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   قرار للكوجنرس األمريكي

  يدعو لفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية

  1945ديسمبر  19

  

قرر  1922يونيو سنة  30حيث أن الكوجنرس يف اجتماعه السابع والستين يوم 

حتبذ إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي يف فلسطين، إن الواليات املتحدة األمريكية "باإلجماع 

على أن يعلم بجالء أنه سوف ال يعمل شيء من شأنه أن يمس احلقوق الدينية واملدنية للمسيحيين 

وأن األماكن املقدسة واملباين واملواقع الدينية يف . والطوائف غير املسيحية األخرى يف فلسطين

  .فلسطين سوف يحافظ عليها بعناية

أن اضطهاد اليهود اجملرد من الرحمة يف أوروبا قد بين بوضوح احلاجة إىل وطن  وحيث

  .لهم يتخذ كملجأ لألعداد الكبيرة من اليهود الذين أصبحوا بال وطن نتيجة لهذا االضطهاد

وحيث أن هذه احلاجة املاسة قد أيدها طلب الرئيس بالسماح حاالً ملائة ألف الجئ 

  .لسطينيهودي إضايف بالدخول إىل ف

وحيث أن تدفق املهاجرين اليهود إىل فلسطين قد أدى إىل حتسن أحوالها الزراعية واملالية 

  .والصحية واالقتصادية بصورة عامة

وحيث أن الرئيس ورئيس الوزارة البريطانية قد اتفقا على تعيين جلنة حتقيق أمريكية 

لهجرة اليهودية والوضع اليهودي اجنليزية مشتركة لتحري األوضاع يف فلسطين بالنسبة ملشكلة ا

  .يف أوروبا، ووضع تقرير يف مدى مائة وعشرين يوماً

لذلك فإن اجمللس املمثل لألمة يقرر باالتفاق أن االهتمام الذي أبداه الرئيس يف حل هذه 

املشكلة كان يف حمله، وأن الواليات املتحدة سوف تستعمل مساعيها احلميدة لدى السلطة املنتدبة 

بواب فلسطين مفتحة لدخول اليهود بحرية إىل ذلك القطر إىل أقصى قدرته الزراعية جلعل أ

واالقتصادية وسوف تتوفر هناك فرصة كاملة لالستعمار والتنمية بحيث تكون لهم احلرية يف 
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استئناف بناء فلسطين كوطن قومي لليهود، باالشتراك مع سائر عناصر السكان جلعل فلسطين 

اطي، حيث يكون اجلميع، بغض النظر عن اجلنس واملذهب، متساوين يف ديموقر) كومون ولث(

  ."احلقوق

 



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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