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 1917הרקע להצהרה חדשות   -נושא:  1פרק  

 

000 

 שר ששיגר רשמית איגרת היתה" בלפור הצהרת. "בלפור הצהרת

 להכרזת עד. רוטשילד ליונל ללורד, בלפור ימס'ג ארתור הבריטי החוץ

 ביותר החשוב המדיני המסמך היתה, ישראל מדינת של העצמאות

 .הציונות בתולדות

 

 :ככתבה האיגרת

 

 הוד ממשלת מטעם, אליך להעביר לי הוא עונג, היקר רוטשילד לורד"

 הצהרה. היהודים של הציוניות לשאיפות האהדה הצהרת את, מלכותו

 מלכותו וממשלת:  אישורה את וקיבלה הממשלה לפני הובאה זו

, ישראל-בארץ היהודי לעם לאומי בית ייסוד על יפה בעין מביטה

 נאיבת אך, הזאת המטרה השגת על להקל תתאמץ, כוחותי ובמיטב

 האזרחיות לזכויותיהן להזיק העלול דבר ייעשה שלא, ומפורש ברור

 לזכויותיהם או, ישראל -בארץ יהודיות שאינן העדות של והדתיות

 אהיה תודה אסיר. אחרת ארץ באיזו היהודים של המדינית ולעמדתם

 שלך. הציונית הפדראציה של לידיעתה זו הצהרה תביא אם, לך

 ."בלפור ארתור, בכנות

 

 של הלאומיות בשאיפות, בריטניה מצד כהכרה התפרשה הצהרהה

 מדינית כתנועה הציונית בתנועה והכירה ישראל-בארץ היהודים

 , גדולות וציפיות תקוות עוררה היא ואכן; היהודי העם את המייצגת
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 : עקרוניות שאלות שלוש

 ?הציונית בתנועה בריטניה ממשלת הכירה מדוע. א

 , לערבים שהוענקו אחרות בריטיות התחייבויות ורבלפ הצהרת סתרה האם. ב 

-ב חוסיין מכה לשריף שהוענקה, מקמהון איגרת ובראשן

 צרפת בין שהושג( ערך ראה) פיקו-סייקס והסכם 24.10.1915

 .1916 במאי לבריטניה

 היתה ומה הציונות כלפי הבריטית ההתחייבות של המדויקת המשמעות, היתה מה. ג 

 ?בה שנכללו ויותההסתייג שתי משמעות

 

 הנזכרות בהתחייבויות. במחלוקת שנויה היתה בלפור הצהרת

 הקרוב המזרח לערביי עצמאות להעניק בריטניה הסכימה

 במפורש ישראל-ארץ הוצאה בהצהרה. הטורקים מעול המשתחררים

 בסיס לעצמה בריטניה הבטיחה ובכך, לערבים שהוקצה התחום מן

 תזדרז שמא, הבריטים חששו כן-כמו. לצרכיה לה דרוש שהיה פעולה

 הפריזה, אחרים כמו. כזו התחייבות ליהודים להעניק ותקדים גרמניה

 הקהל-דעת השפעת ואת רוסיה את בהערכתה בריטניה ממשלת

 זאת עם. במלחמה נתונה היתה לא שעדיין, הברית-בארצות היהודית

 העמוקה הפרוטסטנטית המסורת בהשפעת גם ההצהרה ניתנה

 טענה בריטניה ממשלת. ציון-שיבת של המקראי זוןבח שמאמינה

 חזרה והיא, אחרות התחייבויות סותרת אינה בלפור שהצהרת

 ההצהרה. 1917 נובמבר אחרי גם באלפור הצהרת את ואישרה

 של נסיגתה. ישראל-ארץ על הבריטי במנדט עיקרי מרכיב היוותה

 ההחל ומרוחה באלפור בהצהרת הכלולות מההתחייבויות בריטניה

. 1939 בשנת" הלבן ספר"ה בפרסום לשיאה והגיעה, 1920-ב כבר

-לארץ היהודי והעם הציונות בין זיקה קיימת שאכן אישרה ההצהרה

 בזכויות יפגע לא היהודי" הלאומי הבית"ש קבעה אבל, ישראל

 כדי בה שאין וכן(, לאומי בית: ראה) הערבים של והאזרחיות הדתיות

 בארצות היהודים של והמדיניות האזרחיות הזכויות את להפקיע

 ספקות לצד היהודי בעם גדולות תקוות עוררה ההצהרה. השונות

 מוטל הציונות שעל, בלבד פורמלית מסגרת בה שראו היו. רבים
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 לתביעות ובסיס מסגרת שימשה היא. וחברתי לאומי בתוכן למלאה

 כל למשך י"בא היהודית והיישות הציונית התנועה של הפוליטיות

 .הבריטי המנדט תתקופ

 

 

 

 1917 בלפור להצהרת הרקע

 שנה מאה כעבור בלפור הצהרת

 1917 בלפור להצהרת הרקע

 

  

 המניעים לפרסומה של הצהרת בלפור

 גורמים אישיים

הבריטים רצו לתת איזו שהיא מחווה לד"ר ויצמן על פעילותו למען  .א

מאמץ המלחמה הבריטי )אבק שריפה(. ויצמן היה מוכר ומוערך 

 טניה, היה במגעים עם ראשי הפוליטיקה הבריטית.בברי

לויד ג'ורג' ובלפור היו שניים מן הפוליטיקאים הבריטיים שתמכו  .ב

 מאוד בציונות.

 גורמים אינטרסנטיים

 רצון להכניס את ארה"ב למלחמה. .ג

המלחמה היה רע. בריטניה רצתה  1917-מצבן של בריטניה וצרפת ב

ודי ארה"ב כדי להפעיל להכניס את ארה"ב למלחמה ומשתמשת ביה

 לחץ על הממשל.
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ציונית ובריטניה -היו שמועות שגרמניה הולכת להצהיר הצהרה פרו .ד

 רצתה להקדים אותה.

ההצהרה כוונה ליהדות רוסיה. בריטניה מעוניינת בהעברת  .ה

 התמיכה של יהדות רוסיה מהמהפכה הקומוניסטית לציונות.

ה עליהם. בריטניה רצתה להתנער מהסכמים קודמים שהיא חתמ .ו

לבריטניה אינטרסים באזור שמתמקדים בתעלת סואץ, במפרץ 

הפרסי ובא"י. בריטניה מאוד רוצה שיהיו לה מאחזים באזור ומנסה 

למצוא לה בעלי ברית. במהלך המלחמה היא חותמת על שני 

 הסכמים סודיים:

 (1915"מכתבי מקמהון" ) •

וסיין הנציב הבריטי במצריים. הוא יוצר קשרים עם ח –מקמהון 

ה. בהתכתבות דובר על כך שאם הערבים יעזרו לבריטים  מֶמכָּ

למוטט את האימפריה העותמנית באמצעות מרד שיארגנו בחצי 

 האי ערב אזי בריטניה תכיר בעצמאות הערבים.

יקֹו )-הסכם ַסייְקס •  (1916פִּ

פיו, -מגיעים הבריטים להסכם עם הצרפתים. על 1916-ב

התיכון -ההשפעה במזרחכשתתפרק האימפריה העותמנית, 

תחולק בין בריטניה וצרפת. צרפת תשלוט על צפון א"י, סוריה 

שבע דרומה( עד עיראק. -ולבנון. בריטניה על דרום א"י )מבאר

מרכז א"י בפיקוח בינלאומי. לפי החלוקה הזאת י"א תחולק 

 לשלושה חלקים.

בריטניה מתנערת מהסכמים אלה ומחליטה לשלוט פה לבד, ולכן 

 על "הסכם" עם היהודים.חותמת 

 רצון להצטייר ככובש נאור בעיני היהודים והעולם. .ז

 ישנם גורמים נוספים כמו "מחווה ללחימה היהודית". .ח
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  בלפור הצהרת למתן ההשפעות והגורמים

 

 ממשלת שהעניקה טובות כוונות של מסמך היתה" בלפור הצהרת"

 מניטרייםוהו פוליטיים אינטרסים מתוך הציונית לתנועה בריטניה

 (.אנושיים)

 

 עם בין שקיים ההיסטורי בקשר בריטניה מכירה בלפור בהצהרת

 מעצמה ידי על נעשתה שההכרה בהתחשב, ישראל לארץ ישראל

 בקרב התלהבות עוררה היא, ורשמי פומבי באופן בריטניה כמו גדולה

 .הציונית התנועה ומנהיגי רבים יהודים

 

 בלפור הצהרת למתן הבריטיות הסיבות

 

, במלחמה לנצח כדי תמיכה כל לגייס מוכנות היו הלוחמות המעצמות

 לזכות כדי, היהודים ובהם, שונים לעמים רבות הבטחות הבטיחו והן

 .בתמיכתם

 

 – קודמות מהתחייבויות להתחמק רצון    

"(: פיקו – סייקס" הסכם) הצרפתים כלפי בריטניה של מהבטחותיה 

 מבטלת למעשה היא" לפורב הצהרת" את מפרסמת בריטניה כאשר

 ממשלת. פיקו – סייקס והסכם" מקמהון לאגרות" מחויבותה את

 הסכם עם השלימה לא', ורג'ג לויד בראשות, 1916 מסוף בריטניה

 שאופיו, בינלאומי לשלטון י"א מרבית את שמסר" פיקו סייקס"

 והבטיח י"א כיבוש את להחיש שאפה היא. ברורים היו לא ומסגרותיו

 – ביטחונית מבחינה חשובה לה שנראתה י"בא בריטניה שלטון את
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, ההסכם מנוסח מרוצה הייתה לא שהיא העובדה נוכח. אסטרטגית

 את להציג יוכלו בלבד שהם הציונים של חשיבותם את העלתה היא

 ציונית תביעה העלאת, כלומר. חיובי באור בריטניה של תביעתה

 שקיבלו כפי) יהודיות תלאומיו מטרות קידום לשם, י"בא בריטי לשלטון

 דרישה. אימפריאליסטיות מטרות למען ולא"( בלפור בהצהרת" ביטוי

 והשפעתה י"א את הבריטי לכיבוש לגיטימציה העניקה זו ציונית

, לציונים שניתן בלפור הצהרת של שהמסמך מכאן. התיכון במזרח

 – משפטית מחויבות מכל להתנער מכובדת דרך, לבריטניה מאפשר

 .קודמת אחרת תדיפלומטי

 האינטרסים את מדגישים החוקרים רוב: אסטרטגיים אינטרסים    

 העומדים האינטרסים. בלפור הצהרת במתן בריטניה של האסטרטגים

 חשיבות בעלת שהייתה, סואץ תעלת הם בלפור הצהרת מאחורי

 בתקופה להתגלות שהחל, והנפט, הרחוק ולמזרח להודו בדרך עליונה

 ראה, המלחמה קבינט נציג, סייקס מרק. ובפרס בעיראק בעיקר, זו

 הדרך אם על הנמצאת, ישראל בארץ הבריטית בנוכחות רבה חשיבות

 מאנית'העות האימפריה שטחי על להשתלט שאפו הבריטים. להודו

 כי הניחו הם. התיכון במזרח האימפריאליסטים מיעדיהם כחלק

 מתכדוג, בו ובשליטה זה יעד בהשגת לסייע יוכלו היהודים

 בריטית תמיכה. הבריטית האימפריה ברחבי הלבנים המתיישבים

 אותה תחלץ גם ואולי בריטניה של השפעתה את תבטיח בציונות

 .פיקו – סייקס מהסכמי ישראל בארץ

, הבריטי החוץ ושר', ורג'ג לויד, הבריטי מ"רה של הכנה אהדתם    

. בלפור רתהצה ברקע עמדו הציוני ולרעיון היהודי לעם, בלפור הלורד

 העולם תיקון של הרומנטי ברעיון שדגלו, אדוקים נוצרים היו שניהם

 של המר טעמה במשהו יומתק ובכך לארצו היהודי העם השבת ידי על

 .המלחמה

 : תודה הכרת    

 לה שעזר ישראל בארץ היהודי הישוב לעזרת תודה הכירה בריטניה

 הגדודים של עזרתם כן כמו י"ניל של פעילותה – הארץ את לכבוש
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 חיים' דר של לפועלו גם תודה הכירה ברטניה. במלחמה העברים

 .בלפור הצהרת בהשגת רבה זכות נזקפת שלו וייצמן

 

 בלפור הצהרת במתן בריטניה של האינטרסים  

 בלפור הצהרת במתן בריטניה של האינטרסים  

 

 .באתר כאן א בהיסטוריה הסיכומים מאסופת חלק הוא להלן הסיכום

 

 בלפור הצהרת במתן בריטניה של נטרסיםהאי-

 

 הוא בלפור להצהרת ברקע העומדים ביותר החשובים הגורמים אחד

 .הראשונה העולם מלחמת

 

 המלחמה תום עם ישראל ארץ על להשתלט רצתה בריטניה. 1

. בבריטניה תלותם בגלל נאמנים ברית בעלי יהיו שהציונים והניחה

 תעלת ביטחון למען ת"הבמז שלטונה את להרחיב רצתה בריטניה

 ולצבא לצי בסיס להקמת מושלם כמקום בישראל ראתה היא. סואץ

 לצידה שנלחמות שהמדינות ידעה אך, סואץ תעלת את שיאבטח

 את להשיג ניסתה ולכן ישראל ארץ לכיבוש יסכימו לא במלחמה

 .אחרות בדרכים הארץ על שליטתה

 

 הסכם זהו -(1916) פיקו-סייקס מהסכם מרוצה הייתה לא בריטניה. 2

 שטחי את ביניהן מחלקות הן שבו לבריטניה צרפת בין שנחתם חשאי

 היהודי לעם לאומי בית בהקמת תמיכה. העותומאנית האימפריה

 ולהמשיך זה מהסכם להתנתק לבריטניה אפשרה ישראל בארץ

 .ישראל ארץ על לשלוט
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 1917 במהלך -מהמלחמה תפרוש לא שרוסיה רצתה בריטניה. 3

. מהמלחמה לפרוש רצתה והיא ברוסיה קומוניסטית מהפכה החלה

 משום במלחמה תישאר שרוסיה קיוותה בריטניה ההצהרה במתן

 .יהודים היו המהפכה מחוללי שרוב

 

 פנתה בריטניה -למלחמה ב"ארה את לצרף רצתה בריטניה. 4

 היא. ב"ארה ליהודי בעיקר וכיוונה כולו העולם ליהודי זו בהצהרה

 ב"ארה וכך ב"בארה הקהל על רבה השפעה להם יש כי האמינה

 .למלחמה תצטרף

 

 

 ?בלפור להצהרת הרקע מה

  

  

 למשא נכנסה והיא אנגליה לממשלת עזר כימאי שהיה ויצמן חיים ר"ד

 .הבריטית הנשק בתעשיית להם עזר הוא כן כמו, איתו ומתן

 תפרסם שאנגליה הציעו והם הציונים מנהיג היה ויצמן חיים דר

 ..היהודי לעם הלאומי לבית ישראל ארץ הפיכת למען הצהרה

 ..זו הצהרה פרסם בלפור הלורד 1917ב

  

  

 הצהרת, בלפור הצהרת קבלת לאחר בארץ הדת של מקומה מה

 כורש והצהרת, נפוליון

 א היסטוריה? בלפור להצהרת סיכומים
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 ?בלפור להצהרת היו חלקים שני איזה

 ?כורש והצהרת ןנפוליו הצהרת, בלפור הצהרת את נתן מי

 נפוליון הצהרת, בלפור בהצהרת והאזרח האדם זוכיות של החלק מהו

 כורש והצהרת

 הצהרת, בלפור הצהרת פי על בארץ שתיהיה השלטון צורת מהי

 ?כורש והצהרת נפוליון

 הערבים תגובת הייתה מה בלפור הצהרת של תוכן עיקרי את הצג

 ?זו להצהרה

 ? ((רבלפו להצהרת שקדמו האירועים מהם

 ?ההצהרה נשלחה למי-(בהיסטוריה) בלפור הצהרת

 

 

 בלפור הצהרת: בהיסטוריה סיכום

 

 א בהיסטוריה לבגרות סיכומים: מתוך

 

 בהצהרת. בלפור הצהרת את בריטניה פירסמה 1917 בנובמר 2ב

 לאומי בית להקים הציונית לתנועה לסייע נכונותה את ביטאה היא

 .י"בא היהודי לעם

 בלפורההצהרה הרתהצ למתן הסיבות

 

 בבריטניה, י"ובא בעולם החיים יהודים של תמיכה תגרור ההצהרה    

 י"בא היושבים היהודים ותמיכת  י"א את לכבוש עומדים הבריטים –

 .לשלטונם תסייע
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 ממשלתה ראש גם וביניהם, בבריטניה הממשל מראשי חלק    

 לתמוך בתםמחו פיה שעל נוצרית דתית אמונה בעלי היו', ורג'ג הלורד

 .למולדתם היהודים שיבת של הציוני ברעיון

 הבריטים ניהלו המלחמה במהלך: קודמות ממחוייבויות התחמקות    

. התיכון המזרח גורל על ערביים   וגורמים הצרפתים עם מגעים

 מהמחוייבות אותם ישחרר בלפור הצהרת פירסום כי העריכו הבריטים

 .ולערבים לצרפתים

 ליהודי כי העריכו הבריטים: העולם יהדות תמיכתב לזכות רצון    

 להם תסייע בלפור הצהרת כי קיוו הם. רבות במדינות כוח יש העולם

 שעשוייה תמיכה, השונות במדינות העולם יהודי תמיכת את להשיג

 .שאחריה ובהסדרים במלחמה להם לסייע

 

 בלפור הצהרת של תוכנה 

 

 ביחס בריטניה של בעמדתה פותח ההצהרה של הראשון החלק. 1

 רואה מלכותו הוד ממשלת" –. י"בא היהודי לעם מולדת בית להקמת

 במיטב תפעל והיא, י"בא היהודי לעם לאומי בית ייסוד יפה בעין

 "…זו מטרה השגת על להקל מאמציה

 הנחה מתוך"  –. הבריטים שקבעו תנאים מפורטים השני בחלק. 2

 של והדתיות האזרחיות בזכויות לפגוע בו שיש דבר שום ייעשה שלא

 ארץ בכל היהודים של ומעמדם בזכויותיהם או יהודיות הלא העדות

 ליהודים המולדת בית הקמת תהליך את רואים הבריטים. -" אחרת

 אחרים ומיעוטים עדות של בזכויות פוגעים לא הם עוד כל יפה בעין

 של שהזכויות כלומר. )בגולה היהודים במעמד לא וגם י"בא הנמצאים

 בכוח יסולקו לא י"לא לעלות רוצים שלא ושיהודים יפגעו לא ערביםה

 (מדינה להם יש שעכשיו להם שיגידו מכיוון

 זה בניסוח והקשיים בלפור הצהרת נוסח
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 המחוייבות מידת את מקטין זה בביטוי השימוש –" יפה בעין רואה"    

 םליהודי מבטיחה לא היא. הציונית לתנועה הסיוע כלפי בריטניה של

 בית בהקמת לה לסייע האפשרות את יפה בעין רואה אלא, מדינה

 .המולדת

 המילה את מזכירים לא, בניסוח נזהרים הבריטים –" לאומי בית"    

 לא שהיהודים כדי מולדת בית המעורפל במושג ומשתמשים מדינה

 .מדינה להם הבטיחו שהבריטים ולהגיד בטנות כ"אח לבוא יוכלו

 כדי ברורים גבולות הגדירו לא בכוונה הבריטים –" ישראל בארץ"    

 קטן לחלק רק נוגעת היא כאילו ההצהרה את לפרש יהיה שניתן

 .כולה י"לא ולא י"מא ומסויים

 של מחאתם את למנוע נועד התנאי –" …דבר יעשה שלא בתנאי"    

 .י"לא לעלות מעוניינים שאינם בתפוצות היהודי של או י"א ערביי

 

  

 בלפור הצהרת סוםלפיר התגובות

 

 זו הייתה מבחינתם, גדול הישג בהצהרה ראו הציונים היהודים. 1

 .ארטר'צ השגת

 העולם מדינות ההצהרה שבעקבות חששו ציונים הלא היהודים. 2

 .לרצונם בניגוד י"לא ולעלות לעזוב מהם יידרשו

 שלדעתם מכיוון בלפור להצהרת התנגדו חרדים-הדתיים היהודים. 3

 .המשיח בוא עם רק למדינה אותה ולהפוך ישראל רץלא לעלות יש

 לפעול והחלו בלפור להצהרת נחרצות התנגדו י"בא הערבים. 4

, שנים מאות בארץ שחיו, הערבים, שהם מכיוון מהיר באופן לביטולה

 .כן והיהודים לאומי בית להקמת הבטחה מקבלים לא
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 ניםשו לגורמים בלפור הצהרת משמעות על מורחב סיכום גם ראה

 

 

 

000 
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 ארתור ג'יימס בלפור חדשות   -  נושא: 2פרק  
 

 :אנגליתב)לבית בלפור  1-ארתור ג'יימס בלפור, הרוזן ה לורדה
Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour; 25 19 - 1848 ביולי 

הממלכה של  ראש הממשלהו בריטי מדינאיהיה  (1930 במרץ

 .המאוחדת
השר הממונה על  ,בריאותשר ה ,השלטון המקומיבלפור היה שר 

שר האוצר, ראש הממשלה של  ,אירלנדהשר הממונה על  ,סקוטלנד

הלורד הראשון  ,1905 בדצמבר 5 - 1902 ביולי 11בריטניה בתאריכים 

מסדר הוא היה חבר  .המפלגה השמרניתמטעם  שר החוץו של הימייה

 .מועצת המלך של הממלכה המאוחדתו מסדר ההצטיינות ,הבירית
הצהרת בהיסטוריה של הציונות נודע לבלפור מקום חשוב, כאביה של 

 .בית לאומי ליהודים בארץ ישראלה"רואה בעין יפה" הקמת  בלפור
 
 

 בלפור והתנועה הציונית

 הצהרת בלפור – ערך מורחב
בלפור האמין כי "הדת והתרבות הנוצרית חבות חוב בל ישוער 

בהיותו ראש ממשלה, היה בעיצומה  ,1903רות שבשנת ליהדות", ולמ

של מערכת בחירות, ביקש להבין מדוע דחתה התנועה הציונית הצעה 
 .הבריטי שר המושבותנדיבה שקיבלה מ

לעזור בהשגת  ג'וזף צ'מברלייןמ תיאודור הרצלבאותה שנה ביקש 
צ'מברליין לא הצליח לשכנע  .סיניצ'רטר להתיישבות יהודית בחצי האי 

ולכן הציע להרצל כתחליף את  מצריםאת השלטונות הבריטיים ב
בלפור רצה  .הקונגרס הציוני השישיהצעה שנדחתה על ידי  ,אוגנדה

חיים מדוע, ויועצו המדיני מר דרייפוס הציע לו להיפגש עם לדעת 
בפגישה  .אוניברסיטת מנצ'סטרלכימיה ב עוזר הוראהשהיה אז  ויצמן

זו השאיר ויצמן רושם רב על בלפור והקשר ביניהם התחדש עם 
 .הצהרת בלפורתחילת מלחמת העולם הראשונה והגיע לשיאו ב
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את שמו אמר בלפור ברבות הימים: "בסיכומו על ההצהרה שתישא 
של חשבון היה זה, בהשקיפי לאחור, הדבר הראוי ביותר שעשיתי 

 בלפוריהבחיי". כהוקרת תודה ללורד הוקם על שמו המושב החקלאי 
יער בלפור מעל  ,עפולה עירליד ה עמק יזרעאלבצפון  ,1922שנת ב

 .ובות ברחבי הארץבאותו אזור ורח גניגרקיבוץ 
היה בלפור אורח הכבוד בטקס הפתיחה של  1925באפריל  1-ב

במהלך ביקורו  .הר הצופיםעל  האוניברסיטה העברית בירושלים

ות והתקבל בהם בארץ ישראל, הוא הוסע לביקורים בקיבוצים ובמושב
חנך רחוב שנקרא על שמו. לאות פרידה,  תל אביבבהתלהבות. ב

יצא  ,ליל הסדרהוענקה לו מגילת עזרא ונחמיה. מספר שעות לפני 

מחשש לביטחונו, הוא הורד תחנה אחת לפני  .דמשקברכבת מצמח ל

בעיר.  דמשק והועבר למכונית שהביאה אותו למלון "ויקטוריה"
בתחנת הרכבת בדמשק המתין לו המון זועם, שכאשר הבין שבלפור 

מפגינים צרו על  6,000-אינו על הרכבת, נהר לכיוון המלון בעיר. כ
המלון ויידו לעברו אבנים. לאחר עימות עם המשטרה, הגיע הצבא 

לאחר שפוזרו המפגינים, השליכו שני מטוסים  .לפזר את ההפגנה

ומשם  ,ביירות, בלפור הוצא ממנו והוסע לפצצות עשן מעל המלון

 [2].אלכסנדריההפליג מיד ל
 

000  
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 בלפור והתנועה הציונית   חדשות -  נושא:  3פרק  

 ההצהרה נוסח

 

 לורד של ידו בחתימת שנחתם, מודפס מסמך בצורת נהנית ההצהרה

 מנת על רוטשילד וולטר ליונל ללורד ונמסר בלפור יימס'ג ארתור

 שמור ההצהרה של המקורי העותק. הציונית להסתדרות שיועבר

 .הבריטית בספרייה

 

 1917 בנובמבר 2, החוץ משרד    

 

 ,היקר רוטשילד לורד    

 

, מלכותו הוד ממשלת של בשמה, להלן יךליד להעביר לי רב לעונג    

 שהוגשה כפי הציוניות היהודיות השאיפות עם ההזדהות הצהרת את

 :ידו על ואושרה לקבינט

 

 לעם לאומי בית הקמת יפה בעין רואה מלכותו הוד ממשלת"    

 על להקל מאמציה במיטב ותשתדל[, ישראל ארץ] בפלשתינה היהודי

 לפגוע העלול דבר שום ייעשה שלא ברור בתנאי, זו מטרה השגת

 או ישראל בארץ יהודיות לא עדות של והדתיות האזרחיות בזכויות

 ".אחרת ארץ בכל יהודים של המדיני ובמעמד בזכויות
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 .הציונית ההסתדרות לידיעת ההצהרה את תביא אם לך אודה    

 

 ,רב בכבוד    

 

 בלפור יימס'ג ארתור    

 הציונית התנועה של בהיסטוריה מפנה נקודת: בלפור הצהרת —    

 ח"מט, ישראל לתרבות לקסיקון וכן

 

    Foreign Office, 

 

    November 2nd, 1917. 

 

    Dear Lord Rothschild, 

 

    I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His 

Majesty's Government, the following declaration of sympathy 

with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, 

and approved by, the Cabinet: 

 

    "His Majesty's Government view with favour the 

establishment in Palestine of a national home for the Jewish 

people, and will use their best endeavours to facilitate the 

achievement of this object, it being clearly understood that 

nothing shall be done which may prejudice the civil and 
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religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, 

or the rights and political status enjoyed by Jews in any other 

country." 

 

    I should be grateful if you would bring this declaration to the 

knowledge of the Zionist Federation. 

 

    Yours sincerely Arthur James Balfour 

 

 הניסוח סביב סוגיות

 

 שהיו, טיוטות 12 קדמו בריטניה ממשלת שאישרה הסופית להצהרה

 הטיוטה. בריטניה לממשלת הציונית התנועה של הצעות כולן

 נשלחה הסופית וההצהרה, בלפור הלורד ידי על נשלחה האחרונה

 :היו ליבון שדרשו העיקריות הנקודות. תשובה מכתב כמעין אליו

 

 פי-על. נחרצת מהתחייבות להימנע בריטניה ממשלת של רצונה    

 שלחש האחרונה הטיוטה[ 4[]3,]אחרים ומקורות מן ניר ההיסטוריון

 מלכותו הוד ממשלת: "הבאה הנוסח הצעת את כללה בלפור לורד

 הלאומי כביתו מחדש לקום צריכה ישראל שארץ העקרון את מקבלת

. אושר ולא בריטניה ממשלת בפני הובא זה נוסח". היהודי העם של

 בארץ היהודי לעם לאומי בית הקמת על דיברה הסופית ההצהרה

 העם של הלאומי כביתו ישראל ארץ על ולא(, Palestine) ישראל

 מדיניות ישויות הקמת שוללת אינה שההצהרה גם נובע מכאן. היהודי

 .ישראל בארץ נוספות לאומיות או

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 פי-על. פוליטית כישות הציונית התנועה במוסדות הכרה    

 הכרה כוללת אינה ההצהרה כי העובדה, מן ניר ההיסטוריון

 אינה סֹוֵבֵרני מעמד בעלת פוליטית כישות הציונית בהסתדרות

 מהכרה להימנע בריטניה ממשלת של מודע מרצון ונבעה, מקרית

 [.מקור דרוש]כזאת

 מטעם המכתב: רוטשילד ללורד מכתב באמצעות ההצהרה פרסום    

 וולטר לברון נשלח, בריטניה ממשלת הצהרת את שכלל, בלפור

 הצעת על כי מציין, ויצמן חיים של הביוגרף, ריינהולץ חיים. רוטשילד

 הסופית התשובה ולכן רוטשילד הלורד חתום היה הסופית הנוסח

 .אליו נשלחה

 בריטניה את לשמש היה שאמור כמסמך נכתבה בלפור הצהרת    

. ישראל ארץ שטח על מנדט הלאומים מחבר להשיג במאמציה

 חבר שנתן המנדט לכתב בסיס דבר של בסופו שימשה אכן ההצהרה

 בהקמת מעוניין הלאומים חבר היה זמן תובאו. לבריטניה הלאומים

 להגדרה העמים זכות את שיממשו קונפדרציות או לאום-מדינות

 כגון לסכסוכים מקור שנחשבו לאומיות-רב אימפריות במקום, עצמית

 ההצהרה, לפיכך. הראשונה העולם מלחמת לפרוץ שהביאו אלה

 עתוקוב, ישראל בארץ שתוקם הישות של הלאומי האופי את מדגישה

 של והדתיות האזרחיות בזכויותיהם שיפגע דבר ייעשה לא כי בנוסף

 .הארץ של יהודים-הלא תושביה

 עלולה הייתה בלפור הצהרת. העולם ברחבי יהודים של מעמדם    

, האמנציפציה מעקרון להתנער בריטניה ממשלת של כניסיון להתפרש

 זכויות ויוןשו להשיג יהודים של ניסיונותיהם על לוותר כקריאה כלומר

 ליהודים יינתנו אזרחיות זכויות כי וכקביעה, חיים הם שבהן בארצות

 מפרשנות להימנע כדי. ישראל בארץ להם שיוקם הלאומי בבית רק

 היהודי לעם לאומי בית שהקמת במפורש בהצהרה נאמר, כזאת

 יהודים של ובמעמדם בזכויותיהם לפגוע אמורה אינה ישראל בארץ

 .העולם בשאר
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 ליהודים ההתייחסות בין ההבדל על מצביעה חלמיש אביבה' פרופ

 :לערבים ההתייחסות לבין, בהצהרה

 

 שלגבי בעוד, פעילה בלשון ההצהרה מנוסחת ליהודים הנוגע בכל    

 בשמירת כלומר", הזכויות על הגנה"ב מדובר הארץ יושבי שאר

 .קיימות שכבר הזכויות

 על מוגדרים יהודים-הלא. עצמם בזכות הכרה יש היהודים כלפי    

 ".יהודיות לא עדות, "השלילה דרך

 לא עדות. "לאומי מונח שזה" יהודי עם"כ מוגדרים היהודים    

 .לאומי ולא דתי מונח הוא" יהודיות

 על הגנה על מדובר הערבים כלפי". לאומי בית" ניתן ליהודים    

 אול הפרט ברמת זכויות שפירושו" והדתיות האזרחיות" הזכויות

 [5.]הלאום ברמת

 

 "לאומי בית" המונח

 

    Postscript-viewer-shaded.png לעם לאומי בית – מורחב ערך 

 היהודי

 

 מונח אינו הוא בלפור בהצהרת שנכלל" לאומי בית" המוזכר המונח

 מוחלט מושג נותן אינו הביטוי. המדינה במדע או בפוליטיקה מוכר

 בארץ לקום שעתידה היהודית המדינית הישות של מהותה לגבי

 ונמנעת(, National home" )לאומי בית" על מדברת ההצהרה. ישראל

(, State" )מדינה" כגון יותר מחייבים במונחים מפורש משימוש

 לתיאור באנגלית לפעמים המשמש מונח, Homeland" )מולדת"

 .באלה וכיוצא( Commonwealth' )קומונוולת(, אוטונומי שלטון
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 מולדת ארץ הכנת של מקביל מקרה הידועה היסטוריהב אין, שני מצד

 נועד במונח השימוש(. הגדול ברובו) בה נמצא אינו שעדיין, לעם

 לשלט לרמוז
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 היהודי לעם לאומי בית  חדשות  -  נושא:  4  פרק 

 

 מדינת והקמת הציונית התנועה בתולדות מפתח מושג הוא לאומי בית

 .ישראל

 

 הוקמה כאשר הראשונה בפעם רשמי פןבאו הופיע הביטוי

, היהודי לעם לאומי בית להקים במטרה העולמית הציונית ההסתדרות

 .ומתי יוקם היכן פירוט ללא

 בלפור והלורד ההצהרה

 

 הרעיון את בריטניה אימצה 1917 בנובמבר 2-ב בלפור בהצהרת

 :במילים

 

 לעם לאומי בית הקמת יפה בעין רואה מלכותו הוד ממשלת"    

 מטרה השגת על להקל מאמציה מיטב את ותעשה בפלשתינה היהודי

 בזכויותיהן לפגוע יהיה שעשוי דבר ייעשה שלא ברורה הבנה תוך, זו

, בפלשתינה הקיימות יהודיות-הלא הקהילות של והדתיות האזרחיות

 ."אחרת מדינה בכל היהודים נהנים מהם המדיני ובמעמד בזכויות או
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 ההשפעות על היהודים בעולם מהצהרת בלפור דשות ח -  נושא: 5פרק  

 

 " הצהרת בלפור"

  

מכתב לברון , הלורד בלפור, כתב שר החוץ הבריטי 1917בנובמבר  2 -ב

את ההצהרה מעניקה בריטניה לתנועה הציונית מתוך . רוטשילד

 . אינטרסים פוליטיים ואנושיים

 :היקר הלורד רוטשילדלכבוד "

לעם היהודי  בית לאומיהקמת  בעין יפהרואה ממשלת הוד מלכותו 

בתנאי , על מנת להגשים מטרה זאת ככל יכולתהותעשה  בארץ ישראל

האזרחיות והדתיות של העדות הלא יהודיות  תיפגענה הזכויותשלא 

 היהודים בכל מקום ומקוםבארץ ישראל ושל 

               על החתום 

 ".הלורד בלפור

  

 שעולים מההצהרה הקשיים. 1

הבריטים מערפלים את נוסח ההצהרה במטרה להימנע מהתחייבויות חד 

 .משמעית

אומנם רוטשילד  - ללורד רוטשילדההצרה נכתבה כמכתב  .1

אבל היא לא נשלחה ישירות להסתדרות , היה בין הפעילים להשגתה

 . הציונית העולמית

אלא רק מביע , לא ברור ואינו מחייב "רואה בעין יפה" .2

 . אהדה
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: לא ברור ונתון לפרשנויות רבות "לאומי בית"המושג  .3

בריטניה משתמשת במושג זה במטרה ? רק שטח אדמה? מדינה

הבריטים נמענו מלכתוב . לערפל ולנטרל התנגדויות וציפיות

וגם כדי לא " סייקס פיקו"כדי לא לסתור את הסכם " מדינה"

 .להכעיס הערבים שגם עליהם עתידה בריטניה לשלוט

בית : "בהצהרה נכתב .י לא הוגדרוגבולות הבית הלאומ .4

הגבולות לא נקבעו וניתן היה ". ארץ ישראלבלאומי לעם היהודי 

 .מארץ ישראל בתוך חלקלקבוע אותם 

לא ברורה מהי היכולת הזו ובמי  -"תעשה ככל יכולתה..." .5

בריטניה לא רצתה להתחייב ואמירה זו נותנת פתח . היא תלויה

 .להתחמקות

  

 בהצהרה התנאים. 2

מבלי לפגוע ": נוסח הבריטי הסופי נוספו שני סעיפיםב .1

בריטניה מבהירה שכל פעולה של בריטניה  ,..."בזכויות

סעיף זה בא לענות (. י"ערביי א)תתחשב באוכלוסיית הארץ 

אלף יהודים  56)ללחצם של הערבים שהיו הרוב המכריע 

 (.אלף ערבים 560לעומת 

גם . העולםליהודים שחיים ברחבי סעיף נוסף מתייחס  .2

סעיף זה נועד להיענות ללחץ על ממשלת בריטניה של 

אלה חששו מפגיעה . היהודים המתבוללים בבריטניה

משפטי בעקבות הקמת מדינה יהודית -במעמדם האזרחי

פחד שיחויבו לעלות לישראל או שאזרחותם )בארץ ישראל 

 (.הבריטית תישלל
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בלפור הייתה הישג  למרות ההסתייגויות הרבות הצהרת, יחד עם כל זאת

מימוש חזונו של הרצל לקבלת ההצהרה היוותה . גדול לתנועה הציונית

למרות שההצהרה הייתה  .רטר על ארץ ישראל מידי מעצמה עולמית'צ

ואין בהצהרה התחיבות , משפטי מחייב –מכתב שאינו הסכם מדיני 

הכרה פומבית בזכויות של העם  יש בהצהרה משום, להקמת בית לאומי

  .ודיהיה

  

 הסיבות האמיתיות הבריטיות למתן ההצהרה . 3

, המעצמות הלוחמות היו מוכנות לגייס כל תמיכה כדי לנצח במלחמה

כדי לזכות , ובהם היהודים, והן הבטיחו הבטחות רבות לעמים שונים

 .בתמיכתם

הייתה בעלת חשיבות  תעלת סואץ - אינטרסים אסטרטגיים .1

החל להתגלות  הנפט, כמו כן. עליונה בדרך להודו ולמזרח הרחוק

הבריטים ראו חשיבות רבה . בתקופה זו בעיקר בעיראק ובפרס

הבריטים . הנמצאת בדרך להודו, בנוכחות הבריטית בארץ ישראל

כחלק מיעדיהם  מאנית'להשתלט על שטחי האימפריה העותשאפו 

אדם "הם ראו ביהודים את ה. האימפריאליסטים במזרח התיכון

, המודרני שיוכל לעזור להם בהשגת מטרה זו ,התרבותי", הלבן

שהיו לדעתם פרימיטיביים ולכן פרסמו את , זאת לעומת הערבים

 . ההצהרה

ושר החוץ ', ורג'לויד ג, של ראש הממשלהאהדתם הכנה  .2

שניהם היו . לעם היהודי ולרעיון הציוני, הלורד בלפור, הבריטי
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ידי השבת העם שדגלו ברעיון של תיקון העולם על , נוצרים אדוקים

 .היהודי לארצו

יוצר , חיים וייצמן - השפעתו האישית של חיים וייצמן .3

וייצמן קירב . כימאי וכמרצה, עבד כחוקר", הציונות הסינטטית"

ראשי . את הרעיון הציוני לליבותיהם של אישי ציבור בריטים

, ר חיים וייצמן"השלטון הבריטי העריכו את פעילותו דל ד

ליח להפיק את האצטון הסינתטי הנחוץ שבתקופת המלחמה הצ

פיתוח זה היה בעל חשיבות רבה למאמץ . לתעשיית הנשק

 .המלחמתי

מהבטחותיה של  – רצון להתחמק מהתחייבויות קודמות .4

לפיו שטחי " )פיקו –סייקס "בהסכם  -בריטניה כלפי הצרפתים 

האמפריה העותמאנית יחולקו בין צרפת ובריטניה ומרבית שטחה 

אגרות מקמהון )" –וכלפי הערבים ( סר לשלטון בינלאומיי ימ"של א

ארצות ערביות באזור יקבלו , לפיו תמורה לסיוע לבריטים" )חוסיין

היא " הצהרת בלפור"כאשר בריטניה מפרסמת את (. עצמאות

היא שאפה לזרז את . למעשה מבטלת את מחויבותה להסכמים אלו

 –טחוניות י ולהבטיח את שלטונה בארץ מסיבות בי"כיבוש א

דרישה ציונית לשליטה בריטית תיתן לגיטימציה . ואסטרטגיות

, לכן ההצהרה מאפשרת לבריטניה. י"לכיבוש הבריטי את א

 .להתנער בדרך מכובדת מכל מחויבות אחרת קודמת
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 משמעות ההצהרה מנקודות מבט שונות. 3

למרות המגבלות של ההצהרה הציונות ראתה בה מסמך  -יהודים ציונים

 : היסטורי חשוב כיוון ש

מטרות הציונות זכו להכרה בינלאומית והציונות הוצגה כמייצגת העם . 1

י כארצו של העם "י וא"בעקיפין הוכרה זכותו של עם ישראל על א, היהודי

 .היהודי

רטר 'הושג הצ, היה זה ניצחון פוליטי לציונות המדינית של הרצל  .2

 .ת העולםהמיוחל והציונות קיבלה הכרה של אומו

ציוני ושימשה זרז לעלייה  -ההצהרה ליכדה את העולם היהודי. 3

ההסתדרות הציונית הוצגה כמוסד המייצג של התנועה . השלישית

 .הציונית

לא יפגעו "התנאי השני שנוסף בהצהרת בלפור  - יהודים מתבוללים

הוכנס " זכויותיהם ומעמדם המדיני של היהודים בכל ארץ אחרת

הם ראו את עצמם . של היהודים המשתלבים בבריטניהכהיענות ללחץ 

הם חששו כי הקמת מדינה . כאזרחים בריטים וכך רצו לשמר את מעמדם

של היהודים ( באמנציפציה)אזרחי  -יהודית תיפגע במעמדם המשפטי

לכן סביר להניח כי לא שמחו לקבל את הצהרת . בעולם ובבריטניה בפרט

 .דםבלפור וראו בה מסמך מאיים על מעמ

היהודים האורתודוכסים הן בישוב הישן והן  -יהודים אורתודוקסים 

משום שראו בה , ברחבי העולם התנגדו להצהרת בלפור ולמשמעותה

כפירה באמונה היהודית הדוגלת בשיבת העם לארצו ובהקמת ממלכה 

 .יהודית רק עם בו המשיח
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זו הבריטים לא ייחסו חשיבות רבה להצהרת והם לא חזו אי -בריטים

כל הממשלות הבריטיות שקמו אחרי . מחויבות היא תיצור מצדם

. מלחמת העולם הראשונה ניסו לצמצם את משמעותה של הצהרת בלפור

י "אך העובדה שבריטניה המעצמה הגדולה נתנה בית לאומי ליהודים בא

לא " מדינה"למרות שהמילה . הפכה את התנועה הציונית למעשית

היהודי והלא יהודי כי ההצהרה היא מוזכרת בהצהרה הבין העולם 

הציונות יונקת ממסורת :" בלפור בעצמו אמר, הבטחה למדינה יהודית

, של דורות מצרכים בהווה ומתקוות לעתיד והיא בעלת חשיבות עמוקה

היושבים בארץ , אלף הערבים 700פי כמה משאיפותיהם ודעותיהם של 

 ". זו

ראתה , אותה עתשהתגבשה ב, התנועה הלאומית הערבית -ערבים

היא טענה לעיוות . בחומרה רבה את מתן הצהרת בלפור ליהודים

ההצהרה . מהון לחוסיין -היסטורי נורא ולסטירה מקפחת לאיגרת מק

שימשה זרז להתפתחות התנועה הפלסטינית שצמחה על רקע ההתנגדות 

י את יום מתן "במשך עשרות בשנים ראו ערביי א. לתנועה הציונית

י ויצאו להפגנות "השחור ביותר בתולדות הערבים באההצהרה כיום 

 .שביתות ומאורעות דמים
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 המתנגדים להצהרה חדשות   -  נושא: 6פרק  

 המתנגדים להצהרת בלפור 

 תנגדיםמאה שנה להצהרת בלפור: סיפורם של היהודים המ

מאה שנה להצהרת בלפור: סיפורם של היהודים שניסו לחבל בשיבת 

 ציון

  

להצהרת בלפור קדם מאבק סוער בתוך יהדות בריטניה בין תומכי 

הרעיונות והטיעונים שהושמעו אז, מעניינים  .הציונות למתנגדיה

 ורלוונטיים עד היום. מאמר ראשון בסדרה

 

 1911-לוסייין וולף, כפי שאויר ב

  

הצהרת בלפור, שהיום אנו חוגגים לה מאה שנה, הייתה אירוע מורכב 

ביותר. יש לה היסטוריה עשירה, סיבות מגוונות, ומעורבים בה אנשים 

רבים במספר יבשות. ההצהרה הושגה בתהליך מתמשך ומייגע. 

 ספרים שלמים נכתבו עליה, ועדיין אנו רחוקים ממיצויה.

ד שהשפיע באופן דרמטי על במאמר זה נבודד ונתמקד בגורם אח

הנוסח הסופי של ההצהרה: פעולתם של מספר יהודים אנגלים 

השפעה, שהפעילו את כל כוחם כדי -מעלה ובעלי-מתבוללים רמי

למנוע את ההצהרה או לפחות לעקר אותה מכל תוכן משמעותי 

ומחייב. הטענה הכללית בדבר מעורבותם מפורסמת בהחלט, אלא 

רטים, והללו אינם ידועים דיים. זהו, אם כן, שההיסטוריה מורכבת מפ

סיפורם של שלושה יהודים אנגלים בולטים, שעשו ככל יכולתם כדי 

 ולמרבה הצער, השיגו חלק ניכר מתאוותם. –לחבל בהצהרת בלפור 

 "בריטי בן דת משה"
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(, יהודי בריטי פטריוט שיש לו 1930-1857הכירו את לוסיין וולף )

לם היהודי באנגליה. הוא אינטלקטואל בעל חשיבות רבה בשימור העו

שם, חוקר וכותב על ההיסטוריה של היהדות, ויוזם ומסייע למוסדות 

יהודיים כמו "החברה היהודית ההיסטורית של אנגליה". וולף הוא 

לוחם חריף באנטישמיות, ואף כתב את הערך על אנטישמיות 

נוגע לניתוח באנציקלופדיה בריטניקה. לוולף יש גם שם מצוין בכל ה

חוץ. הוא כותב, עורך ומפרש בנושא במשך שנים רבות, -יחסי

, ב"וועד המשותף" של שתי 1903-החל מ ,ובמסגרת זו אף עובד

האגודות היהודיות החשובות ביותר באנגליה: "ועד הצירים של יהודי 

-ו"האגודה האנגלו (Board of Deputies of British Jews) "בריטניה

 .(Anglo-Jewish Association) "יהודית

מכיוון שוולף מייצג היטב את היהודים האנגלים המתבוללים 

מהשכבות הגבוהות, כדאי להתעכב מעט על דעותיו, שכן הן מייצגות 

היטב את אותו מעמד. וולף הוא מאמין גדול בטמיעה יהודית, כלומר, 

בכך שביהדות יש להבחין באופן קטגורי בין דת ולאום. על רוח הדת 

הודית יש לשמור, בעיקר בפירוש האוניברסלי שלה, אבל בניתוק הי

מוחלט מכל היבט לאומי. הלאום של היהודי, טוען וולף, נקבע אך ורק 

פי הארץ שבה הוא מתגורר. וולף הוא "בריטי בן דת משה" -על

 .מובהק

במסגרת מחשבה זו, וולף מצוי כמובן בניגוד גמור לעמדה הציונית. 

 :1904-כך כתב ב

היהודים קיבלו את … פני מאה שנה הפציעה ליהודים תקווה חדשהל"

ודרשו זכויות פוליטיות והכללה … הפיכה-כעובדה בלתי… פיזורם

בה בעת הם הכירו בכך שההצלחה של … חברתית בקרב האומות

האמנסיפציה תלויה בהם עצמם, ולפיכך דרשו בדחיפות לקדם צעדים 

 ."מעשיים הכרחיים כדי להיטמע חברתית

האמונה הפרוגרסיבית של וולף עמוקה. במסגרת הקידמה ההכרחית, 

קמה ליהודים תנועה דתית, תיאולוגית והיסטורית חדשה,  ,הוא טוען

טמיעה מקומית ואמנסיפציה. בעיקר "שמטרתה הפוליטית היא 
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-מסקנתו חד ."למטרות הללו שאפו שלושה דורות של יהודים

ות הקשיחה היחידה שלא משמעית: "אמנסיפציה פוליטית היא המציא

סביר שתופרע, ויש כל סיבה לקוות שעם הזמן תהפוך השלמתה 

החברתית ללא פחות מושלמת". עד כדי כך וולף משוכנע, שמבחינתו 

הוא אופטימי אפילו בנוגע ליהודי רוסיה הצארית: "האימפריה 

]הרוסית[ איננה פטורה מהחוק של הקידמה הפוליטית המושלת בכל 

 ."העולם המערבי

 

  1911-וסיין וולף כפי שאויר בנ

 "מתפשר-ציוני משוכנע ובלתי-אנטי"

בשל אידיאל הטמיעה שלו, מכריז וולף על עצמו כבר בפתיחת 

מתפשר". הרעיון לקום מחדש -ציוני משוכנע ובלתי-המאמר כ"אנטי

-הוא הוכח כבלתי… רפאים לועגת-כאומה יהודית הוא עבורו "רוח

טיות, אלא משום שהיהודים עצמם כבר אפשרי, לא רק מסיבות פולי

הרעיון הציוני,  ."היו מחוסרי המרכיבים של תחיית החיים הלאומיים

אופקים של בעיה -הוא מוסיף, "הוא במהותו השקפה בורה וצרת

בורה מפני שהיא לא מתחשבת בהיבט המכריע של קידמה  –גדולה 

ליטי אופקים משום שהיא מערבבת בין זיכרון פו-וצרת ;בהיסטוריה

וולף טוען כי הציונות מייצגת "חלומות  ,כן-על-לאידיאל דתי". יתר

נמנעת של -התרסקות בלתי"מעשיים", שיגיעו לכדי -פרועים ובלתי

 ."התפכחות

אבל העיקר עוד לפנינו. שהרי יש לשאול: אם הציונות ממילא תיכשל 

נמנעת, מדוע הוא בכלל -והטמיעה היא חלק מקידמה היסטורית בלתי

? מדוע הוא נלחם במקום להשקיף על התופעה המיותרת? מוטרד

 – התשובה של וולף היא שהציונות מתכוונת ליצור

טובה -גטו באימפריה הבריטית. זוהי לפיכך התכחשות כפויית"

לאזרחות הבריטית, וכך היא מחושבת לעודד או להצדיק ספקות 

ות באשר לכנּות של הפטריוטיות המפוארת כל כך של היהודים ולממש
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זה … יכולת הטמיעה שלהם. הנה לפנינו תמריץ ישיר לאנטישמיות

… חיים חדש לכעס האנטישמי, שאחרת חייב לדעוך-בוודאי ייתן רשיון

 ."צועדת בעקבי הציונות… האנטישמיות

ציונית של וולף. -זוהי, אם כן, הסיבה המרכזית לתעמולה האנטי

הלאומית הטענה הציונית, שהיהודים מעדיפים לממש את זהותם 

בארץ משלהם, מערערת את פרויקט הטמיעה של וולף ופוגעת 

פי שהוא כבר וויתר על כל היבט -על-במעמדו כאנגלי פטריוט, אף

 .לאומי יהודי בחייו

 "צרותיי מתפשטות לכל היבט של חיי"
לפריצת מלחמת העולם הראשונה היו השלכות כמעט מיידיות על חייו 

שר שכב חולה בביתו בלונדון, דפקו , כא1914בסוף אוגוסט  .של וולף

לפתע על דלתו שני שוטרים. "הם איימו להישאר מחוץ לדלתי עד 

שיראו אותי, ואמרו למנהל משק הבית שלי שלא 'ינהגו בי בחביבות 

בפני שכניי", התלונן וולף המזועזע באוזני מפקד המשטרה. וולף קם 

רו, הם ממיטת חוליו והזמין את השוטרים פנימה. בבית, לתיאו

דופן". -התנהגו באופן "אגרסיבי באופן אכזרי", וב"עוינות יוצאת

השוטרים דרשו לדעת מהי לאומיותו. ככל הנראה מישהו הלשין עליו 

גרמני. "הם לא רק חקרו אותי בטון חריף ביותר", דיווח -שהוא פרו

 ."וולף, "אלא התעקשו שאמציא מסמכים שיוכיחו את כל תשובותיי

מקי נשמתו. הוא נולד באנגליה, כל ילדיו שירתו )או וולף נפגע עד ע

עתידים לשרת( בצבא האנגלי, והוא היה אישיות ציבורית מכובדת, 

שהפטריוטיות שלה עד אותה עת הייתה ללא רבב. אבל כעת ספגו 

אישיותו ומעמדו מהלומה ראשונה. ייתכן שהסיבה לכך הייתה 

מספר גרמנים העובדה שלפני המלחמה היו לו קשרים טובים עם 

באנגליה ומחוצה לה, ואולי בשל דעתו שהמשטר הרוסי היה בעייתי 

 .יותר מהגרמני

אבל זו, כאמור, הייתה רק המהלומה הראשונה. שבועות ספורים 

גרמני -העת האנטי-לאחר מכן כתב ליאופולד מקסה, העורך של כתב

סדרת מאמרים נגד יהודים גרמנים  ,National Review ()והאנטישמי

-שולטים בעיתונות האנגלית, ובין השאר תקף בשמו את וולף מהה
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Daily Graphic. חוץ -זה היה העיתון שבו ערך וכתב וולף על יחסי

במשך כעשרים וחמש שנים, ושהקנה לו תהילה רבה. וולף שוב מחה 

בתוקף, אלא שלמרבה הפתעתו רבים מחבריו התנכרו לו, ולאחר זמן 

. וולף שקע במרה שחורה. "צרותיי לא רב הוא אף פוטר מן העיתון

מתפשטות לכל היבט של חיי, ואינני רואה שום סיכוי להתגבר 

 .עליהם", אמר לחבר

הנה כי כן, וולף, היהודי הטמוע, הפטריוט האנגלי המובהק, נתקל 

באנטישמיות גלויה כלפיו בבריטניה הליברלית שלו. לא עמדו לו 

נגד הלאומיות היהודית, התנגדותו החריפה לציונות, יציאתו חוצץ 

וקריאתו להבין ולהציג את האוניברסליות של היהדות, שהיו אמורים 

להופכו לבריטי טוב מן השורה. את האנטישמים האנגלים כל זה לא 

 .עניין

האם המומחה לאנטישמיות הסיק את המסקנות המתבקשות? האם 

 ?הטראומה שעבר סייעה לו לתקן את דרכיו

שאת את -ן ניסה וולף להוכיח ביתרההפך הגמור. מאותו זמ

ידי הכרזת מלחמת חורמה על הציונות. -הפטריוטיות האנגלית שלו על

גרוע מכך: הוא ניסה לטפול על הציונים את אותה אשמה בדיוק 

 .גרמניות-שטפלו עליו האנטישמים, קרי, פרו

ציונית של -תאמינו או לא, אבל זה היה מסר חוזר בתעמולה האנטי ,כן

, בתור מנהל "הוועד המשותף", 1915-המתבוללים. כבר בהיהודים 

הזהיר וולף את פרנסיס אקלנד, עוזרו של שר החוץ גריי, מפני 

"אנשים בלתי מוסמכים שפונים למשרד החוץ בנוגע לסוגיות 

הארגון הציוני הוא זר, ונשלט כמעט … דתנו הזרים-הקשורות לבני

 ."לגמרי מארצות אויב

  1918חיים ויצמן, 

 הציונות עולה באנגליה

על רקע זה, וכאשר זוכרים את מעמדו הבכיר של וולף בארגונים 

היהודיים באנגליה, לא קשה להבין מדוע הניסיונות להידברות בין 
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נה עלו העולם הראשו-במהלך מלחמת "הציונים ל"וועד המשותף

במהירות רבה על שרטון. הדרישה הקבועה של וולף וחבריו 

המתבוללים הייתה שלא רק שאין עם יהודי, אלא שעצם הטענה הזו 

מסוכנת מכיוון שהיא מאיימת על יכולת הטמיעה שלהם. עבור 

האחיזה בלאומיות היהודית הייתה יסוד וייחוד  ,הציונים, לעומת זאת

 .סכמהתנועתם. לא הייתה אפשרות לה

כל עוד ממשלת הרברט אסקווית' הייתה בשלטון, הארגונים הוותיקים 

ידי אותם יהודים מתבוללים, היו -של יהדות אנגליה, שנשלטו על

בקשר טוב עם הממשלה. זמן קצר אחרי פרוץ המלחמה הקים "הוועד 

המשותף" אגף מיוחד לעיסוק בענייני חוץ. וולף, אחרי שפוטר מן 

שות האגף ועמד בקשר הדוק עם הממסד העיתון, התייצב ברא

הבריטי כנציג יהדות אנגליה. לעומתו חיים וייצמן, שהפך במהירות 

לדמות הציונית הבולטת באנגליה, לא הכיר את אסקווית' או את שר 

החוץ אדוארד גריי ולא נפגש עמם, כך שהשפעתו על מדיניות 

 .הממשלה הייתה שולית לגמרי

, אז הושבע 1916בדצמבר  7-רמטי בהדברים הללו השתנו באופן ד

ג'ורג', שמינה כשר חוץ את -ממשלה בריטי חדש, דיוויד לויד-ראש

ארתור ג'יימס בלפור. הם עדיין לא הבינו עד כמה, אבל זו הייתה 

בשורה אדירה לפעילים הציונים בבריטניה, ובעיקר לחיים וייצמן. לא 

ן הכיר את לויד וייצמ –רק שלויד ג'ורג' ובלפור אהדו את הציונות 

ג'ורג', ועם בלפור הוא ניהל שיחות על הציונות כבר לפני שנים רבות 

וזכה להערכתו. הוא גם היה ידידו הטוב של סגנו של בלפור במשרד 

וחבר  ,1915-החוץ, רוברט ססיל, שאותו שכנע בצדקת הציונות עוד ב

טוב של מקורבו של ראש הממשלה החדש, צ'רלס פ' סקוט, עורך 

סטר גרדיאן וציוני נוצרי נלהב בעצמו. גם קבינט המלחמה המנצ'

החדש תחת לויד ג'ורג' היה משופע בשרים ובאנשי מדינה בעלי חיבה 

לציונות, בהם למשל סיר מרק סייקס, אחת הדמויות המשמעותיות 

התיכון במהלך מלחמת -ביותר בעיצוב המדיניות הבריטית במזרח

 .העולם הראשונה
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מהרוחות החדשות הללו חששו היהודים האנגלים מובן מאליו, בדיוק 

ציוניים. כדי למנוע את הרעה שלח וולף אל איש -הטמועים והאנטי

משרד החוץ, לנסלוט אוליפנט, מכתב כבר בראשית דצמבר, שבו 

 :הבהיר

יהודית היא שאין להם התנגדות -עמדתם של מנהיגי הקהילה האנגלו"

עוד אין הן פוגעות בעניין ישראל, כל -לתכניותיהם של הציונים בארץ

הזכויות ליהודים בארצות אחרות. לדעתם, התכנית הציונית -שיווי

איננה, ואינה יכולה להיות, פתרון למה שמכונה השאלה היהודית, 

… ורבים מאתנו סבורים, כי סופה בהכרח להיכשל מבחינות אחרות

כל מה שהם מבקשים הוא שהציונים לא יטענו לקיומה של לאומיות 

ישראל, שכן זו איננה קיימת, ואילו הייתה קיימת -ודית מחוץ לארץיה

הייתה מהווה מכשול להיותם נתינים נאמנים של הארצות שבהן הם 

ידי -ישראל על-חיים; וכן, שנית, שלא ירצו לקדם את תכניותיהם בארץ

בקשת זכויות וקדימויות שלא שותפים להן בני עמים ואמונות אחרים, 

 ."פותם המספרית בארץכדי להחיש את עדי

מסרים דומים העביר וולף גם לשר החוץ הנכנס, בלפור. מובן מאליו 

נסבלות -ציונים היו בלתי-כי עבור הציונים הטענות של היהודים האנטי

האחד, מדובר היה בביטול רעיוני של העיקר הציוני  .בשני מישורים

הקמת שקובע כי היהודים הם עם שרק חסר מולדת; השני, ויתור על 

חברת צ'רטר לאומית מסודרת שתטפל בעלייה יהודית, התיישבות, 

הקמת מוסדות וכו', משמעותו ויתור על אפשרות יישום התכנית 

 .הציונית
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  1916לויד ג'ורג', 

 ציונים מתניעים את ההצהרהה

בינואר פגש וייצמן סוף  28-לציונים היו כמובן תכניות משל עצמם. ב

ציוני אך עמד בקשר עם נציג -סוף את מרק סייקס, שכבר היה פרו

ציוני אחר )החכם ד"ר משה גסטר(. אחרי פגישה גורלית זו, רעיון 

ההצהרה של ממשלת אנגליה בעד הרעיון הציוני מתחיל לקבל 

בפברואר מקבל סייקס מהקבוצה הציונית של וייצמן  1-אוצה. כבר בת

ידי היהודים -ישראל על-"קווי תכנית ליישובה של ארץ –בלונדון תזכיר 

שבו מדובר הן על  –בהתאם לשאיפותיה של התנועה הציונית" 

ידי יהודים, הן על חברת צ'ארטר -ישראל על-מחדש" של ארץ-"יישוב

 .מיה יהודיתציונית, והן על אוטונו

שבוע לאחר מכן סייקס פוגש את הקבוצה, "כאדם פרטי". סייקס מצוי 

פיקו שיש לו השלכות -במלכוד, מפני שאסור לו לדווח על הסכם סייקס

על התוכנית הציונית, אך הוא בהחלט מעוניין לסייע לציונים לקדם את 

במרץ פוגש וייצמן את לויד ג'ורג' ובלפור באירוע  13-מטרתם. ב

במרץ כותב וייצמן  20-רתי, ולויד ג'ורג' מבקש פגישה נוספת. בחב

ומתן הציוני עם סיר מרק סייקס נכנס לשלביו -לסקוט כי "המשא

ומתן שלנו בזמן הקרוב על בסיס -יש להעמיד את המשא… הסופיים

 ."מעשי, מוגדר יותר
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פגישה שאחריה הוא  ,במרץ וייצמן פוגש באופן פרטי את בלפור 22-ב

המשפט העליון בארה"ב וציוני -לואי ברנדייס, שופט ביתמדווח ל

החוץ רוחש אהדה מלאה -נלהב: "אין אני מהסס לומר כי שר

ואני בטוח כי יכולים אנו לסמוך על תמיכתו". בלפור  ,לשאיפותינו

מבקש מווייצמן להפעיל את קשריו כדי לסייע לבריטניה לקבל הסכמה 

 .בינלאומית, בעיקר בקרב האמריקנים

קיד ניכר בקידום ההצהרה ממלא בחודשים הללו נחום סוקולוב, תפ

שהיה הנציג הרשמי ובעל הסמכויות של ההסתדרות הציונית 

איטליה והוותיקן כדי  ,באנגליה. סוקולוב יוצא לשליחויות לצרפת

ישראל. וכך גם באפריל -להשיג הסכמה לרעיון שיבת היהודים לארץ

 ,ש שוב את לויד ג'ורג' ואת סייקסהעניינים מתקדמים היטב. וייצמן פוג

 .איתו הוא דן כבר מפורשות בהצהרה ממשלתית

בזמן זה הבריטים מתחילים את ההתקפה בעזה, וקבינט המלחמה 

מקבל החלטה לכבוש את ירושלים. בעקבות זאת הנושא הציוני מוצף 

בעיתונות הבריטית, והגישה הכללית אוהדת. מעיבה מעט על מהלך 

פיקו באמצע אפריל, באמצעות סקוט -הסכם סייקסהעניינים חשיפת 

אבל גם מעז זה יצא מתוק,  –שלמד על כך מהצרפתים ודיווח לווייצמן 

משום שמכאן היה ברור לציונים באנגליה שהתכלית המעשית 

ציונית ברורה -העיקרית שיש לחתור אליה היא הצהרה פרו

 .מהממשלה הבריטית, שתוכל לעמוד מול הסכמים אחרים

באפריל כותב רוטשילד לברנדייס: "הכל  21-נראה טוב. ב הכול

ישראל יהודית -סבורים שהפתרון המשביע רצון היחידי הוא ארץ

הקהל והשלטונות המוסמכים מביטים בעין -דעת… בחסות בריטית

יפה. המתנגדים היחידים הם וולף וידידיו". אלא ש"וולף וידידיו" 

 .ך להצהרהיתבררו במהרה כמכשול משמעותי מאוד בדר
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  נחום סוקולוב

 המאבק מחריף

-ברקע הדברים מתנהל כל הזמן פולמוס עיוני בין הציונים לאנטי

עתיד היהודי", פרסמו הציונים חוברת בשם "ציונות וה 1916-ב .ציונים

תקפו בחריפות את אידאולוגיית הטמיעה. וייצמן  ,שבה, בין השאר

 :עצמו כתב שם

מאמציו של היהודי שקיבל זכויות )אמנסיפציה( להטמיע עצמו "

בסביבתו, גם אם הוא מתכוון אליהם ביושר ומבצע אותם בהצלחה 

-מצבו של היהודי שקיבל… גדולה, לא מוליכים שולל איש מלבדו

ת, למרות שהוא לא מבין זאת בעצמו, טראגי יותר אפילו מזה של זכויו

האמת היא שהעובדות של מצב היהודים במזרח … אחיו הנדכא

ובמערב כאחד, כשבוחנים אותן כראוי, מצביעות לאותו מקור פטאלי 

היעדרו של בית יציב, שבו העם  –של חולשה במאבק היהודי לקיום 

הקווים של המאפיינים  פי-היהודי יכול לחיות ולהתפתח על

והאידיאלים הלאומיים שלו. לא הריכוז של מסות גדולות של יהודים 

אדם -בגטאות ולא ההכרה בזכויות של יהודים פרטיים לחיות כבני

חופשיים מחוץ לגטו, יכולות לפצות את העם היהודי על היעדרו של 

 – היעדר הבית של העם היהודי –זאת הבעיה המרכזית … בית כזה

 ."יונות תוקפתשהצ
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-וד"ר משה גסטר כתב גם הוא במפורש נגד רעיונות היסוד של האנטי

 :ציונים

הרעיון של אחווה דתית גרידא, שהועמדה כהגדרה ליהודים, או לומר "

זאת  –זאת אחרת, הטענה לקיומו של אנגלי מהאמונה היהודית 

הוא אשליה עצמית  –אומרת, אנגלי בלאומו ויהודי באמונתו 

 ."מוחלטת

-מחדש והפצה של ארבעה כתבים אנטי-ציונים הגיבו בהדפסה-האנטי

פעולה יהודית ואידיאלים יהודיים" מאת פיליפ מגנוס " – ציוניים

(, "אומה או 1903ציונים" מאת לורי מגנוס )-(, "ציונות וניאו1891)

(, ומאמר חדש של לוסיין 1899קהילה דתית" מאת קלוד מונטיפיורי )

 ."אומית היהודיתוולף, "התנועה הל

שתגובתו היא העדכנית ביותר, טען כי "היהודים תמיד היו  ,וולף

ישראל היו -קהילה דתית, וחייהם הלאומיים בארץ ,בעיקר, ומעל הכל

להיסטוריה הגדולה יותר שלהם ככנסייה".  ,רק שלב, אמצעי חברתי

כן, היהודים הם "באופן אינסטינקטי הנטמעים ביותר מכל -על-יתר

הנורמליות של ". הוא מצטט בהסכמה את דובנוב שקיבל את העמים"

הגלות", והראה שכדי לשמר את היהדות אין צורך ב"טריטוריה 

לאומית או שפה לאומית, ואפילו בצורות הדתיות הישנות או הצורות 

 ."הפוליטיות החדשות

ש"לא סביר  ,"וולף חוזר ותוקף את הרעיונות הציוניים "הראויים לגנאי

"בוודאות לא ישנו דבר  –ת מטרתם", אבל גם לּו יצליחו שישיגו א

ערך מעשי". -במצב היהודים במקומות אחרים, וכך יתבררו כחסרי

הפתרון היחיד לשיפור מצב היהודים הוא כמובן "הקידמה של 

אמנסיפציה כללית", ו"ימחו הציונים כאשר ימחו", זהו "הכלל המנחה 

 ."של החיים היהודיים המודרניים

ציוניים הללו ישיבו הציונים במאמר שיכתוב -הכתבים האנטי להפצת

ציוני: תגובה". אבל יש לשים לב -הטיעון האנטי" :אריה )לאון( סימון

שלמרות חריפותו של הפולמוס הרעיוני, הוא עדיין מתנהל במסגרת 

-יהודי. הסיבה לכך, כפי שיתברר מיד, היא שהאנטי-דיון מכובד ופנים
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שעבור ממשלת אנגליה הם הנציגים המובהקים  ציונים מניחים עדיין

 .של יהדות בריטניה

הם מבינים כי הם חיים באשליה.  1917אלא שבמהלך אפריל 

 בביקורו של סוקולוב בצרפת הוא חושף בשיחה עם הקהילה היהודית

ובעיקר עם "אליאנס", המקבילה המתבוללת של "הוועד המשותף"  –

ונים עם הממשלה הבריטית, את הקשרים החדשים של הצי –האנגלי 

 .ואף מציין שישנה התקדמות משמעותית בהיענות לדרישות הציונים

ציוני משנה -ומאותו רגע המאבק האנטי ,דיווח על כך מגיע ללוסיין וולף

את פניו. אם עד כה הסתפק וולף בכתיבה מאחורי הקלעים למשרד 

שה החוץ, שבה הוא לועג לרעיונות הציוניים ואף לא בוחל בהכפ

אישית, כעת ברור ל"וועד המשותף" שמשהו צריך להשתנות, משום 

 .תקדים במעמד הציונים-שחל פיחות דרמטי במעמדם ועלייה חסרת

קלוד מונטיפיורי,  –במאמר הבא בסדרה נכיר גיבור נוסף בעלילה 

אחיינו של משה מונטיפיורי ומקים זרם היהדות הליברלית באנגליה, 

לוגי והספרותי לטובת המאבק בציונות. שהעמיד את כישרונו התיאו

ובין  ,גם בעזרתו, מאבקם של היהודים מתנגדי הציונות ילך ויחריף

היתר הוא יצא מתחום הקהילה היהודית אל הזירה התקשורתית 

 .הבריטית
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 למה: בלפור להצהרת שנה מאה חדשות  -  נושא: 7פרק   

 ?הבריטים התכוונו באמת

 ?הרת בלפור: למה באמת התכוונו הבריטיםמאה שנה להצ
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 בלפור הצהרת  חדשות  -  נושא: 8פרק  

 בארץ וערבים ליהודים לאומי בית: האלטרנטיבית

 ישראל

 

 בארץ היהודים כל שלא מתברר, בלפור להצהרת שנים מאה במלאת

 בה ראו אף ספרדים יהודים כמה. ממנה להתרגשות שותפים היו

 דו־לאומית מדינה הקמת בהם - תיקונים והציעו, ליסטיקולוניא מסמך

 

ארבע שנים לאחר פרסום הצהרת בלפור, שהבטיחה  ,1921–ב

להקים "בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל", התיישב יוסף קסטל, 

 איש ציבור ירושלמי נודע, והכין גרסה חלופית להצהרה. 

 —לשניים גם במרכזה עמד בית לאומי, אבל לא לעם אחד כי אם 

  .יהודי וערבי

 יוסף קסטל 

שני הצדדים נלחמים זה בזה על ארץ אחת, ומוכרחים, בהכרח "

ההיסטוריה, לגור בה יחדיו ולפתח בשלום ובשלווה את שני בתיהם 

הלאומיים באותה ארץ העתידה להיות מדינה אחת", הוא הסביר. 

  .במונחים של ימינו: מדינה אחת לשני עמים

(, אשר 1917בנובמבר  2) הצהרת בלפורלפרסום במלאת מאה שנים 

שנה  30סללה את הדרך להחלטת האו"ם על הקמת המדינה היהודית 

לאחר מכן, ההיסטוריון פרופ' הלל כהן והסוציולוג ד"ר יובל עברי שלפו 

  .מהארכיון את תוכניתו של קסטל

בכך הם ביקשו להפנות את הזרקור אל הקולות שלא באו לידי ביטוי 

הושתקו ולא נשמעו בזמן אמת וגם מאה  ,בהצהרה. אלה שהודרו

שנים לאחר מכן מעלים אבק בארכיונים. היו אלה בעיקר יהודים 

ארצישראליים ממוצא ספרדי, שלא תמכו ב"הקמת בית לאומי לעם 
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גם ברצונותיהם ובמאווייהם  היהודי", אלא בגרסה אחרת, שמתחשבת

  .ערביי הארץ ,של שכניהם

 עוד כתבות בנושא

כתבה זאת זמינה  26.10.2017  הצהרת בלפור: הקשרים וההשלכות 

 למנויים בלבד 

תוכנית המחאה של הרשות וועדת המעקב: הפגנות בגדה, בעזה 

  25.10.2017  ובלונדון 

כתבה זאת זמינה  10.08.2017  איום ונורא. אין גיהינום יותר גרוע 

 למנויים בלבד 

מפורסמת ממגורשי ספרד, היה אחד הבולטים  בן למשפחה ,קסטל

מולדת משותפת או בית לאומי: בני "ברשימה. במאמר חדש בשם 

שיתפרסם בכתב העת ) "הארץ, הצהרת בלפור והשאלה הערבית

"תיאוריה וביקורת"(, מסבירים כהן ועברי כי קסטל "שובר את הטאבו 

הן של  המקובל בשיח הציוני", בכך שהציג את הארץ כביתם הלאומי

  .היהודים והן של הערבים

 הלורד בלפורלע"מ 

צהרת בלפור הוא ראה את "המכשול העיקרי לעבודה הדדית בה

בינינו וביניהם" וציין כי היא "מבהילה" את הערבים. בתוכנית שהגה 

הוא קרא לבלפור עצמו לשנות את ההצהרה. קונקרטית, הוא ביקש 

למחוק ממנה את הסעיף שקובע כי "לא יעשה שום דבר העלול לפגוע 

 ."ות לא יהודיות בארץ ישראלבזכויות האזרחיות והדתיות של עד

במקומו הוא ביקש לכתוב, כי היהודים "יַפתחו את ביתם הלאומי 
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הנוכחי של שאר התושבים...וישמרו על זכויותיהם החוקיות על 

  ."הארץ

במלים אחרות, הוא לא הסתפק בטענה הרווחת בקרב אנשי התנועה 

ייעו גם הציונית, לפיה היהודים שיעלו לארץ ישראל ויפתחו אותה יס

הוא הדגיש כי גם לערבים, בדומה ליהודים, יש  —לערבים המקומיים 

  .זכויות לאומיות בארץ הזו

 היסטוריה אחרת

עיון בתוכנית של קסטל מעלה שאלה קשה: האם גרסה "מתוקנת" של 

הצהרת בלפור, שהיתה מכירה גם בזכויות הלאומיות הפלסטיניות, 

ובהמשך את פני היתה משנה את התגובה הערבית להצהרה 

ההיסטוריה המדממת במזרח התיכון. "יכול להיות, אבל זו רק 

ספקולציה להשתעשע בה", אמר השבוע כהן, איש האוניברסיטה 

ייתכן, שבלי המעורבות של התנועה הציונית " ."העברית, ל"הארץ

ליהודי הארץ, שאמנם  ,היתה מתפרסמת 'הצהרת בלפור' אחרת

לא הקמה של בית לאומי רק היתה מאפשרת גם עלייה, אבל 

  ."ליהודים

ואולם לא רק השאלה התיאורטית הזו תיוותר ללא מענה. גם 

התוכנית של קסטל עצמה נותרה ללא מענה בזמן אמת. כהן ועברי 

לא הצליחו למצוא בארכיונים שום התייחסות להצעתו. הנהגת 

התנועה הציונית העולמית התעלמה לא רק מערביי ארץ ישראל, אלא 

מהיהודים שישבו בארץ לצד הערבים במשך דורי דורות ובמיוחד  גם

מבני העדה הספרדית כמו קסטל ואחרים, שהעזו לחלוק על תוכן 

ההצהרה. וכך, דווקא היישוב הארצישראלי הקיים לא היה מעורב 

בשלבי הכנת ההצהרה, שנוסחה באנגליה במשא ומתן בין אנשי 

  .ית בלונדוןהממשל הבריטי לבין נציגי התנועה הציונ

זו לא היתה הדרה מכוונת, אלא הדרה טבעית, שבפועל היא אפילו "

יותר ממכוונת", אומר כהן. "הרי אנשים כמו חיים ויצמן ונחום סוקולוב 

לא העלו בדעתם לפנות לנציג ממשפחת שלוש, לדוגמה, ולעדכן אותו 
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על המשא ומתן עם הבריטים על הניסוח של הצהרת בלפור", הוא 

  .שעה שהוא מחדד את ההיבט העדתי של הסיפור מוסיף,

 פורלע"מ הצהרת בל

כהן מזכיר כי פרסומה של הצהרת בלפור, בסוף התקופה 

העותמאנית, אירע כשהיהודים בארץ נהנו משוויון אזרחי: "זה לא 

אומר שלא היו מתחים פה ושם, אבל היהודים השיגו את מה שרצו". 

וכך, כשפורסמה ההצהרה ואחריה נכנס הגנרל אלנבי בשערי הארץ 

, היו בארץ יהודים שחשו כי הציונים כדי לכבוש אותה מידי הטורקים

מאירופה "מחרבים את מה שהם הצליחו לבנות וכופים עצמם", כדברי 

כהן. "היו כאן יהודים, שהרגישו שגם הם, בדומה לערבים, נרמסים 

  ."ונדחקים לשוליים

 התלהבות מוגזמת

מתנגד תקיף אחר להצהרת בלפור, אף הוא מקרב היהודים הספרדים 

ה חיים בן קיקי, בן למשפחת רבנים ידועה מטבריה, שחיו בארץ, הי

 1920–שהיה במשך כמה שנים מזכיר הסתדרות הספרדים בחיפה. ב

הוא מתח ביקורת על ההתלהבות המוגזמת, לדעתו, ששררה ביישוב 

  .לאחר ההצהרה
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זה שתי שנים ומחצה שההכרזה הבלפורית לא ירדה מעל שולחן "

וחגיגותינו מבלי שתהיה על זה שום אספותינו  ,(עתונותינו )כך במקור

השגחה", כתב במאמר בעיתון "דאר היום". "חגיגות רבות לא היו 

צריכות להיות ומאמרים רבים לא היו צריכים להיכתב". לדבריו, 

 ,"החגיגות והמאמרים הרעשנים שבאים שלא במקומם ולא בזמנם

מביאים רק ערבובייה בפעולות המנהיגים ומבלבלים את 

  ."יבה' שלהםה'פרספקט

בן קיקי ראה בהצהרת בלפור חלק מפרויקט קולוניאליסטי, שמבקש 

לכפות על המזרח התיכון אינטרסים ותרבות אירופיים, הזרים 

ומנוגדים לטובתם של בני המקום, הערבים והיהודים כאחד, מתוך 

תחושת עליונות עליהם. לשיטתו, היישוב הספרדי היה בן בית בתוך 

בות המזרחית המקומית, בשעה שהיהודים המרחב הערבי והתר

  .שעלו מאירופה, הביאו עמם תרבות מערבית זרה ,האשכנזים

שנה לאחר מכן, במאמר אחר, היה בן קיקי תקיף אף יותר בטיעוניו. 

"היישוב הספרדי שבא מארצות המזרח אל ארץ מזרחית, שנפשו 

הרגיש  —נתרקמה ונתלכדה במשך כמה דורות עם העם הערבי 

ה דבר לא נעים מתרחש כאן, שכל התנועה הזאת אינה נעשית שאיז

כשורה", כתב. "כלל גדול לעבודתנו הוא: לא 'להשפיל רדת אל רוח 

בני הארץ', אלא ללכת עם רוח הארץ". למעשה, מסביר כהן, בן קיקי 

סבר, כי ליחסים עם הערבים יש לגשת "לא מתוך עמדה של עליונות 

ישראל שוכנת במזרח, ושתושביה מערבית, אלא מתוך הבנה שארץ 

  ."הם חלק מהתרבות המזרחית

קולותיהם של קסטל ובן קיקי היו מיעוט שבמיעוט בעולם היהודי. רוב 

היהודים הציונים נשבו בקסמה של הצהרת בלפור, חשו אופוריה 

לקראת האפשרות להקים כאן מדינה יהודית ולהפוך את ערביי הארץ 

ב' בנובמבר" כיום חג לאומי. גם למיעוט בתוכה, ואף קבעו את "

ההנהגה הרשמית של היהודים הספרדים בארץ ישראל תמכה 

בהצהרת בלפור, אך בניגוד להנהגה הציונית באירופה, היא "היתה 

קשובה ורגישה יותר להתנגדות של הפלסטינים להצהרה", כפי 

  .שאומר כהן
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 ברקע לכך ניצבת הדילמה עמה התמודדה, שבמרכזה "מערבולת של

כדבריו. מצד אחד ניצב הרצון לחבור לתנועה  ,"זהויות ונאמנויות

הניסיון לעצב בארץ לאומיות יהודית  ,הציונית האירופית. מצד אחר

"ילידית", כדברי כהן, אשר מבוססת על מולדת משותפת ליהודים 

ולערבים, שהעיקרון שמנחה אותה אינו עליונות יהודית או הפרדה 

  .יון אזרחילאומית, אלא שיתוף ושוו

כהן ירצה בנושא בכנס שייערך במכון טרומן באוניברסיטה העברית 

בנובמבר. לקראת ההרצאה, הוא ועברי מצאו בארכיונים מסמך  1–ב

נשכח נוסף, אשר חובר לפני פרסום הצהרת בלפור, ומעיד כי גם 

בממשל הבריטי הדהדו קולות כמו אלה של היהודים הספרדים מארץ 

  .ישראל

, כמעט שנתיים לפני פרסום הצהרת בלפור, 1916רס במא 12–ב

הוכנה במשרד החוץ הבריטי טיוטה מוקדמת של המסמך המפורסם. 

ואינו מוכר לציבור  ,הנוסח שלה, כמו של רבות אחרות, נגנז לבסוף

הרחב. מה שמייחד את הטיוטה הזו הוא העובדה שבמרכזה לא 

אלא קריאה היתה התחייבות ל"הקמת בית לאומי לעם היהודי", 

לשוויון זכויות פוליטי ותרבותי בין הקהילה היהודית והקהילה הערבית 

  .שחיו בארץ

הקהילה היהודית בארץ זו", נכתב, "תיהנה מזכויות פוליטיות שוות "

לאלו של שאר האוכלוסייה, מחירויות אזרחיות ודתיות, ובמידת הצורך 

וררים יהודים, מזכויות יתר מוניציפליות בערים ובמושבות שבהן מתג

וכן מאמצעים סבירים להתיישבות והגירה שיובטחו לאוכלוסייה 

  ."היהודית

את הטיוטה הזו ניסח, לבקשת אנשי משרד החוץ הבריטי, העיתונאי 

הבריטי לוסיאן וולף, שהיה יהודי א־ציוני. גם היא, בדומה לתוכנית של 

בספרי  קסטל ולרעיונות שביטא בן קיקי, הפכה לימים להערת שוליים

    .ההיסטוריה, מהסוג שמעניינים בו שוב אחרי מאה שנה
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