ציוני דרך

צה ַרת ַּבלפּור
שעים ָשנָ ה ְל ַה ָ
ִת ִ

ַאתה ,לֹורד ַּבלפּור?
ִמי ָ

ירה ָּב ָרצֹון
עֹולם ִה ִּכ ָ
ַאחת ַה ַמ ֲע ָצמֹות ַה ֲחשּובֹות ָּב ָ
ַמה גָ ַרם ְל ָכך ֶש ַ
ׂשר ֵאל?
הּודים ִל ְמ ִדינָ ה ִמ ֶש ָל ֶהם ְּב ֶא ֶרץ יִ ָ
ֶשל ַהיְ ִ

ַארתוּר גֵ 'יימס
ַּבלפוּר (- 1848
 )1930היה ראש
ממשלת בּ ריטניה
ַּב ָשנים  1902עד
 ,1905ושׂ ר החוּץ
בּ שנים  1916עד
 .1919כּ שׂ ר החוּץ
טיפל ַּבקשרים
הוּא ּ
עם התנוּעה ה־
ציוֹ נית.

ַארתּור גֵ 'יימס ַּבלפּור

שפ ַחת ֲאצו ָּלה
למ ּ ַ
בּ לפוּר נוֹ לד בּ סקוֹ טלנד ִ
שפנָ ה ְל ַקרייֶ ָרה
(אריסטוֹ ַקרטיָ ה) בּ ריטית .לפני ּ ָ
רבה לעסוֹ ק
ּפוֹ ליטית ,הוּא למד פילוֹ סוֹ פיה ִוה ָּ
רל ֶמנט
בּ כך .בּ שנת  1874הוּא זכה ְּב ָמקוֹ ם ַּב ּ ַפ ָ
מרנים (הקוֹ ֶנסרבטיבים).
הש ָ
כּ ציר ִמטעם מפלגת ַ
ייצמן וְ לֹורד ַּבלפּור
ַ
ִמיָ ִמין ִל ְׂשמֹאל :ד״ר ַחיִ ים וַ

'רצ'יל וְ ֵדייווִ יד לֹויד ג'ֹורג'
וִ ינסטֹון ֶצ ִ

לסב ִרי לשׂ ר החוּץ,
בּ ־ 1878מוּנה הלוֹ רד סוֹ ֶּ
למזכּ ירוֹ האישי .כּ שנבחר
ו ַּּבלפוּר התמנה ַ

שעים שנה
השבוּע ְמ ַציינים בּ ישׂ ראל ְמלֹאת ִת ִ

הראשוֹ נה שאחת
הפעם ִ
הציוֹ נית ,כּ י זוֹ היתה ּ

לסב ִרי לראש ממשלת בּ ריטניה ( 1886עד
סוֹ ֶּ

קל ַרציָ ה) .בּ הצהרת בּ לפוּר
צה ָרה ֶ -ד ֶ
צה ַרת בּ לפוּר ַ(ה ָ
לה ָ
ַ

מדה לכבּ וֹ ש
שע ָ
המ ֲע ָצמוֹ ת הגדוֹ לוֹ ת (וגם מעצמה ָ
ַ

הראשי
 ,)1892קו ַּדם ַּבלפוּר וּמוּנה ַל ַמזכּ יר ָ

ִהבּ יעה ממשלת בּ ריטניה תמיכה ַּב ֲה ָק ַמת ַּביִ ת לאוּמי

את ארץ ישׂ ראל ִמ ֵידי התוּרכּ ים) ַמ ִּביעה תמיכה

לענייְ נֵ י אירלנד.
לענייני סקוֹ טלנד ,וּלאחר זמן ִ -
ִ

כתב
יהוּדי בּ ארץ ישׂ ראל .ההצהרה נשלחה כּ ִמ ָ

ָּב ַרעיוֹ ן להקים מדינה יהוּדית בּ ארץ ישׂ ראלִ .עם

הראשוֹ ן של
בּ שנת ִ 1891התמנה בּ לפוּר ַללוֹ רד ִ

ִּבשנַ יִ ים בּ נוֹ במבּ ר  1917משׂ ר החוּץ הבּ ריטי ַארתוּ ר

זאת יש לשׂ ים לב לכך שבּ הצהרה לא נֶ ֶאמרה המילה

רלמנט.
האוֹ צר וּלראש סיעת השמרנים ַּב ּ ַפ ֶ

גֵ 'יימס ַּבלפוּ ר אל לוֹ רד לַ יוֹ נֶ ל רוֹ טשילד.

מדינה ,אלא ַּביִ ת לאוּמי .כּ מוֹ כן יש בּ ה אמירוֹ ת
הערבים תוֹ ָש ֵבי הארץ.
לגבּ י הזכוּיוֹ ת של ַ

רֹוטשילד ַהיָ ָקר
ִ
לֹורד
כּ ך ָּכתב שׂ ר החוּץ הבּ ריטי ללוֹ רד רוֹ טשילד:

בּ שנת  1902מוּנָ ה בּ לפוּר לראש הממשלה,
קביל,
וערך ֶרפוֹ רמוֹ ת צבאיוֹ ת וחינוּכיוֹ תְּ .ב ַמ ִּ
הוּא ּ ָפ ַעל לחידוּש היחסים של בּ ריטניה עם

ייצמן וְ סֹוקֹולֹוב
ַ
ַה ְּפ ִעילּות ֶשל וַ

להתעניין ַּבשאלה היהוּדית.
צרפת ֵוה ֵחל גם ִ

״לוֹ רד רוֹ טשילד היקר ,בּ עוֹ נג רב (בּ הנאה ,בּ שׂ מחה

ספר נִ פתח ּו ָה ַארכיוֹ נים הבּ ריטיים,
לפני ָשנים ִמ ּ ָ

הוּא היה מעוֹ רב ַּב ַמ ָ ׂשא־ו ַּמ ָתן המדיני שניהל

משלת הוֹ ד ַמלכוּתוֹ
רבּ ה) ֲה ֵריני מוֹ סר לך בּ שם ֶמ ֶ

הא ֶמריקניים והציוֹ ניים שנָ גע ּו להצהרת בּ לפ ּור,
ַ

'מברלַ ייןׂ ַ ,שר ַהמוֹ ָשבוֹ ת ,עם ֵתיאוֹ דוֹ ר
ג'וֹ זֶ ף ֶצ ֶּ

(הסימפטיה) שלה ַלשאיפוֹ ת
ַּ
הא ֲה ָדה
את הצהרת ַ

תב ֵרר עד כּ מה ְמסו ָּּבכוֹ ת ו ְּממו ָּשכוֹ ת (ארוּכּ וֹ ת)
ִוה ָּ

מרנים ַּב ְּב ִחירוֹ ת,
הש ָ
ֶהרצל .בּ ־ִ 1906הפסיד ּו ַ

היהוּדיוֹ ת הציוֹ ניוֹ ת' :ממשלת הוֹ ד ַמלכוּתוֹ רוֹ אה

לפרסו ָּמ ּה בּ נוֹ במבּ ר .1917
שקדמ ּו ִ
הי ּו ההכנוֹ ת ָ

ו ַּּבלפוּר הפך מרֹאש הממשלה לחבר ּפרלמנט

בּ ַעיִ ן יפה הקמת בּ ית לאוּמי ָל ָעם היהוּדי בּ ארץ

ייצמן היה
מהארכיוֹ נים עוֹ ֶלה עוֹ ד ,שד״ר חיים ַו ַ
ַ

ו ַּמנהיג האוֹ ּפוֹ זיציה.

יטב ַמ ֲא ַמ ֶצ ָיה ְל ָה ֵקל על ַהשָׂ גַ ת
ישׂ ראלִ ,ותשתדל בּ ֵמ ַ

ְמעוֹ ָרב מאוֹ ד ַּב ֲהכָ נַ ת ההצהרה.

בּ ־ִ 1915הצטרף לממשלת הקוֹ אליציה ,בּ ָרא־

יעשֶׂ ה שוּם דבר ֶה ָעלוּל
מטרה זוִֹּ .בתנַ אי ָּברוּר שלא יֵ ָ

וייצמן ּפעל בּ שיתוּף עם נַ חוּם סוֹ קוֹ לוֹ ב (שניהם

סקווית .בּ ־ 1916שוּב
רברט ַא ִ
שוּתוֹ של ֶה ֶּ

לפגוֹ ע ַּבזכוּיוֹ ת ָה ֶא ָזרחיוֹ ת והדתיוֹ ת של ֵעדוֹ ת לא־

ּפעילים ַּבתנוּעה הציוֹ נית) ,וּבמשך כּ שלוֹ ש שנים הם

התמנה לשׂ ר
על ּו השמרנים ַל ִשלטוֹ ן; בּ לפוּר ִ

יהוּדיוֹ ת בּ ארץ ישׂ ראל אוֹ ַּבזכוּיוֹ ת וּבמעמד המדיני

ניהל ּו שׂ יחוֹ ת אינטנסיביוֹ ת עם ּפוֹ ליטיקאים בּ ריטיים,

החוּץ ,וחזר לעסוֹ ק ַּבשאלה היהוּדית ו ַּבתנוּעה

של יהוּדים בּ כל ארץ אחרת .אכּ יר לך טוֹ בה ִאם

העניין הציוֹ ני.
בּ ניסיוֹ ן לְ ַשכנֵ ַע אוֹ תם ַּבחֲ ִשיבוּת של ִ

רסם את
הציוֹ ניתִּ .ב־ 2בּ נוֹ במבּ ר  1917הוּא ּ ִפ ֵ

ההסתדרוּת הציוֹ נית.
יע ָת ּה של ִ
תביא הכרזה זוֹ ִל ִיד ָ
ֶש ָ
לך בּ ברכהַ ,ארתוּר גֵ 'יימס בּ לפוּר״.

ַה ָּכ ָרה ִראשֹונָ ה ַּב ִציֹונּות
צה ַרת ַּבלפוּר תפקיד חשוּב ַּבהיסטוֹ ריה
ְל ַה ָ

ייוויד לוֹ יד ג'וֹ רג' את
בּ סוֹ ף  ,1916כּ אשר יָ ַרש ֵד ִ

הצהרת בּ לפ ּור.

סקווית בּ ָראשוּת ממשלת
רברט ַא ִ
מקוֹ מוֹ של ֶה ֶּ

בּ ־ 1925בּ יקר בּ לפוּר בּ ארץ ישׂ ראל ,וזכה

בּ ריטניה וארתוּר ג'יימס בּ לפוּר התמנה לשׂ ר החוּץ

לקבּ לת ּפנים חמה ואוֹ הדת .בּ ִמסגרת הבּ יק ּור,

צל ַיח).
שאת ּ ְפ ִרי ְ(ל ַה ִ
ֵ -ה ֵחל ּו המאמצים ָל ֵ ׂ

ברית
הע ִ
ִהשתתף בּ טקס חנוּכּ ת האוּניברסיטה ִ

משך ְּ -ב ַעמּוד 10
ַה ֶה ֵ

הפתיחה.
בּ ירוּשלים ,ונשׂ א בּ וֹ את נאוּם ּ
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