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 לכבוד

 בלפור יימס'ג ארתור לורד

 

 , הנכבד בלפור לורד

 

 . תשובתנו במתן העיכוב על להצר לי הרשה ,כל ראשית

 השאיפה עם הזדהותה על, מלכותו הוד ממשלת הצהרת את, רוטשילד מהלורד בברכה קיבלו הציונית התנועה ראשי
, זו מטרה לקידום להשתדלות והערכה כבוד רגשי מתוך .ישראל בארץ היהודי לעם לאומי בית להקמת, ציונית היהודית

 .תפוצותיו כל על היהודי העם של הלאומי כביתו ומשמשת קמה ישראל מדינת וכי פרי נשאו מאמציך כי לעדכנך לנו הרשה

 על העולם אומות הכריזו 1,917 משנת מלכותו הוד ממשלת הצהרת ומתוקף וההיסטורית הטבעית זכותנו על בהתבסס
 . היהודי לעם לאומי בית של מחדש בהקמתו תמיכתם

 של חזונם לאור מופת חברת לקיים השואפת, לתפארת מדינה ישראל בארץ קמה, ההצהרה שליחת מאז שחלפו בשנים
 . ישראל נביאי

 הארץ פיתוח את דגלה על שחרטה ודמוקרטית יהודית היא, בריטניה ממשלת הצהרת לאחר שנים, מאה היום של ישראל
 זכויות שוויון להבטיח בכדי שביכולתה כל עושה ישראל .והשלום הצדק, החירות יסודות על מושתתת היא. תושביה לכל

 מירב ישראל בכנסת מיוצגים, כך לאור. ומין גזע דת הבדל ללא ולשון מצפון, דת וחופש אזרחיה לכל ומדיני חברתי
, הציבורית בעשייה, בהנהגה מפתח תפקידי נושאות בישראל נשים. הישראלית החברה של וההשקפות הדעות, הגוונים

 הולם וייצוג הדתות לכל מוחלט פולחן חופש מתקיים בישראל. הביטחון בכוחות ביותר הגבוהים ובדרגים המשפט בבתי
 . בה אשר המגוונות לקהילות

 בכירים קצינים ,ערביים שופטים בה למצוא תוכל. מיעוטיה לכלל זכויות מעניקה והדמוקרטית היהודית ישראל מדינת
 הכלכלה ,הרפואה, האקדמיה בתחומי מלאה מעורבות תוך, והבדואית הדרוזית מהעדה והביטחון הצבא בכוחות

 שלום להשגת חותרת יאה ,מצרים ומדרום ירדן ממזרח שכנותיה עם שנחתמו שלום הסכמי על מתגאה היא. והתעשייה
 בטרור עיקש מאבק מנהלת היא. מדינות 160 מ למעלה עם דיפלומטיים קשרים מקיימת היא. האזור עמי שאר עם גם

 . בעולם מדינות לעשרות לדוגמה מופת ומהווה

 . ובסייבר בתקשורת, בחקלאות, בבריאות, המדע בתחומי, בטכנולוגיה בחדשנות דרך פורצת מעצמה היא ישראל

 יהודים ,חילונים לצד דתיים, חיילים לצד חיילות משרתות, בעולם ביותר המוסרי לצבא הנחשב, לישראל ההגנה בצבא

, העולם למעצמות העשיר מניסיונו ותורם טבע אסונות מוכי לאזורים סיוע משלחות מקיים ל"צה. מיעוטים בני לצד

 . בטרור במאבק

 חוסכת אינה ישראל מדינת. פשע ואף גזענות גילויי, חלשות אוכלוסיות קיימות במדינתנו גם, מדינה כבכול, זאת לצד
 . אלו תופעות עם גם להתמודד בכדי רבים משאבים ומשקיעה במאמצים

 היהודי העם ניצב, מלכותו הוד ממשלת הצהרת לאחר, מאה שנים כיום גם כי לעובדה ליבך תשומת את להסב ברצוני
 . ובנפש בגוף פגיעות ואף השפלות, קדומות דעות, הסתה, גואה אנטישמיות בפני



 

 .ישראלית והאנטי האנטישמית והפעילות הרוחות לליבוי מרכזי מוקד להוות ממשיכה אירופה

 במפלגת למעוזים בשקט חלחלו אנטישמיים רעיונות. האנטישמיות תוססת בריטניה, במדינתך גם 2017בשנת, לצערנו
 כך .בממלכה ותקשורתייםפוליטיים  ממקורות נידפים שנאה וניחוחות, המקוריים מערכיה יום מידי המתרחקת ,הלייבור

 . דתיים סממנים להצניע נאלצים ויהודים לשיא האנטישמיות מגיעה ,ובבלגיה בצרפת ,ביבשת בשכנותיכם לדוגמה

 הזכויות ערכי. יהודים ובשנאת מתמדת ברדיפה נגוע המאוחדות האומות לארגון הפך שלימים הלאומים, חבר ארגון
, האירוניה למרבה . מגמתית עין עצימת ותוך בעולם מדינות ידי על בוטה באופן מופרים, בהצהרתך המוזכרים והשוויון

 החיים והמיעוטים האדם זכויות את כך כל המכבדת באזור היחידה המדינה כלפינו באובססיביות מופנית מאשימה אצבע
 . בה

 שכנינו .ההיסטורית מורשתו לחבלי היהודי העם של העתיק הקשר את ומגמתי רשמי באופן מנתק 2017 שנת של ם"האו

 .נגדה משפטית בתביעה כיום מאיימים ואף בלפור הצהרת תוכן על להתנצל לבריטניה קוראים הערבים

  .ישראל בארץ לאומי לבית בזכותנו ממשלתך הכירה מאז חלפו שניםמאה  ,הנכבד בלפור לורד 

 והפך וקידמה טכנולוגיה ואנשי פועלים, ומדע רוח אנשי, משכילים, מהתפוצות יהודים מיליוני לתוכו קיבץ הלאומי הבית
 . תחומים בעשרות ומשגשגת מובילה למדינה

 העצמאות ,החירות יסודות בסיס על כולו לאזור תקווה של מגדלור ולהוות לשפר, ולהיבנות לבנות נמשיך, לעתיד כשפנינו

 . והשוויון
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