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 הנסיבות שהובילו להצהרת בלפור

 חשיבותה האסטרטגית של פלשתינה לכתר הבריטי

ארץ ישראל או בנוכחות בריטית ב הבריטים ראו חשיבות אסטרטגית מהמעלה הראשונה 

בקרבת ארץ ישראל עברו שתי דרכים מרכזיות להודו , המושבה הבריטית  .פלשתינה

 לת סואץפרץ הפרסי ; והאחרת דרך תעהחשובה : האחת עברה דרך סוריה , עירק והמ

מעבר לכך,   "היהלום שבכתר" האנגלי. -הודובריטניה להדרך מאת  האפשרות לקצרו

בעיקר  ובראייה אסטרטגית, שימוש נוסף היה עניין הנפט שהחל להתגלות בתקופה זו

בעיראק ובפרס. מרק סייקס, נציג קבינט המלחמה, ראה חשיבות רבה בנוכחות הבריטית 

בארץ ישראל, הנמצאת על אם הדרך להודו. הבריטים שאפו להשתלט על שטחי 

לימים, אכן   .האימפריה העות'מאנית כחלק מיעדיהם האימפריאליסטים במזרח התיכון

, את הנפט מעיראק, דרך ירדן ומשם לפלשתינה במסגרת קו 1935תחבר בריטניה בשנת 

 יה.חיפה, ומשם באוניות לכיוון בריטנ-הנפט, כירכוב

 פיקו-התחמקות מהסכמי סייקס

פלשתינה לשטח חסות המחולק בין המעצמות  פיקו, היה אמור לבתר את -הסכם סייקס

לחסום את  ןניסיובכלל ה תייה, תמיכתה של בריטניה בציונות שהביסו את העות'מנים. 

דרכה של בעלת בריתה ויריבתה, צרפת, שאף היא החזיקה בשאיפות מרחיקות לכת לגבי 

  .  ח התיכוןהמזר

לא  בריטניה לויד ג'ורג', תחת הנהגתו של ראש ממשלת בריטניה, , 1916שנת  מסוף 

שאופיו  שלימה עם הסכם "סייקס פיקו" שמסר את מרבית א"י לשלטון בינלאומי,מ

לא הייתה מרוצה מנוסח ההסכם,  בריטניהומסגרותיו לא היו ברורים. נוכח העובדה ש

עתה של בריטניה יוכלו להציג את תביאלו שהיא העלתה את חשיבותם של הציונים שהם 

לשלטון בריטי בא"י, לשם קידום  ,ציוניתהתביעה לת התייחסו, הלשון אחרבאור חיובי. 

"( ולא למען מטרות מטרות לאומיות יהודיות )כפי שקיבלו ביטוי "בהצהרת בלפור

א"י  שלעניקה לגיטימציה לכיבוש הבריטי ה ,דרישה ציונית זו ת.יאליסטיואימפר

והשפעתה במזרח התיכון. מכאן שהמסמך של הצהרת בלפור שניתן לציונים, מאפשר 

  .דיפלומטית אחרת קודמת –לבריטניה, דרך מכובדת להתנער מכל מחויבות משפטית 

 על הצהרת בלפור והקשר עם רוסיה וגרמניה

 מלתמוך רוסיהלהניא את יהודי  ם יצליחוהשבאמצעות הצהרת בלפור,  האמינוהבריטים 

 ברוסיה התחוללה באותה תקופה המהפכה הבולשביקיתולשביקית. במהפכה הב

(. בריטניה חששה שהרוסים יפרשו מהמלחמה ויחתמו על הסכם שלום נפרד עם 1917)

השפעה על יש יכולת ה כי ליהודים ברוסיהאמינו הבריטים הגרמנים, כפי שאכן קרה. 

הבריטים היו בהקשר הגרמני, . יוכלו למנוע את פרישת רוסיה מהמלחמהשו ,הממשלה

ערים לכך שהממשל הגרמני מעוניין בשיתוף פעולה עם התנועה הציונית ובכוונתו לפרסם 

הצהרה פרו ציונית. בריטניה מהרה לפרסם את ההצהרה כדי לצרף את התנועה הציונית 

 .רמנים יקדימו אותםלצדם, לפני שג
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 של הנהגת בריטניה הרקע הנוצרי אמוני

אהדו אישית את  ,ראש ממשלת בריטניה )לויד ג'ורג'( ושר החוץ הבריטי )הלורד בלפור(

דגלו ברעיון הרומנטי של , תית/נוצריתהעם היהודי והרעיון הציוני, בעקבות אמונתם הד

 .תיקון העולם על ידי השבת העם היהודי לארצו

 הטובהכרת 

 –בריטניה הכירה תודה לעזרת הישוב היהודי בארץ ישראל שעזר לה לכבוש את הארץ 

גם הכירה טניה יבר פעילותה של ניל"י כמו כן עזרתם של הגדודים העברים במלחמה.

ד"ר חיים  תודה לפועלו של דר' חיים וייצמן ותרומתו המשמעותית למאמץ הלחימה.

באותם הימים,  להתגבר על המחסור באצטון.וייצמן, שהיה כימאי בהכשרתו, נדרש 

אצטון שימש לייצור קורדיט ששימש כחומר בעירה לתותחים. ד"ר וייצמן הצליח בהליך 

אלטרנטיבי, להפיק חומר בעירה מתירס, במקום החומר שהיה מופק מאציטון,  בהיקף 

ציין שחיבר לויד ג'ורג' שנים לאחר המלחמה,  1ב"זכרונות המלחמה"טון.  30,000של 

שכאשר יידע את ויצמן על כוונתו  ,1916המדינאי שעמד בראשות ממשלת בריטניה משנת 

להמליץ למלך בריטניה להעניק לו תואר של כבוד, סירב המדען וטען שהוא רק דואג לגורל 

עמו. "זה", טען לימים, "היה מקורה של ההכרזה המפורסמת על הבית הלאומי ליהודים 

לראש הממשלה שוחחתי על הנושא כולו עם מר בלפור,  בפלשתינה. כאשר נתמניתי

שהיה אז שר החוץ, רצינו באותה עת לקבל את תמיכת היהודים בארצות הניטרליות. ד"ר 

זו הייתה תחילתה של שותפות, שתוצאותיה, לאחר  –ויצמן הופנה ישירות אל שר החוץ 

, בתגליתו, לא רק בחינה מדוקדקת, הייתה הצהרת בלפור המפורסמת... כך שד"ר ויצמן

 ."סייע לנו לנצח את המלחמה, אלא אף השאיר את חותמו על מפת העולם

שוכנעו מן הטיעון הזה רק משום שהצבא  ,מס בלפוריושר החוץ ג' ,לויד ג'ורג הממשלה

 .טניה היה על סף התמוטטותישל בר

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, זמנים, רבעון להיסטוריה, "ויצמן: מדע בשירות הפוליטיקהחיים , יהודה ריינהרץ ומירי קרסיןמצוטט מתוך:  1

 .1986, 20חוברת 
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 וסטפאן וייס פרופ' וייצמן מגייס את לואיס ברנדייס

פרופ' וייצמן הבין שבכדי לממש את ההתחייבות שנתן לבריטים בדמות תמיכה של הנשיא 

אך ראשית,  למהלך. פאן וייסטוס האמריקאי בהצהרה, עליו לגייס את לואיס ברנדייס

 ומה הוא תפקידו בתקופה האמורה.חשוב להבין מי הם אותם מנהיגים ציונים יהודיים 

 סטפאן וייס

יהדות ארצות  וממנהיגי רב רפורמי היה(, 1874-1949)ס, שמואל ויי פאן )סטיב(סט הרב

בשונה מרוב הרבנים  ,ציוני היה סויי .המאה העשרים במחצית הראשונה של הברית

. הרב וייס 1898-ב הרפורמים של אותה תקופה, והשתתף כבר בקונגרס הציוני השני

ות בעניין הרעיון לישוב יהדות היה מיודד עם נשיא ארה"ב ווילסון, וניהל איתו שיחות רב

, שהרעיון להכרזה של הממשלה הבריטית רק החל קורם עור 1917באוגוסט עוד העולם. 

, בעניין עמדתו בייסוד בית (במענה למכתבו של וייס)הנשיא ווילסון לוייס  2וגידים, כתב

, "לאור ההתקדמות של התנועה הציונית בארה"ב ובשאר המדינותלאומי בפלשתינה כי: 

 יש לשקול את הרעיון של בלפור".

 לואיס ברנדייס

אחד המנהיגים הרוחניים ו לוחם צדק משפטן,, (1941- 1856)לואיס דמביץ ברנדייס, 

הגדולים ביותר שקמו לעם היהודי במאה השנים האחרונות. אדם שנולד למשפחת 

מהגרים דלת אמצעים, ושנהפך רק בעזרת כישרונו ושכלו לאחת הדמויות המשפיעות 

ביותר בזירה המשפטית והעסקית בארה"ב. חלקים גדולים מהמצע ומהמדיניות של 

  -בשנת  .ווילסון, נשענו על רעיונות שקיבל מברנדייס של ארה"ב, וודרו 28-הנשיא ה

 , במהלךבית המשפט העליון בארה"בפעם ב-שופט היהודי הראשון אילמונה   1916

וזאת לאחר מסע קשה נחשב לציון דרך במעמדם של היהודים בחברה האמריקאית, ש

תפקיד  ר על כניסתו לביהמ"ש העליון, חייבה אותו לוות שעבר מינויו בסנאט האמריקאי.

הגה את מושג ברנדייס היה מי ש . יושב ראש הוועד הפועל הזמני לעניינים ציוניים

והשווה את החברה האמריקנית ל"סימפוניה" המורכבת מקבוצות  3"הפלורליזם התרבותי"

רציונל שיישב בין ברנדייס פיתח בעקבות תפיסה זאת, גזעיות , אתניות ודתיות שונות . 

"כדי להיות אמריקנים טובים עלינו כי המפורסמת רתו י, אמת . ואכןקניוציונות לאמרי

תה יהי להיות יהודים טובים יותר , וכדי להיות יהודים טובים יותר עלינו להיעשות ציונים"

 ".לסימן היכר של התקופה ונודעה בכינוי "הסינתזה הברנדייסית

 

 האיגרת ששלח וייצמן לברנדייס

                                                           
2  Brian Smollett, Christian Wiese, Reappraisals and New Studies of the Modern Jewish Experience, 
Brill, 2014, p 360 

, ירמיהו יובל עורך ראשי:, מבט אנציקלופדי - זמן יהודי חדש. תרבות יהודית בזמן חילונימארק א. ריידר,  3

 2008הוצאת ללמד"א, מהדורה שלישית, 
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לחודש ספטמבר  19 –, ביום ה אותה שלח ללואיס ברנדייס 4וכך כתב חיים וייצמן באיגרת

1917: 

 פרטי וסודי 

 ,מר ברנדייס יקירי

ראשית, הרשני להודות לך על המכתב האדיב ששלחת לי. אני מרבה להעריך את מילות 

הממשלה הבריטית שוקלת בקפידה רבה את נוסח ההצהרה  ...העידוד הבאות ממך

בזכות התנועה הציונית. בשלושת החודשים האחרונים מתנגדינו מקרב  (הצהרת בלפור)

הם פרסמו סדרה של חוברות ובהן נאומים של  ת.נאבקו בתנועה הציוני היהודים

התומכים בהשתלבות, והפיצו חוברות אלה ברבים. כפי הנראה הם התארגנו לקבוצה 

נו הציונים חשים צורך אנח ה.עכשיו נגד הציונים את מלוא השפעתחזקה למדי המפעילה 

יובא לכלל סיום על ידי  ם,ם בריטניה, שנמשך יותר משלוש שנישהמשא ומתן שלנו ע

השגת הצהרה מאת ממשלת בריטניה. למסמך כזה יהיה ערך עצום בשעה זו, ויאפשר לנו 

ישראל –לערוך את ההכנות הדרושות למקרה שהתקדמות הצבא הבריטי אל תוך ארץ

בים להיות מסוגלים להישען על משהו מוגדר, כדי שנוכל לבוא אל תתרחש בקרוב. אנו חיי

בני העם היהודי ולומר להם שיש לנו לא רק תקוות גדולות, אלא הצהרה מחייבת 

 .ממעצמה המסוגלת ונכונה ללחום למען ענייננו

 בברכה לבבית שלך בנאמנות רבה ח' וייצמן 

", ועד כמה היה חשוב מקרב היהודיםמתנגדינו הם אותם מתנגדים שכינה וייצמן: " אז מי

 ת התמיכה האמריקאית להצהרת בלפור?להכניע אותם באמצעו

על ממשלת בריטניה, או מדוע הכדור על גורל ההצהרה עובר לממשלת  הלחץ שהופעל

 ?ארה"ב

הייתה לשר הקבינט  לחודש ספטמבר האמור, 19 –, מיום ה הכוונה במברק של וייצמן

-יני הודו ויפסיק את כהונתו בקבינט המלחמה( היהודי והאנטי)שלימים ימונה כשר לעני

 אדווין מונטוגיו.  ,ציוני

מונטוגיו, היה בן למשפחה יהודית, שסלד מרעיון התנועה הציונית. וכך כתב השר 

הציונות  ", לפני הדיון בקבינט המלחמה: 1917יום השלישי לספטמבר גרת מבאמונטוגיו 

ידי אף אזרח פטריוטי של -פוליטית נכלולית, שאינה נסבלת עלתמיד נראתה לי כאמונה 

ישוב … הממלכה המאוחדת. אם יהודי אנגלי מסתכל על הר הזיתים ומייחל ליום שבו

-ישראל, הוא תמיד נראה לי כבעל מטרות שאינן עולות בקנה-לעסוק בחקלאות בארץ

ים הציבוריים של אחד עם אזרחותו הבריטית, וכמי שמודה שאינו זכאי לקחת חלק בחי

ומסכם בסוף המכתב בדרישה מקבינט ".בריטניה הגדולה או שיתייחסו אליו כאנגלי

אני חש שהממשלה מתבקשת להיות הכלי לביצוע משאלותיהם " המלחמה הבריטי ש: 

של ארגון ציוני שמנוהל ברובו, או לפחות כך היה בעבר, כפי שאומר המידע המצוי בידי, 

                                                           
 157-155,עמ'  1988,עם עובד,  1950ינואר  — 1885מבחר ִאגרות וייצמן: קיץ מעובד על פי ב' ליטבינוב,  4
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או לידתם מגיעים מארצות האויב, ובכך מנחיתה מכה אנושה ידי אנשים שבמוצאם -על

הייתי אומר ללורד .ארצה היהודים-על החירויות, המעמד והזדמנויות השירות של בני

-רוטשילד שהממשלה תהיה מוכנה לעשות כל שביכולתה כדי להשיג ליהודים בארץ

אמונות דתיות  ישראל חירות מלאה להתיישבות וחיים בשוויון עם תושבי הארץ שיש להם

 .”אחרות. אני מבקש שהממשלה לא תלך מעבר לכך

המכתב הזה, לצד לחץ אותו הפעיל השר היהודי על חברי הקבינט, הוביל את הזמנתו 

לישיבה שהייתה בקבינט )על אף שהוא לא היה חבר בה( ולהציג את עמדתו הנחושה 

ורית של חברי כנגד ההצהרה. מונטגיו הצליח בכישרון רב להטות את העמדה המק

הקבינט, ובמיוחד על רקע העובדה כי הוא עצמו היה יהודי. ההחלטה של הקבינט אם כן 

לדחות את המהלך כולו כדי לבחון הייתה להעביר את הכדור לידיים האמריקאיות, ו

 ?ציונית-הברית יתמוך בהצהרה פרו-שאלה חדשה לגמרי: האם נשיא ארצות

 בעניין הכרזת בלפור המתנגדים האמריקאיםעמדת 

ארה"ב בעניין הקמת בית לעם היהודי בפלסטינה, על חשבונה של עמדתו של נשיא 

לאחר שנשלחה אליו הפנייה . ה לתמיכה מובהקתהאימפריה העות'מנית, לא זכת

הנשיא ווילסון ע"י ממשלת בריטניה לגבי כאמור , נשאל בעקבות ישיבת קבינט המלחמה

הצהרה שתפעל למען האינטרסים של הארגונים הציוניים עמדתו בעניין האפשרות של 

אך  להחלטה בנושא. 5בפלשתינה. הנשיא ווילסון השיב באותה העת כי הוא "איננו בשל"

לא היה בשל, האנשים מסביבו פעלו במפורש כנגד אימוץ אמריקאי  עצמו לא רק שהוא

ה, רוברט לנסינג, אותו כתב מזכיר המדינשנכתב לאחר ההכרזה,  6להצהרה שכזו. במזכר

מונה לנסינג שלוש סיבות מדוע על  ,1917לחודש דצמבר  13 –לנשיא ווילסון ביום ה 

 ארה"ב להתנגד להצהרת בלפור:

מנית. צידוד בהצהרת בלפור ארה"ב איננה נמצאת במלחמה עם האימפריה העות' .1

 תמיכה בהעברת שטח חסות מידי הטורקים לידיים בריטיות. משמעותה הינה

הציונית איננה קונצנוס בקרב יהדות העולם וצידוד בצד הציוני דווקא,  התנועה .2

 יכניס את ארה"ב לפוזיציה בה היא מעדיפה פרדיגמה מסוימת בקרב היהודים.

לנד" והאתרים הקדושים לידיים יהודיות, -"הולי-מסירה של שליטה מלאה של ה .3

ם היה חלק עלול לעורר אי נחת בקרב הקהילה הנוצרית, שמרגישה כי ליהודי

 בצליבתו של ישו.

 ס?ומי אתה הקולונל הא

                                                           
5 RN Lebow, Woodrow Wilson and the Balfour Declaration, The Journal of Modern History 

Vol. 40, No. 4 (Dec., 1968), p 501 
 
6 Michael T. Benson, Harry S. Truman and the Founding of Israel, Praeger, 1997, Page 19 
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נשיא  יועצו הקרוב ביותר של ,אמריקאי ודיפלומט פוליטיקאי היהאדוארד מנדל האוס, 

 ".האוס קולונל" על אף שלא נשא דרגה צבאית נודע בכינוי .וודרו וילסון ארצות הברית

החברות בין הנשיא ווילסון להאוס הולכת לתקופה בה כיהן ווילסון כמושל ניו ג'רזי וסייע 

לאחר בחירתו של ווילסון לנשיא ארה"ב, הפך  .1912לו במהלך הבחירות לנשיאות בשנת 

-נל האוס ליועצו הקרוב והאיש הלוחש על אוזנו. האוס עבר אף להתגורר בבית והקול

, שדרשה את הבכורה כ"יועצת הבכירה של ילסון עם רעייתועד לנישואיו של וו 7הלבן

הנשיא". הנשיא ווילסון מינה את האוס להיות שליחו האישי למשימות דיפלומטיות ובהם 

, ומאוחר יותר 1914-1916כשליח האישי של הנשיא לניסיונות השלום בין השנים 

. אולם החלק החשוב ביותר בהקשר זה של 1919-ב פריזהשלום ב  תלוועידכשליח 

כדרכם של חברים טובים, הסיפור  העבודה מתייחס דווקא ליחסיו הקרובים עם ברנדייס.

"שופט היהודי הייצוגי -התחיל דווקא עם התנגדות נמרצת של האוס למינויו של ברנדייס ל

שתף פעולה בנושאים במרוצת השנים הפכו השניים לחברים טובים והרבו ל, אך 8הראשון"

 שונים שעמדו על סדר היום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Charles E. Neu, Colonel House: A Biography of Woodrow Wilson's Silent Partner, Oxford University 
Press, 2015, page 87 
8 Godfrey Hodgson, Woodrow Wilson's Right Hand: The Life of Colonel Edward M. House, Yale 
University Press, 2006, page 73 
 



7 
 

 

 -יפרק שליש-

 המהפך בעמדת הנשיא ווילסון

 בהסכמה האמריקאית וסטפאן וייס של השופט ברנדייס חלקם

, 1931לחודש נובמבר  13 -, ביום השל השופט ברנדייס ביום הולדתו השבעים וחמשה

, מנהל הסוכנות מנחם סוקלוב, שצוטט 9דבריםנערכה קבלת פנים לכבודו, ושם נשא 

 כאומר:

"After a most necessary revision, President Wilson, acting through Colonel 

House, who was in full sympathy with the Zionist aims, authorised cabling to 

the British Government the version that was published, and to which all the 

Allied Governments in turn gave their approval." 

המברק אותו היה קשר הדוק בין הקולונל האוס לשופט ברנדייס.  אנחנו יודעים כאמור כי

של השופט ברנדייס והרב  בהשתתפותם 10קיבל ברנדייס הוציא לפועל פגישה שהתקיימה

, שתפרוץ את הדרך עם הקולונל האוס 1917לחודש ספטמבר  23 -ביום ה ,סטפן וייס

 11בתום הפגישה הבריק ברנדייס לוייצמן את המברק הבאלהסכמתו של הנשיא ווילסון. 

 :לחודש ספטמבר 19 -בתשובה למברק שהוצג קודם לכן מוויצמן לברנדייס ב

“From talks I have had with the President and from expressions of opinion 

given to closest advisers I feel that I can answer that he is in entire sympathy 

with declaration quoted in yours of 19th.” 

, הצמד הצליח לגייס את הקולונל 12כמתואר בספרו של יורפסקי ,לנו מהפגישה כידוע

ב הקולונל וכתב מזכר לנשיא המסכם בסיומה של השיחה, יש האוס לשכנע את הנשיא.

וכך כתב ריטי. את הטיעונים בעד התמיכה האמריקאית בשאלת קבינט המלחמה הב

 לקולונל האוס בהא לישנאתשובה  מזכרבהנשיא ווילסון 

                                                           
9  Judge Brandeis Reaches 75th. Birthday: Tributes from Mr. Nahum Sokolov President of Jewish 
Agency, JTA, November 13, 1931, https://www.jta.org/1931/11/13/archive/judge-brandeis-reaches-
75th-birthday-tributes-from-mr-nahum-sokolov-president-of-jewish-agency-mr 
 
10Melvin L. Urofsky, Letters of Louis D. Brandeis: Volume IV, 1916-1921: Mr. Justice Brandeis, SUNY 
Press, New-York, 1975 
 
11 R.H.S. Crossman, Gentile Zionism & the Balfour Declaration, Commentary 33 (June 1962), 
https://www.commentarymagazine.com/articles/gentile-zionism-the-balfour-declaration/ 
 
12Melvin I. Urofsky, American Zionism from Herzl to the Holocaust, U of Nebraska Press, 1995, page 
212 
 

https://www.commentarymagazine.com/articles/gentile-zionism-the-balfour-declaration/
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:"I find in my pocket the memorandum you gave me about the Zionist 

Movement. I am afraid I did not say that concurred in the formula suggested 

from the other side. I do, and would be obliged if you will let them know" 

שמנהל חיים וייצמן, יחד  13המברק נשלח לאנגליה והופך למרכז השיחה בארוחת הבוקר

רדיאן. סי.פי סקוט, עורך העיתון מנצ'סטר גאעם ראש ממשלת בריטניה לויד ג'ורג' ומר 

ההחלטה היא להביא את הנושא לדיון נוסף לאור תמיכת הנשיא ווילסון. במהלך ישיבת 

מציג בלפור את המכתב  1917, מיום הרביעי לאוקטובר, 245קבינט המלחמה מס' 

הנשיא וילסון מתייחס בעין יפה עד מאוד לתנועה : "כאומר 14בל מווילסון ומצוטטקשהת

תערב מונטגיו בנוסח ההצהרה ומנהל קרב בלימה לבטל אלא שפעם נוספת, מ .”]הציונית[

וסח את רוע הגזירה, או לכל הפחות לעקרה מתוכן. ההחלטה לבסוף הייתה לנסח נ

מוגבל יותר, עמום יותר ולשלוח אותו פעם נוספת לנשיא ווילסון ולקבל את הסכמתו 

 לנוסח המוצע.

 ההצהרהישיבת קבינט המלחמה השלישית וקבלת ההחלטה על נוסח 

לנשיא ווילסון לשמיעת עמדתו בעניין הנוסח המרוכך,  כאמור, הנוסח המחודש נשלח

ציוניים לנוסח המוצע. שר החוץ בלפור, שלח בעצמו, -לאחר ההתנגדות של מחנה האנטי

לידי קולונל האוס, באמצעות השגריר של הנוסח המוצע באמצעות העברה אישית 

בפנייה  .יוצר וייצמן שוב קשר עם ברנדייס ,1917 באוקטובר 9-ב האמריקאי בלונדון.

, ולהבטיח את מפציר וייצמן בברנדייס לפעול לגבש עמדה ציבורית התומכת בהכרזה

לקבלת  15תמיכתו של הנשיא ווילסון. הנשיא ווילסון, לאחר שקיבל את הפניה, העבירה

 אמריקאית(.-תהאס )עיתונאי ומזכיר התנועה הציוני-חוות דעת מברנדייס, סטפן וייס ודה

דעתם החיובית על ההצהרה וחשיבותה לתנועה -לאחר שהעבירו השלושה את חוות

 לשלושה מהקולונל האוס להודיע 16ווילסון נית האמריקאית וליהדות ארה"ב, מבקשהציו

עביר את המלצתו החיובית לידי ממשלת יכי לאחר שקרא את הנוסח המוצע, הוא 

באוקטובר מודיע וילסון לקולונל האוס שהצהרת האהדה הבריטית  13-ב בריטניה.

לציונות מקובלת עליו, אך הוא לא יצהיר זאת עדיין בפומבי. למחרת ברנדייס מדווח זאת 

מועברת באופן רשמי, באמצעות מתווכים, ההסכמה של  באוקטובר 16-לוויצמן, וב

ובר מתקיימת סוף סוף ישיבת באוקט 31-ב הנשיא ווילסון לקבינט המלחמה הבריטי.

סייקס  ה. בתום הדיון, יוצא השרהשלישית והאחרונה, העוסקת בהצהר קבינט המלחמה

הקבינט מסמיך את   ”!ר ווייצמן: זה בן”ד“ואומר לוויצמן שממתין בחוץ נרגש:  ,מהקבינט

 בלפור להכריז את הנוסח הסופי שהוסכם:

בית לאומי לעם היהודי  (establishment) ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה ייסוד“

ישראל ותעשה כמיטב יכולתה לקדם הגשמת מטרה זו, תוך הבנה ברורה, שלא -בארץ

יהודיות -ייעשה דבר הכלול לפגוע בזכויותיהן האזרחיות והדתיות של הקהילות הלא

                                                           
 R.H.S. Crossmanשם,  13
 שם, ברץ 14
 Melvin I. Urofsky, 19 שם 15

16DRAMATIS PERSONAE Wilson Approves Text of Balfour Declaration,  

http://today-in-wwi.tumblr.com/post/166489215093/wilson-approves-text-of-balfour-declaration
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ישראל, או בזכויות ובמעמד המדיני שנהנים ממנו היהודים בכל ארץ -הקיימות בארץ

 .”אחרת
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