ه

تئناف                       الكا وطن واالستقالل باس شعب اليهودي المحروم من ال رثة قد عادت وأثبتت بالفعل ضرورة حل مشكلة ال

شعب اليهودي                   ؤمن لل الدولة اليهودية في أرض إسرائيل لتفتح باب الوطن على مصراعيه من أجل آل يهودي وت

  . حياة أمة متساوية الحقوق مع سائر األمم في العالم 
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ى                   إن البقية الباقي   ة التي أنقذت من المجزرة النازية الفظيعة في أوروبا مع يهود سائر البلدان لم يكفوا عن اللجوء إل

ار    ل واألخط صعوبات والعراقي ع ال م جمي رائيل رغ ن    . أرض إس اة م ي حي م ف ة بحقه ن المطالب وا ع م ينقطع ول

  .الكرامة والحرية والعمل الشريف في وطنهم 

   

ة     ة الثاني صيرة      وفي الحرب العالمي م ن ضال األم صيبه آامل في ن ودي في أرض إسرائيل بن اهم المجتمع اليه س

ارهم من       ،الحرية والسالم ضد قوى الظلم النازية        ة حق اعتب ودهم الحربي ودهم وبجه  وقد اآتسب اليهود بدماء جن

  . الشعوب التي وضعت األسس لميثاق األمم المتحدة 

   

شرين       وم التاسع والعشرين من شهر ت ام  وفي الي اني ع دة     1947 الث م المتح ة األم ة لهيئ ة العمومي  اتخذت الجمعي

اذ                          سطين باتخ الي فل م المتحدة أه ة لألم ة العمومي سطين وطالبت الجمعي قرارا ينص على إقامة دولة يهودية في فل

  . جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القرار بأنفسهم 

   

اء     إن اعتراف األمم المتحدة بحق الشعب اليهودي    ل لإللغ ر قاب ه غي ة      . في إقامة دولت ه لمن الحق الطبيعي لألم إن

  . اليهودية في أن تكون أمة مستقلة في دولتها ذات السيادة مثلها في ذلك مثل سائر أمم العالم 

   

وم                  . وعليه فقد لجتمعنا نحن أعضاء مجلس الشعب         صهيونية في ي ة ال بالد والحرآ و المجتمع اليهودي في ال ممثل

م            .  االنتداب البريطاني على فلسطين      انتهاء ة لألم ة العمومي وبحكم حقنا الطبيعي والتاريخي بمقتضى قرار الجمعي

  " . دولة إسرائيل "  نعلن عن إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل في ،المتحدة 

ة                 داب الليل ا االنت ي ينتهي فيه ة  ،وإننا لنقرر أنه ابتداء من اللحظة الت ام   6  ليل ار ع ة  5708  أي  15  الموافق  ، عبري

ام  ار ع ة 1948 أي ا ، ميالدي ة طبق ة والنظامي ة المنتخب ام سلطات الدول ى أن تق ضعه  للدستور وإل ذي ي المجلس ال

ام مجلس    يقوم مجلس الشعب ، 1948 المنتخب في موعد ال يتأخر عن مطلع شهر تشرين األول عام      التأسيسي مق

ت ة الموق ة  الدول ه التنفيذي ون هيئت شعبية . وتك ة ال -أي اإلدارة ال ة للدول ة المؤقت ي الحكوم سمى  ه ي ت ة الت يهودي

  . إسرائيل 

   

شتات                   ة ولجمع ال واب للهجرة اليهودي ة إسرائيل مفتوحة األب صالح سكانها             ،تكون دول بالد ل ة ال ى ترقي دأب عل  ت

ة في   . جميعا وتكون مستندة إلى دعائم الحرية والعدل والسالم مستهدية بنبوءات أنبياء إسرائيل        نقيم المساواة التام

ان             الحقوق اجتماعيا وسي   ة األدي ؤمن حري دين والعنصر والجنس وت ر في ال ر تغيي ا من غي اسيا بين جميع رعاياه

اق                 ادىء ميث ة لمب ديانات وتكون أمين دى آل ال اآن المقدسة ل ى األم والضمير والكالم والتعليم والثقافة وتحافظ عل

  . األمم المتحدة 

   

صادر            إن دولة إسرائيل لمستعدة للتعاون مع مؤسسات وممثلي األمم ا          ة ال ة العمومي رار الجمعي ذ ق لمتحدة على تنفي

  .وللعمل على إنشاء اتحاد اقتصادي يشمل أرض إسرائيل برمتها  . 1947  تشرين الثاني عام 29 بتاريخ 
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ة إسرائيل ضمن أسرة                               ول دول ه وقب شييد دولت شعب اليهودي في ت ساعدة لل د الم د ي إننا نناشد األمم المتحدة أن تم

م  ا ن. األم ة إسرائيل إنن ي سكان دول شعب العرب اء ال ا خالل شهور -دعو أبن ة علين م الحمالت الدموي ى - رغ  إل

ل المناسب                        ة والتمثي ة في المواطن ساواة التام المحافظة على السالم والقيام بنسيبهم في إقامة الدولة على أساس الم

  . في جميع مؤسساتها الموقتة والدائمة 

   

سالم وحسن ال          د ال د ي شعب اليهودي              إننا نم اون مع ال ى التع دعوهم إل دان المجاورة وشعوبها ون ع البل جوار لجمي

 وإن دولة إسرائيل مستعدة ألن تساهم بنصيبها في مجهود مشترك لرقي الشرق األوسط بأسره               ،المستقل في بالده    

 .  

بالد           ذه ال ود ه اف حول يه اتف وااللتف ى التك اجره إل ع مه ودي في جمي شعب اليه دعو ال ا ن اء   إنن  في الهجرة والبن

  .  تحرير إسرائيل -والوقوف إلى جانبهم في آفاحهم العظيم لتحقيق أمنية األجيال وهي 

   

الى           ه سبحانه وتع ة الموقت في                       ،إننا بعد االعتماد علي اع مجلس الدول ذا اإلعالن في اجتم ى ه ا عل  نثبت تواقيعن

ة الخامس      ، في مدينة تل أبيب اليوم       ،أرض الوطن    وم الجمع ام           ي ار ع ع       5708  من شهر أي ة الموافق الراب  عبري

  " . م 1948 عشر من شهر أيار عام 

  

  .  توقيعا 37  -تواقيع أعضاء مجلس الشعب  

  السيد دافيد بن غوريون 

  

سيد مردخاي بنطوف        ،السيد دانييل أوسطر      سيد ي   ، ال سفي     ال ن ت سحاق ب رلين        ، ت اهو ب سيد إلي ريتص     ، ال سيد ف  ال

سقي        ، السيد يتسحاق غرينبويم     ، السيد مئير غاربوفسقي     ، الحاخام فولف غولد     ،برنشتين   راهم غرنوف ور أف  ، دآت

رين     اهو دوف سيد إليي ر   ،ال ر فيلن سيد مئي وفنر - ال ابتيغ   ، آ سيد زرح فره سل وردي   ، ال سيد هرت سيدة راحل  ، ال  ال

شتين         ، الحاخام يتسحاق مئير لفين      ،السيد سعاديا آوفاشي    ، الحاخام آالمان آاهانا     ،ن  آوهي د لفين ر دافي  ، السيد مئي

ام ، السيد تسفي سيغال ، السيد ناحوم نير ، غولدا مئيرسون السيدة   ،السيد تسفي لوريا     وهين     الحاخ ودا ليف هك  يه

سفي بنكاس         ،فيشمان   د ت صيزلينغ        ، السيد دافي ارون ت سيد أه ودني        ، ال سيد موشيه آول بالن      ، ال سيد إليعزر آ  ، ال

اتنر      ، السيد برل رابتور     ، السيد دافيد ريمز     ، السيد فليكس روزنبليط     ،السيد أفراهم آتسانلسون      السيد مردخاي ش

  . موشيه شرتوق السيد ، السيد موشيه شابيرا ،د بخور شيطريت  السي، تصيون شطرنبرغ - السيد بن،

 

http://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/ben_zvi.htm
http://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/meir_go.htm
http://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/sharett.htm

