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Yüz yıl önce bugün, I.Dünya Savaşı döneminde, İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur
Balfour, İsrail ve Filistin halklarıyla Ortadoğu tarihini derinden etkileyecek olan bir
deklarasyonla “Filistin’de Yahudiler için ulusal bir yurt” kurulması konusunda,
kendi hükümetinin desteğini açıkladı. Balfour’un taahhüdü 1948’de bağımsız bir
İsrail Devleti’nin ilan edilmesine ve devamında 1949 yılında Birleşmiş Milletler
üyesi olarak kabulüne giden yolu açmış oldu.
Bizler; bu yıldönümünde, geçen yüzyılın çatışmalarına, savaşlarına ve acı çeken
insanlarına rağmen bir halkın ihtiyaçlarının ve taleplerinin uluslararası toplumun
arzu edilen devlet kurma isteğine olumlu bir karşılık vermesine yol açmış olmasını
anlayışla karşılayabiliriz. Ancak Filistin halkının geçen yıllar boyunca haklarına
saygı gösterilmesi ve tanınması konusundaki beklentilerine aynı şekilde karşılık
verilmemesi sorunu hala devam etmektedir.
100 yıl önce Balfour Deklarasyonu’nda yapılan “Filistin’deki Yahudi olmayan
toplumların medeni ve dini haklarına zarar verecek hiçbir şey yapılmayacaktır”
şeklindeki taahhüt tam olarak yerine getirilmemiş ve bu hakların pek çoğu birbiri
ardına aşındırılmıştır. Bununla birlikte deklarasyon, Yahudi olmayan bu
toplumlara danışılmadan yapılmış ve özellikle politik haklar konusunda ciddi
anlamda başarısız olmuştur. Balfour Deklarasyonuyla hayata geçirilen bu eşitsiz
durum Ortadoğu’nun her yanında Araplarla Yahudiler arasında on yıllardır
çözümsüz olarak devam eden sorunların da ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Sosyalist Enternasyonal, uzun zamandır Arap-İsrail sorununa adil ve kalıcı bir
çözümün Ortadoğu’daki bölgesel barışın bir önkoşulu olduğunu ve bunun için
Filistin halkının tüm medeni, dini ve politik haklarının kabul edilmesinin
gerektiğini değerlendirmektedir. Bu da ancak uluslararası tanınmaya sahip, Doğu
Kudüs’ün başkent olduğu, Haziran 1967 sınırları içinde İsrail’le yan yana barış
içinde yaşayacak olan bağımsız bir Filistin devletiyle mümkündür. Bu bakış açımız,
İsrailli ve Filistinli üye partilerimizin desteğiyle sayısız olayda Sosyalist
Enternasyonal’in benimsediği tutuma yansımış ve Filistin halkının devlet sahibi
olma hakkının altı çizilmiştir. Aynı şekilde Sosyalist Enternasyonal, kendi
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ülkelerinde hükümet olan tüm üye partilerin Filistin Devletinin tanınması için çaba
sarf etmeleri konusunda hemfikirdir.
Bugüne kadar Birleşmiş Milletler üyesi 193 devletten 136 tanesi Filistin Devleti’ni
tanımasına rağmen, BM’de hala “üye olmayan gözlemci devlet” statüsüne sahiptir.
Tüm uluslararası toplum ve BM için, sadece uzun zamandır yapılmış olması
gereken Filistin Devletinin tam ve koşulsuz tanınması için değil fakat aynı zamanda
bu devletin varlığını sürdürebilmesi ve somut bir hal alması için de kararlı ve cesur
adımlar atmanın zamanı gelmiştir. Barış ve güvenlik içinde iki devletli çözüm,
yalnızca bu temelde yani eşit statüye sahip iki egemen ve demokratik devlet
arasında sağlanabilir.
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