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"ירושלים היא לא לונדון": תגובותיו ושימושיו של אליעזר 
בן־יהודה באירועי ציון יום הצהרת בלפור )1920-1919(

גדעון קוץ

ביום פרסומה של הצהרת בלפור לא יצאה לאור בארץ ישראל עיתונות 
עברית או יהודית. היא נאלצה להפסיק את הופעתה בהוראת השלטון 
התורכי במלחמת העולם הראשונה, ותחייתה תחת השלטון הבריטי 
הייתה אטית. הגנרל אלנבי נכנס לירושלים ב־9 בדצמבר 1917, כחודש 
אחרי ההצהרה, אך הצנזורה הצבאית הבריטית התירה להוציא לאור 
עיתונים רק ב־4 באפריל 1918, והעיתון העברי הראשון יצא בקהיר 
על ידי הצבא, חדשות הארץ. הגיליון הראשון של הארץ כעיתון ציוני 
עצמאי הופיע בירושלים ב־18 ביוני 1919. שבועון תנועת העבודה, 
הפועל הצעיר, החל לצאת לאור ביפו ב־22 בנובמבר 1918. איש 
התקשורת העברי הבולט בתקופה שלפני המלחמה, אליעזר בן־יהודה, 
ובנו איתמר בן־אבי, הצטרפו תחילה לשורות הארץ, אך הקו המתון, 
הייצוג המוגזם לדעתם של העולים מרוסיה על חשבון תושבי הארץ 
הוותיקים, ובראש ובראשונה רצונם לחדש את אימפריית העיתונות 
של המשפחה, הביאו להקמת עיתון משלהם, דואר היום, שגיליונו 

הראשון יצא לאור ב־8 באוגוסט 1919.
לנוכח ההתלהבות הכללית שבה התקבלה ההצהרה בחוגים הציוניים 
והלא־ציוניים באירופה ובעולם, רק במקום שבו נועד לקום "הבית 
הלאומי" עמדה ההבטחה החדשה במבחן. ההסתדרות הציונית שיגרה 
את 11 חברי ועד הצירים, שבראשם עמד תחילה חיים וייצמן, שהוחלף 
עם שובו ללונדון במנחם אוסישקין. הוועד היה אמור לנסות לכונן 
יחסים ממוסדים בין הנציגות היהודית המקומית לממשל הבריטי 
החדש, אך זה לא מיהר להפגין רצון לשיתוף פעולה כזה, במיוחד לא 
עם "ציונים מבחוץ". בשעה שההנהגה הציונית העולמית המשיכה 
במאמציה לקדם את מתן המנדט על ארץ ישראל לבריטניה הגדולה, 
תחושותיהם של הציונים המגשימים היו מעורבות. דואר היום נתן 
להן ביטוי אך הדגיש את תמיכתו העקרונית והבלתי ניתנת לערעור 
של העורך במהלך הדיפלומטי של ההצהרה ובהערכתו ההיסטורית 
והתקשורתית למשמעותה. חתימת הצהרה מדינית או חוזה דיפלומטי 
הם גם "אירוע מדיה", מונח שטבעו אליהוא כץ ודניאל דיין לאירועים 
טלוויזיוניים בני זמננו.1 אפשר למקם הסכמים מעין אלה בקטגוריית 
"הכיבושים" על פי הגדרותיהם של כץ ודיין,2 במיוחד אם הם תוצאות 

של מלחמה ולחימה וכשההבטחה הבריטית לציונים באה על רקע 
כיבוש פלשתינה בידי הבריטים מידי תורכיה. 

ההזדמנות הראשונה לעסוק ישירות בהצהרה ובחשיבותה הייתה 
כשמלאו שנתיים לחתימתה. אמצעי התקשורת עסקו אז בתיאור 
הטקסים שנערכו בארץ ובתפוצות, ובמיוחד בבירת "בעלת הבית" 
החדשה, שהעניקה את ההצהרה. הריטואלים של ימי הזיכרון נכללו 
אצל כץ ודיין בקטגוריית ה"הכתרות".3 ימי הזיכרון הם אירועים 
יזומים, ציבוריים ותקשורתיים, שנועדו להבליט את השלכות האירוע 
המקורי עצמו, ובמקרה זה, לקדם את יישומו המדיני. המודל כאן הוא 
דו־שלבי, אירוע שמציין אירוע. בן־יהודה, כאיש תקשורת מיומן, 
השתמש באירועי ציון יום ההצהרה כדי להסביר לקוראיו, על דרך 
ההשוואה, את עמדותיו ופרשנותו לאירוע המקורי ולמצב המדיני 
שנוצר. בכך הוא הרחיב את השימוש שנהג לעשות באירועי מדיה 
בתחום החדשות הכלליות גם לדיווח ולפרשנות מדינית.4 ב־5 בנובמבר 

1919 נדפס בדואר היום הדיווח הלא חתום הבא.

חגיגת ב' בנובמבר בירושלים

שנה ג' להצהרת בלפור

ביום ב', י' חשון, בשעה ה' אחה"צ הזמין ועד העיר ליהודי ירושלים את נכבדי 
המטרופולין שלנו רבניה ומשכיליה לחגיגת השנה השלישית להצהרת בלפור 

שנערכה באולם הגדול של ביה"ס למל.
בשעה המיועדת היה אולם ביה"ס הנז' ]הנזכר[ המואר באור לוקס ומקושט 
בתמונות המנהיג הגדול וגדולי עמנו – מלא מפה לפה עד אפס מקום. כל 
ירושלים העברית לעדותיה ולמפלגותיה, רבניה ומשכיליה, היתה נוכחת 
בחגיגה. בין הנאספים היה גם אורחנו הרה"נ יעקב מאיר, ראש רבני סלוניק 

ועוד אורחים ממצרים.
החגיגה נפתחה בשיר "ארץ מולדת" שהתזמורת העברית נגנה, ומר דוד 
ילין, יו"ר ועד העיר ליהודי ירושלים, עלה אח"כ הבמתה ובסגנונו העשיר 

והמלוטש ובהגיתו המזרחית היפה נשא את הנאום היפה הבא לקמן...

הכותב הביא כמה ציטוטים מן הנאום. אחרי המליצות הצפויות הגיע 
לחלקו הפוליטי־התקשורתי, שעסק בחוסר האמון שנוצר בדעת הקהל 

בירושלים שאותו ביקש להשקיט.
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כלנו זוכרים את ההתלהבות הגדולה של השנה שעברה, והנה עתה רואים 
הננו התגברות רפיון הרוח ודכדוך הנפש, בשעה שאין שום סבה לזה. אמנם 
שנה עברה מאז ושינויים גדולים טרם נתהוו, אך לזה גרם המצב הבלתי ברור 
עדין גם בארצות אחרות ]...[ שנה של התבוננות הוראתנו כי כדי להשיג דבר 
דרושה עבודה מחמירה התאמצות בלתי פוסקת. ומי שמראה עצמו ראוי למה 
שנותנים לו משיג מה שיש לו להשיג. הצהרת בריטניה היא המחאה אשר כל 
אנגלי המכבד עצמו רואה עצמו מחויב לפרעה כמה שיעלה על חלקו. דברים 

כאלה שמענו בתוך שיחות בחוגים ממשלתיים גם פה וגם בחו"ל.
מנהיגינו מדברים אלינו בבטחון ואנו מאמינים בם ובלבותיהם. עלינו 
להשען מעתה על עבודתנו ולהתאמץ בכל כחנו. זכינו לחיות בדור של 
אתחלתא דגאולה מקוים אנו שנגיע גם לאמצעיתה ואולי גם לקצה. אבל 
זכויות גוררות גם חובות, וכל אחד מאתנו צריך לחשב יום יום עם נפשו: מה 

עשיתי היום לעמי, ואיזו תועלת הבאתי לקיומו ולפדותו.

פרשנותו הרשמית של בן־יהודה התפרסמה בדואר היום ב־7 בנובמבר, 
והוא עשה בה שימוש רטורי בהשוואה בין החגיגות בירושלים ובלונדון, 
לטובתה של לונדון. כשהוא גייס את שני אירועי המדיה להעברת 
המסר המדיני שלו, בן־יהודה לא היסס להפחית מערכה ומרישומה 
של החגיגה בירושלים אפילו בהשוואה לתיאור שהתפרסם בעיתונו 
יומיים קודם לכן ושאותו הכפיף לפרשנותו: צניעות ו"ענווה" קיצונית 

בירושלים מול "פאר והדר" בלונדון.
בירושלים ובלונדון

בשתי הבירות היותר גדולות וחשובות לנו, בירושלים ובלונדון, חגגו את 
יום השנה של הצהרת בלפור.

בירושלים חגגו – אני משתמש במלה זו בהשאלה – את היום הזה, שהוא 
היום היותר גדול בדברי הימים החדשים של עמנו, כמו שידעתם: בענוה, 
כמעט בחשאי, באולם קטן שנתאספו בו כמאתים או שלש מאות איש ואשה, 
נגנה תזמרת העברים בקול של ענוה אחת הגינו שלנו, ונשאו שני מנאמים, 
ובנגינה ענותנית של התקוה נפטר הקהל לביתו. לא מהממשלה הרשמית ואף 
לא מהממשלה שלנו לא היה איש באותו מעמד ]...[ מהממשלה הרשמית לא 
נשלחה להחגיגה אפילו מלה של ברכה, ומהממשלה שלנו הגיע מכתב קטן 

מלא אמנם רגש של בטחון גמור אך מנוסח בענוה רבה.
זו היתה חגיגת הצהרת בלפור ביום השנה השלישית, בירושלים.

ושם בבירת העולם, בעיר האם של ממלכת בריטניה הגדולה, חגגו את 
היום הזה כמוכן כמו שידעתם, כמו שנתפרסם בהעתונים שלנו ביום אתמול.

בפרסום ותפארה, באולם הגדול והמפואר של בית הזמרה של לונדון, בהמון 
גדול של אלפי אנשים מהחוגים הותר עליונים מהיהודים וגם מלא היהודים, 
נערך גלוי דעת אמתי, נהדר, להמאורע הגדול הזה. לורד רוטשילד היה היושב 
ראש,5 כל גדולי הציבור היהודי וכל ראשי הציוניות היו נכחים באותו מעמד, 
ומבאי כח הממשלה הרשמית, משר החיצון החדש כורזון ]קרזון[6 ומסיר לורד 

רוברט ססיל,7 ומשר מדינות הים ]שר המושבות[, הגיעו מברקים של ברכה 
והתנצלות שלא יכלו להיות בעצמם נכחים בחגיגה זו. וכל כמעט פה אחד 
אמרו בדברים מפורשים, כי שום שנוי לא קרה ברגשי ממשלת אנגליה ובכונתה 
בענין יצירת נחלה לאמית לעם ישראל ארץ אבותיו, וכי המעמד המסובך של 
עניני המדינות הכללים גרם שנתעכב דבר קיום הצהרת בלפור בדרך רשמי,8 
אולם מיד כשיחתם השלום עם תורקיה והממונות ]האחריות, כלומר המנדט[ 
על ארץ ישראל תנתן לאנגליה בדרך רשמי החל תחל הממשלה מיד במעשה 

הוצאת ההצהרה לפעלה ועזר תעזר ליהודים בזה בכל אשר לאל ידה.
חגיגה כזאת בעיר האם של אנגליה, בעצם זמן המאורעות של מצרים, בתוך 
הזעקות ודברי האיומים של כל אלה ה"כאדי" של דמשק,9 ודברים מפורשים 
האלה מצד באי־כח הרשמיים של ממשלת אנגליה בזו החגיגה – דים להניח 

הדעת ולהשקיט הלב של היותר פקפקנים שבנו.
זה הבדל אופן החגיגה בירושלים ובלונדון. הוא עדות ברורה להבדל 
הרוחות בחוגים הרשמיים שבירושלים ובלונדון, ואין ספק כי כלנו רוצים יותר 
בזה ההבדל מאשר לו היה להיפך. מה סבת ההבדל הזה? לא פה המקום להכנס 
בברור הדבר לכל עמקו. בודאי, במדה מן המדות גורם לזה הבדל המקום, 
מעמד הרוחות בקרב חלק מעם הארץ כאן, שהכל מודים שצריך לשים אליו 
לב. אך אין לכחד כי עוד סבות אחרות עושות שהממשלה הרשמית המקומית 
מתנהגת ביחס להצהרת בלפור בזהירות עוברת אולי גבול הראוי. להצבור 
היהודי פה זו הזהירות הקיצונה של הממשלה המקומית גורמת הרבה מצוקה 
רוחנית, ואין לתמוה כי יש שזה מעמד הרוח מביא לפעמים עד לידי יאוש. 
אך כל ידיעה וידיעה הבאה משם, מלונדון, היא מבשרת ואומרת בשפה 
ברורה, כי שם לא כך המעמד, כי שם, בחוגי הממשלה העליונה, שסוף דבר 
בידיה ורק בידיה, גורלנו נתון. שם, בלונדון, הממשלה והעם רואים בהצהרת 
בלפור אחד מיסודי המדיניות האנגלית, והחלטה גמורה אצל הממשלה והעם 

להוציא הצהרה זו לפעלה.
ומהבדל זה שבין ירושלים ולונדון אין לנו להסיח דעתנו אפילו לרגע 
אחד. אין אנו בקיאים בדרכי הנהגת ממשלת אנגליה, וקשה לנו להבין איך 
אפשר שבממשלה ארופית יהיה הבדל ברוח בין הממשלה המרכזית ובין באי 
כחה במדינות הים שלה. אנו רגילים בסדרי הנהגות ממשלות מרוכזות עד 
המדרגה האחרונה, ממשלות שכל גלגלי המכונה העצומה מתנועעים בכח 
תנועה מרכזית יחידה, שמנעה את כל הגלגלים בתנועה אחת אך כנראה, 
ממשלת אנגליה איננה ממשלה מרוכזה במדה זו. החסרון הוא זה או מעלה? 
דברי הימים של אומה זו מעידים על כל פנים עדות אחת, שבדרך זה עלה 
בידיה לפרוש ממשלתה על מדינות עצומות במרחקי ארץ והיא יודעת לשמור 
אותן תחת שלטונה. וטיבה זה של ממשלת אנגליה אנו צריכים לזכור בכל 
מקרה ומקרה. בכל מאורע שמביא אותנו לידי התרגשות פחות או יותר צודקת. 
אין ספק, כי זה ההבדל ילך הלך וקל בה במדה שהצהרת בלפור תתחיל 
להתגשם. הממשלה המקומית, שהיא עתה צבאית כלה, תהפך לממשלה 
אזרחית, שתפקידה הרשמי יהיה לעזור לנו בהתגשמות ההצהרה. זו הממשלה 
שלעתיד לבוא בודאי תהיה קרובה ברוח לממשלה המרכזית, ידע תדע יותר 

לורד וולטר ליונל רוטשילדלורד ארתור ג׳ימס בלפורדוד יליןאליעזר בן — יהודה
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למה נשלחה הנה ומה הן חובותיה אלינו. אבל, גם אז אפשר שעוד יהיה הבדל 
מה בין ירושלים ולונדון. גם אז אולי לא כל הפקידים ידעו או ירצו לדעת את 
כונתה ומגמתה של הממשלה המרכזית. מקרים לא נעימים, פחות או יותר 

חשובים, אפשר שיקרו גם אז מעת לעת. ובכל פעם עלינו זכור הדבר הזה:
ההבדל בין ירושלים ולונדון.

זהו עיקר גדול וחשוב לנו עתה, בתחלת חיינו החדשים. בעוד זמן קצר 
נתחיל אלה החיים. בעוד חדשים מספר יתקע השופר הגדול, אשר יכריז לכל 
באי עולם וגם לכל יושבי הארץ הזאת, כי ארץ ישראל היא באמת ארץ נחלה 
של ישראל. אך עולם כמנהגו נוהג. מהפכה כל כך גדולה ועצומה במעמד 
הענינים אינה נעשית על נקלה, פתאום, בבת אחת, בלי כל מכשולים כמו בקסם. 
על הדרך הקשה, הקשה מאד, שיהיה עלינו ללכת מעתה, עלינו יהיה לשים 
לנגד עינינו כל הימים את העקר הזה, כי לא כל מעשי הממשלה המקומית 

מתאימים עם הכונה והמגמה של הממשלה המרכזית.
בענוה חגונו את יום הצהרת בלפור פה, בירושלים, ובפאר והדר חגגו 
את החג זה, בהשתתפות באי כח הממשלה המרכזית, שם בלונדון. המעשה 
הזה צריך להיות לנו עתה מעין אות ומופת בחיינו החדשים. הדברים אשר 
שלחו באי כח הממשלה האנגלית להחגיגה הזאת הם שלומים לנו, ובמדה 
מספקת, לכל המתרחש מסביב לנו פה. לא מפי אלה נחיה חיינו החדשים. 
דברים מפורשים כאלה אמורים בכל כך רשמיות בשעה כל כך חמורה, אינם 
מניחים מקום לספקות ופקפוקים. שרי הממשלה של בריטניה הדולה אינם 
מדברים כך להתל בעם כלו. הקול שאנו שומעים משם, מלונדון, הוא כל כך 
גדול וחזק ונהדר, שברוח שקט ובלב בטוח אנו יכולים להביט על כל הנעשה 

פה, גם אם אין הכל לפי רצוננו.
י"ג חשוון, שנה ג' להצהרת בלפור,

א' בן־יהודה

המלצתו של בן־יהודה הייתה, אפוא, להתאזר בסבלנות, לחכות 
להמשך התהליך המדיני ותוצאותיו, ובמקביל לא לחדול מן הפעולה 
המעשית בשטח. לא להיכנע לרושם הקשה של ירושלים ולחכות 
לחדשות הטובות מלונדון. השנה שתבוא תגרום, מצד אחד, יאוש 
וביקורת על ההצהרה, מפני שאינה מיושמת בשטח ובגלל הטראומה 
של ההתקוממות הערבית והפרעות באוכלוסייה היהודית. מצד שני, 
ועידת חבר הלאומים בסן רמו אישרה את המנדט הבריטי על ארץ 
ישראל והתנתה אותו רשמית ביישומה של תכנית הבית הלאומי. 
הצהרת בלפור עוגנה בחוק הבין־לאומי, כדרישת הציונות המדינית. 
אירוע "כיבוש" נוסף הוא שלב שני להצהרה עצמה. לארץ הגיע הנציב 
העליון הראשון, סר הרברט סמואל, אירוע שיש שהעניקו לו משמעות 
דתית עד משיחית – מעשה נסי. לפי כץ ודיין זה היה אירוע מדיה 
בפני עצמו שיכול להיכנס לקטגוריה של "הכתרה". בן־יהודה השתמש 
גם באירועים אלה כדי להדגיש את המשמעות ואת הפרספקטיבה 
שהוא העניק להצהרת בלפור והצדיק את ההתלהבות והאופטימיזם 
שבדבריו נוכח השינוי שחל במשמעות ההצהרה שלוש שנים ממתן 

ההצהרה, לעומת המצב ששרר שנה קודם.
ב־2 בנובמבר 1920 הקדיש דואר היום גיליון מיוחד למלאת שלוש 
שנים להצהרת בלפור. בראש העמוד הראשון התנוססה הכותרת "גיליון 

ההצהרה", והמאמר הפותח היה של אליעזר בן־יהודה.
שנה ד' להצהרת בלפור.

היום ראש השנה הרביעי להצהרת בלפור, אך ראש השנה זה אינו דומה 
לשלשה אחיו שקדמו לו.

ראש השנה זה הוא הראשון אחרי סן רימו, הראשון תחת נציבותו של 
הרברט סמואל.

ושני המעשים האלה, סן רימו ונציבותו של הרברט סמואל, נותנים ליום ראש 
שנה זה את צורתו, כי התבחין של המאורעות בהדוריה ]בהיסטוריה[ הלאמית 
של כל עם ועם, כמו גם בהדוריה הכללית, העולמית, הוא: מה היא פעולתה של 
הזקנה עליהם. יש מאורעות שביום הולדם ]הוולדם[ הם מזהירים כזהר כוכבים 
מהכבוד הראשון, אך ככל מה שאלה המאורעות מזקינים, משנה לשנה אורם 
הולך הלוך וכהה. ויש מאורעות שביום שארעו לא היה אורם מבהיק ביותר, 
והיו חכמים, או מתחכמים, שבזו לו, שכפרו בעקר היותם כוכב ברקיע הדוריה, 
אך ראה: כל מה שהם מזקינים אורם הולך ומבהיק, זהרם הולך ומוסיף, ומוסיף.

אלה הם מאורעות גדולים באמת בדוריה.
ומזה המין של מאורעות הוא המאורע שארע ביום השני לחדש נובמבר 

בשנה השלישית להמלחמה העולמית הגדולה. 
ביום הגדול, המאושר, ההוא, כשנתפרסם מכתבו של בלפור להציוניים 
שבו הצהיר בשם הממשלה האנגלית כי אנגליה רואה בעין יפה יצירת בית 
לאמי בארץ ישראל ועזר תעזר בכל מה שבכחה להוציא דבר זה לפועל – היו 
רבים לא בלבד בקרב אומות העולם אלא גם, ואולי בפרט, בקרבנו אנו, רבים 
שבזו למעשה זה, ששללו ממנו כל ערך מאורע של דוריה, שראו בו רק ערמה 
של תחבולות במלחמה מצד אנגליה המתוחבלת, התגרנית. ואני מעיד כי 
אפילו היותר ידידי אנגליה שבקרבנו, היותר רוצים בה, היותר מאמינים בה, 
אפילו הם פקפקו במסתרים. אלה המלים המעטות, הפשוטות שכאלו דברו 
על ענין קל שבקלים ממקרי יום יום, הכריזו דבר כל כך נהדר וכל כך יוצא 
כמעט מגדר האשרות הטבעית של אומות העולם בפרט אתנו, שבאמת היה 

קשה לראות בהן מעשה רב הערך.
אך זו גדולתו של זה המאורע, שלעולם יהיה חרות בדברי הימים בשם 
התפארה "הצהרת בלפור". מיום ליום הכה שרש. מחדש לחדש עשה ענף. 
הכל התחילו חשים כי ארע באמת מאורע בעולם המדיני. "הצהרת בלפור" 
הלכה ונהיתה מלה בהמלון של הלשון המדינית של אומות העולם. שום אומה, 
ותהי מי, לא יכלה מעתה לא לדעתה, ומכל שכן למחקה. הצהרת בלפור נהיתה 

מושג מדיני בכל כחו של מונח זה.
ושתי שנים רחף מושג מדיני זה בחללו של עולם המדיני, והיו רגעים 
שנזדעזעה האמונה בו אפילו בלבות היותר מאמינים. אלה היו הימים השחורים 
של "ההפגנות" המפורסמות ותולדותיהן הפרעות של חג הפסח האחרון. בימים 
ההם כהה אורה של הצהרת בלפור, וזו המלה הגדולה נהיתה כמעט למלה של 
זלזול, לכנוי של רמאות, לגניבת דעת, לתחבולה מדינית ממין היותר גרוע.

אך הימים השחורים ההם לא ארכו. באה סן רימו וזהר תפארתן של שתי 
המלים האלה, הצהרת בלפור, הבהיק בכל עזו.

שם במועצת סן רימו, שהשתתף בה גם ג'מס בלפור בעצמו, זו הצהרת 
בלפור שהיתה עד כה רק נשמה בלבד, התלבשה בגוף הראוי, ותהי ליצור חי, 
שלם. ושם נמצא גם אותו האדם שכמו בהשגחה פרטית נועד מראש להיות 
השליח הגדול להתפקיד. שאולי אין משלו בדברי הימים, להוציא לפעלה את 
הצהרת־בלפור. וכמו בכח הכרחי התעקבו אחרי כן המעשים הנפלאים זה אחר 
זה כמו שראינום אנו בעינינו. נציבותו של סיר הרברט סמואל, בואו לארצנו, 
היום הגדול של קריאת דבר המלכות באזני כל העם שנאמר בו במפורש כי 
אנגליה ניתנה הממונות על ארץ זו בתנאי מפורש להכינה לבית לאמי לעם 
היהודי, השמוש הרשמי הראשון בלשוננו בתור אחת הלשונות הרשמיות של 
הארץ, הצהרתו של הנציב שנשלח הנה להוציא את הצהרת בלפור לפעלה 
ומלא ימלא שליחותו זו באמונה, וכל פעולותיו במשך שלשת החודשים של 
נציבותו, כל אלה המעשים הם כמו פרוש ברור, מלא, לזו הצהרת בלפור, 
ואורה של זו ההצהרה מבהקת עתה מיום ליום יותר, ומיום ליום אתה חש 
ומרגיש יותר כמה מן החכמה, מן הגדלות ומן העמקות, יש באלה המלים 
המעטות, הפשוטות של הצהרת בלפור. ערעורים שנתעוררו בזמן האחרון על 
נוסח הממונות ]המנדט על ארץ ישראל[, גם הם אך מעידים על גדלה של זו 
ההצהרה, כי המערערים עצמם הגידו בדברים ברורים כי הסבה לערעורים היא 
מפני שבנוסח הממונות נעשו קצת שנויים בנוסח ההצהרה ]הכוונה לשינויים 

שהוכנסו בכתב המנדט[. 
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וזהו מה שעושה גדלו של יום השנה הזה של הצהרת בלפור. זה יום 
השנה הראשון שלה אחרי שכבר מלאה את תפקידה הראשון בסן רימו, ואחרי 
כבר עבר עליה גם זמן מה של נסיון מעשי, וזהר תפארתה לא בלבד שלא 
הועם אלא עוד מבהיק באור שבעתים. ואין ספק בדבר כי משנה לשנה עד 
סוף הדורות, יגדל וייף זהרה. יום הצהרת בלפור, ביום השני לנובמבר, יהיה 
לעולם אחד הימים הגדולים בדוריה. זמן יבוא וחג יחגו אותו כאחד החגים 
הלאמיים היתר יקרים לנו, ושמו של אבי הצהרה מפוארת זו, שמו של ג'מס 

בלפור, יהיה אחד השמות הקדושים בקדושה לאמית לכל העם.
א' בן־יהודה

למרות המודל האופטימי שבנה בן־יהודה, השלטון המנדטורי המשיך 
להתרחק מן ההצהרה המקורית שתהפוך עם הזמן לאזכור מעורפל 
של הבטחה ישנה לעתיד צעיר ומזהיר. התנועה הציונית לא תהיה 
שבעת רצון מפעילותם של הנציבים העליונים הבאים בארץ ישראל. 
התקופה עד לכינונה של מדינת ישראל תתאפיין ביצירה מתמשכת 
של עובדות מוגמרות בשטח ובמבחני כוח דיפלומטיים וצבאיים 
עם השכנים הערבים והמעצמה המנדטורית, בלי לפגוע, עם זאת, 
בחשיבותה ההיסטורית של ההצהרה במיוחד עבור המסד של "ההכרה 
הבין־לאומית" בלגיטימציה של השיח הציוני שאימץ ופירש אירועי 

מדיה מסוגים שונים להצדקת דרכו המדינית.
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