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  بيان املستر بيفن وزير خارجية بريطانيا

14/11/1945  

  

  :أهم النقاط التي تناولها البيان ما يلي

  

. املشكلة األساسية يف رأي احلكومة البريطانية احلالية هي مشكلة يهودية عاملية – 1

واحلكومة . واملسألة كما يجب أن تعالج هي مسألة إيواء اليهود املشردين بسبب االضطهاد النازي

البريطانية ال ترضى بنقل جميع يهود أوروبا من بالدهم، كما تعلم أنه ليس باستطاعة فلسطين 

الالجئين اليهود، وكأنها تعترف بأن املشكلة اليهودية هي مشكلة عاملية، وبذلك فعلى  استيعاب

وبدون شك فإن طرح . كل دولة من دول العامل أن تتحمل قسطاً من املسؤولية بما يف ذلك فلسطين

حل القضية بهذا الشكل، يوافق وجهة النظر العربية، إذ أن البالد العربية على استعداد للمساهمة يف 

املشكلة ضمن إمكانياتها، وعلى قدم املساواة النسبية مع الدول األخرى شرط أن يأتيها اليهود 

  .ضيوفاً الجئين ال غزاة فاحتين

  

إن القضية الفلسطينية ليست قضية حملية، بل هي قضية حتوز اهتمام دول العامل  – 2

كذلك فإن جميع البالد . مينيونفاليهود لهم أنصار يف الواليات املتحدة وبريطانيا والدو. أجمع

العربية احتضنت قضية فلسطين، والشعوب اإلسالمية بما فيها تسعون مليوناً من مسلمي الهند 

وبذلك فإن أي حل للمشكلة الفلسطينية يجب أن يأخذ بعين االعتبار ال . تهتم اهتماماً بالغاً فيها

وبسبب خطورة . لسالم العاملي أيضاًمسألة العدالة واالنسانية فحسب، بل الصداقة الدولية وا

القضية وتعهدات بريطانيا والواليات املتحدة املزدوجة للعرب واليهود، فإن احلكومة البريطانية 

لتحري ) أجنلو أمريكية(قد طالبت الواليات املتحدة املشاركة يف تأليف جلنة حتقيق مشتركة 

  .ى ضوء تلك التحرياتاملشكلة اليهودية وإعادة دراسة القضية الفلسطينية عل
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لكن هذا النظام . ال تزال فلسطين حتت االنتداب، وال تزال بريطانيا الدولة املنتدبة – 3

وبعد أن تقدم جلنة التحقيق توصياتها، تدرس احلكومة البريطانية مع العرب . سيلغي قريباً

ما تهيئ احلكومة واليهود والواليات املتحدة هذه التوصيات من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة، ريث

. مشروع حل دائم يعرض على األمم املتحدة لينال املوافقة سواء رضي به ذوو العالقة أو مل يرضوا

وإىل أن تقدم جلنة . وهذا احلل الدائم يتخذ شكل وصاية دولية حتت إشراف هيئة األمم املتحدة

م توقف الهجرة اليهودية التحقيق تقريرها، تتداول احلكومة مع العرب للتوصل إىل تدبير يضمن عد

 ).1500(عن املعدل الشهري 

 



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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