
מגילת
התקומה

 ארצי, בן חגי ד״ר של התקומה׳ ׳מגילת מתוך הרביעי הפרק
ישראל למדינת שנה 70 לכבוד לצאת שעתידה

 המדינית ההכרה
הציונית בתנועה

 הכרה להשיג הרצל זאב בנימין של מאמציו א.
פרי. נשאו לא ובמטרותיה הציונית בתנועה בינלאומית

 הסולטן עם השני; וילהלם הגרמני הקיסר עם נפגש הוא ב.
 השלישי עמנואל ויטוריו עם השני; תמיד עבדול התורכי

איטליה. מלך

הציונית. בתנועה לתמוך סירבו כולם ג.

 שהבהיר העשירי, פיוס האפיפיור היה מכולם ובוטה ברור ד.
 ואת ישו את היהודים יקבלו לא עוד שכל להרצל

 הארץ של הבעלים שוב שיהיו להסכים נוכל "לא הנצרות

הקדושה".

הציוני. לרעיון אהדה גילתה בריטניה רק ה.

 התיישבות של האפשרות עלתה אתה ומתן במשא ו.
 התכנית אך הבריטים, בשליטת שהיה בסיני, יהודית
מצרים. של הבריטי המושל קרומר, הלורד ידי על נדחתה

 הלורד עמד שבראשה בריטניה, הציעה הדיונים בהמשך ז.
 שבמרכז באוגנדה יהודית להתיישבות תכנית בלפור,

 על דבר של בסופו נדחתה הזאת התכנית גם אך אפריקה,
 של מותו לאחר שהתכנס השביעי, הציוני הקונגרס ידי

).1904(הרצלבתרס״ד

 הרצל את שירש וולפסון, דוד של המדיניות פעולותיו גם ח.
כולן. נכשלו הציונית, התנועה בהנהגת

 ההסתדרות עמדה הראשונה העולם מלחמת ערב ט.
שבורה. שוקת בפני - הקמתה לאחר שנה 17 - הציונית

 לאלנבי יעץ אהרונסון אהרן
 באר־ דרך צפונה לפרוץ
 המערך היה שם שבע,

 בהרבה דליל התורכי
 המבוצרת. בעזה מאשר

 מהירה פתע בהתקפת ואכן,
 הבריטי הצבא הצליח
 בט״ו באר־שבע את לכבוש
 ).31.10.1917( תרע״ח בחשוון

 צפונה הפריצה מכאן
 קלה הייתה הארץ לכיבוש
 בחשוון בכ״ב ומהירה:
 בחשוון ובל׳ עזה, נכבשה
יפו נכבשה

פעולה. עמה לשתף מוכן היה לא בעולם גורם שום י.

להצלחה. מהסיכוי התייאש היהודי העם גם יא.

 והגיעה גברה לאמריקה מאירופה היהודית ההגירה יב.
 היהודי הנוער של המעורבות מיליונים. של לממדים
 ההתבוללות וגם גדלה, ברוסיה הסוציאליסטיות בתנועות

 להיקפים עלתה אירופה במערב היהודי הנוער של
מבהילים.

 התורכי השלטון של ההתנכלות גברה ישראל בארץ גם יג.
 ועזבו התייאשו העולים מן רבים ולהתיישבות, לעלייה

הארץ. את

 ותסר מציאותי בלתי ימים באותם נראה הציוני החזון יד.

סיכוי.

 יצאה ואכזבה ייאוש של ימים באותם דווקא טו.
 "לארץ אירופה: לרבני קוק הרב של קריאתו מיפו

 לארץ הגדולה ישראל!"("הקריאה לארץ רבותיי, ישראל,
ישראל").

 אירופה יהודי את קוק הרב הזהיר ובמאמריו באיגרותיו טז.
 של סכנה הן - בגלות להם שנשקפות הסכנות מפני

וטמיעה. התבוללות של סכנה והן השמדה

 יהיה בטרם עצמכם את הצילו נפשכם, על "הימלטו יז.

הרב. זעק מדי", מאוחר

 הגיע הגאולה, זמן בא הפתרון! לא היא אמריקה לא, יח.
 לעם עתיד יש ישראל בארץ רק ולכן הביתה, לחזור הזמן

ישראל.

 נשארו הקהילות ומנהיגי הרבנים של רובם לצערנו, יט.
לקריאותיו־זעקותיו. ואדישים אטומים

צדק! קוק הרב אבל כ.

 מלחמת הנוראה, המלחמה מן דווקא הגיעה הישועה כא.
).28.7.1914(תרע״ד באב בה׳ שפרצה הראשונה, העולם

 המלחמה: בראשית כבר קוק הרב שחזה כפי בדיוק כב.
 משיח... כוח מתעורר בעולם גדולה מלחמה "כשיש
משיח ורגלי חדש ברוח העולם מתחדש המלחמה וכתום






