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 إسرائيل  دولةإقامة  إعالن
 

  
حسب التقويم  5708تم اإلعالن عن إقامة دولة إسرائيل يوم اجلمعة اخلامس من أيار مايو عام 

وقد . فلسطين مدينة تل أبيب عند انتهاء االنتداب البريطاين على يف 14.5.1948العبري املوافق 
  :هوهذا هو نص.  حضر  اإلعالن مندوبو املنظمات واألحزاب اليهودية يف البالد

  
نشأ الشعب اليهودي يف أرض إسرائيل، وفيها اكتملت صورته الروحانية والدينية والسياسية، "

 ةواإلنسانيوفيها عاش حياة مستقلة يف دولة ذات سيادة، وفيها أنتج ثرواته الثقافية والقومية 
وعندما أُجِليَ الشعب اليهودي عن بالده بالقوة، حافظ على . وأورث العامل أجمع كتاب الكتب اخلالد

عهده لها وهو يف بالد مهاجره بأسره ومل ينقطع عن الصالة والتعلق بأمل العودة إىل بالده 
  .واستئناف حريته السياسية فيها

  
د يف كل عصر على العودة إىل وطنهم القديم وبدافع هذه الصلة التاريخية التقليدية أقدم اليهو

واالستيطان فيه، ويف العصور األخيرة أخذوا يعودون إىل بالدهم بآالف مؤلفة من طالئع والجئين 
ومدافعين، فأحيوا القفار وبعثوا لغتهم العبرية وشيدوا القرى واملدن وأقاموا جمتمعاً آخذا يف 

م ويدافع عن ذماره ويزف بركة التقدم إىل جميع سكان النمو شيد اقتصادياته وثقافته ينشد السال
  .البالد متطلعاً إىل االستقالل الدويل

  
ميالدية عقد املؤتمر الصهيوين  1897حسب التقويم العبري للخليقة املوافق عام  5657ويف عام 

هضة تلبية لنداء صاحب فكرة الدولة اليهودية املرحوم ثيودور هرتسل وأعلن حق اليهود يف الن
  .الوطنية يف بالدهم

  
وتمت . 1917وتم االعتراف بهذا احلق يف تصريح بلفور يف اليوم الثاين من شهر تشرين الثاين عام 

املصادقة على هذا احلق يف صك االنتداب الصادر عن عصبة األمم والذي أكسب بصفة خاصة 
وحلق الشعب اليهودي  ئيلإسرامفعولية دولية للصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بأرض 

  .يف إعادة تشييد وطنه القومي
  

إن الكارثة التي حلت باليهود يف اآلونة األخيرة والتي كان من ضحاياها املاليين من يهود 
إن هذه الكارثة قد عادت وأثبتت بالفعل ضرورة حل مشكلة الشعب اليهودي احملروم من . أوروبا
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يهودية يف أرض إسرائيل لتفتح باب الوطن على مصراعيه الوطن واالستقالل باستئناف الدولة ال
  .من أجل كل يهودي وتؤمن للشعب اليهودي حياة أمة متساوية احلقوق مع سائر األمم يف العامل

  
إن البقية الباقية التي أنقذت من اجملزرة النازية الفظيعة يف أوروبا مع يهود سائر البلدان مل يكفوا 

ومل ينقطعوا عن املطالبة . ل رغم جميع الصعوبات والعراقيل واألخطارعن اللجوء إىل أرض إسرائي
  .بحقهم يف حياة من الكرامة واحلرية والعمل الشريف يف وطنهم

  
ويف احلرب العاملية الثانية ساهم اجملتمع اليهودي يف أرض إسرائيل بنصيبه كامل يف نضال 

د اكتسب اليهود بدماء جنودهم وبجهودهم األمم نصيرة احلرية والسالم ضد قوى الظلم النازية، وق
  .احلربية حق اعتبارهم من الشعوب التي وضعت األسس مليثاق األمم املتحدة

  
اتخذت اجلمعية العمومية لهيئة  1947ويف اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاين عام 

األمم املتحدة قرارا ينص على إقامة دولة يهودية يف فلسطين وطالبت اجلمعية العمومية لألمم 
  .املتحدة أهايل فلسطين باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القرار بأنفسهم

  
إنه ملن احلق . قابل لإللغاءإن اعتراف األمم املتحدة بحق الشعب اليهودي يف إقامة دولته غير 

الطبيعي لألمة اليهودية يف أن تكون أمة مستقلة يف دولتها ذات السيادة مثلها يف ذلك مثل سائر 
  .أمم العامل

  
ممثلو اجملتمع اليهودي يف البالد واحلركة . وعليه فقد اجتمعنا نحن أعضاء جملس الشعب

وبحكم حقنا الطبيعي والتاريخي . فلسطينالصهيونية يف يوم انتهاء االنتداب البريطاين على 
بمقتضى قرار اجلمعية العمومية لألمم املتحدة، نعلن عن إقامة دولة يهودية يف أرض إسرائيل يف 

  ".دولة إسرائيل"
  

عبرية،  5708أيار عام  6وإننا لنقرر أنه ابتداء من اللحظة التي ينتهي فيها االنتداب الليلة، ليلة 
ميالدية، وإىل أن تقام سلطات الدولة املنتخبة والنظامية طبقا  1948أيار عام  15املوافق 

للدستور الذي يضعه اجمللس التأسيسي املنتخب يف موعد ال يتأخر عن مطلع شهر تشرين األول 
أي اإلدارة . ، يقوم جملس الشعب مقام جملس الدولة املؤقت وتكون هيئته التنفيذية1948عام 

  .قتة للدولة اليهودية التي تسمى إسرائيلهي احلكومة املؤ -الشعبية 
  

تكون دولة إسرائيل مفتوحة األبواب للهجرة اليهودية وجلمع الشتات، تدأب على ترقية البالد 
لصالح سكانها جميعا وتكون مستندة إىل دعائم احلرية والعدل والسالم مستهدية بنبوءات أنبياء 

اعياً وسياسياً بين جميع رعاياها من غير تغيير يف نقيم املساواة التامة يف احلقوق اجتم. إسرائيل
الدين والعنصر واجلنس وتؤمن حرية األديان والضمير والكالم والتعليم والثقافة وحتافظ على 

  .األماكن املقدسة لدى كل الديانات وتكون أمينة ملبادئ ميثاق األمم املتحدة
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ألمم املتحدة على تنفيذ قرار اجلمعية إن دولة إسرائيل ملستعدة للتعاون مع مؤسسات وممثلي ا
وللعمل على إنشاء احتاد اقتصادي يشمل . 1947تشرين الثاين عام  29العمومية الصادر بتاريخ 

  .أرض إسرائيل برمتها
  

إننا نناشد األمم املتحدة أن تمدّ يد املساعدة للشعب اليهودي يف تشييد دولته وقبول دولة إسرائيل 
رغم احلمالت الدموية علينا  -ندعو أبناء الشعب العربي سكان دولة إسرائيل إننا . ضمن أسرة األمم

إىل احملافظة على السالم والقيام بنصيبهم يف إقامة الدولة على أساس املساواة  -خالل شهور 
  .التامة يف املواطنة والتمثيل املناسب يف جميع مؤسساتها املوقتة والدائمة

  
وار جلميع البلدان اجملاورة وشعوبها وندعوهم إىل التعاون مع إننا نمدّ يد السالم وحسن اجل

الشعب اليهودي املستقل يف بالده، وإن دولة إسرائيل مستعدة ألن تساهم بنصيبها يف جمهود 
  .مشترك لرقي الشرق األوسط بأسره

  
 إننا ندعو الشعب اليهودي يف جميع مهاجره إىل التكاتف وااللتفاف حول يهود هذه البالد يف

حترير  -الهجرة والبناء والوقوف إىل جانبهم يف كفاحهم العظيم لتحقيق أمنية األجيال وهي 
  .إسرائيل

  
إننا بعد االعتماد عليه سبحانه وتعاىل، نثبت تواقيعنا على هذا اإلعالن يف اجتماع جملس الدولة 

 5708يار عام املؤقت يف أرض الوطن، يف مدينة تل أبيب اليوم، يوم اجلمعة اخلامس من شهر أ
  ".م1948عبرية املوافق الرابع عشر من شهر أيار عام 

  

  

 :توقيعا 37 -تواقيع أعضاء جملس الشعب 

 السيد دافيد بن غوريون 

برلين، السيد  السيد دانييل أوسطر، السيد مردخاي بنطوف، السيد يتسحاق بن تسفي، السيد إلياهو 
يتسحاق غرينبويم، دكتور  مئير غاربوفسقي، السيدفريتص برنشتين، احلاخام فولف غولد، السيد 

كوفنر، السيد زرح فرهابتيغ، السيد  -أفراهم غرنوفسقي، السيد إلياهو دوفرين، السيد مئير فيلنر
احلاخام   كاهانا، السيد سعاديا كوفاشي، هرتسل وردي، السيدة راحل كوهين، احلاخام كاملان

نشتين، السيد تسفي لوريا، السيدة غولدا مئيرسون، السيد لفي يتسحاق مئير لفين، السيد مئير دافيد
سيغال، احلاخام يهودا ليف هكوهين فيشمان، السيد دافيد تسفي بنكاس،  ناحوم نير، السيد تسفي

تصيزلينغ، السيد موشيه كولودين، السيد إليعزر كبالن، السيد أفراهم كتسانلسون،  السيد أهارون
 - بن افيد ريمز، السيد برل رابتور، السيد مردخاي شاتنر، السيدفليكس روزنبليط، السيد د السيد

 .تصيون شطرنبرغ، السيد بخور شيطريت، السيد موشيه شابيرا، السيد موشيه شرتوق



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


