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לקראת מדינה פלסטינית עצמאית :קריאה לפעולה בסקוטלנד
ישראל\פלסטין :שוויון זכויות

 17במרץ2019 ,
מאדינבורו ,עיר האוניברסיטה של ארתור בלפור ,אנו מכירים באחריות ההיסטורית של בריטניה בארץ הקודש ,עוד
מלפני הצהרת בלפור ,בזמן תקופת המנדט הבריטי ועד היום .עזה הייתה ,הינה ותמיד תהיה חלק אינטגרלי של
פלסטין .האחריות של בריטניה בעבר לחוסר-הצדק בהווה דורשת מעורבות בריטית לפעול בדחיפות למען עתיד טוב
יותר.
העם היהודי מימש את זכותם להגדרה-עצמית בארץ הקודש לפני יותר משבעים שנה .עד היום ,נמנעה זכות קדושה
זאת מן העם הפלסטיני .זהו חוסר-צדק שעליו להסתיים.
אנו מתמקדים היום בהשפעתה של סקוטלנד על הממשלה והחברה האזרחית בבריטניה כולה ,לטובת פעולה לקידום
שוויון אמיתי :מדיניות המבוססת על אותם ערכים אוניברסליים שבריטניה עזרה לשמר בקדושה בחוק הבינלאומי.
פלסטינים וישראלים מחוייבים לחלוק את החיים בארץ הקודש לעד .אי-שוויון אינו תורם לרווחה ולביטחון .אך כיצד
ניתן להתקדם לקראת דו-קיום ופיוס? שני העמים ,כאשר הם פועלים לחוד ,אינם יכולים לפתור זאת .לכן ,לטובתם,
עלינו לעזור .הנשיא טראמפ מהווה מכשול ,ולא עזרה.
היום שמענו על כיבוש מדכא ובלתי הומני ,על מקרי מוות אלימים ,פציעות וטראומה .טילים רק מוסיפים לפחד
ולחוסר-האמון הפוקדים את שני הצדדים .שינוי נחרץ בשטח הינו הכרחי .עכשיו.
לכן ,אנחנו קוראים לביצוע ששת הצעדים הבאים:
●
●
●

●
●
●

ראשית ,סוף לסגר על עזה 12 .שנים של מצור הגבירו את התלות בסיוע בינלאומי ,והרסו חיים ותקווה,
בעיקר בקרב הצעירים.
שנית ,חופש פולחן אמיתי לכל בני הדתות  -יהודים ,מוסלמים ונוצרים  -במקומות הקדושים להם בירושלים,
שחייבת להיות עיר בירה משותפת של שני העמים.
שלישית ,לכבד את שלטון החוק המגולם בהחלטות מועצת הביטחון של האו"ם ,והאחרונה בהן החלטה
 .2334החלטה זו מגנה התנחלויות לא-חוקיות של ישראל בשטחים הפלסטיניים שישראל כבשה ב,1967-
וקוראת לכל המדינות להבחין ביניהם ובין שטחי מדינת ישראל.
רביעית ,שקיפות והשלכות רציניות כנגד עבירות על החוק הבינלאומי.
חמישית ,הכרה במדינת פלסטין לצד מדינת ישראל על ידי ממשלת בריטניה ושותפותיה האירופאיות.
שישית ,ממשלת בריטניה מחוייבת להגן על זכויות היסוד של שני העמים ,כולל זכותם לביטחון .הזכות
למעבר חופשי של אנשים וסחורה בין עזה לגדה המערבית ,ובין פלסטין לעולם ,הינה זכות שכזאת.

אנו שואפים לעתיד של שוויון זכויות ,ביטחון ושלום בר-קיימא בין אזרחי ישראל ואזרחי פלסטין בשתי מדינות לאורך
הקו הירוק של טרום .1967-אנו תומכים באלה ,משני צידי הקו ,הרואים תוצאה זאת כצודקת.
אנו מאיצים בנבחרי הציבור שלנו להקשיב לנו .חברי הפרלמנט הסקוטי שעימנו כאן היום יבטיחו שקריאתנו תישמע
בהולירוד ובווסטמינסטר.
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מהו פרויקט בלפור?

פרויקט בלפור הוא ארגון צדקה סקוטי-בריטי השואף לקדם את המודעות של הציבור הבריטי לגבי ההיסטוריה של
מעורבות בריטניה במזרח התיכון ,ובייחוד בישראל\פלסטין.
הפטרונים של הפרויקט הינם:
Rt Hon Tom Brake MP
Richard Burden MP
Dr Philippa Whitford MP
Baroness Morris of Bolton
Rt Revd Christopher Chessun, Anglican Bishop of Southwark
Rt Revd Declan Lang, RC Bishop of Clifton
Very Revd Dr Andrew McLellan, Church of Scotland.
את רשימת אנשי הבורד של פרויקט בלפור ניתן למצוא באתר האינטרנטwww.balfourproject.org. :

פרויקט בלפור מזמין את הציבור הבריטי
-

להכיר באחריות ההיסטורית של מדינתנו בארץ הקודש מהצהרת בלפור בתקופת המנדט הבריטי ועד היום.
לתמוך בישראלים ובפלסטיניים בבניית עתיד של שלום בר-קיימא המבוסס על שוויון זכויות ,צדק וביטחון
לכולם.
לקדם הכרה ממשלתית במדינת פלסטין לצד מדינת ישראל.

