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 وعد بمئوية حتتفل ونتنياهو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
وترفض االعتذار للفلسطينيين بلفور

  
 

 
 

 (مقتطفات) 7112/  11/  3 لندن
 

 

 البيان لذلك املئوية الذكرى[ اخلميس] وإسرائيليون بريطانيون زعماء أحيا]....[ 

 الذي بلفور آرثر آنذاك البريطاين اخلارجية وزير إىل نسبة بلفور وعد باسم املعروف

 .لندن يف هاوس النكستر بقصر الذهبي الطالء ذات بالقاعات عشاء مأدبة على خطّه،

 نتنياهو بنيامين إسرائيل وزراء ورئيس ماي تيريزا الوزراء رئيسة كانت بينما لكن

 باملعاناة باالعتراف بريطانيا ملطالبة حمتجون جتمهر عشاء، مأدبة على جمتمعين

 .دولة إقامة يف بحقهم وباالعتراف الفلسطيني للشعب سببها الوعد إن يقولون التي

 الكبير االهتمام هذا اجتذابه يف السبب" لالقتصاد لندن بكلية األستاذ بالك إيان وقال

 على سيما ال إحساس، وثمة بقوة قائما يزال ال أطلقه الذي الصراع أن إىل يرجع

 ".املستمر بالظلم الفلسطيني، اجلانب

 حين ويف". بشدة لالنقسام ومثيرة لألمل ومسببة مشتعلة قضية بحق إنه" وأضاف

 مدرسة وعلى شوارع على اسمه أطلقت إذ بلفور، آرثر الوعد بصاحب إسرائيل حتتفي

 .يملك ال من وعد باعتباره بلفور بوعد الفلسطينيون يندد أبيب، تل يف

]......[ 

 يزال ال والذي األرض، على الفلسطيني اإلسرائيلي الصراع أساس هو بلفور وعد وبات

 .الدولية الدبلوماسية املساعي من وعقود حروب عدة بعد تسوية دون
                                                           

  اللندنية، يف الرابط اإللكتروين التايل" العرب"موقع جريدة : املصدر: 
https://tinyurl.com/y8xu37e9  

https://tinyurl.com/y8xu37e9
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 حدة على كال جونسون بوريس البريطاين اخلارجية ووزير ماي مع نتنياهو واجتمع

 روس ويلبور األمريكي التجارة وزير أيضا حضرها التي العشاء مأدبة قبل

 .أخرى بارزة وشخصيات

 بلفور يزال ال" مكتبها وزعها كلمتها من لنسخة وفقا العشاء مأدبة على ماي وقالت

 ."بعد تتحقق مل سلمي لتعايش األساسية رؤيته أن إذ... يستكمل مل عمال األسف مع

 هو الذي الدائم السالم لدعم متجدد بعزم نتحلى بأن اليوم يطالبنا أنه أعتقد" وأضافت

 ."جميعا   مصلحتنا ويف سواء حد على والفلسطينيين اإلسرائيليين مصلحة يف

].......[ 

 أحفاد أقامها التي العشاء مأدبة يف أوجه بلغ والذي اخلميس، الذكرى إحياء ويحمل

 طياته يف روتشيلد، والتر اليهودية اجلالية زعيم الوعد متلقي أحفاد وكذلك بلفور

 .حذرا  دبلوماسيا  توازنا  حتقق بأن لبريطانيا مطالبة

].......[ 

 هذا البريطانية الغارديان بصحيفة مقال يف عباس حممود الفلسطيني الرئيس وجدد

 .خطأ كان بلفور وعد بأن لالعتراف البريطانية للحكومة الدعوة األسبوع

.. آخر لشعب مستمر واضطهاد حيازة نزع عنه نتج واحد لشعب وطن إقامة" وكتب

 إعادة يجب" وأضاف." االحتالل حتت هو ومن احملتل بين عميق اختالل ثمة واآلن

 ."املسار قيادة يف املسؤولية من األكبر القدر تتحمل وبريطانيا التوازن،

 بفلسطين رسميا  تعترف ومل باالعتذار سابقة فلسطينية مطالبات بريطانيا ورفضت

 حتتاج لكنها ذلك لفعل استعدادا  ستبدي بريطانيا إن اإلثنين جونسون وقال. كدولة

 .السالم جلهود دفع قوة أقصى إلعطاء وقتا 


