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                                وثيقة االستقالل                                           لالفصل األو  

 

 وثيقة االستقالل
ة والسياسي ة، وفيها عاش ة والديني  "نشأ الشعب اليهودي  في أرض إسرائيل، وفيها اكتملت صورته الروحاني  

ة وأورث العالم أجمع  ة والقومي ة واإلنساني  ة في دولة ذات سيادة، وفيها أنتج ثرواته الثقافي  حياة مستقل  
ة، حافظ على عهده لها وهو في كتاب الكتب الخالد. وعندما أْجِلَي الشعب اليهودي  عن بالده بالقو  

 ته السياسي ة فيها.ي  ق بأمل العودة إلى بالده واستئناف حر  ن الصالة والتعل  بالد مهاجره بأسره ولم ينقطع ع
عصر على العودة إلى وطنهم القديم  ة أقدم اليهود في كل  وبدافع هذه الصلة التاريخي ة التقليدي  

فة من طالئع والجئين واالستيطان فيه، وفي العصور األخيرة أخذوا يعودون إلى بالدهم بآالف مؤل  
وهو  ا في النمو  دوا القرى والمدن وأقاموا مجتمًعا آخذً ة وشي  فعين، فأحيوا القفار وبعثوا لغتهم العبري  ومدا
ان البالد م إلى جميع سك  بركة التقد   ا عن ذماره ويزف  د اقتصاده وَمَرافقه وثقافته وينشد السالم مدافعً يشي  

 .ا إلى االستقالل القومي  عً متطل  
تلبية لنداء  ا انعقد المؤتمر الصهيوني  ميالديً  7985الموافق عام  التقويم العبري  حسب  6565وفي عام 

 ة في بالدهم.صاحب فكرة الدولة اليهودي ة المرحوم ثيودور هرتسل وأعلن حق  اليهود في النهضة الوطني  
ت م  . وت1917وقد اعترف بهذا الحق  في وعد بلفور في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني عام 

االنتداب الصادر عن عصبة األمم والذي أكسب بصفة خاصة  المصادقة على هذا الحق  في صك  
ه الشعب اليهودي  ة دولي ة للصلة التاريخي ة التـي تربط الشعب اليهودي  بأرض إسرائيل ولما يستحق  مفعولي  

 .في إعادة تشييد وطنه القومي  
تها الماليين من يهود أوروبا، لقد آلونة األخيرة والتـي راح ضحي  ة التـي حلت باليهود في االنازي   كارثةإن ال

مشكلة الشعب اليهودي  المحروم من الوطن واالستقالل بواسطة  عادت وأثبتت بالفعل ضرورة حل  
ن يهودي  وتؤم   استئناف الدولة اليهودي ة في أرض إسرائيل لتفتَح باب الوطن على مصراعيه من أجل كل  

ة المتبقية التـي أنقذت من البقي   إن   ة متساوية الحقوق مع سائر األمم في العالم.حياة أم  للشعب اليهودي  
وا عن اللجوء إلى أرض إسرائيل رغم ة الفظيعة في أوروبا مع يهود سائر البلدان لم يكف  المجزرة النازي  

ة ن الكرامة والحري  هم في حياة مجميع الصعوبات والعراقيل واألخطار. ولم ينقطعوا عن المطالبة بحق  
 والعمل الشريف في وطنهم.

ة الثانية ساهم المجتمع اليهودي  في أرض إسرائيل/ الييشوف بنصيبه الكامل في وفي الحرب العالمي  
قوى الظلم النازية، وقد اكتسب اليهود بدماء جنودهم  ة والسالم ضد  لحري  ليرة النصنضال األمم 

 حدة.الشعوب التـي وضعت األسس لميثاق األمم المت  ة حق  اعتبارهم من وبجهودهم الحربي  
ة لهيئة األمم ة العمومي  خذت الجمعي  ات   1947وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 

حدة ة لألمم المت  ة العمومي  على إقامة دولة يهودي ة في أرض إسرائيل وطالبت الجمعي   ا ينص  حدة قرارً المت  
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اعتراف األمم  خاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القرار بأنفسهم. إن  إسرائيل بات  الي أرض أه
 عب اليهودي  في إقامة دولته غير قابل لإللغاء. حدة بحق الش  المت  

ة مستقلة في دولتها ذات السيادة مثلها في ذلك لألمة اليهودي ة في أن تكون أم   ه لمن الحق  الطبيعي  إن  
 العالم. مثل سائر أمم

الحركة  يلكان اليهود في البالد وممث  الس   ليممث   ؛معنا نحن أعضاء مجلس الشعبوعليه، فقد اجت
والتاريخي  بمقتضى  نا الطبيعي  ة في يوم انتهاء االنتداب البريطاني على أرض إسرائيل. وبحكم حق  الصهيوني  

 ي "دولة إسرائيل".يهودي ة في أرض إسرائيل ه مة دولةحدة، نعلن عن إقاة لألمم المت  ة العمومي  قرار الجمعي  
حسب  5708عام  ار العبري  أي   6من اللحظة التـي ينتهي فيها االنتداب الليلة، ليلة  ه ابتداءً ر أن  نا لنقر  وإن  

ا، وإلى أن تقام سلطات الدولة المنتخبة والنظامية ميالدي   1948ار عام أي   15، الموافق التقويم العبري  
ل عام ر عن مطلع تشرين األو  المنتخب في موعد ال يتأخ   للدستور الذي يضعه المجلس التأسيسي   اطبقً 

1948  ة الشعب ة، أي مديري  ت وتكون هيئته التنفيذي  ، يقوم مجلس الشعب مقام مجلس الدولة المؤق- 
 ى إسرائيل.تة للدولة اليهودي ة التي تسم  هي الحكومة المؤق  

ابها من أجل الهجرة اليهودي ة ومن أجل جمع الشتات، تدأب على ترقية البالد تفتح دولة إسرائيل أبو 
ة والعدل والسالم مستهدية بنبوءات أنبياء ا وتكون مستندة إلى دعائم الحري  انها جميعً لصالح سك  

في الد ين  مي زتًاي مواطنيها بدون ا بين جميع ا وسياسي  ة في الحقوق اجتماعيً إسرائيل. تقيم المساواة التام  
سة ة األديان والضمير والكالم والتعليم والثقافة وتحافظ على األماكن المقد  ن حري  والعنصر والجنس وتؤم  

 حدة.الديانات وتراعي مبادئ ميثاق األمم المت   لدى كل  
ة ومي  ة العمحدة على تنفيذ قرار الجمعي  لي األمم المت  سات وممث  دولة إسرائيل لمستعدة للتعاون مع مؤس   إن  

حاد اقتصادي يشمل ها مستعدة للعمل على إنشاء ات  . كما أن  1947تشرين الثاني عام  29الصادر في 
 تها.أرض إسرائيل برم  

يد المساعدة للشعب اليهودي  في تشييد دولته وقبول دولة إسرائيل  حدة أن تمد  نا نناشد األمم المت  إن  
 ضمن أسرة األمم.

 إلى -ة علينا خالل شهور رغم الحمالت الدموي   -ان دولة إسرائيل سك   العربي  إننا ندعو أبناء الشعب 
ة في المواطنة والتمثيل يبهم في إقامة الدولة على أساس المساواة التام  صالمحافظة على السالم والقيام بن

 تة والدائمة.ساتها المؤق  المناسب في جميع مؤس  
لبلدان المجاورة وشعوبها وندعوهم إلى التعاون مع الشعب نا نمد  يد السالم وحسن الجوار لجميع اإن  

 ة ألن تساهم بنصيبها في مجهود مشترك لرقي  في بالده، وإن دولة إسرائيل مستعد   اليهودي  المستقل  
 الشرق األوسط بأسره.

وااللتفاف حول يهود هذه البالد في الهجرة نا ندعو الشعب اليهودي  في جميع مهاجره إلى التكاتف إن  
 تحرير إسرائيل. -والبناء والوقوف إلى جانبهم في كفاحهم العظيم لتحقيق أمنية األجيال وهي 
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ت بعد االعتماد عليه سبحانه وتعالى، نثبت تواقيعنا على هذا اإلعالن في اجتماع مجلس الدولة المؤق  نا إن  
حسب  5708عام  ار العبري  أبيب اليوم، يوم الجمعة الخامس من شهر أي  في أرض الوطن، في مدينة تل 

 . " 1948ار عام الموافق الرابع عشر من شهر أي   التقويم العبري  
 
 
 
  

 (مكتب الصحافة الحكومي   )المصدر: اإلعالن عن قيام الدولة صورة
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 مون يف هذا الفصل عن وثيقة االستقالل لدولة إسرائيل مبختلف أجزائها وحول الطابع املنشود للدولة حسب الوثيقة. ستتعل  
 

  األسئلة التي سنتناولها هي:

 

  ملاذا تعلن الدول عن إقامتها؟ 

 

   الشعوب، ولشعب إسرائيل على وجه اخلصوص؟ ما هو حق  تقرير املصري لكل 

 

 غري الوارد فيها؟  تربيروما هو ال ،الواردة يف الوثيقة إلقامة دولة يهودي ة يف أرض إسرائيلات تربير ما هي ال 

 

 وما هي أهداف هذا التوج ه؟ ،وثيقةإىل َمن تتوج ه ال 

 

  ؟امناة الوثيقة يف ذلك احلني ويف اي  ي  هي أه  ما 

 

   إنشاؤها حسب الوثيقة يت سيتم  ة اليت سنتناوهلا هي: ماذا سيكون طابع الدولة الإحدى القضايا املركزي، 
 ؟وما هي الصعوبات اليت تعرتض تطبيق الوعود الواردة يف الوثيقة يف الواقع اإلسرائيلي  
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  سؤال للتفكير:
أن جيب  –"إذا أردت تلخيص املؤمتر بفقرة قصرية 
هذه  فإن   –أكون حذرًا يف استعماهلا على املأل 

ا بعد الفقرة هي: "يف بازل أس ست دولة اليهود. رمب  
اجلميع  مخس سنوات، ويف أقصى حد  فإن  

 سيعرتفون هبا بعد مخسني عاًما."
رة بنيامني زئيف هرتسل بعد مؤمتر بازل )من مفك  

1897 .) 

 

 كيف ميكن الربط بني كلمات هرتسل فكروا:
 واإلعالن عن استقالل دولة إسرائيل؟

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאודור הרצל -ثيودور هرتسل

 ي  صورة من مكتب الصحافة احلكوم
 

وب إقامة دولة جديدة: لقد أعلنت جن
السودان عن استقالهلا بتاريخ 

ة قبوهلا كدولة مستقل   وت   2011/7/9
يوليو/ متوز  14حدة بتاريخ يف األمم املت  

عن نرتنت اإل يف. احبث 2011
معلومات عن جنوب السودان. ملاذا 

اهنا باالنفصال عن السودان طالب سك  
 ة هبم؟ة خاص  وإقامة دولة مستقل  

 

 قادته ة يصوغالظروف مواتية وساحنة إلقامة دولته املستقل   ندما يقر ر شعب ما أن  ع
أسباب إقامتها، مثل األسباب التارخيي ة.  فيها يشرحونوثيقة لإلعالن عن إقامة الدولة 
كما حدث يف دولة اهلند اليت   ،ر من احلكم األجنب  وقد تكون هذه األسباب التحر  

ة . وتستعرض الوثيقة عادة طابع الدولة وكيفي  1948رت من حكم بريطانيا يف عام حتر  
ة، مع اإلشارة إىل أن  اإلعالن له أهداف خمتلفة ة األساسي  االجتماعي   تعبريها عن القيم

مثل توحيد أبناء الشعب حول فكرة إقامة الدولة وتوطيد حكمها، إبالغ أمم العامل 
 حول إقامة دولة جديدة وطلب احلصول على الدعم منها. 

 
 
 

   لشعب و  ،بو شعالما هو حق  تقرير المصير لكل
 على وجه الخصوص؟ إسرائيل

ويعين حق   ،هو مصطلح وارد يف القانون الدول    – حق  تقرير المصير
ل خارجي من طرف دول بصورة حر ة بدون تدخ   ن يقر ر لنفسهأالشعب 

ة وحتديد نظام احلكم فيها. وقد ة معين  أخرى حول إقامة دولة يف رقعة جغرافي  
وهنضة احلركات القومي ة يف  ر من خالل الوعي القومي  ذا احلق  يتطو  بدأ ه

أوروبا يف القرن التاسع عشر. وكانت احلركات القومي ة يف أوروبا قد تطو رت 
مثل حركة الثقافة  ،ةة، سياسي ة وفكري  ة حدوث تغيريات اجتماعي  على خلفي  

  ة.والرومانسية وعرب تطو ر احلركات االجتماعي  

سس دينية وتارخيي ة قدمية يرتكز حق  تقرير املصري للشعب اليهودي  على أ
وعلى تأثريات احلركات القومي ة اليت نشأت يف أوروبا يف القرن التاسع عشر، 

عام من تواجده يف املهجر  ف طوال ألفي  علًما بأن  الشعب اليهودي  مل يتوق  
ته السياسي ة داخلها". وقد عن االبتهال للعودة إىل أرض إسرائيل ليجد د حري  

يف أوروبا يف القرن التاسع عشر  اليهودي  الصهيون   ي  تكو ن الوعي القوم
 ة وبتأثري انبعاث احلركات القومي ة يف أوروبا. بسبب تفاقم مظاهر الالسامي  
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 ما هي أقسام وثيقة االستقالل؟

 
 ميكن تقسيم وثيقة االستقالل لثالثة أقسام.

 

ة..." وينتهي بـ يف أرض إسرائيل، وفيها اكتملت صورته الروحاني   ( الوثيقة بـ "نشأ الشعب اليهودي  )التارخيي   لالقسم األو  يفتتح 
ة يف دولتها ذات السيادة مثلها يف ذلك مثل سائر أمم العامل". ة مستقل  لألمة اليهودية يف أن تكون أم   الطبيعي   ه ملن احلق  "إن  

 ة يف أرض إسرائيل.  يرات أو أسباب إقامة دولة يهودي  يتناول هذا القسم ترب 

 
 

ى ة اليت تسم  بـ "وعليه، فقد اجتمعنا حنن أعضاء جملس الشعب" وينتهي بـ" للدولة اليهودي   -()العملي   القسم الثانييفتتح 
ة للدولة وجملس حتديد اسم الدولة وسلطات احلكم املركزي   ا حول إقامة الدولة، ويتم  إسرائيل". حيث جند يف هذا القسم إعالنً 

 امللزم . تة. هذا هو القسم القانون  ت واحلكومة املؤق  الدولة املؤق  

 
 

ة ومن أجل مجع الشتات"  وينتهي يفتتح بعبارة: "تفتح دولة إسرائيل أبواهبا من أجل اهلجرة اليهودي   -()التصرحيي   القسم الثالث
سي  هذا القسم عن رؤيا مؤس  تها" حيث يعرب  يشمل أرض إسرائيل برم   اد اقتصادي  ا مستعدة للعمل على إنشاء احت  "كما أهن  بـ 

 الدولة خبصوص طابع الدولة اليت ستقام.

 
 

 "حترير إسرائيل -األجيال وهي حدة" وينتهي بـ... لتحقيق أمنية نا نناشد األمم املت  يفتتح بعبارة: "إن   -هات()التوج   القسم الرابع
، تأسيسها للتو   هات  ونداءات إىل اهليئات والدول املختلفة، هبدف توطيد االعرتاف بقيام الدولة، اليت ت  جند يف هذا القسم توج  

 بل خمتلف الدول واهليئات وتعزيز سيادهتا.لضمان قبوهلا من ق  

 
 

نا باالعتماد عليه سبحانه وتعاىل ، نثبت تواقيعنا على هذا اإلعالن يف اجتماع يفتتح بعبارة "إن   -)التواقيع(  القسم الخامس
فاق العريض بني مجيع . يعرب هذا القسم عن االت  ت يف أرض الوطن"  وينتهي بتواقيع مندويب الييشوف اليهودي  جملس الدولة املؤق  

 الدولة. حول إقامة مندويب الييشوف اليهودي  

 

 

 
  

 في أرض

 وعليه

 دولة

 إننا

 باالعتماد
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 ויקי שיתוףمن موقع ويكيبيديا. هذا امللف من مشروع  1897، مشروع بازل
 

  التبرير الطبيعي  
حق  تقرير املصري لكل  شعب 
هو حق  لكل  شعب يف إقامة 

ة به. إن  هذا دولته اخلاص  
احلق  هو حق  للمجموعة 

تها القومي ة بأن تعر ف هوي  
السياسي ة ورغبتها يف أن تتبع 
لدولة ما وأن تقيم دولتها 

هبا، وأن تقيم نظامها   ةاخلاص  
كما تشاء، فهذا احلق  هو 
حق  طبيعي للشعب كاحلقوق 

 إنسان. الطبيعية لكل  
 

 التاريخي   بريرلتا
شرح أحداث وقعت يف 

املاضي تشري إىل وجود عالقة 
 بني الشعب واألرض.ما 
 

  ما هي اجلوانب املختلفة حلق  تقرير املصري للشعب اليهودي  إلقامة دولة يهودي ة يف
  ؟الواردة فيهاوما هي اجلوانب غري  ،أرض إسرائيل كما وردت يف الوثيقة

ات إلقامة دولة إسرائيل، حيث جند تربير فقد وردت يف وثيقة االستقالل الكما أوردنا آنًفا، 
، احلقوق السياسي ة، احلاجة ة، تارخيي ة، باالعتماد على النشاط الصهيون  ات طبيعي  تربير 

 .للخالص من املالحقات ولنيل االعرتاف الدول  
 يهود شعًبا ككل  نظرًا لكون ال إن  إقامة دولة لليهود هي أمر طبيعي   :حق  طبيعي   . أ

شرنا، حبق  تقرير املصري لشعوهبا، وعليه فإن  أقد طالبت احلركات القومي ة، كما الشعوب. و 
 ة به. يكون مستقالا يف دولة خاص   أن الشعب اليهودي  يستحق  

 التعبري عن هذا احلق  يف الوثيقة: يتم  
مستقلة في دولتها ذات ة لألمة اليهودي ة في أن تكون أم   ه لمن الحق  الطبيعي  إن   " 

 " السيادة
األحداث تشري الوثيقة إىل العديد من  الطبيعي   تربيرباإلضافة إىل ال: الحق  التاريخي  . ب

 واليت تربط هذا الشعب بأرض إسرائيل.  التي وقعت في ماضي الشعب اليهودي  
ة "نشأ الشعب اليهودي  في أرض إسرائيل، وفيها اكتملت صورته الروحاني  

 ة والسياسي ة،..."والديني  
 عدا التاريخ القدمي، وردت يف الوثيقة أحداث تارخيي ة حصلت يف املاضي القريب.

اخلطوات ة، النشاط السياسي  الذي مارسته احلركة الصهيوني  : المشروع الصهيوني  جـ. 
الفعلي ة إلعمار البالد مثل نقل املهاجرين اليهود إىل 
البالد، شراء أراٍض إلقامة مستوطنات يهودي ة يف أرض 

 1ة.غة العربي  إسرائيل، وإحياء الل  
 ل:من قرار املؤمتر الصهيون األو  

للشعب  ومي  ة إىل إقامة وطن قتتطلع الصهيوني   
اليهودي  يف فلسطني، ومن أجل حتقيق هذا اهلدف 

 فإن  املؤمتر يدرس اخلطوات التالية:
ني اليهود ال واحلرفي  .مد  يد العون للمزارعني، العم  1

 املتواجدين يف فلسطني. 
اجلالية اليهودي ة من خالل . تنظيم صفوف أبناء 2

 ا لقوانني الدولة.ة طبقً ة وعام  مناسبات مالئمة، حملي  
 لليهود. .تعزيز املشاعر القومي ة والوعي القومي  3

                                                 
1
 ..الدولة إقامة وثيقة في الواردة والتعليالت المدخل بين الصلة ما وانظروا ،ةالتاريخي   الخلفية فصل إلى عودوا 

 ة.ة من أجل احلصول على موافقة احلكومات املطلوبة لتحقيق هدف الصهيوني  . القيام خبطوات متهيدي  4
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: لحق  في الحماية من المالحقاتا
 .حق  العيش بأمان-
 

تعليل سياسي  مصدره ميزان  شرعية:
القوى بني طرفني: أحزاب، حركات، 

منظمات دولي ة و  دول اعرتاف دول
يتجس د يف مستندات دولي ة وبيانات 

 ذات مكانة قانوني ة.

بالشعب اليهودي  خالل احلرب  الكارثة اليت أمل ت -الحق  في الحماية من المالحقاتد. 
ة إلقامة دولة يستطيع اليهود أن يعيشوا داخل للحاجة الضروري   أخالقي   تربير ية الثانية هالعاملي  

 حدودها بأمان. 
تها املاليني من يهود أوروبا، ت باليهود يف اآلونة األخرية واليت راح ضحي  ة التـي حل  النازي   كارثة"إن ال 

مشكلة الشعب اليهودي  احملروم من الوطن واالستقالل  ت بالفعل ضرورة حل  لقد عادت وأثبت
 الدولة اليهودي ة يف أرض إسرائيل".  ةقامإ-- بواسطة استئناف

ة، ومن بني أملانيا النازي   لقد انضم  اليهود للقتال إىل جانب احللفاء ضد   -السياسي   تبريرالهـ. 
أسباب انضمامهم للقتال رغبتهم يف احلصول على مقابل سياسي  كاالعرتاف حبق  اليهود يف إقامة 

 دولة يف أرض إسرائيل بعد النصر. 
ة الثانية ساهم اجملتمع اليهودي  يف أرض إسرائيل/ "يف احلرب العاملي  ورد يف وثيقة االستقالل: 

ة، وقد ة والسالم ضد قوى الظلم النازي  لحري  لنصرية الم بنصيبه الكامل يف نضال األم (الييشوف)
 حدة".ة حق  اعتبارهم من الشعوب التـي وضعت األسس مليثاق األمم املت  اكتسب اليهود بدماء جنودهم وجبهودهم احلربي  

  

 أقامتها حسب الوثيقة؟  ماذا سيكون طابع الدولة التي ستتم  
 يف أرض إسرائيل هي دولة إسرائيل""نعلن عن إقامة دولة يهودي ة ورد يف وثيقة االستقالل: 

 ة والتزام الدولة يف احلفاظ على طابع الدولة وقيمها اليهودي ة. تدل  هذه اجلمل واملقوالت على ني  
حيال إقامة نظام مصطلح دولة دميقراطي ة غري وارد يف اإلعالن غري أننا نستنتج حول التزام الدولة ونواياها  دولة ديمقراطي ة:

 دميقراطي  حسب املبادئ والقيم الواردة يف اجلمل التالية:
القانون  الوارد يف الوثيقة، ضمن اجلمل التالية: االلتزام بكتابة دستور، التزام  ل يف اجلزء العملي  الدولة بالدميقراطي ة يتمث   التزام

هي احلكومة  -ة الشعب ة، أي مديري  وتكون هيئته التنفيذي  ت بفصل السلطات" يقوم جملس الشعب مقام جملس الدولة املؤق  
 ة".تة"، التزام إقامة انتخابات دميقراطي ة "إىل أن تقام سلطات الدولة املنتخبة والنظامي  املؤق  

  يف اجلمل التالية:د مثاًل حقوق اإلنسان واملواطن يتجس   تطبيقالطابع الدميقراطي  و  نتهاجالدولة إلإعالن مبادئ 
 ا" "تدأب على ترقية البالد لصاحل سكاهنا مجيعً  -
 ة الدين، الضمري، اللغة، الرتبية والثقافة".تضمن حري   -

  

 ديمقراطي ةدولة  ةدولة يهودي  

 الفصل األو ل. وثيقة االستقالل
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 ء في قانون ساعات العمل والراحةجا
  .ة. ساعات الراحة األسبوعي  7

على األقل ست وثالثون ساعة أسبوعية متتالية هي الراحة األسبوعية 
 للعامل.

 .ة)ب( تشمل الراحة األسبوعي  
 ( يوم السبت بالنسبة للمواطن اليهودي ؛1)
اجلمعة يوم السبت أو يوم األحد أو يوم  –( خبصوص غري اليهود 2)

حسب املتعارف عليه بالنسبة له كيوم الراحة  –من األسبوع 
 األسبوعي.

ممنوع تشغيل العامل يف  –. حظر العمل يف االسرتاحة األسبوعية 9
 12يوم راحته األسبوعي، إذا مل تتم إتاحة ذلك حسب البند رقم 

 (1969أ. حظر العمل يف يوم الراحة األسبوعي )تعديل: 9
لدائمة حيظر على صاحب حمل عمل أو مشغل أو يف أيام الراحة ا

 مصنع العمل يف حمله وحيظر على صاحب بقالة ان يفتح أبواب بقالته.
 

 ما هي مكانة المواطنين العرب حسب وثيقة االستقالل؟
ة املواطنني تنطبق على املواطنني اليهود واملواطنني ة الد ين والضمري واللغة لكاف  احلقوق، حري  د مبنح حقوق مثل: املساواة يف التعه  

 ة:ث عن املواطنني العرب كأقلي  الوثيقة تتحد   سواء. باإلضافة إىل ذلك فإن   العرب على حد  
إىل احملافظة على السالم  -الل شهور ة علينا خرغم احلمالت الدموي   -ان دولة إسرائيل سك   "إننا ندعو أبناء الشعب العريب  

 تة والدائمة."ساهتا املؤق  ة يف املواطنة والتمثيل املناسب يف مجيع مؤس  والقيام بنصيبهم يف إقامة الدولة على أساس املساواة التام  
 سات الدولة. ؤس  ًدا بتمثيلهم يف مإننا جند هنا تعه ًدا باملساواة، مبنح املواطنني العرب كأفراد مواطنة كاملة وتعه   

 
 ما هي الصعوبات التي تعترض تنفيذ الوعود الواردة في الوثيقة في الواقع اإلسرائيلي؟

  2.هات خمتلفةة توج  من أجل جتسيد يهودي ة الدولة وقيمها الدميقراطي ة ث  
الدميقراطي ة وحقوق اإلنسان وبني حماولة إعطاء رًا عميًقا يف حماولة تطبيق التزام الدولة باحرتام القيم أن  هناك توتـ    هناك من يعتقد
هناك إمكانية للمزج بصورة الئقة بني األساسني  . وهناك آخرون يعتقدون أن  اليهودي ة )القومي ة(تها ملموس هلوي   مضمون فعلي  

 3اليهودي  والدميقراطي  من خالل مراعاة املصاحل املختلفة للدولة وللمجموعات اليت تعيش فيها.
ر القائم بني فيما يلي أمثلة على التوت  اذكر 

اليهودي  االلتزام املزدوج لطابع الدولة 
  والديمقراطي  

 
 مسألة العمل يوم السبت: .1
بصورة واضحة ا حيد د إسرائيل قانونً  مل تسن   

ق طابع يوم السبت، فالقانون الذي يتطر  
ملوضوع احرتام يوم السبت هو "قانون 

" 1991ساعات العمل والراحة من عام 
وهو القانون الذي ت  سن ه لضمان يوم راحة 

 ا للعامل. واحد أسبوعيا 
اندلعت خالفات خبصوص العمل يف يوم 

حري ة مزاولة   -احلق  الدميقراطي   السبت بني
وبني احلفاظ على الطابع اليهودي   العمل،

للدولة وممارسة احلق  االجتماعي  يف الراحة 
يوم السبت. وقد وصلت بعض هذه 

  4اخلالفات إىل احملكمة للنظر فيها.
                                                 

2
 .إسرائيل دولة خصائص يتناول الذي الفصل في ذلك على لعنط   سوف 
3
 .ג"תשס 31 תכלת גביזון רות, הרצויה ודמותה עקרונית הצדקה: היהודית המדינה מתוך 
 .الدينيع تصد  ال يتناول الذي الفصل راجع 4
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 فك روا
د الطابع ما هي العناصر اليت تؤك   

وما العناصر اليت  ،للدولة اليهودي  
 ؟ د الطابع الدميقراطي  تؤك  
 

  قوانين األحوال الش خصي ة:. 2
اهليئة اليت  يقر  بأن   1993قانون احملاكم الدينية اليهودي ة من عام  غري أن   دت وثيقة االستقالل بحرية الد ين والضمير،لقد تعه  

ة ا للتعاليم الديني  تنظر يف قضايا الزواج والطالق لليهود مواطين الدولة تكون هي احملاكم الدينية اليهودي ة اليت حتكم يف ذلك طبقً 
ة مثل الزواج والطالق ة مسيحي ة وإسالمي ة تنظر يف قضايا األحوال الشخصي  ي  ة، مع العلم أن  ثة حماكم دينااليهودي ة الواردة يف التور 

 يف الواقع عن الطابع اليهودي  لدولة قانون احملاكم الدينية اليهودي ة يعرب   يرى الكثريون بأن   ألبناء الطوائف املسيحي ة واإلسالمي ة.
 النهج الزواج والطالق، وبالتال فمن املسموح للدولة اليهودي ة أن تتبن   ة عقدد آلي  على الدولة أن حتد   إسرائيل، وهم يعتقدون بأن  

يف إجراءات الزواج والطالق، كما يرى هؤالء أن  هذا القانون يضمن سالمة الشعب اليهودي ، بينما يرى  اليهودي  التقليدي  
ه وحري   يف الزواج احلق  يف التحر ر من الد ين واحلق   ة هي مناقضة للقيم الدميقراطي ة مثلون بأن  أحكام األحوال الشخصي  العلماني  
هناك مطالبة بتمكني َمْن  ونلمس أن   هذا املوضوع يطرح بني الفينة واألخرى على بساط البحث العام   . وبالتال فإن  الضمري
رضها قانون أ علىق اليت ال تطب   الوحيدة ةة الليربالي  لة الدميقراطي  سرائيل هي الدو إ) ة أن يفعل ذلك.الزواج بالطريقة املدني   يف يرغب

 (.الزواج املدن  
 . منح الحقوق المتساوية للمواطنين غير اليهود:3

ة النظر عن الد ين أو العرق أو اجلنس. هل هناك أي   ة مواطين الدولة املساواة الكاملة بغض  تطالب وثيقة االستقالل مبنح كاف  
 مشكلة يف منح غري اليهود يف الدولة اليهودي ة حقوقًا متساوية؟ 

ة من "وثيقة االستقالل" اليت يهودا عميطال يف كتاباته هذا السؤال وهو يقول: ال أعرف وعًدا رمسياا أكثر علني   احلاخاملقد تناول 
 ات املساواة يف احلقوق. ي  ح مجيع األقل  د فيها بصورة ال غبار عليها مبنالتعه   ع عليها مجيع زعماء الدولة وت  وق  
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 مجلس الشعب 
كان جملس الشعب هو القيادة  لقد
شوف، وقد أقيم اجمللس يللي تةاملؤق  

ة بعد قرار األمم املت حدة حول خط  
التقسيم يف أرض إسرائيل يف عام 

ة اإلعالن عن إقامة وعشي   1947
الدولة. وقد ضم  جملس الشعب 

الوكالة و  فوفه اللجنة القومي ةيف ص
 اليهودي ة وهيئات عام ة أخرى.

 
مساء مشاهبة ألمساء اهلل أكر أذ 

وردت يف القراَن الكرمي والكتاب 
 املقدس ؟

 

 وما الهدف من هذا التوج ه؟ ،إلى َمن تتوج ه الوثيقة
جند يف وثيقة االستقالل توج ًها مباشرًا إىل الشعوب والدول من أجل اإلعالن عن إقامة الدولة اليهودي ة ولكي حيظى أصحاهبا  

 باعرتاف اآلخرين هبا وبتعاوهنم مع الدولة اجلديدة. نفص ل فيما يلي التوج هات املختلفة وهدف كل  توج ه منها: 

 

حدة الذي اختذ األمم املت   لة إسرائيل على االندماج يف عائلة الشعوب األخرى، تطبيق قرارملساعدة دو  -حدة إىل األمم املت   •
حدة بدولة إسرائيل فور إقامتها حول إقامة دولة يهودي ة يف أرض إسرائيل. وقد اعرتفت الواليات املت   7/11111/92بتاريخ  

 . 1949حدة عام األمم املت  اد السوفيا.ي. وت قبول إسرائيل عضًوا يف وكذلك فعل االحت  

 

ة د الدولة بان متنحهم احلقوق املدني  لضمان عدم معارضتهم إلقامة الدولة من خالل تعه   -العرب احملل ي ني الس كان إىل  •
 ة مؤسسات الدولة. وكان رد  فعل العرب برفض االعرتاف بالدولة اجلديدة. املتساوية والتمثيل يف كاف  

 

 دولة إسرائيل.  كان شن  حرب علىة  رد  فعل الدول العربي   إال  أن .ملنع احلرب وضمان السالم - ةإىل الدول العربي   •

 

عات هلا. وبالفعل فبعد لتشجيعهم على اإلسهام يف إقامة الدولة من خالل اهلجرة إليها وتقدمي الترب   -إىل اليهود يف الشتات  •
، وقدمت من الكارثةفقد قدم إىل البالد من أوروبا اليهود الذين جَنَْوا من  إقامة الدولة هاجرت إليها أعداد كبرية من اليهود.

عون للمشاركة يف حرب االستقالل ضمن حدة متطو  الدول اإلسالمي ة أعداد كبرية من اليهود، وقدم من الغرب والواليات املت  
 صفوف جيش الدفاع. 

 
 الجدل حول مضمون الوثيقة 

 تنتهي وثيقة االستقالل بالفقرة اليت تقول: 

نثبت تواقيعنا على هذا  اهلل ةصخر 1  "،ישראל צור"نا بعد االعتماد عليه سبحانه وتعاىل "إن  
 ت يف أرض الوطن". اإلعالن يف اجتماع جملس الدولة املؤق  

اهلل بصورة صرحية م مل يستعملوا اسم )املقصود أهن   "؟ישראל צורعون مصطلح ملاذا استعمل املوق  
من جهة  الذي يعطي املعن الديين   ישראל צורوسط على استعمال مصطلح  فقوا كحل  ا ات  وإن  

 ومعن القو ة والصالبة من جهة أخرى(
 

نني وبعضهم من والذين كان بعضهم من املتدي  ت مل يكن بني مجيع أعضاء جملس الشعب املؤق  
نون االستعانة ببعض ، فقد أراد املتدي  ني إمجاع على املضمون اليهودي  باملفهوم الديين  العلماني  

ة من وثيقة ون هذا التوج ه، وت قبول الصيغة النهائي  االقتباسات من التوراة بينما رفض العلماني  
 فني. االستقالل مبثابة تسوية بني الطر 

 ل إىل تسوية هو اجلدل على ذكر اهلل جل  أحد األمثلة على االختالف يف وجهات النظر والتوص  
 جالله يف الوثيقة. 
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 تواقيع على وثيقة االستقالل )الويكيبيديا العربي ة(                     
وأجيبوا عن األسئلة  آخر أدخلوا إىل موقع الكنيست، أو إىل أي موقع معلوما.ي   نترنت:ة إمهم  

 التالية:
 .اكتبوا هوي ة شخصي تني من املوق عني على الوثيقة؟1
 وايزمن ومناحم بيجن؟ تواقيع شخصيات بارزة مهم ة مثل حاييم ال توجد.افحصوا ملاذا 2
 .ملاذا حسب رأيكم، ال يوجد متثيل يف التوقيع على الوثيقة لبعض اجملموعات كاألقلي ة العربي ة مثاًل؟3
 

 عون على الوثيقةالموق  
ن اليمني واملركز ن مممثلون سياسي و ة يف الييشوف. اجلماعات واألحزاب املختلفة جلميع اجلوانب السياسي   لوع على الوثيقة ممث  وق  

 ة.ة وطائفي  قوائم متدين   واليسار، وممث لو
 فاق على صيغة الوثيقة بشكل واسع.االت   ه ت  ن   أختالف يف مواضيع خمتلفة بني اجلماعات، اال  على الرغم من اال
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. ولد 1973-1886دافيد بن غوريون )غرين( 
وقدم إىل البالد يف العام  1886يف بولندا عام 

، وكان زعيم الييشوف ورئيس وزراء 1906
م حزب مباي وقد تزع   1963 عام إسرائيل حت  

الذي كان أكرب األحزاب اليهودي ة قبل إقامة 
  ،الدولة، وهو الذي أعلن عن قيام دولة إسرائيل

 موقع الكنيست.كما جاء يف 

 دولة الفاتيكان

يطالية دولة الفاتيكان داخل العاصمة اإل تقع
تفاق أبرم بني الكنيسة ا إلوقد أقيمت طبقً  .روما

يف  ة بزعامة موسوليينالفاشي   يطالياإة و الكاثوليكي  
. يتزعمها احلرب األعظم الذي يقف 1929عام 

ة. يف عام أيضا على رأس الكنيسة الكاثوليكي  
ة بني الفاتيكان أقيمت عالقات دبلوماسي   1993

 وإسرائيل.

 ؟ة الوثيقة في ذلك الحين واليومي  ما أهم  

 

o  اإلعالن عن إقامة دولة يهودي ة يف أرض إسرائيل 

 

o   تأسيسي   الوثيقة هي مستند تصرحيي  
 
o  ات إلقامة الدولة تربير عرض 

 

o  حتديد طابع الدولة كيهودي ة ودميقراطي ة وبالتال ضمان تطبيق قرار    

 7/11111/92األمم املت حدة الذي اختذ بتاريخ      
 
o  .توجيه سلطات احلكم يف عملها 

 

o  َيف  التعبري عنه تم  ي م اجملتمع والدولةالتأثري على منظومة قي   
   ته وقانون األساس: قانون أساس كرامة اإلنسان وحري   قانون    
   5. 1992 ا يف عامن  ة العمل واللذين س  أساس حري      

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 .لقد أعلن دافيد بن غوريون يف وثيقة االستقالل عن إقامة دولة يهودي ة يف أرض إسرائيل
 وهنا السؤال:

نة إلى دولة؟ ة معي  ل رقعة جغرافي  هي الدولة ومتى تتحو  ما 
نة مثل ر هلم احتياجات معي  ان يف إقامة إطار سياسي  يوف  الدولة هي أحد أشكال التنظيمات االجتماعية النابعة من رغبة السك  

 ة هبا. ر والنهوض بثقافة ومنظومة قيم خاص  احلماية واألمن، القدرة على التطو  

 
 

                                                 
5
 .الثالث القسم في االستقالل لوثيقة القانونية المكانة نتناول سوف 
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معلومات حول قربص احبثوا عن 
وفو، تايوان، ة، كوسالرتكي  

خازيا فأالصحراء املغربية و 
شان. وأجيبوا إذا كان من والشي

ن تكون هناك دولة أاملمكن 
 اعرتاف دول؟

 

 ة إلقامة الدولة:الشروط الضروري   
ن الدولة افهؤالء هم سك   ،ان الدولة باألساس ثابتنين يكون سك  أجيب  -انسك  ال 

سكان غري مواطنني غري أهنم حصلوا على حق  السكن الدائم فيها، وهناك  وهناك أيًضا
دولة بتحديد قواعد احلصول على املواطنة، وتسمح للناس  تون، حيث تقوم كل  ان مؤق  سك  

ة طويلة. هناك فروق يف احلقوق بني املواطنني بالسكن فيها لفرتات حمدودة من الزمن أو ملد  
ة يعطى للمواطنني وليس سة التشريعي  الشرتاك يف انتخاب املؤس  ان. مثال: احلق  يف اوالسك  
ان. هناك دول تسكنها أعداد كبرية من السكان مثل الصني وهناك دول ال تسكنها للسك  

  . أعداد ضئيلة مثل الفاتيكانإال  
 
متييزها عن أراضي الدول  جيب أن تكون أراضي الدولة حمد دة ومعروفة حبيث يتم   -Territory ةي  قليماإل مساحةال

 . ة باإلضافة إىل املدى اجلوي  األخرى، وهي تضم  مساحة من األرض والبحر، أي املياه اإلقليمي  
 
ة. فمساحة اليونان على سبيل املثال هي على األرض باإلضافة إىل بعن أن ال تكون مساحة الدولة متتامن املمك -حدودال
ا ة، وذلك ألهن  بعحدة غري متتاندونيسيا تتكو ن من عد ة جزر، كما أن  أراضي الواليات املت  أموعة كبرية من اجلزر، وكذلك فإن جم

حتديد مساحات الدول بطرق  هناك دواًل صغرية ودواًل كبرية، علًما بأن ه يتم   ا. يذكر أن  أيضً وجزر هواي  السكاأتضم  منطقة 
 دول عن بعضها البعض.االحتالل وانفصال و  فاقات السياسي ةخمتلفة، منها االت  

 
ان مع السك   ا يف تعاطيهاي تستعمل قواهت  ة تقوم بإدارة شؤون الدولة جتاه الداخل واخلارج وههيئة إداري   –والحكمةالسلط 

 رض. وفيما كان احلكم يف   ان واألظام كاستعماهلا للشرطة واجليش من ًاجل فرض سلطتها عل السك  وأراضي الدولة لفرض الن
  مصدر الصالحيات يف الدولة الدميقراطي ة هو الشعب. ا، فإن  ا أو تقليديا ة دينيا ات السلطوي  املاضي مصدر الصالحي  

 
ل من ة كما يشاء، وبدون التدخ  ة والشؤون اخلارجي  هي قدرة احلكم على إدارة الشؤون الداخلي    –)اإلستقاللي ة( السيادة 

ة بعني االعتبار عالقاهتا مع الدول األخرى وموقف الدول والتنظيمات تأخذ الدول املستقل  ة. يف العصر احلديث، أطراف خارجي  
 اذ القرارات.داخل الدولة وخارجها قبل اخت  

 
ة معها. الدبلوماسي  ل األمر بإقامة العالقات ة، يتمث  االعرتاف بدولة ما من قبل دول أخرى كدولة سيادي    -االعتراف الدولي

يف بعض األحيان ال تعرتف بالدولة اجلديدة سوى دول قليلة. فعلى سبيل املثال، هناك الكثري من دول العامل اليت مل تعرتف 
ة حدة كما حدث مع اجلمهوري  بدولة إسرائيل فور قيامها. ويف بعض األحيان ال تقبل دولة حديثة العهد كعضو يف األمم املت  

حدة ة األمم املت  ا مل تقبل لعضوي  هن  أو فقد اعرتفت هبا دول كثرية غري ا كوسوف تركيا، أم  مشال قربص اليت مل تعرتف هبا إال  ة يف الرتكي  
ة يف ا مل تقبل للعضوي  اجملاالت وامليادين غري أهن   ة يف كل  ة، كما أن  تايوان متارس دورها كدولة عادية وطبيعي  بسبب املعارضة الروسي  

 ة. حدة بسبب املعارضة الصيني  األمم املت  
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 ة الفلسطيني  عالن عن الدولة إلا

حدة لرفع مكانة فلسطني إىل دولة غري عضو )دولة مراقب( يف مم املت  ه إىل األالتوج  
ة واعرتاف العامل بالدولة مليالد الدولة الفلسطيني   اتارخييا  ال حدثً شك   2012/11/29

واملعاهدات  تفاقياتها من االنضمام لإلنة كبرية ميك  ا سيمنحها امتيازات سياسي  ة مم  الفلسطيني  
 ة تصب يف صاحل الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة .الدولي  

يف إقامة دولته ،   الشعب الفلسطيين   دولة باتت تعرتف حبق   130د على أن أكثر من وشد   
خيارات  ة يف كسب كثري من دول العامل إىل جانبها مشرياً إىل أن  كما جنحت القيادة الفلسطيني  

  .يف املرحلة املقبلة تعتمد بشكل كبري على اجملتمع الدول   الشعب الفلسطيين  
رغم االعرتاف الدول  )الذي ال يعترب شرطًا حتمياا لقيام الدولة( فإن  فلسطني ليست دولة 

 بسبب غياب شرط السيادة واالستقاللي ة واملساحة االقليمي ة )احلدود(
 

االعرتاف غري مهم   هناك ضرورة؛ الثان: يرى أن   ل: يرى أن  األو   -بإقامة دولة هناك توج هان خبصوص ضرورة االعرتاف الدول  
 .رة فيهامات األخرى متوف  ا اإلعالن عن إقامة الدولة إذا كانت سائر العناصر واملقو  وإن  
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ة إقامة الدولة وطابع الدولة حسب وثيقة االستقالل، واجملموعات اليت يف هذا الفصل وثيقة االستقالل ومصادر شرعي   ستعرضناا
 شرنا إىل االلتزامات اليت تتعاطى معها وشرحنا ما هي الدولة. أه الوثيقة إليها. تتوج  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 الحق  التاريخي  

 

في أرض إسرائيل *

 نشأ الشعب اليهودي،

 االعتراف الدولي  

 

تّم االعتراف بهذا *

 الحّق في وعد بلفور

 

 الحق  الطبيعي  

 

هذا هو الحّق *

الطبيعّي للشعب 

 اليهوديّ 
 

عدم  الحق  في

 التعر ض للمالحقات

 

 المحرقة التي حصلت*

 التبرير السياسي  

 
ة في الحرب العالميّ 

الثانية ساهم 

 الييشوف اليهوديّ 

 في البالد

إننا نعلن بهذا عن إقامة 

رض أة في دولة يهودي  

 إسرائيل
 

 :  عملي

اسم الدولة: إسرائيل 

 نتخبةسات المالمؤسّ 

 الدستور

غات(  ةإقامة الدولة اليهودي   تبريرات )مسو 
  

 כגלצהל

 הה

 :ةديمقراطي  

تدأب على تطوير البالد *

 انها؛لمصلحة جميع سكّ 

 تضمن المساواة في الحقوق

 

 

 :ةيهودي  

 ةيهوديّ  إقامة دولة*

تكون دولة إسرائيل مفتوحة *

 أمام المهاجرين اليهود

هات  توج 

 يهود الشتات

 

العرب الذين 

 يعيشون في البالد

 األمم المت حدة الد ول العربي ة

 طابع الدولة

 

 الييشوف اليهودي   مث ليتوقيعات م
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 :ةالصهيوني  
 

وأنشأوا بلًدا "

 ..كبيًرا.
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 تمارين
 قرار األمم المت حدة وإعالن االستقالل: .7

 التقسيم.)مرفقة(. قرار )مشروع( 181أ. راجع إعالن االستقالل، وقرار األمم املت حدة 
 واعرض أوجه الشبه واالختالف خبصوص كل  واحد من املعايري اليت اخرتهتا. بني الوثيقتني ب. اخرت ثالثة معايري للمقارنة

 لت إليها من خالل املقارنة.ج. ما هي االستنتاجات اليت توص  
 

 7895/71/28 بتاريخ 797حدة رقم األمم المت   فقرات من قرار
  ةاالقتصادي   وحدةالتقسيم وال مشروع

 وحكومة أرض إسرائيلالقسم األو ل: الدستور في المستقبل 
 ستقاللالتقسيم واال أ.
  اخلاص مبدينة القدس. يهودي ة، واحلكم الدول  . تنشأ يف فلسطني دولتان مستقلتان عربية و 3

 خطوات عشي ة االستقالل ب.
ة" على أسس ة التأسيسي  لجمعي  لدولة انتخابات " . جيري جملس احلكومة املؤقت لكل  9

 دميقراطي ة.

 

  .تةة دستور دميقراطي ، وختتار حكومة مؤق  ة لكل دولة مسود  ة التأسيسي  اجلمعي  تضع . 10 
على أساس  بالتصويت العام وباالقرتاع السري   انتخاهبا يتم  ة يف كل دولة تأسيس هيئة تشريعي   

 .ةة مسؤولة أمام اهليئة التشريعي  ، وهيئة تنفيذي  التمثيل النسب  
 

ة ة واملدني  ا متساوية يف الشؤون الديني  حقوقً  ،شخص وبغري متييز أن تكفل الدولة لكل   
ة ة العبادة، وحري  ة، مبا يف ذلك حري  ات األساسي  ي  ع حبقوق اإلنسان وباحلر  ة، والتمت  واالقتصادي  

والنشر والتعليم وعقد االجتماعات وإنشاء  كالمة الاستعمال اللغة اليت يريدها، وحري  
 ات.اجلمعي  

 

 عالن اإلج. 

 .7الفصل 
  سة، املبان ودور العبادة وما شابهاألماكن املقد  

ة الوصول والزيارة واملرور مبا ينسجم مع احلقوق القائمة جلميع املقيمني واملواطنني يف سة، تضمن حري  فيما خيتص باألماكن املقد  
 .ةالدولة األخرى ويف مدينة القدس، وكذلك لألجانب دون متييز يف اجلنسي  

  .2الفصل 
 ي اتة وحقوق األقل  احلقوق الديني  

 فقة مع النظام العام واآلداب احلسنة مضمونة للجميع.ة جلميع طقوس العبادة املت  ة العقيدة واملمارسة احلر  تكون حري   .1

 .اجلنس شكل من األشكال بسبب األصل أو الد ين أو اللغة أو ان بأي  ال جيوز التمييز بني السك  . 2
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 احلق  يف محاية القانون. األفراد ضمن منطقة قضاء الدولةيكون جلميع . 3

 ة مبا يف ذلك األوقاف.ات، وكذلك مصاحلها الديني  ي  ة ملختلف األقل  ، واألحوال الشخصي  قانون العائلةجيب احرتام . 4

 ة.بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافي   والثانوي   ة أو اليهودي ة القدر الكايف من التعليم االبتدائي  ة العربي  ن الدولة لألقلي  تؤم  . 6
 .ةولن ينكر حق  كل طائفة يف االحتفاظ مبدارسها لتعليم أبنائها بلغتها اخلاص  .. 

 ةاالقتصادي وحدةال د.
 مشرتكة. ةوتكون العمل ةاقتصادي   وحدةكون بني الدولتني تحسب القرار، 

 حدةة األمم المت  الحصول على عضوي   و.
د ويكون البيان والتعه   -كما هو منصوص عليه يف املشروع احلاضر- اة أو اليهودي ة نافذً عندما يصبح استقالل الدولة العربي  

إىل طلب قبوهلا عضًوا عا من قبل الدولة، يصبح عندئذ من املالئم أن ينظر بعني العطف املنصوص عليهما يف هذا املشروع قد وق  
 حدة.( من ميثاق األمم املت  4ة )ا للماد  حدة طبقً يف األمم املت  

 

 حدود الدولة اليهودي ة
ة، ومن الشرق حدود سوريا ( من الشمال والغرب واحلدود اللبناني  من الدولة اليهودي ة )اجلليل الشرقي   الشرقي   القطاع الشمال   حتد  

دي اة جبال اجللبوع وو احلدود إىل قم   خط   مقاطعة بيسان، حيث ميتد   ا وكل  حوض احلولة وحبرية طربي   كل    وشرق األردن. ويضم  
 ة.ق بالدولة العربي  ضمن احلدود اليت وصفت فيما يتعل   الدولة اليهودي ة حنو الشمال الغريب   لح. ومن هناك متتد  امل

حيفا وتل أبيب  مدينيت   ة، ويضم  ناء القالع والنب يونس يف مقاطعة غز  من نقطة بني مي اجلزء اليهودي  من السهل الساحلي   ميتد  
من  ة. وتشمل منطقة بئر السبع كل  قضاء بئر السبع، ومن ضمن ذلك النقب واجلزء الشرقي  ا للدولة العربي  ا تابعً ا يافا قطاعً تاركً 

 ة باستثناء مدينة بئر السبع. قضاء غز  
 

 القسم الثالث: مدينة القدس
 األمم وتتوىل   وتدويل القدس ،( خاضع لنظام دول  خاص  Corpus Sepratumيان منفصل )كمدينة القدس ك تقومأ. 
 حدة إدارهتا.املت  

 

 . تدابري األمن:4
 ة تشكيالت أو تدريب أو نشاط عسكري  د مدينة القدس من السالح ويعلن حيادها وحيافظ عليه، وال يسمح بقيام أي  جتر  

 .ضمن حدودها
 

 . حق  الوجود لدولة إسرائيل 2
 ث عن عدم احلق  يف الوجود إلسرائيل اقرأ الفقرة اليت تتحد  

 .اعرض ما هي التعليالت اليت يذكرها زعيم حزب اهلل يف لبنان حسن نصراهلل . أ
استعن يف إجابتك بوثيقة االستقالل وبقرار األمم  ا يتحدث عن ضرورة قيام دولة إسرائيل واذكر تعليلني.مناقضً  عاءً اكتب اد   . ب

 .حدةاملت  
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. ميكن ط، وهي من حق  الشعب الفلسطيين   البحر املتوس  ة من هنر األردن وحت  فلسطني هي أرض حمتل   من ان  ؤ ين أ"إن  
ذلك يف إطار دولة للمسيحي ني واملسلمني واليهود أن يعيشوا مًعا على هذه األرض كما كانوا يعيشون طوال سنوات. كل  

ا . "ما أعيه متامً ن  هذا هو حق  الشعب الفلسطيين  أة يف الوجود يف هذه املنطقة حيث ة شرعي  دميقراطي ة. ال توجد لدولة إسرائيل أي  
 السالم يف تستحق   إسرائيل من يف املستقبل بأن  ؤ من من قبل ولن أؤ سرائيل كدولة قانوني ة، حيث مل أمن بدولة إؤ هو أن ين ال أ

 املنطقة". 
 03.07.2010نشر بتاريخ  ynetنصراهلل: "ال حق  إلسرائيل يف الوجود" 

 
 . الوفاء بالوعود الواردة في الوثيقة3

 أ. تأم لوا الصور واقرأوا القانون وقائمة املعطيات التالية:
 وما هي الوعود اليت مل تتحقق.  ،قت على أرض الواقعب. اذكروا ما هي الوعود الواردة يف إعالن االستقالل واليت قد حتق  
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 ة)وتعديالت( أهداف التربية الرسمي   7863 من قانون التربية الرسمي   *
ا لدولة إسرائيل، أن حيرتم ا خملصً بالده، وأن يكون مواطنً  شعبه وحيب   اإلنسان، وأن حيب   تربية اإلنسان على أن حيب   (1)

 .ة ولغتهته الثقافي  والديه وعائلته، وتراثه وهوي  
م اآلخرين املبادئ الواردة يف وثيقة االستقالل وقيم دولة إسرائيل كدولة يهودي ة ودميقراطي ة وتنمية نظرة االحرتام أن يعل   (2)

ة، القيم الدميقراطي ة، احلفاظ على القانون، ثقافة الغري ووجهات نظرهم، والرتبية على ت األساسي  اي  حلقوق اإلنسان، احلر  
 .ح يف العالقات بني الناس والشعوبالسالم والتسام

   انية أخرى يف دولة ان العرب وجملموعات سك  ة بالسك  ( التعرف على اللغة، الثقافة، التاريخ، الرتاث والتقاليد اخلاص  11)    

 ة مواطين إسرائيل.إسرائيل واالعرتاف باحلقوق املتساوية لكاف      

 
 6معطيات حول طالب الصف الثاني عشر الذين يتقد مون المتحانات بچروت واستحقاقهم للشهادة

ب طال   العام
الصف الثان 

 عشر

عدد 
املمَتَحنني 

ب من طال  
 الثان عشر

نسبة 
املمَتَحنني 
من عموم 

ب الثان طال  
 عشر

نسبة 
ب الطال  

ني املستحق  
لشهادة 
 البچروت

نسبة 
 نياملستحق  

ني عدد املستحق  
الذين يستوفون 
 الشروط اجلامعي ة

ني نسبة املستحق  
الذين يستوفون 
 الشروط اجلامعي ة

1996 80.139 62.044 77.4 42.340 90.4 31.999 39.9 
2009 90.464 83.070 83.9 93.913 94.2 49.310 49.8 

 يهود
1996 69.220 92.804 78.3 39.777 91.7 29.367 42.4 
2009 79.811 69.339 81.9 49.009 96.4 38.937 48.3 

 عرب
1996 10.919 9.239 84.6 4.963 41.8 2992 23.7 
2009 19.693 17.731 90.2 8.904 49.3 6773 34.9 

        
 
 

 . دولة يهودي ة وديمقراطي ة9
 ل للسالم حسب رأي الكاتب؟للتوص   النداء املوج ه للشعب العريب  سؤال: على ماذا يعتمد 
ة قدمية "ال خنوض القتال على مصادر عربي   ان دولة إسرائيل لصنع السالم على الرغم من اهلجوم الدموي  تعتمد دعوة العرب سك  

علينا تطبيق هذا  وحسب اعتقاده فإن   '(ו פרק מלכים הלכות ם"רמב)شخص ما قبل أن ندعوه لصنع السالم"  ضد  
إبرام السالم معها كما حناول ال ميكن أن نقاتل قبل أن ف .احلرب بالنسبة جلميع املدن اليت تقرتب منها احلرب  يف لل  املبدأ حت  

 2011, אחרונות ידיעות, גלויות קיבוץ נס, יואל, נון בן. (י' כ דברים)جاء يف 

                                                 
6
 81.2.8.33 إلسرائيل السنوي   اإلحصائي   التقرير من 
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 أو ما هي األمور اليت كنتم تضيفوهناا تشرحون فيه نشرت مناقصة لكتابة وثيقة استقالل جديدة لدولة إسرائيل، اكتبوا اقرتاحً  .9
وهنا يف وثيقة االستقالل األصلي    لوا إجابتكم. ة. عل  حتذفوهنا أو تغري 

 

 املوقع التال:سهاب يف ربي ة، بإمكانكم اإلطالع عليها بإاملغ االستقاللوثيقة أمامكم  .6
http://www.afaqmaroc.com/vb/showthread.php?t=25281 

 الستقاللاشرح هذه املميزات باملقارنة مع وثيقة ة. االقومي ة واإلنساني  ة، السياسي ة و زات الثقافي  يف الوثيقة تربز أمور تشد د على املمي  
 أخرى.ووثائق دول اإلسرائيلي ة 

 

 
 املغربي ة االستقالللوثيقة  جنوذ 
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