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  ردًا على  خطاب وايزمان إىل تشرشل
  ]تافطتقم[ الكتاب األبيض

  
  1922سنة ويوني) حزيران( 18

  

باإلشــــارة إىل كتــــابكم بتــــاريخ الثالــــث مــــن يونيــــو، يل الشــــرف أن أبلغكــــم أن اللجنــــة التنفيذيــــة "       

للمنظمة الصهيونية درست البيان الذي أصدرته حكومة جاللته عن سياستها يف فلسطين، واتخذت 

  :القرارات التالية

  

ين االعتبــار البيــان الصــادر عــن تؤكــد اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة الصــهيونية، بعــد أن أخــذت بعــ       

حكومـة جاللتـه عـن سياسـة بريطانيـا يف فلسـطين، واملبلـغ إليهـا بمـذكرة وزارة املسـتعمرات بتـاريخ 

، حلكومــة جاللــة امللــك، بــأن سياســة املنظمــة الصــهيونية ستســير طبقــا 1922الثالــث مــن يونيــو عــام 

  .للسياسة التي أعلنت عنها احلكومة

  

الصهيونية بكثير من الرضا، أن حكومة جاللته يف حتديدها لسياستها املقبلة  وتالحظ اللجنة        

، 1917يف فلســـطين، اهتبلـــت الفرصـــة مـــن جديـــد لتأكيـــد الوعـــد الصـــادر يف الثـــاين مـــن نـــوفمبر عـــام 

وأنها قد عرضت على مسامع الرأي العام العاملي واهتمامه أن من واجب الشعب اليهودي أن يعـرف 

  .ين أمر يمت إىل احلق ال إىل شيء آخرأن وجوده يف فلسط

  

وتالحظ اللجنة الصـهيونية أيضـا أن حكومـة جاللتـه، قـد اعترفـت إىل جانـب هـذا احلـق، وكشـيء         

مكمــل لــه، بــأن مــن الضــروري أن يــتمكن اليهــود مــن زيــادة عــددهم يف فلســطين، عــن طريــق الهجــرة، 

ر على ضـوء طاقـة الـبالد االقتصـادية علـى وهي تفهم من بيان احلكومة أن حجم هذه الهجرة سيتقر

وتثــق اللجنــة التنفيذيــة أنــه مهمــا . االســتيعاب مــن وقــت إىل آخــر، وقــدرتها علــى قبــول مهــاجرين جــدد
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كانـــت الترتيبـــات التـــي ستوضـــع لتنظـــيم هـــذه الهجـــرة، فـــإن حكومـــة جاللتـــه وإدارتهـــا يف فلســـطين، 

  .ستضعان دائمًا هذا املبدأ نصب أعينهما

  

نـــت املنظمـــة الصـــهيونية جـــد راغبـــة دائمـــا للســـير بالتعـــاون الصـــادق مـــع جميـــع الطوائـــف وكا        

وقد سـبق لهـا أن أوضـحت دائمـا، قـوال وعمـال، أن لـيس مـا هـو أبعـد عـن أهـدافها . األخرى يف فلسطين

من أن تنزل الضرر مهما كان قلـيال بـاحلقوق املدنيـة والدينيـة أو املصـالح املاديـة للسـكان مـن غيـر 

وستواصــل املنظمــة الصــهيونية بــذل كــل جهــد يف طاقتهــا لتعزيــز روح الثقــة التــي . د يف الــبالداليهــو

وتأمــــل . أشــــارت إليهــــا حكومــــة جاللتــــه، كاألســــاس الثابــــت الوحيــــد الزدهــــار فلســــطين يف املســــتقبل

اللجنة التنفيذية يف أن تؤدي السياسة التي ستعلن عنها حكومة جاللته إىل تبديـد كـل مـا هنـاك مـن 

وف باقيـة حتـى اآلن، وأن تســجل هـذه السياسـة التــي سـيقبل بهـا جميــع الفرقـاء املعنيـين، بدايــة خمـا

  ".عهد جديد من التقدم السلمي

  

  التوقيع

  حاييم وايزمان      
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