
שנה  ִתשִעים  ְמלֹאת  ּביׂשראל  ְמַציינים  השבּוע 

לַהצָהַרת ּבלפּור )ַהצָהָרה - ֶדקֶלַרצָיה(. ּבהצהרת ּבלפּור 

ִית לאּומי  ֲהָקַמת ּבַ ִהּביעה ממשלת ּבריטניה תמיכה ּבַ

ּכִמכָתב  נשלחה  ההצהרה  יׂשראל.  ּבארץ  יהּודי 

שַנִיים ּבנֹובמּבר 1917 מׂשר החּוץ הּבריטי ַארתּור  ּבִ

לפּור אל לֹורד ַליֹוֶנל רֹוטשילד. ֵג'יימס ּבַ

לֹורד רֹוטִשילד ַהָיָקר
רֹוטשילד:  ללֹורד  הּבריטי  החּוץ  ׂשר  תב  כָּ ּכך 

ּבׂשמחה  )ּבהנאה,  רב  ּבעֹונג  היקר,  רֹוטשילד  ״לֹורד 

ַמלכּותֹו  הֹוד  ֶממֶשלת  ּבשם  לך  מֹוסר  ֲהֵריני  רּבה( 

ַלשאיפֹות  שלה  טיה(  )הסימּפַ הַאֲהָדה  הצהרת  את 

רֹואה  ַמלכּותֹו  הֹוד  'ממשלת  הציֹוניֹות:  היהּודיֹות 

ּבארץ  היהּודי  ָלָעם  לאּומי  ּבית  הקמת  יפה  ּבַעִין 

ַגת  יׂשראל, וִתשתדל ּבֵמיַטב ַמֲאַמֶציָה ְלָהֵקל על ַהׂשָ

ה שּום דבר ֶהָעלּול  רּור שלא ֵייָעׂשֶ תַנאי ּבָ מטרה זֹו. ּבִ

ֵעדֹות לא־ והדתיֹות של  ָהֶאזָרחיֹות  זכּויֹות  ּבַ לפגֹוע 

זכּויֹות ּובמעמד המדיני  יהּודיֹות ּבארץ יׂשראל אֹו ּבַ

ִאם  טֹובה  לך  אּכיר  אחרת.  ארץ  ּבכל  יהּודים  של 

תביא הכרזה זֹו ִליִדיָעָתּה של הִהסתדרּות הציֹונית. 

ֶשלָך ּבברכה, ַארתּור ֵג'יימס ּבלפּור״.

ַהָּכָרה ִראשֹוָנה ַּבִציֹונּות
היסטֹוריה  ּבַ חשּוב  תפקיד  לפּור  ּבַ ְלַהצָהַרת 

שאחת  הִראשֹונה  הּפעם  היתה  זֹו  ּכי  הציֹונית, 

לכּבֹוש  שָעמָדה  מעצמה  )וגם  הגדֹולֹות  הַמֲעָצמֹות 

תמיכה  יעה  ַמּבִ התּורּכים(  ִמיֵדי  יׂשראל  ארץ  את 

ִעם  יׂשראל.  ּבארץ  יהּודית  מדינה  להקים  ַרעיֹון  ּבָ

זאת יש לׂשים לב לכך שּבהצהרה לא ֶנֶאמרה המילה 

אמירֹות  ּבה  יש  כן  ּכמֹו  לאּומי.  ִית  ּבַ אלא  מדינה, 

לגּבי הזכּויֹות של הַערבים תֹוָשֵבי הארץ.

ַהְּפִעילּות ֶשל ַוייצַמן ְוסֹוקֹולֹוב
הּבריטיים,  ָהַארכיֹונים  ִנפתחּו  ר  ִמסּפָ ָשנים  לפני 

ּבלפּור,  להצהרת  שָנגעּו  והציֹוניים  הַאֶמריקניים 

)ארּוּכֹות(  ּוְממּוָשכֹות  כֹות  ְמסּוּבָ ּכמה  עד  ֵרר  וִהתּבָ

 .1917 ּבנֹובמּבר  לִפרסּוָמּה  שָקדמּו  ההכנֹות  היּו 

היה  ַוייצַמן  חיים  שד״ר  עֹוד,  עֹוֶלה  מהַארכיֹונים 

ֲהָכַנת ההצהרה. ְמעֹוָרב מאֹוד ּבַ

)שניהם  סֹוקֹולֹוב  ַנחּום  עם  ּבשיתּוף  ּפעל  וייצמן 

תנּועה הציֹונית(, ּובמשך ּכשלֹוש שנים הם  ּפעילים ּבַ

ניהלּו ׂשיחֹות אינטנסיביֹות עם ּפֹוליטיקאים ּבריטיים, 

ֲחִשיבּות של הִעניין הציֹוני. ּבניסיֹון ְלַשכֵנַע אֹותם ּבַ

ג'ֹורג' את  לֹויד  ֵדייוִויד  ָיַרש  ּבסֹוף 1916, ּכאשר 

ממשלת  ּבָראשּות  ַאסקוִוית  רט  ֶהרּבֶ של  מקֹומֹו 

ּבריטניה וארתּור ג'יימס ּבלפּור התמנה לׂשר החּוץ 

ִרי )ְלַהצִליַח(.  את ּפְ - ֵהֵחלּו המאמצים ָלׂשֵ

ציוני דרך

ִמי ַאָתה, לֹורד ַּבלפּור?
ֵג'יימס  ַארתּור 

-  1848( לפּור  ּבַ

ראש  היה   )1930

ּבריטניה  ממשלת 

עד   1902 ָשנים  ּבַ

החּוץ  וׂשר   ,1905

עד   1916 ּבשנים 

החּוץ  ּכׂשר   .1919

קשרים  הּוא טיּפל ּבַ

ה־ התנּועה  עם 

ציֹונית.

ֲאצּוָלה  ַחת  לִמשּפַ ּבסקֹוטלנד  נֹולד  ּבלפּור 

ְלַקריֶיָרה  ָנה  שּפָ לפני  ּבריטית.  )אריסטֹוקַרטָיה( 

לעסֹוק  ה  וִהרּבָ פילֹוסֹופיה  למד  הּוא  ּפֹוליטית, 

רָלֶמנט  ּפַ ּבַ ָמקֹום  ּבְ זכה  הּוא   1874 ּבשנת  ּבכך. 

ּכציר ִמטעם מפלגת הַשמָרנים )הקֹונֶסרבטיבים(.

החּוץ,  לׂשר  ִרי  סֹולסּבֶ הלֹורד  מּונה  ּב־1878 

ּכשנבחר  האישי.  לַמזּכירֹו  התמנה  לפּור  ּוּבַ

עד   1886( ּבריטניה  ממשלת  לראש  ִרי  סֹולסּבֶֶ

הָראשי  ַלַמזּכיר  ּומּונה  לפּור  ּבַ קּוַדם   ,)1892

לִענייני סקֹוטלנד, ּולאחר זמן - לִעניְיֵני אירלנד. 

ּבשנת 1891 ִהתמנה ּבלפּור ַללֹורד הִראשֹון של 

רלֶמנט. ּפַ האֹוצר ּולראש סיעת השמרנים ּבַ

הממשלה,  לראש  ּבלפּור  מּוָנה   1902 ּבשנת 

יל,  ַמקּבִ ּבְ וחינּוכיֹות.  צבאיֹות  ֶרפֹורמֹות  וערך 

עם  ּבריטניה  של  היחסים  לחידּוש  ַעל  ּפָ הּוא 

היהּודית.  שאלה  ּבַ לִהתעניין  גם  וֵהֵחל  צרפת 

שניהל  המדיני  א־ּוַמָתן  ַמׂשָ ּבַ מעֹורב  היה  הּוא 

ֵתיאֹודֹור  עם  ַהמֹוָשבֹות,  ר  ׂשַ רַליין,  ֶצ'מּבֶ ג'ֹוֶזף 

ִחירֹות,  ּבְ ּבַ הַשמָרנים  ִהפסידּו  ּב־1906  ֶהרצל. 

ּפרלמנט  לחבר  הממשלה  מֹראש  הפך  לפּור  ּוּבַ

ּוַמנהיג האֹוּפֹוזיציה.

ּבָרא־ ּב־1915 ִהצטרף לממשלת הקֹואליציה, 

שּוב  ּב־1916  ַאסקוִוית.  רט  ֶהרּבֶ של  שּותֹו 

לׂשר  הִתמנה  ּבלפּור  ַלִשלטֹון;  השמרנים  עלּו 

ּוַבתנּועה  היהּודית  שאלה  ּבַ לעסֹוק  וחזר  החּוץ, 

את  רֵסם  ּפִ הּוא   1917 ּבנֹובמּבר  ־2  ּבִ הציֹונית. 

הצהרת ּבלפּור.

וזכה  יׂשראל,  ּבארץ  ּבלפּור  ּביקר  ּב־1925 

הּביקּור,  ּבִמסגרת  ואֹוהדת.  חמה  ּפנים  לקּבלת 

הִעבִרית  האּוניברסיטה  חנּוּכת  ּבטקס  ִהשתתף 

ּבירּושלים, ונׂשא ּבֹו את נאּום הּפתיחה.

ִתשִעים ָשָנה ְלַהצָהַרת ַּבלפּור
 ַמה ָגַרם ְלָכך ֶשַאַחת ַהַמֲעָצמֹות ַהֲחשּובֹות ָּבעֹוָלם ִהִּכיָרה ָּבָרצֹון 

ֶשל ַהְיהּוִדים ִלְמִדיָנה ִמֶשָלֶהם ְּבֶאֶרץ ִיׂשָרֵאל?
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ִוינסטֹון ֶצ'רִצ'יל ְוֵדייוִויד לֹויד ג'ֹורג' ִמָיִמין ִלְׂשֹמאל: ד״ר ַחִיים ַוייצַמן ְולֹורד ַּבלפּור

ַארתּור ֵג'יימס ַּבלפּור
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