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 תקציר

בפרק הראשון מוצגים הגורמים שהביאו את . החלק הראשון של העבודה עוסק בעיון בתכנית האבאקואציה

הן בבחינה כלכלית והן מבחינת  -אירופהחשיפתו הרבה למצוקתם של יהודי מזרח . בוטינסקי לגיבוש התכנית'ז

כמו . האנטישמיות ההולכת ומתעצמת היוו גורם ראשי לגיבוש תפיסתו בדבר הצורך הדחוף בהגירת המוני יהודים

כן גורם משני היה השגת רוב יהודי מהיר בארץ ישראל שתחת המנדט הבריטי שישנה את המפה הפוליטית ויביא 

 .  ויציבה בארץ ישראללהיווצרות מדינה עברית גדולה 

האחד היה מסעות הסברה ונאומים רבים ברחבי העולם . בוטינסקי פעל בשני אפיקים שונים למימוש התכנית'ז

להצגת מטרותיו שכלל גם ניסיון להקים פרלמנט יהודי רחב שיכיל בתוכו את כל המפלגות הציוניות ויהווה אולי 

השני היה פעילות מדינית ענפה מול גורמים רבים . שכזאתגורם משמעותי מספיק להוצאה לפועל של תכנית 

י יביא "י הגירתם לא"ע' הבעיה היהודית'בממשלת פולין תוך תקווה שהאינטרס המשותף שלהם עימו בדבר פתרון 

 .  להפעלת לחץ על בריטניה שתסכים לעלייה שכזאת תחת המנדט שלה על הארץ

אך בסופו של דבר הוא ומפלגתו , ינסקי ועם כולם הוא התמודד היטבבוט'טענות רבות נטענו כנגד יוזמתו זאת של ז

בוטינסקי לכישלון היה חוסר 'הגורם הראשון לדעת ז. נותרו לבדם במערכה לקידום התכנית שלבסוף נכשלה

אחידות פנימית במחנה היהודי שהתבטא גם במדיניות כללית של ההנהגה הציונית לדרישות מינימליסטיות שלא בנו 

וגם העובדה שהמחנה הציוני לא תמך בתכניתו ולמפלגתו לבדה , איתן לדרישה לעלייה המונית לארץ ישראליסוד 

גורם נוסף ומשמעותי . חסר היה כוח השפעה פוליטי ופיננסי מספיק להוצאה לפועל של תוכנית גרנדיוזית שכזאת



ם השנייה ועימה הסרת האפשרות עוד יותר היה התהפוכות הבינלאומיות המהירות שהביאו לפריצת מלחמת העול

 . י הגירה"לפתרון הבעיה היהודית ע

בוטינסקי שהתגשמה בתכנית האבאקואציה קיבלה גם 'החלק השני של העבודה מראה כיצד תפיסתו המדינית של ז

הפעלת מאמצים להכשלת תוכנית החלוקה הבריטית שהייתה מקטינה את . ביטויים מעשיים ורעיוניים חשובים

בוטינסקי לא יכול היה להכיל את מליוני הפליטים היהודים 'י של ארץ ישראל היהודית לשטח שלדעת זשטחה החוק

י ההנהגה הציונית והצלת אלפים "שנים לפני שננקטה יוזמה זאת ע' הבלתי חוקית'ראשית יוזמת ההעפלה , מאירופה

שיתכן והניעו רבים  -רך אפשריתבוטינסקי ליהודי מזרח אירופה להגר בכל ד'וכן קריאות חמורות של ז, רבים

בוטינסקי בצורך הראשוני של 'הרעיון הגלום בתפיסתו המדינית של ז, בנוסף.  להציל את עצמם מהצורר הגרמני

הפך בעקבות מלחמת   -לפני כל שיקול אידאולוגי אחר -ציונות הומניטרית: 'עליית הצלה המונית לארץ ישראל

גוריון שהביאו לעלייה ההמונית לארץ ישראל -הרשמיים בהנהגת דוד בן העולם גם לתפיסתם של מנהיגי הציונות

 .  לאחר קום המדינה

עדיין , פ שפעמים רבות לא מוצאים את ביטוים כפי התכנון הראשוני"אע, נמצאנו למדים שרעיונות גדולים

ומגוונים חשובים משפיעים במישורים ותחומים שונים ויכולים מכוח התפיסה הגלומה בהם להניע מהלכים שונים 

 . וחיוביים מאוד

 


