כנס בין־לאומי
מאה שנים להצהרת בלפור
הקשר היסטורי והשלכות עכשוויות
יום שלישי ,י"ח בחשוון תשע"ח  7 -בנובמבר 2017
הצהרת בלפור ,שהתקבלה לפני מאה שנים ,ביטאה את תמיכתה של ממשלת בריטניה בייסוד בית לאומי לעם היהודי
בארץ־ישראל ובכך הייתה אבן דרך מרכזית בהקמתה של מדינת ישראל .בכנס זה ייבחן ההקשר ההיסטורי של ההצהרה
ויידונו במצב היחסים בין הממלכה המאוחדת למדינת ישראל מאה שנים לאחר פרסומה.
 12:00–11:30מעמד הפתיחה
מנחה :מר יותם יקיר ,דובר הכנסת
•ד"ר אלן וובר ,יושב־ראש ועדת מאה שנים להצהרת בלפור (יושב־ראש הכנס)
•חה"כ יולי (יואל) אדלשטיין ,יושב־ראש הכנסת
•מר דיוויד קוורי ,שגריר בריטניה בישראל
•מר אברהם דובדבני ,יושב־ראש ההסתדרות הציונית העולמית
•מר נתן שרנסקי ,יושב־ראש הנהלת הסוכנות היהודית
•מר דניאל מריאשין ,מנכ"ל בני ברית העולמי
 13:30–12:15מושב ראשון:
ההקשר ההיסטורי – הצהרת בלפור כאבן דרך מרכזית בהקמת מדינת ישראל
•חה"כ יואב קיש ,יושב־ראש עמית ,קבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל–בריטניה
•ד"ר מרטין קרמר ,נשיא מייסד ,המרכז האקדמי שלם; עמית אורח במכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב:
הצהרת בלפור ו"הבעייה היהודית"
•פרופ' אפרים קארש ,מנהל מרכז בגין–סאדאת למחקרים אסטרטגיים ,אוניברסיטת בר־אילן:
הצהרת בלפור והעולם הערבי
•פרופ' סיימון שאמה ,אוניברסיטת קולומביה :הקהילה היהודית בבריטניה והצהרת בלפור
 14:15–13:30ארוחת צהריים קלה
 15:15–14:15מושב שני:
יחסי ישראל–בריטניה :הזדמנויות ואתגרים
רב־שיח בהנחיית מר עמית סגל ,הפרשן הפוליטי של ערוץ 2
•חה"כ חיליק בר ,יושב־ראש עמית ,קבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל–בריטניה
•הלורד פולק ,חבר בבית הלורדים ונשיא הכבוד של אגודת הידידים של ישראל במפלגת השמרנים
•הגב' ג'ואן רייאן ,חברת הפרלמנט הבריטי ויושבת־ראש אגודת הידידים של ישראל במפלגת הלייבור
•מר דניאל טאוב ,השגריר לשעבר של ישראל בבריטניה
•גב' מלאני פיליפס ,עיתונאית וסופרת
 15:45–15:15נאום מרכזי
דברי פתיחה :ד"ר חיים כץ ,יושב־ראש המרכז העולמי של בני ברית–ירושלים
נאום :הלורד רוטשילד :הצהרת בלפור – הרהורים אישיים והיסטוריים

ועדת אירועי מאה שנים להצהרת בלפור נוסדה בשנת  2014על־מנת לקדם הכרה ציבורית ופעולות חינוכיות בדבר חשיבותה
של הצהרת בלפור להקמתה של מדינת ישראל.
המרכז העולמי של בני ברית–ירושלים מייצג את ארגון בני ברית במדינת ישראל מאז שנת  ,1980ופועל לקידום היחסים בין
מדינת ישראל והתפוצות .לארגון בני ברית נוכחות בארץ־ישראל משנת .1888

International Conference
Centenary of the Balfour Declaration: Historical Context, Contemporary Implications
Tuesday, 7 November 2017
Issued one hundred years ago, the Balfour Declaration expressed Britain's support for the restoration of a Jewish
national homeland in Palestine and became a key stepping-stone towards the establishment of the State of Israel.
This conference will examine the historic context of the Declaration and look at the state of UK–Israel relations
a century later.
11:30–12:00 Welcome & Opening Remarks

Moderator: Yotam Yakir, Knesset Spokesperson

Welcome: Dr Alan Webber, Chairman, Balfour Centenary Committee (conference chair)
•	 Hon MK Yuli (Yoel) Edelstein, Speaker of the Knesset

•	 HE David Quarrey, Ambassador of the United Kingdom to Israel

•	 Avraham Duvdevani, Chairman, Zionist Executive of the World Zionist Organization
•	 Natan Sharansky, Chairman of the Executive, Jewish Agency for Israel

•	 Daniel Mariaschin, CEO, B'nai B'rith International

12:15–13:30 Session One:
Historical Context: A crucial milestone in the creation of the State of Israel
•	 MK Yoav Kisch, Co-Chair, Israel–United Kingdom Parliamentary Friendship Group (session chair)
•	 Dr Martin Kramer, President Emeritus, Shalem College; Koret Visiting Fellow, Washington
Institute for Near East Policy:
The Balfour Declaration and the "Jewish Problem"
•	 Professor Efraim Karsh, Director, Begin-Sadat Center for Strategic Studies:
The Balfour Declaration and the Arab World
•	 Professor Simon Schama CBE, Columbia University:
The Anglo-Jewish Community and the Balfour Declaration

13:30–14:15 Light buffet lunch

14:15–15:15 Session Two:
UK–Israel Relations: Opportunities and Challenges
Round-table discussion moderated by Amit Segal, Channel 2 political correspondent

•	 MK Yehiel Hilik Bar, Co-Chair, Israel–United Kingdom Parliamentary Friendship Group
•	 Lord Polak CBE, Honorary President, Conservative Friends of Israel

•	 Rt Hon Joan Ryan MP, Parliamentary Chair, Labour Friends of Israel
•	 Daniel Taub, former Ambassador of Israel to the United Kingdom
•	 Melanie Phillips, columnist and author

15:15–15:45 Keynote Address

Introduction: Dr Haim Katz, Chairman, B'nai B'rith World Center, Jerusalem

Address: Lord Rothschild OM GBE: The Balfour Declaration—Personal and Historical Reflections
The Balfour Centenary Committee was established in 2014 to promote education and public recognition of the
importance of the Balfour Declaration to the establishment of the State of Israel.

The B’nai B’rith World Center has represented B’nai B’rith International in Israel since 1980 and is dedicated to
advancing Israel–Diaspora relations. B’nai B’rith first established its presence in pre-state Israel in 1888.

