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לגזעם".משתייכותואינםלשונםאתיודעות

אחייניתובלפור,שלהראשונההביוגרפית

שגילה"הענייןעליו:כתבהדוגדייל,בלאנש

לאורךנמשךשלהםובהיסטוריהביהודיםבלפור

שלימדההישנההבריתמלימודנבעהואחייו.כל

כאשרהסקוטית.במסורתומגידולואמו,אותו

האינטלקטואליתהערצתווגדלוהלכוהתבגר

היהודיתבפילוסופיהלהיבטיםשרחשוהאהדה

המובעולםהיהודיתובעייתהיהודית,ובתרבות

עצומה.חשיבותבעלתבעיניונראתהדרני

שביזוכרתואניכך,עלבהתלהבותדיברהוא

הנוצריתשהדתהרעיוןאתממנוספגתילדותי

שאיןחובליהדותחייבותהנוצריתוהתרבות

תחתרעההשיבוהןהבושהולמרבהשיעור,לו

מהשבתמזעירמעטהיתהבלפורהצהרתטובה.

לעמנו.הזההחוב

ציון.שיבתחזוןהגשמת
אלנבי,אדמונדמשמאל:
סמואלוהרברטבלפור

לע"מצילום:

היהודי".לעםלאומי"בית
השניםשחלפוככל

להתכחשביקשווהבריטים
לאזןניסוהםלהבטחתם,

אותהולכווןההצהרהאת
יהודיםהארץלתושבירק

וערבים

התכוונולאהבריטים
עלהמדינהאתלנולהגיש
להקלרקאלאכסף,שלמגש
מיייסודה.אתלאפשראו

ההצהרהאתלממששנדרש
תלויבנוהיהודי.העםהיה
בזריםולאהדברהיה


