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Ei Inicia-se n história do movimento obreiro isrrelí con a sogun-

niia (1904-1914), Desdo ontño, poderwos dizer, começou a cristalização des or
Sínizaçoes, valoros 6 fundamentos de movimento obreiro erotz-isrgoli,

Pera conhecermos os ínlores causadoros da 2%1
da juventude judâica 20938 08 60008, 0 poucos foram os jovens jud

rtio-pis>o das atividados nopartidos rovolucionários rus$os. Estes aero

van que a Revo Raça rusu? traria 8 solução ao probtoma judeu,
srto da juvontude, acreditava estar 2 solução na

Estado8 on Erotz Israol. Existía assim, na rua judáica, grande

רה

Apos fraçasso da revolução de 1905, que acarretou o surginen
A
0SÃO rercro esta que se foz tambem sentir por progrons em

XúSSAS, cuwiou a: ndigoos prra que esta formentação atingisse

e onda luisratória,; algunes centers s de
%

início & 28 Aid.
y go trezimm êstes jovens?

ecobião um verdadeira educação judaica, alinranm os pen
s vonsamentos revolucionários, pars a construção do u-
sinteso eles » levariam à prática en Eretz Israel, on-

ida aí cional judaica e uma sociodade socialist” seriam

תה

para a procurs de una nova vida deve-se também A li-
época, in "A Cidade da Matanga" de Bislik a juventudo por

60 povo judeu no Galvt e, em específico, . o papel não releven-
pescas poeaa teve grande influcacia para a criação

+ as obras 64 de Achad Haam (Ashor Guinsburg - os
Saul Tebern vski foram decisivas,

ikovski ox, imir a aspiração de um joven livre, que que-
itiçõos ultrapassadas para construir uma vida nove, Do maior iupor-
sontido tcmos As cbras do Yossof Chaim Brennor, oscritor o publi-

na Rússia, analisou erusiionto a vida da intelectualidado juvenil
caroncia do ltda no pais. Antes do choger, a Brotz, passou Zlguns
lros, ondo publiceu o jornal em língua hebraic» Hancorer (o desper-
penhou ÚsiS jornal grande papel na promoção da 28 Alia, tanión As

LN na Rússia, fundou-se o primeiro partido sionista
0 Portos Tzion, Entre sous fundadores o seus teoricos encontravan-

Borochov, Nachman Sirkin o Izaae Bon Tavi.
Dofinindo a tarefa do movimento assim dizia Siriin: "Nessa tn-

criação do um estado judeu socialista!, Previu a colonização «co
Ge sua nocossidade, Tondo participado do vrimeiro Congrissaa. 56
000200000 8 9 vordedeiro sionismo” não 6 o filantropico e não

pelo judeu bursuós ou dan: classe média. Procurando a fórca cria-

La do sionismo encontrou-a no partido sionista socialista.

210 80 209101 8108 0210וג-86 um so:gundo partido de carátor po-
pular progressista que foi chamado Tzoiroi Tzion - os jovens de Sion, - com
tendencia socialistas nºo Rem definidas, Os componentes da 22 A1i8, que parti-
ram em 1904, pertenciam a estos dois partidos,

Paraa continuidade de 24 AliA, o apólo feito por lossefsocin
ando importoncia, Publicado om 1905, chama os jovens para a ה 0

dizendo drs ro2is necessidados d'o pais o do sacrificios para al
o alcançar.

"Devemos claramento ver o que temos ante nos. Nosso caminho'6

longo 0 1ifícil mes 6 o único e todos os esfôrcos devem nele sor enpre :ndos» 
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Expós Vitkin, noste manifesto, planos praticos, propon

do criar uma histadrut do trabalhadoros, que soria oncárregad” da organização

da aliã, bem como, da formação de colônias de obreiros.

7 Alóta JoVitkin, dirigiu-se tanbóm Gordon à juventudo

judêica russa; propõe, tembém Glo, a alia 6 o trabalho físico na agricultura,

Muitos daqualoa quo depois fizeram aliá, fizoren-na influoncirdos por êstos a

polos, Loggicamento, Os mesmos não oncontrariam 00 não fosso o pmbionto for=

Sentado o proprio para a alia da ÓDOCA,

Caractorizou-se a imigração destes jovens, pelo fato

do vironm de várias cidades, dosorgganizadamento, e sua alias tor sido feite con

1 vontade dos pais. Os meios que possuiam para aliá não oram os melhores,

« dinheiro não possuiam o documentos oram forjados, Mesmo os chamados sio

as onearavam os chalutzim con deserença o riso; nas, não somente 2s condi

lifícois da alia os unia, tambén a aspiração de criar uma nova vida, vi-

trabalho agrícola em contagia com a natureza, tudo isto contribuia pare

identificação.

Qual foi a recopção que tivoram om Erotz por parto dos

que la se achavam?

Erotz Israol, naquola epoca, pertoncia ao domínio tur-

co: 9 so caractorizava pelo nao desenvolvimento. Sua população jjudáico ora de

20,000 almas, distribuidas pelas 4 cidados religiosas: Jerusalen, Tvéria, Che

vron_o Tzfat. Estos judous, assim chamados do "Chaluko Ido”, viviam de contri

buições a elos enviadas da Europa à Amorica, por orga nizações 2-0

o sua proocupação Unica 0288

Nas colônias fundadas antoriormonte pelo Barão de Rot-

child: ¿¿ichron Yaakov, Nes-Iziona, Rishon Lotzion, cte., os colonos da primoi

»a aliá (1882-1900), do trabrlhadoros comuns quo ersm, haviam-S0 transformado

am patrios; omprogando o trebalho arsbo c sondo financiados polo mosmo Boro,

sta forma do colonização fracassou 6 os colonos se dosiludiram do sionismo o

אמ Ero ta Isrrol. Natura lmonto o ambionto quo a sogundo Ali? encontrou ora: hos

til, pois, os patrões judeus viam nos novos olim uma ameaça & sua posição. En

trotanto, osta naoso voria projudicada, pois os novos olim procurarem traba=

lho o náo tinhan forças, no momento, para criar novas colônias, e rocobor par

to da ajuda a 61089

A procura do trrbalho por parto dos chalutzim, deveria

ovestir-se da luta pola auto-produtivização, da luta por bom solério, pois o

que so oferecia ao trabalhador Arabo, nao podia sor o mesmo a êles oferocido,

dado às diforenças de nívois do vida a quo estavam acostumados, À condição de

quaso submissão do trabalhador arabo pera com 0 sónhor, condição de omprogado

particular, não poderia so aplicar a ostos jovons. Não por reaso, mas por és-

tas condições, foi 021900 o loma: "Xibush Avoda" - "Conquista do Trabalho",

Pouco A pouco; modianto esfórgos para A adaptação ao

trebalho, com A sua racionalização para maior produtividado, |conseguiram in-

filtray-so como trabelhadoros fixos. 5 convoniôncia dos patrões o donos das

colônias om não acoitar o trabalho judou,fizoram com que, em 1905, em Pe--

teach Tikvah, se proclamasso un boícoto AÁ ôsto trabalho,

Como pretexto para esta atituda, sorviu o ato do pro-

tosto quo se tinha foito contra o progrom do Kishinov, Das'partos constituti

vas do programa, figurava 8 "Cidade da Matenga" de 218118,8 pêlos

patrõos, reuniran-so Os árabes o incondisram a casa na qual moravam colotiva

monto 08 chalutzim o & biblioteca, símbolo da nove cultura de um novo tipo do

trabalhador, também so perdeu.

ho total vieram 2,000 chalutzim com a 22 Alió. Entro+

tanto, a maioria dolos, dosiludidos polas soveras condiçõos de vidag do tra

balho o ambiento social, abandonaram o pais,

bquelos quo ficaram, no entanto, .perdia para 021-

ar as bases do uma nova vida o As basas pará & construção do id 



,
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Entro os chalutzim quo so dostacaram na 28 4118 תסש-

1108 $

AARONDAVIDGORDON =- סמסשסט8עעס%א 182801 com 47 anos o comogou a trabolhar
nas mosmas condiçõos quo os domeis jovens, tornando“so

un oxomplo, progando o contacto com a naturoza, o trabalho o a igualdado,

SHLOMÓ LaVI - ideólogo da kvutza ¿dolá, postoriormento fundador de Ein Charod

escritor, ativista do Mapai o mombro da Knossota

SARANALKIN - primeira trabalhadora ou Erota Israel, uma das fundadores do Do

gânia, orientadora dos mulhores obroiras duranto tod” a sua vi-

SHLONÓ TZEMAÇH - um dos primcíros conquistadoros do trabalho, agrónomo, oscri

tor, um dos fundadores do Hspool Hatzair,
  

ALEXANDER ZAIT - um dos primoirós trabalhadores om Petach Tikva e um dos pri-

81208 shmrim,

ITZCHAN BEN TZVI, o sua esposa RACHEL IANAIT, aquelo um dos fumladoros do Ha

k shomer o atual prosidente de 1

3

Como vimos acima, Iossof Vitkin chamava a Juvontudo pa

ra A conquista do trabalho o hitiashvut. Este foi um toma do discussão entre

os chavorim da c& Aliáã, Diziam alguns quo A hitiabhvut constituia perigo p7-

ra a sobrovivoncia do sous ideais, Baseavam-so para esta afirmação no foto do

sous atuais patrões, antigos trebalhsdores cômo 8108, סמעע0ק%עהמ e exploraron

cruclmento o operário arabo. Iossof Vitkin o Borl Katzeonolson representava a

ppinião do Kibush Haavodá e Hitiashvut.

IOSSEF AHARONOVITCH - primeiro rodetordo somanário Hapoel Hatzsir, era de pa

ES , recer contrario A hitiashvut - colonização obroira, À

realidade pos termo a discussão, dando-se igual importancia a ambos os csmim

nhos. י .

Um dos cepítulos importantes da Segunda Aliá foi a mis

são do Shrmucl Yavnioli para o Teiman. Os judeus do Toiman - Iemon - são conhe

cidos como elemontos' trabalhadoros o por isto seo adaptam melhor ao trabalho a

gricola ou Artesanal,
Em virtudo dostas cernoterísticas o do fato da ser es-

ta adaptação mais oficiente o facil do quo aquela que se dava com o jovem u-

niversitário russo, rosolvou-se enviar'um sholiach para o Toiman, sfim do dos

sortar os judeus iemenitas para a alia, Este missao teve grande exito, pois

as condições de vida dos judeus iemenitas não ora boa e o desejo do retorno a

Erotz era imonso, Iavniéli foi 28000160 como Messias Salvador, e ele consogui

u organizar a aliá de 1,200 leomonitas, E 0 : 0

E Condições indostritiveis de penuria e exemplo de fe ,

constitui osta página de alia iemonita; o vagar Gurahto longos moses polo do

serto, fanílios o comunidades inteiras, etc chegar o porto de Aden, sao 1%--

tos que apenas o escritor jemenita moderno om Isrnol desereveria, comparando

-a po Êxodo do Egito. 4 chegada a Eretz o o ostabelecimento om quase todas as

colônias é a chogada à Terra promotida, Com os iemenitas, a conquista do tra *

balho tevo novo impoto e o trabalho judeu nas colonias tornou-se mais estavel,

  

 
 



PARTIDO DOS TRABALHADORES EM ERETZ

Dasdo o início da alif, começaram os obreinxos E orgónizar-»so em pav-

tinham como base os partidos da Golá. Aqueles que na Dissporr porton

ixei Tzion, formaram em Bretz o Hapoel Hstarir. Esto partido nro pos

ma sócislista definido, não reconhecia a luta de 0188808, 50;42

onstrução de cólulas socialistas ou kvutzot. Embora nao roconhecossot

ialistas, os mótodos o objetivos do partido idontificavam-se com um pro-

socialista.

Os fundadores de Degênia pertenciam ao Hapool Hatz»ir,' partido gue co

laborou na cbiacño de tódos as lvutzot, como era de sou programa,

Aquoles que no Galut pertenciam no ronlei Tzion, ou Eretz fundaram 0,

soxiido do mesmo nono, e em seu programa acoitava-se 8 doutrina socialist? clas

sica, inclusive P luta de classos.
Uma comissão especial desto partido, composta por 10 chaverim, entre

os quais Ben Gurion o Bon Tziv, quero dizer Ben Tavi, reuniu-se nº cid2de outro

קת crabo de Remleh, é elaboraram o program: do Ponlei Tzion, conhecido com o no

pó do "Programa de Ramleh!, 4 diferença fundamental ontre estes partidos residi

a no fato de que o-Hapoel Hatzair acoiltava mais o idealismo chalutzirno 6:03 va

lores do judaismo, ño passo que O Poslei Tzion aceitave os fundamentos de Boro-

il» prática não se obsorvava diferenças entre os partidos, pois 2mbos pará

vai das mosmas toxefas, tais como: Kibush avoda, hitiashyut, hagan?, etc,

empreendimentos foram feitos pelos dois partidos em união, 20 passo que

outros; separados, erem aceitos e valorizados por ambos os partidos o sous afi

lindos.
Os primeiros dirigentes do llapoel Hataaizx foram Iossef Shprintzek -

Gordon; lossef Baretz e lossef Bussel

lossef Aheronovitch - fundador e ע008-

tordo Pevi Eshkol - atual ministro das

e Chaim Arlozorofí.
Os Zundedores o primeiros dirigentes do Poalei Tzion foram Itzchak

za a + Y 2 e :

David Bon Gurion, Shlomo Lavi - fundador de Bin Charod; Israel Sho”
,

ria Shoehst o outros. 0

Muitos chalutzim crendo na inexistencia de diferenças entre os dois

so afiliaram 2 nenhum destes dois partidos, oxigindo e contribu=

uma união entre os mesmos so verifioasse, Entro estes, os mis

ram1 Ketzenclson, Lossof Chaim Brenner, Iaynieli, David Remnez

Sem duvida - lIgume: pode-se destacar entre todos estes, como persona

uta em prol da unidade obreira e como pprsonalidado do trabalhaúor,

enelson, Grende conhecedor da cAusa operária, seus oscritos indica-

que080108 8 trabalhadores para a. construção do Estado 0 00--

existóncia de somente diforenga teoric” entre os partidos o concla

Á unidado obroira tem o valor fundamental cm si mesma, como o tom to

dos os valores dos obroiros, tais como: hagana, avoda ivrit, hitiashvut, etc.

7 ,םסע 8personalidade, exemplo do Auto-oducaçãoo de mostro, por sua

atuação no cenário politico, fazendo ver A todos a importância do conhecimonto

profundo e não superficial des causas, Borl Katzonelson c lembrado por todos os

obreiros israolis e seus onsinamentos atusis.

No ragimo socialista, o homom deve ser a base, 8 aspiração e não um

meio para o estabelecimento do um status» Berl aceitou os fundamentos dosocia

lísmo ciontífico, frisando, entretanto, que para A sus renlização, o homem não

devo sor colocado em segundo plano, Se | hi

, Jr naquela epoca Borl afirmáva que; o povo judou não pode resolver

sou problona nºcional e social aceitendo csminhos de outros paises ou outros

povos, em virtude da espocificidado dos problemas judaicos, lossa tarofa, dizi

; não e organizar trabalhadoros o cduca-los, mas sim, criar trabalhadores, vis

so cmo então, não possuiamos uma classe obroira israeli. Pa Re

y Bu dos ideólogos do.movimento operario israoll, e ndo somento ido-

01000, como tambom trabelhador na conerotização de suas ideias, Organizou a pri

moixe grevo na fazenda nacional, em Kinorot; cuidou da formação do Organizações

Profissionais de agricultoros de 10008 8 0 Galil; orientou a formação da I«
2 Judáica 'artzi-israolÍom1917» Fundou posteriormente, o jornal diário da

tedrut, assimcomo Asua editora,   תג



HAGALILA PARA 02

país na époo a da Segunda 2418 גאס contasso com uma população

is contros obreiros: um no 68111 - Rosh Pins, lossod
VR=SO de

9 em Johudé - Potach Tikva, Rishon Lotzi0
o outros menores; outro

ו
2 ,

xisteMa do moios adoquados do comunicação, ostrados em pessimo

Es tornavam difícil o 0 “de uma região 8 סט-

9 viagens domorayam 3199 , quando hoja 580 foitas om 3 horas

ais cixeunstincias constituiu-so dois contros distintos om pensa”

no Galil os-chnlutaim erram rocobidos com mais simpatia o oram Pe

ho, BO passo que os colonistas de Tohuda intorpunham muitos di

lho dosA como ora chamados os chalutzimo

Nos “nos 1907-1908 reiúa entro os chelutzim o lema Hagalila - para

muitos dolos de exam nara 14 o o Gnlil se tornou o contro 0-

ão por acaso, mas em virtudo destos fatos, P1

do movimento da como 0 Hashomer 0 Degínia

eis e a e, + re

“Eibush avoda" que ora satisfatoriamento ro”

conquiste tornava-so necessária - 8 guarda d

niss ora Mire por Arabes, dependendo deles e

uites vezos sucodia que tais guarda Ss 0-

riodicsmonto assaltrvam as colônias, Um

situação, expusoram AOS colonos e

$ entrotantoos E WS, temerosos de0 arabo c ao

acroditando na fôrça tosa 1 T ara ta 0-
y

) cuniu-se um pequeno grupo socreto com A finalidade do con-

shmixa hebreia, cujo nome, Bar Guiora, lembra um dos herois da suble

conta os romanos na epoca do 22 Templo. Doste grupo faziam maes

Itzchak Bon vi, Israel Guiladi (fundador do kibutz ¡far (Gui-

Zait, e mais 4 shomrim. Apos algum tempo, A 0168 se juntarem

criando-se a organização dos pgusrdas judeus - Hashomer.

: x a LS -

Pouco A pouco, ¿rduamo nto, conquistaram A guarda nas colonias do Ca-

Surpreonderim-s0 05 árebos ao oncontrcr um novo tipo de jovemjudeu, que
ra

asis os temia'e, 20 contrário, estava disposto, com Armas na mão, defender

propriedades.

Nas colônias de lehudá, a tarofa do Hashomor Toi ainda mais0

te a partir do 1909, introduz irsm-se os shomrira como guardas nas 0

-sovuindo uns shaira ivrit quase completa, Apesar de suas dificuldades

limitado, o Hashomor podo ser considerado, como primeira força mili--

108 c embrião do Tava Ha ganá Loisrrol,cê

. . 1 1

Consoguiram os obreiros 15 rnoclis ata asta ópoca, fortalecer--S0, in--

ndo 811002008 0 acentuando, mais 6 mais, sua força economica q social,

eta organizaç005 quo tinham valor goxal pera o desenvolvimento do ishuv a

2   



FAZENDAS NACIONAIS

movimento. sionista da

a morte do Horzl. do moios ל 4
ramos ão SohoOvinte E סםצעהפ compradas POLO 2.28 ב

“igidas por arreayas nomendos, cujo objotivo

eyaro Ada traba hadores | saricolas, lntro as Fazendas Wrelonads

) erat. o om Ichuda, Ben Shemen e Chulda, Podormos co À
naciontis como una das PARA si ymedifrias de Úpoca o quo

substituidas pelas kvutzot.
Pagonda cional do Kinorct era administrada por ans Ey

cia com a maioria dos administradores nAo se preocupava com
trabalhadoros, egindo mosmo por vozós, de maneira prejudicial
mesmos

; inistradoros e trabalhadoros tornou-se
greyo, exigindo a substituição da adminis:

neir"s ida história do movimento obr
à «Como marco ivi 2 na mosma história

San ros à conclusão quo poderiam colonizar a
ceiros, E

aceso alguns dos trabalhadores quo participar dósta 076

fundadoros do DERA .
Hecional foi o lugar da Formont ão das 106158 0 pens

o Kineret o seu local: ¿omantico. Sua ויס
o elemento idealista, e isto certribuiu para

incxot viveu algum torpo a famosk poetisa +Rachel Bla h: que

considerada A pogtisa da Sogunda 211 o desta época romanticas Ba
sobro o Kinorot o Gslil oxprime a atmosfors do Ambionte; O

2 Evutzs Kinorot, qua hoje pertenco|) 20 Ichud Hakvutzot Vo! kibutsia,

O meshek, algum tempo dopois,
alzumas contonas do Ro prin . Foi fundador do Rineret

racli, personalidado dostaca |

Nacional deeseus »ntigos fund Se

rido para um novo local, ma

FUNDAÇÃODE DEGÂNIA

Dogênia, a primeira kyutza quo: so fundou, à considorada a mão
ento obreiro, quero dizer kibutziano, aquelos tribalhadores que Re
ja grove om Kincrot, exigiram do Mizrad Exrotz Issreleli - Buroau Brotz:

ue representava o movimonto sionists om Erotz, quY lhes fosso dada Ss

ilidade de criar uma colônia o que est» ficasse sã sua rosponasabilidado,

YA prosidente, na ópoca, do Mizrad, ¿rtur Rupin, jufóu Plomño, um dos poucos

ompreendis os ב 8ôncias dos chalutzin.

O mesmo concordou com A 18618 o propôs que A colonizaação so fizesso

no outro lado'do larden - próximo a sinoret, em torreno, recentemente com

80 281204 $

O lugar ondo se ostsboecl os cnalutzim - UniDjuni, o O mesmo da

aldeia Ea Kfer Gun, 318018 oxistento nr cpoca do 22º Templo,
1 1910, acoitou-so A alos ta. O grupo de chalutzin quo definitiva--

mente as0 om Un Djuni, constituizam a chamada Comuna de Chedox:

contando entro outros com lossof Boratz o sua esposa (continua) 

 

 



Iossct Bussol,tendo a cestos so juntado, algum tompo dopois, Aron David

Os primoiros podom sor considerados como sonda os fundadoros do

A fundação de Dogânia animou o fortalocouo movimonto obxoiro,

do muitos chalutzim para la so dirigido, estabolocando-so na kvutza por al

1 0. Entro olos, Borl Katzoncison, Eliahã Golomb - um dos fundadores 0

»s de Hagana. 0 y

y A AN 2
importência do Dogânia podo sor resumida nos tros pontos soguin

sor a primoire cólula do hitiashvut atzmit - colonização

- por sor a primoira kvutzá - cólula do vida colotiva -

- por sar; o primoiro ishuv judou fixo na margom oriont21 do lar

5 : E
om suas 0311280008 Ha que dizor quo a 28 Alia traçou nova cpoca

do sionismo, roi iniciada por poucos chalutzim, sondo que, nao ma”

60 que 400 rostaram no palgo o molhor oxomplo para ס fato que poucos cons

tos podom criar uma nova opoca, apoca do feitos rovolucionarios.

S . ee Ss ./ . :

Com a 0238080 60 208%מ18, 8 segunda Alia, sob corto sentido, atin

E Constitui a Sogunda Alió o marco inicial do Sionismo Socialista,

marco 08%0 ₪ quo estao escritos os valorcs que o movimento obreiro israol

consorva om quaso toda sua totalidado ato o dia do hojo:

1 - Kibush 10718 - A conquista do trabalho *
- 048 - trabalho proprio

- Hagana - dofosa
- Lingua o cultura hebraica - _
- Hitiashvut poalinm - colonização obroira
- Kvutza
- Organização geral dos obreiros
- Unidade Obreira

e

2
4
5

5

7
8

| ALIÁ E ODESZNVOLVIMENTODO MOVIMENTO OBREIRO

Às vêsporas do Guorra Mundial, sontiu-so o ishuv artzi-israclí -

forto para o desompenho de sua terofa, tarofa costa quo duranto a guerra nao

foi muito prejudicada, abrindo-sc mosmo, no final grandos perspectivas para o

futuros

* Durante a guorra cossou a ali&; muitos dos habitantos do Erctz,

como cidadãos dos paisos boligorantos foram obrigados a apresontar-se ao sou

rospoctivo pais o da guorra participar, diminuindo assim o numoro do judous

20 TE : ְ

As autoridados turcas, sabodoras das simpatias dos judous pará

«om os inglosos o dã ajuda quo so prostaria a ostos no caso do uma invasão;

tal invasão, na vordado, dou-so no fim da guorra, tendo sido prosos o oxpul-

508, sob a acusação do ospionagem, contonas do judous.

Em 1917, conquistaram os oxórcitos inglosos a parta sul do país,

pormanocondo ainda o nortoa, duranto algum tompo, om mãos turcas, A situação 2

conomicaA; om virtudo da praz» do gef?nhotos qua oxtorminou complotamonto a co

lhoita, ora catasirofica, roinando a fomo na eidado o no campos

Solicitados peranto tel situação, organizaram-so'os obreiros, cri.

ando kvutzot, cooporativas do consumo, 2 judando-se mutuamento.

y No Galil, foram fundados 4 novos kibutzim, Kfar Guiladi, Tol Chai,

13010% Hashachar 0 : 



Por iniciativa do Kinorot c Dogânia, com o fito do abastocor 08

iros, criou-so Hamashbir, cooporativa abastocodora quo proviu do trigo,

o vordures aos obroiros nocossitados. O funcionamonto do Homashbir foi 1-

torrupto, tornando-so a cooporativa contral da Histedrut no sotor do abas-

Todas ostas atividados aproximarem os trabalhadoros, Ro
8 8001=

aporariamonto 858 políticas o dosonvolvondo sur conscicne

e

As visporas da 32 Aliá, digcutiu o movimonto obroirosobre A mobi
ização voluntaria paraa constituição do Gdud Ivri - rogimonto judou - que A

varia no oxército inglôs, orincipalmento na conquista do Norto de Brotz6

Os dofonsoros desta idcia oram, entro outros, Borl Katzcnolson,

Invnicli o Golonb, 08 dirigontos do Hapocl Hatzair considérando cssencial »o

novimonto obrciro, opusoran-so & idoiss

h criação do Gdud ivri, mais contribuiu para a discussão do pro-

blomas obrciros o unidado ontro sous participantos.
a

O ano 1917 podo sor considcrado como o ano da força propulsora

da Torecira Alias por um lado, a 2 do Novombro foi divulgada a Doclaragao Bal

four, por outra lado, a rovoluçro russa o os brutais progroms lovados 2 cfoi-

to duranto A guorra civil na Russia ocasionaram a fuga de mílheros do jovons

ga Europa Oriontsl1 o Russia pars Érotz» À

4 doelaração Balfour trouxo consigo osporanças da 0218680 60 Es-

tado 0ט4פמ00םסט1במסמ%ססטלס1עס00סָססמ808קעסקהעהעחצה absorver novas on

des do imigração

: | ,Bor Kstzonclson publicou então um famoso artigo, denominado N.

Fronto os proximos dias", ondo chama os obroiros para a tarofa dos novos dias

scontuando o valor da unidado obroira para osta tarofas

Vindos a Erotz por mcios ilogais, om grupos não organizados, Os

enalutzim da Torecira Aliá forem, inquostionavolmento, melhor rocobidos quo a

quolos da Sogunda Alia,
. A 1

Nosta ópoca, tinha muita influoncia ontro- os. obrairos q oseritor

o publicista, Yossof Chaim Bronnor, quo cngão apela à juvontudo judaica para

auto-cmancipação o a criação do nova vida om Erotz,

. Nascido o tducado na Rússia, vivou alguns anos, antos de fazer A

lia, om Londros, ondo no' jornal Hamooror - O dosportador - conclamava a juvon

tudo para o novo caminho.

Como Borl Katzonolson; Bronnor juntou suas palavras à sua ação

pessoal om prol da unidado obroira, O Apolo dostas personalidades oncontrou c

eo nos rocón chogados da Torcoira hlis, ;

Em 1914 ronaliza-so um congresso dos obroiros orotz-israciís, Nas

cloiçoes participaram 1,000 obreiros, dando ao Poaloi Tzion 14 mandatos, ao

Hapocl Hatzair 11, c aos apartidarios 28 mandatos.

, A tarofa da Voidá ora n a união dos partidos om um único, coisa
s quo so opos o Hapool Hatzair tomondo pordor sou carator particular do socia

lista humanista o rosusando considornr-so como partido socialista no sentido

intornacional,

As tontativas do Borl o Bronnór no sontido da união assim como a

do 208101 Tzion o apartidarios frecassarame
*

Dando um passo A fronto nosto sotor rosolvoram unir-so cssos dois

partidos. tosultando 0 Achdut Haavoda - uniao obroiras 



O novo partido contava com grando maioria ontro os obreiros ob

tondo 47 mandatos contra 11 do Hapocl Hatanir, Sou programa 078 semolhanto

ao do Poaloi Tzion: acontuava o caminho construtivo sionista socialista, a

construção do Estado Socialista, aspiravo criar uma complota unidado do obroi

ros numa organização quo abrangoria todas as fungoos socialistas, colonisáto

rias, financeiras, culturais o políticas do movimento ספע01עץ0

Acontuava o programa a nocossidado da criaçãodo capital nacio»

nel, cuja finalidado soria o oMprogo em grendos obras oconomicasa O partido

resolveu ajudar o movimento Hochalutz na diáspora, oricntando-o 2 participar

no movimont sionista mundial o ne Intornacional Socialista.

Analisando o programa do Achdut Haavodá vomos quo cm rolação aos

princípios do Borochov - diziam quo - dovoria existir um construtivismo ideo”

lógico para a construção do socialismo o não, como Borochov'da criação do u

mo 800106880 classista para nola sor 101%8 4 1058 6004

A Torcoira Aliá diforo da Sogunda pois nosta foram criados 05 va

loros o lançadas as basos para as futuras tarofas do movimonto obroiros

Tornou-so caractorístico no poríodo da Torcoira há, a paixão

pola grando criação socialista om pouco ospaço do tompos Ponsavasso trensfox

mar todo o movimonto obroiro om uma comuna unica, tornando=80 osta uma ie

dóir contral o om torno desta convorgiam todas as roalizagoos. -

Fruto dostas roalizações tomos o Gdud Avodá - rogimento do tres

balho.
5

à maioria dos chalutzin da Torcoirs Alió, ohogando A Erotaa ori

aran kibutzim; na opoca surgiu 8, teoria do kvutza gdola, eo contrario da kyu

tzá ktaná modolo Deg9nia, kvutza. osta (a gdola ) que absorvoria contonas de

chavorim profissionalizados em vários ramos da agricultura o da industrias

4 à maioria dos kibutzim, no ontantanto, nao possuia torrono, rãs

zA0 pola qual o moshok nao ora fixo, No sontido cconomico podo=so caractorie

z8-los como grupos do trabalhadoros assalariados quo trabalhavam om lugaros*

vários, conformo a maior ou monor procura do não do obra om cada localidades

Todos ogtos kibutzim -ou melhor dito - Plugot Avodã - Grupos do

Trabalho - uniam-so à uma organização cultural, quoro dizor central; o Gdud

hvodas /
.

, À aspiração do Gdud Avodê ora a eriação om'Erctz, atravós das =

Plugot Avoda - Grupos do Trabalho - do uma comuna unica, Esta Pmpla o proton

siosa idóia não foi do possívol rorlização, pois as Plugot Avoda dissolyoram

so quando'náo mais oncontraram trabalho o torra ondo fixar=sc como moshok

pormanonto»

O Gdud Avodá o a idóia da cyiagño do uma comuna obroiya om Erota

foi acriação particular da Torcoira alia, Ainda quo, polas condições roinan

tos não pudosso tal idcia sor lovada A prática, constituiu um grando impulso

para o dosenvolvimento do movimento kibutziano»

Na 32 Aliá dou-s0 8 colonização Emok Isracl, constituindo tal

fato uma das maioros conquistas dostos chalutzim, O torrono pantanoso do Eme

mok foi comprado na ópoca, polo KsEabes, alt so ostabolocondo divorsos kibu=e

tzim o moshavim, cuja terofa consístia om transformer a rogiño, Entro clos

figuram Ein Charod, Tol Yossof, Nehalal, Bot Alfa, Kfar Ichoskicl, Efer Toe

shua, otco A 

 



FUNDAÇÃO DAHISTADRUL
certacet o

- ¿e e. 1 -

Em 1919 nao foi consoguida a“uniao partidaria om virtudo da ro

cusa do Hapocl Hatzair om ofotuar a união, 1

Porduxava ainda a situação vinda da 28 AliA do socrom as tarofas

não'políticas (colonização, ajuda mútua, auxílio financoiro, organização, ,

nte.) 2081158888 pelos partidos, soparadamonte,

Aqueolos dirigontos quo ató o momonto lutavam por uma uniao סמ

todos os sontidos partidários, fronto o fato da rocusa do Hapool Hatzair, dos
viarem sóus csfôrcos para unir os obroiros no sontido sindicalista, doixando
sos partidos as tarofas políticas o ao novol sindicato AS tarofas gorais obro

בי
,

Yossof Trumpeldor, socialista consciente, um dos primciros tco-

os da vica colotiva, docopcionado pelo fato da não cxistoncia do uma uni-

lado obroira, juntou sous csforgos, quando do sua'volta a Erotz 199801, סמ
1919, para a união obreira no sentido sindicalistas

2 1

Em Chanuka, 1920, convocou-so uma conforoncia daclasso obroira,

na qual os roprosontantos do todos os pártidos, do obroiros náo partidarios,

do kibutzim ec kvutzot, so fizoram ouvir,

Roalizada om Haifa, baluaerto como ató hojo do movimonto obroiro,

criou a Histadrut - Histadrut haklalit shol haovdim boErotz 4

208840 sua criação, ató hojo cm dia prooncho a Histadrut a tota-

lidado des tarofas o nocossidados do movimento obroiro, sondo guc sua funda

ção contribuiu para a unidado obroira partideria, anos mais tardo roalizada.

Polo=sc considorar a Histedrut como um sindicato obroiro unifi-

e so proocupa om molhorar as condições do vida o trabalho do obrgiro

conscguir-lho trabalho, aumonto de salario sendo noecssário, c todas

as corrospondentos a um sindicato obroiro. MAs, a par disto, oston—

dom=so as tarofas da Histadrut en todos os ramos, fato osto que a torna uni-

ca no mundos

2 Entro as tarofes outras da Histadrut tomos a organização da co-

lonizagáo, tondo consoguido hosto campo grandos conquistas, estando a cla fi

liados a maioria dos ishuvim; a criação do cooperativas om todos os ramos da

indústria, tornando os trabalhos indopondentosno son - quoro dizer, tornando

os trapalhadoros indopondontos no sentido oconomico, isto Cc, donos do suas

propriós empresas; formação do instituiçoos financoiras pata auxilio sos opo

rÁáxrios individuais, grupos do trabalhadoros, kibutzim, cto. %

A Histadrut construiu moradias para os trabalhadores, concon--

trundo-os om bairros particularos, criou cooporativas de consumo, entro as

quais Hamashbir, instituição do sogúro, cscolas, sominarios, jornais, orga--

nização esportiva, %0%%ע0), 000, 5%

Não oxisto, podo-so dizor, nenhum setor da vida econômica, orga

nizacional, cultural, social, financcira, no qual a Histadrut não participo,

atuando por vozes como fator proominonto nostcs sotorcs,

A Histadrut dos? as eriação, concontrou todas as atividados não
políticas do movimento obroiro, ficando as do carator político para os parti
dos, -

Inclui סמ scus quadros, mombros do todos os partidos, bom como

muitos: trabalhadoros assalariados, quo, por ocasião das oloiçõos do congros=
so da Histadrut votam om prol'do una ou outra corronto partidaria, cujo pro-
grama lno paroça mais corroto. 



Participam na Histadrut os comunistas quo são anti-sionistas; po-
quonas f=g:00s da dircita,'como 0 Hsovod Hatzioni, trabalhadores do movi-
mento Hanoar Hatzioni, ote

No início possuia o hchdut _Heavodá maioria na Histadrut, quando סמ
1930, formou-se o Mapai, alcançou cste a o absoluta, maioria que con

sorva ate hojc, contando aproximadamonto com 60% da operariado,

à Histadrut. abrangia, por ocasião do sua exiação, 4.433 obrciros,
possuindo E: 550 COS monbros, aproximadamonto, quo, juntsmonto com suas
à As da população judaica do Isracl.

Na roalização do sionismo socialista construtivo, a Histadrut 6 o

ko movimento a roda das ronlizações,

do por um a 3a Aliá trouxe a unidade e & desenvolveu, por ou
viu nascer as primeiras sementes da cisão.

O movimento juvenil Hashorner Hatzair que se criou no fim da 18 Guer
1181, desde seu inicio, constituiu-se em movimento juvenil educêtivo

lutz¡lanos ser ideologia política particular, Seus primeiros chalutzim
-zexam aliã na 60008 688 ália, criando seus primeiros kibutzím:

Let “ita e sishma* ilaeneka

Desenvolvendo pouco a pouco urna ideologia própria, 0008000 ₪3
-88 como um corpo particular dentro do movimento obreiro; seus 1nen--

E como seus kibutzin, não se juntarem anenhum partido existente,

ando-se,' além disto, a participar na criação de um movimento kibutzi
unificado»

_En 1927, criou=se o Kibutz ¿rtzi Hashomor Hatzair, »gravando-se a
ação no movimento kibutziano, separação esta que mais se acentuou ——

to da accitação pólo movimento, em sua ideologia própria, d2s bases
arxismo-leninista,

CRISEDA 48 ALIÁ

O ano 1924, último da 38 21180 | foi un ano de crise, no sentido e
conomico. Além disto, o governo mandatario, ja se mostrava 'claramente an-
ti-sionista, apoiando os arnbes em sua luta contra o ishuva

O movinmonto sionista mundial não possuia recursos financeiros sufi
cientes para ampliar a obra colonizatoria, O Gdud 27068 em sua aspiração 6e

xagorada fracassa e a potência 'mandatária impõe limite do aliá - sÃo estes
os fritos que marcan esta epoca,

. x 3 ג : x
h erise econômica provocou tenbém una crise espiritual e ideologi-

08 e durante os anos ¿do 1924 a 1930, o movimento obreiro encontrou-se em
estagnação. h 48 8 conpos-se principImente de elementos da classe me-
dia. vindos da Polonia, elornonto ôsto que por não ser produtivo o chalutzi
ano; finda mais contribuiu para agravar A crisos

Em Eretz Israel, nño existia 8160 8 Histadrut, nonhum outro orga
nismo que pudesse se sobropor 8 criso. Em 1928-29, a Histadrut apoiada pe
los partidos, dispos-sa a "quebrar a crise! - lishbor at hamashber, Orgr=
nizou e dou trabalho para os dosompregedos, aumentou seu trabalho em tor-
no do trabalhoa organizou novos grupos do colonização, dando à ו
asnvut, que até então cossara, novos impulsos,

ás tarofas dosto período de crise mostraram a vordade dolema "U-
nidade Obroira". ¡ía vordado, osta existia virtualmente por ocasião dns a-

tividados «orais, Pouco & pouco O Hapool Hatzair mostrava-se mais dispos-
to e união, ofotuando-so a mesma nos fins do 1930, fermando-so » Mifloguot

2ע08101 22086 1 

 



PROGRALA E CONCEPÇÕES DO MAPAI

\0 sor efetuada a uniPo não se aprovcu un programa idoológico
vo prrtido, continuou-se digan a nosma linha do Achdut Hanvo-

am sous traços gorais, no ontanto y : Lou-se um programa com caretor

“tico, om relação aos problenas da opoca,

O partido não cstabolecia una exata concepção do mundo, não to

tudes dofanidas pexanto os oblones intornacionsis, não so 29218

a uma ou outra das corrontos formadoras om virtudo de sua idon-

sde sua FormalRo ato o dia do hojo, nño pogsui o Mapai_una

20 do mundo e talvez nisto resida 0 segredo de sua fórço

os que aceiten 25 linhas 202818 do sionismo socialista

a . A + 2 2 A : +. +

Os fundamentos ideolosicos do liAvai, sua essencia espiritual,

resumir nos seguintos topicos:

CONCEPÇÃOSIONISTA

- Aeade do sionismo é 0 fonômeno contral da história

o e a terefa contral das gorações” atuais,

cudo do sionismo, tono-lo em Kibutz Galuiot, constru

enasconça do vovo judeu à base do trabrlho, da volta

de língua hebráica e na conquista do indopondóncia

.
ש

el, Y
+vivo

E e - > a
5-48 NR do sionismo pode somente ser concrotizrda

sionista socialista, do 6 o vordadoiro sionismo não pode

do por sionistas ל adotando as 098505 6604-3

O fracasso da 18 Aliá mostra bem A tarofa o à exatidão de cons

SDreira para instauração de um novo regime om Erotze À concentração

is + somente sorviria para a oxploração do trabalho bara

minaundo as possibilidades de dosenvolvimento do ishuv, Os ca-

colocan 0 00 sompro os seus intorossos privados nos naci

,
o sionismo rostizando-so na epoca do luta entre os roginmos

e socialista, devo oriontar=s0 para o rogimo do futuro, O so-

5 - a luta dos obroiros sionistas socialistas dontro do noviuen

mundial não o a luta partidária, mas sim em prol do > vuismo

iamente dito, em'prol dos intoressos das massas 10481095 que se orion

+am para Erotz Israel,
₪

6 - confianca, no povo judou e nas fôrgas que 6 possui, esta

a oriontação do movimento obreiro israolÍ, orientaçro vinda do proprio

o nao do exterior»
y

7 - Solidariedade judaico” - A situação do povo judeu no mundo,

a nistória, mostram-nos que os Jjudous sao 0280801005 6000

isto o gravo probloma da sobrovivôncia do nosso povo,

Por isgo devemos dar proforóncia A colaboração judáiea ontro -

as elassos sociais, num movimento sionista mundial democrático, A ves

ךןרּר- 2010 povo, sua salvação tom prioridade frente às rosponsabi-.

outras à

2 — o movimento obrciro israolí 6 dirotamonto rosponsávol polo

iestino 20 povu y: 1710 Con truinlo beses socialistas nm Frotz, bases que

são as proprias do rrorguimento co povo,om ultima análiso e o movimonto que

inspira A reconstrução do povos 



- 0 movimento obreiro, para a vida espiritual aceita os gi
vos ds cultura hobráica 9 1887108 em goral, asgim como os valores aspiritu-
is de toda A humanidade om um caldeamento reciproco.

000

,7 0 socialismo significa anulação da propriedade privada, da
ação nacional e social, à construção da nova sociedade nos bases =

de o 1108288680 0 ו obrigação do trabalho, suto-dirigência

55 oconómicas dos trebalhadoros e democracias

2 —- A ronlizagáo do socialismo devo ser foita pola totalidrdo
ה não acoitando, signifier isto, a tooria bolchevist” da

dentro de classy obroira,

- R renesconça da classo obroira significa O ronascimonto do

a classo oporaria não a oxtorminação das outras 01998808,
e adaptá-las para sorom camadas utois dontro do novo rogi

4 - o movimonto obroiro israoli que ê om grando perto um movi-
ficado. aspira e uma unidado obrcira mundial solidária, indovondon

foronças idoologicas. .
A solidericdado obrcirs univors2l o baso fundamental; o Mapai

sua solidariodado para o movimonto obroiro mundial, podindo a mosma
idariodado para sua luta polític” sionista socialistas .

5 «a luto do classes o construção socialista, são coordenadas
roncomitantos.

Em rolagño *o movimento mundial - ôsto é o fundanonto quo mais
00028217600511 — não nogando a luta politico para a conquisto

iniciou o oporarisdo o caminho para o socialismo pola construção

+ £ornando-so um'f=tor dontro do Erotz, fator rovolucionario e es.

ivo ao mesmo tompo,

0 5 - Idontificagño ontro os fins o os meios no caminho da reali
ação socialista,

Para en-se uma finalidado olovada, deve-se oscolhor os
y adequados, não' sendo possivol chogar-so ao sociali ino por moios f21-
sos. do velho rogimo,

O comunismo mundial o particularmonto URSS fracassaram nosto

onto 20 tontarom atingir o socialismo empregando motodos, totalmonto alho=
ios AO mosmos

\ 1 1 y
7 - Cada poyo devo achar sou caminho proprio pare o socialismo

som copiar os ceminhos o lemas do outros povos. Este tooria o uma criação o

riginal israoli que vem do ser roconhcciãr pelo movimento obreiro internaci

vaalo 



CARACTERIZAÇÃO DO MOVIMENTO OBREIRO ISRAELÊ

O movimento obreiro israelf 8 o pertído MAPAI, sesuêvas
ו om ensinho proprio, adotando uma linha polétiça parttaulem

: parte de sus ideologia,
Os seguintes pontos explicam estas linhas יב

 

1 - originalidado - surgido das condições prrticulrzas
do povo judou o da renlidado isrnelí, o movimento obreiro iszaeif nao 709
sui exouplo similar,

- 2 - Indopondôncia espiritual e libe role o morbo
| isrmolí nunca se atevo a dogmas e Outras Ldcologiase nom
es massas do movimento socialista se opunham As suna renlizee

É 5 - chalutziui - educou sempre o Mapei nósentido de mu
tO-exigoncia vor parte'de seus chavorim, na rerlização de todas as tarefas
q deveres do movimentos

4 - valor do homem - a valórisação do homem no caminhe
pars o socinlismo o no socialismo é uma das besos morais do partido, À 11
bardade do homem é um valor indispensável. E

5 - valorizaçãodo colotivo - o povo ou *clnsso 05 1
mazia om suas nosossidados poranto 2s do indivíduo,

6 - Unidado Obroira — na base da finalidado coman do em
porarindo, cumpro dostaerr os valoros e conteudo comum dentro do movimho
=) obreiro, Gosvelorizando ss divorgoncias e dosenvolvendo un” tolegenefa
rnuútaa 0 110028800 660 :

À . 7 - Amplitudo ospiritusl - estudar e conhecor e migp
iumoro possivol das fontes 80 100010018 0 da criação espiritual de is
vo cbruiro.

: 8 - renovação porpótua - oxiste sempro uma prodíiaposSe
iS nar» cr tísar, euto-criticar, completar o melhor”r ps fatos no som e

2

CALINHOS PARA A REALIZAÇÃO SIONISTA SOCIALISTA

, Borl Ketzenolsondofiniu uma voz, a ogsência da Histro

“dvut, nos seguintes tormos: O segrodo-davitóriada Histrdrut, o פס 0
do suas gr a inoom conquistas, roside na. síntese mpravilheseg a
8e do trabalho. quotidiano ב :  



isação ontro o idofl rovolucionêrio do

nc caminho para o ideal, à “solução cos provlc-

om sua luta para A clovação do sou nivol do vi

sao que devoea antos de tudo 2 conguisis do

ôncia sobre todas outras o sómento dos

daa construção do socialismo, No po--

60s dos trabalhººrmas 37

ismo vreg? a nocossidado do movimento socialista

ar melhorar as condições de vida do trabaalhedor no

etadis 10 à aleançado com 8 ovolução, num futuro

gue um caminho visando o socialismo. nado

nifica este regiric,

condições particulares do povo jucon

criou-se a sintoso da lut? políties

nodo ser Aplicada om outros poisos,

0O mundial apresonta hoje uma dive Pao

en 5 E ivorgoncia osta que em virtude da

israclí não exiisto, tendo siaoia ul-

gencia temos as diversas denorinagcoos de

ciais=domocratas, 5Ea

paraדי nasc 0 eeעטסנג

demos analiser agora os caminhos àc roaliza sionista
alguns delos são mesmo canínhos do todo movimento 0

.1 ו - torra pcada -

Dosimst
torra nacionalizada, baso primordial “para a UEio. SO

isto, o lapai, colabora com esta instituição nacional. E

2 - OnLoumi - “capital nacional - para o dosenvolvimento de
, havia necossidado.“de capitei. aquolo privado judeu não fluia na me

lida do necossári + tondo sido foito tontativas para a criação do capital.

tonal aas de un 2º fundo, Keron Haicssod, fundado cri 1920 - hoje

do coma gbit Hamouchodot»

+
0

i
o

0 capital nacional foi omproyado direta ou indiretsmente com

odos os 2905 do exiação, espocialmento na colonização. a

que pado

inanciar
Aism do On Leuai, criou-se capital da Histndrui

ser denominado como “financiam. nto obreiro! o que serviu para É

10208 כ 08económicos da Histadrut.

3 - Hitiashyut Ovedet - colonização obreira - a colo:
são abroiza, feita na 5880 60 trabalhe vróprio dos colonistas da as

0 2   



 

תת.40

Entro ns formas do colonizrção abxgira; 08808 5061944840¿disseuVols vm cue teoria, 30009 0₪09 0 hits,

Q Mapai nã prieridado a unn su eutae fome de eotonteagio, rg
conhecondo m Importânoia do mmbrs, tento no valor gorml ccoo .0l 5

 

listas om si, como”mo valor particulas para tous participantes no scdo vida socialista,

   

      

- Assim Como a
Ícola, assim temem

solos obrviros, om

fábric”s, brirros
ios do transporte,    
  

    

vestiam-so do

CSA ecoononic:
1to

  

utonas de milharos de trabalhadoros
sao indoepondentes do un e sdor capits

ompresas 6 emprogsado no malor nto e'invo
irute

  

    

  
    

  
incluon=se ncstr

O deAa
r closa enriquece aponas o ps trimônio, do movir

  

  

Nao poucas vozos o capita 1 obroir

al, que por sua não rentsbilid
eram objeto de finsnciaiento on”

stiu un emproondimbato

edisia ou peri   

2
O

R

a

בכ o
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5,— Histedrut - dosão sur criação, mantevo-se e HanaA
encia,ia,orientando o rosponsabilizando-se pola mesma

antoriormopté proenchido polo hchdut hvoda, ata. 1930,
Todas es atividados economicas scima mencionadas,
stadrut, com A oriontação construtiva do Vapad; É

, : nçãa para quea úlstaúrut incluisso a todo
epondeuthadaio de sua tendencia politica; 8 perconta;gem 46 pé 0

ros or

   

    

comme lor

SSto taria

 

e
Up
a

 

    
  

 

 

 

E
e

snizados dontro do uma único organização 6 0 único exemvlo no mundo,
  

Além da eriação do células socialistas, preocupa-se A istaidrut cm
preencher as necossidades atuais dos obreiros, lutsudo para quo tonham um
Alto nivel do vida, todos os dircitos sociais (comproondondo--50 ססשע 0
ה módicn, diroito de grove, otc.)., direitos estos quo sáo tidos

era mais Plto grau, om relação 509 002831908 6001.

0 ₪ Lut: política ₪ 800181 - 01 006080028 políticas.0
sociais, Internas o externas, basoando-sso Sómpre na grande força econôni-
ca do movimento obreiro israeli, 4 luta 80 01995808 om Israol, conformo ja
foi dito, tem aspoctos particulares, como a luta pelo aumento do nível de
4109, 9018 luta sindical frente aos capitalistas,
0 aumento da influóncia o fórca do movimento obrairo |em Isrsol, ben

como no movimento sionista mundial, 261 consaguido atravos arduas lutas
assim coro o constituir-so de movimento ne om maior fator dentro an
¿20ty lsrool e apos Modinst Israol 
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80 ב campo militar - O onrtido 500220 %070 8

AQ) doso vimonto o fortalecimento des formas milita

covrespondentos a todas as epocas, desde o dashomor na 22 Alió, conti

“ando com A mobilização para o Gdud ivri - regimento hebreu dentro do o=

to ingles - continuando com a I aná, Palmach o finalmonto a "TzvA

Loiswvae1" (Tzaal)a

Tzaal, orientada por Bon Gurion o alçumas dozenas do oficiais do
or, tom o carator do oxarcito popular, com conduta 8 espirito de

na medida em quo o O possivol, 6 no mesmo tempo wa oxóreito cha

i rindo em seus corpos * *"chal que possibilita a concentr” qro

0, 8 é hos alguma futonomia dontro do exercito o conti-

educação aus nas Nemda Nachal, algunas partes da  Tzanl,

ajudam 208 kibut e noves colônias do diversas formas,

“2081, alem disto, snta os olim chadashim por» a hitiashvut,

do serviço militar

educação do movimento obreiro 6 particu-

pai” muites 60 s explicando seu caminho à

socialismo não sc consstituindo somente nu

imoiro lugar, uma 10638 0 ao os
significa, quais são suzsג0

moeratico é um0 processo
iraogira.

PABESDAS LUTAS E CONQUISTAS DO MAPAI (1950 = 1955).

y cl sua totelidado, AS lutas do prrtido, seria noces

contar a his ia do ishuv nos últimos 22 8ANOS. Assunto por si com

o vasto, portant Oo-emos aqui somenta As fasos mais impor-

da luta is] ste liderada pelo ilapai como força, central

guasa

 

8 ] esto ontra na dirigóncia do movimonto são

riste mundial, nta para novos cominhos,'no sentido da ampliação

da colonização gm investimontos construtivos.

plia, que trouxe para Erotz muitas fórças cha,

anas o dentes 1 3ud ivado, tendo-so dado novo impulso 8 coloniza-

que so Achava então estaguada) conquistando-so Ps seguintes regiões:

¿mok Chofer e Emek Zovuluna

2

nista mundi

Os anos 1933-1954 goractorizan=so por forte prossáo dos rovisionis

+es O ompregsdores isrãolis para terminar com o Aumento de influôncia 0--
broira. Pare tal, os obreiros8 à lJistadrut não era aceitos no -=

trabalho, aumentando consideravelmonte o numero de Arabos empregsdos em

sotores judous. ;
a

Porsti Zoit: nistivas de quebrar » Histedrut'o a organização opa

ia, osta luta ora 9098000868 סל fundador do revisionisma,

4inha por lema - "Quebrar a distadrut'', Rochagou-so a onda' roacionaria

com mais conquistas do movimento obrciro cm todos os setoros.

Luta político, contre a onda facista, dentro do movimento sio-

al (sionistes rovisionistas).

4  



₪- 4 - Rr y qe שק 4

3 - Ampliação da 52 Alia (1956-59
, y 1

Como resposta aos ataques arabes destes anos, 0 ishuv e a distadrui

4 4 3 - 1 . +

גספעהה8ההקתממ e ampliaram à colonização - eintoenta ishuvim, po lon

fronteiras, forem criados em 5 suos, sendo a mãioria doles kibutziri,

a 1 A SR 4 , al gel

Esta onda imigratoria e conhecida pelo nome Chomá Vemigdal - muralhs

- denominagao oriundo da muralha e torre qua se orguia em todo ishuv

funçoes de dofosa,
2 £ 6 : y : יב

deste periodo começou a intensa luto contra a Inglaterr” e O
2 / E E O ú q

atório, que estava disposto A sacrificar O sionismo 5000

Este politica anti-sionista culminou ¿om o Livro'lir=nco,

publicado em 1939 o que em sintese assim determinava:

, 2 : 4 , 4 1 111 a

somente poderiam entrar om Eretz Isrsel 75.000 judeus,

a imigração cesssria,
a E a

à de torra ora proibidanos judous om80 toda a Palosti

las regioos judaices' proprismente ditas.

A - ן4,ב E

lut> contra o Livro Branco foi feita atraves da תר48 110291 -haa-

E : colonização ilegal, usando-so A construgao rapida) de ishuvim, e 5

comprr de terras por meios ilegais,

AS ÉpocadaGuorra Mundial (1939-1945)

Nos primeiros anos da 28 Guerra Mundial, dedicaram-so psforços para

ecimento da Hagana, que desomponhou, por vezes, luta “tiva contra 8
rim0

do Livro Branco, À Haprla obteve sucessos porque os ¿haverim de li?

ostavam bara assogurar o desembarque dos olim, 2

Foram feitas grandes tentativas pata mobilizar voluntarios do ishuyv,

ו do Exórcito Aliado - 30.000 judeus dispuserati-se imedirta

O setor político da Agência Judáicn, encabeçido por Moshú Sharet, de

enhou uma srande luta politice pera conseguir com que, uma unidsde ו

8 0910110066 8dentrodo exercito ingles, constituindo-se

zada Judaica. Isto foi consoguido somente en 1.144, ; 5

A par disto, na epoca, ampliou-so & foxça militar da Hagana com A cri

20 do Palmach, que constituiu-se numa força sempre mobilizada, cujas bases

30 encontravam nos kibutzime

Nestes anos, o Napai começou concentrar as atianções do ishuy o do mo

nto sionists mundial pera & nocessidado de defir'ir nossas exigoncias po

059 perante o mundo, apos P ¿uerrz., Lançou-se o Lema a 8 necossidado do

jo Judeu independente sendo aprovado pelo movimonto sionista mundial 6

1 do ishuv» el

O partido Hashomor Hatznir, como so sabe, exigia o estado bi-nacionel,

criando-so além disto, nostes anos decisivos pára o destino do ishuv, uma 0-

posição dos dirigontes do movimento Xibutz Mamouchsd, quo levou o partido 2

cisão om 1944, 6% | ,

O novo partido Leachdut Avoda (nao confundir ctm o Achdut Avoda de

1919) por motivos inoxplicáveis, tambom não aceitou o loma de Modinat 1828-'

ol, lançandouma exigência particular de solução politica pars Eretz Isreol,

oxigiam o mandato internacionál, mantendo o paittido urina oposição 8 solução

de Modinat Israel, porque tinha sido lovantada,velo Ms pai.

Assim, a luta politica om prol da soluçrio do E: sado Judeu era, pere-

doxrlmonte, para o Mapai, mais dificil dentro «¿n Hist: rut quo dentro do mo

vimouto sionista mundial. A cisño crinda no Mapri, indubitavelmente, pertur

bou o partido, que logo após superou esto golpo q

Foi então que 12.000 obreiros, ato entao politicamente inorganizados,

juntarÍu-so no Mapai ; dando, por este meio, seu protesto 2 cisão injustifi- |

end” do partido naepoca mais sória o decisiva na vida do povoe do ishuy à
y ve

sraell,  



A 4 EA 4 ₪
- Época da luta política o militar contra o govorno mandatario (1945

-1947)

2208 à guerra mundial, chogou po poder na Inglatorra o Labour Party.
ishuv e o movimento sionista mundial tinha a certeza do que ¿sto govêrno
ו o Livro Branco e acoitaria a solução sionista, politica esta pros

conizada polo partido, antos de sua Ascençao aopoder,
, Para desilusño do ishuv, no entento, tal não acontocou, continúíndo 0

סל 00 inglas con » mesma políticr ה, tornando-a mesmo, mais intensa, Heros

ez o fato de que, naquela ópoca, 200, 000 judous, כל da catastro
fe hitlorista se oncontravem em condições incriveis, nos cómpos do rofugia
dos da *lomanha e Austria, oxigindo-so sua imodiata o definitiva sº vação”

pela A para Eretz Israel,

Com osta situação reinanto, começou a epoca assim chemada "Marvak" (lu
ativa) quo se carnoteorizou por dois principais ceminhos: 1) - a Haapala

1 050818 e 2) - ações militaros contra as basos do governo o exotei
es, ações ostas que foram executadas principalmento pola Palmach,

Esta luta levou A opinião public? mundial contra A politica da Ingla-
8 0 problema da Palestina foi transuitido à ONU; a comissão espocial

propos a solução da partilha, vroposta aprovada por 2 3 da Assombleia Go-
ral em 29/11/47. Nest faso decisiva, dos empenharam un grande papel histó

rico os chaverim David Ben Gurion e Moshé Sharot.

6 - Guorra do Liberta ão = (não so'vai aqui explicer as fases dA se

cas conquistas da Haganá o Paluach).
esde 1946, Bón Gurion, tinha en mãos a responsabilidade da Ha gang,

dente com os comandantos da Haganá o Palmach, orientando a* luta om to

2s frontes do Estado, alóm dos limitos do plano de partilha,
ios moses março-abril 1948, A situação política sendo muito soria,

pressáo dos Arabes, os EEUU rotirerom o sou apoio para a criação do Es

rocomendando ros judous A não roslização do plano em virtude da opo-

cabo intrensigonto.
Aposar da gravo situação, Bon Gurion o outros 1488208 601 rechas

saram tal proposta, proclamando a indopendôncia do Estado, no dia do termi

no do mandato inglos.

= Oito anos de existência do Estado

O liapai formou todos os govêrnos do Estrdo (obtendo sompro a maiotia),
orientando o Estado 0 8 Histadrut' pars a sua gigantoser obra histórica.

Elitat alif, absorção de 900.000 judous, erinção de 400 novos ishuvim,

elevação do nível moral c militar do oxórcito, dosenvolvimonto. económico so

cial e cultural da Modina y que se constitui um Estado domocrático, progros-

sista, com bases 8 orientação socialista.
Rosunindo tudo o que foi Pcima dito, pode-se mencionar quais são as ba

ses socialistas do Estado:
,

1 - Torre nscionslizada, portoncendo om sua major parto, Ao K.K.L. ou

so próprio Estado.

2 = Riquezas naturais nacionslizadas: água, minórios, energia clotri-
ca, eLo:

3 -8 concentradas do Hitiashvut tornam a ב perto do Estrdo

supdividido: em rogiões socialistas, com absoluto domínio da liistadrut,

4 -na existência da Hipindrut y única organização obroira roconhocida

polo govôrno, abrangondo 75% dos obreiros, que, conjuntamonte com suas fami

lios, portazom 50%da ו ee ne 
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- a maioria dos omproondimontos om indústria posada estão nas mãos

1 a
os moios de transporte urbano o inter-urbano, portoncein & Hista-

Bitusch beumi: soguro do vida nacional para toda o“ população,

morto, acidontos do trabalho, matornidado, velhico.

Exorcito popul2r chalutziano.

ge 6 a . La

2138 - absorção da eli? pelo govêrno o Agoncia Judaica o

a que os fatoros públicos são dirotamonto ou indirotemonto ros

.

E . - A , -
11 - Educação fundamental gratuita ato os 14 Anos o educaçao agrícola,

 



OPARTIDOLRACADUT HAVODÁ

do 1944, houve uns cisão dentro do partido Mppai, o criou--

esjos dirigontos foram os fundadores do Novimento Kibutzi

ção dosto novo partido surgin como uma oposição -

Kibutz Hamcuchad, contra a dirigoncia do Mapai, doven

us antarigrmonto todos os monmbros do Eibutz Hsmeuchad per
/

camonto à esto partido (Napai).

2
00083080 1600100108 0 produto sou esta ligado -un

sonalidado do Itzchak Taboniiy der o idoólogo do Kibutz Ha-

2chak Tabenkin fol un na 1480208 mais dostocados da Sogunda À-

elo portencou, como Borl Entzonolson, 80 grupo aperti
xXxigia com 17Ensigôncia. a Unidade 0020328 סע Erotz
so criou o Partido Achdut Hanvods (vor acimr) cle —

a, junto com Borl, Ben Gurion, David Remoz, Sha -

foi mencionado, elo foi um dos maiores comb-tontos pola U-
tondo dito ent Y ide obroira 0 mais importento quo

ismo, pois som 2 nao uavoré nom Sionismo nom Socia -

acidad: enla o nossa capecidado unificadora — tor

* não ora uma unidado com una finalida-
uma classo obroira o colonias sionis-
hogomonia dontro do Movimento Sionis-

Ao so criar o Mepai cm 1930, Tabonkin ficou sondo um dos dirigon -
endos do noyo partido unificado, ypreonchondo tsrofes importentos
grxerando influencia om sou solo. Ató o ano do 1930; nao existiam di-

idcológicas entro Tabonkin o outros הוט do Eibutz Hemeu-

Tabenkin cada voz mais dodicava-so àopena kibutziano, afaston

do-s0 do trrbalho o das atividedos 60 19081, 0 Kibutz Hameuchad comoçou a

abranscr dontro de'si, cada vez mais, tarefas quo soriam do Mapad o da His

tadrut, ססע 0200210:-- 00009 ção da Juventude, atividádos 000מ001098 O idoolo

micas, quo antoriormento orem foitas pola Histadrut,

Dentro do FibutzHemouchad começou a descmvolver-so o sentimento

do suporiodado e do sou valor particular, não somente no campo da coloni

zação - quo'podorina sor justificada - mas em todos os esmpos das ativide

608

+ prover O porigo do quo o movimento kibutzio
no so transformasse 0 secontinuasso no caminho quo os-
teva trilhando; assim pro a futura cisão do Mapni, preconizando onor-

giermento contra osto perigo,

Borl Yañaón ontão o loma da Unifierção do Movimonto Kibutziano. 0
Heshomer Hatzair automaticamonto não ora atingido por ¿sto apolo, pois 00-

no 80200220 continuava סתפס alastemento des outras partos, assim pratica -

monto, sou apolo ora dirigido ao Kibutz Hamonehad e ao Chaver Hakvutzot.  



dostos movímontos kibutsianos (1927-1525) exisאמ0218806862008
ma, mndc: diforença na sua concopeño do ostrutura kibutziana, Como so

sebo Chover Halvutzot ora a fodoração de poquonas kvutgot, modolo Dog+

nia, quo so bascava om numoros rustritos.

Guanto o Eibutz Homouched ora formado por kibutzim grandos

»reondinontos industriais. Porcm 8 diforenciagao

nto diminuiu & dosaparecou, naquolos anos do Sh=?; o ja haviam mes,

Loros dó qui os kibutzim do Kibutz Homcuçhad, que possuian -

( pexgue a xoaliardo obrigou a ideologia A colocar-so "am

quorGizoy, O dosonvolvimento natural de 8 obrigou 0

s oxigoncima da construção do pais. Alom disto, diferenças police

istis aátro os dois Movimontos 3 0018 os chayeris:

jovimentes) cram idoologic

13
cáo deveria vir consoquento a todo O procoseo de Unida

jno conquista ora a untfiorass das Duas 7

criando o Mapai (1930)
2

eserovon un Femoso artágo "Criticas

Berl1 02013068 mais profundamonic o po
a so tornar mi partido, da mesma for
vr PA dera SA> RAL) o

₪ assim inicou-so no Kibutz Hamouchad sórias discussdos sóbro A Y=-

com o Chavor Hekvutzot, o nostas discussoos percobia-se quo 05 chavo»

uta Hamóuchad tambón acoitavan osta uniao e comoçavem a influbr-

er a dirigencia. Porom Tabonkin o a enmada dir gencial quo ole conseguiu

om seu redor, opunien-so cnorgicamonto,

O protoxto ussão o declarado nas diseussõos, era do que inda havia

“sforounças entro og dois o quo o-Kibutz Hemeuchad ora um movimento nais pos
g q Poz

foito na vérlizacio kibutziana, sioniste socialiste, e com ósta união sofro

riem as tarozas ospociais quo o Kibutz Hamouchad preenchia,

4 vozdedoiza razão ora quo Tabonkin começara a cristaliz»r dontro -

do Kibuiz Hamouchad uma oposição politica dontro do próprio Bapei, À ação -

que Borl lançou prol Unidado do Movirento Eibutziano, foi considoxada por -

Tobonkin como uma intorvenção injustificada do txterior ao objecto do sua =

criacio o de sous cuidados - o Xibutz Hamouchad, Psicologicamento isto o -

lovou a cristelizar. ninds mais o Nibuta Hamouchad com o lema - "fontra a 1)

nificacho com o Chovor Hakvutzot”,

Ho Congresso do Kibutz Hrmouchad, no Kibutz Naan, on 1937, Taben -

kin o sous chavorim após uma forto 09081080 contraa proposta du 0 8 ,

consoguiramn criar uma naioria do 52%, Assim a proposto foi 208015008,0

esitou politicamente todo o Kibúta Hamouchad, Algum tompo depois Tabozlti:

socrotamente comocou £ criar grupos politicos no iktorior do Kibutz Eamon

chad, com a intonção do tornar o Kibutz Hrmouchad uma força contra o Manni.

Quando Trbenkin conseguiu cristalizar o grupo central do X. U. como

- coluna políticas, começaram então 8 80 aprosontar no Partido como fracção o-

positora, denoninando-so Sia Boit (1942 a Assimfoi iniciadr organizacional

monto a cisão no soio do lispai o a criaçao do Partido Lonachdut Haavoda, 



Quais oram as justificativas idoológicas doste Sinh Beit?

A Siah, começou acusendo o Partido o sous líderes dos dofoitos oxis
tentes no Sionismo Seoinlista o no sou dosonvolvitigntos

Inculpeve-5a trmbôm o Napai do todas as falhas de _Histadrut, que co
O sPbomos, ora o Partido Rosponsavol pela sua orientação. Estas O gonon=

oram Asívazãos aprosontadas, nonhuma diforença. idoológica um pou-3

acontuada,

y dúvida, ps críticas cxem parcialmonte justas, poréx o provloma

erítica'ém si justificaria a cis£o da força oriontrdora do ilovimento
ro Ísreoli hs rospostas dos dirigentes do Mapai, Borl o Bon Gurion,

18 com Tobonkin, fieavam nostes tormos: ns falhas realmente
Stentos podorao ser sanadas. por osforços conjuntos do todas as forçes
Í ido; o vos chaverim do Kibutz Ésmouchad, são chamados a assumir cax

rosporsabilidade o dar tôóda vossa influencia para o ל

les não rospondorom הס chamado e se 8188%העפב ainda mais de
justificando isto com diverzências ideologicas, es quais

existiam,

im respondeu no ara¿o quo antoriormonte citamos - PO pori
divergoncias, so sim existom, O perigo ostá Qm'noss:
gerar es difer agicantá-las o santificá-las",

Avesar dos onorues esforgos feitos para eviter a cisão, tr] não -
foi possivel, 1944 a Sia sopara-so do liepaií e oficialmente forma o no
vo Partido, À >partido porionciem 55% a 60% dos chaverim do ¡Mbutz Es-

ichad o um rupo do obroiros citrdinos, espocialmonto do Tol À

ntro aAleב nao so encontrrvs nchhum dos' dirigentes das primeiras
no sogundas linhas de Histedrut 6 do Mapai,

Pare fundamentar uma ideología própria o divorsa do Mapai, propu --

, ndeto Intornacional” - nos anos da 2º Guerra Mundial (19425)
quando o Mov nto “Sionista 10181 dofiniu suas exigências ao mundo "post
guerra” pcla exiação do Estado 00800 6 luteva para conseguir o apoio dos es

todos voncedoros para esta ronlização, o recóm criado partido forjou uma no
ya tooria para solução .do problemas Mandato Intornacionsl, isto quer dizor,

גגץספ 60 Mandato Inglos, quo sob o ponto do vista do Sionismo freorssou;
utregar-so-ia o mandato da Palostina ao conjunto das Potencias Mundiais.

Esta solução absurda, rocon invontad= polos dirigontes de sia que
nunc. anteriormente nogsram a proposta de Modinnt Isrrol o quo também noga
va a proposta do Estado bi-Nacional do Hoshomor Hatzair, é a melhor prova
de como este partido foi procurandoo fórjando diforonciações entre elo o
o Mapai, mesmo que ostos soluções náo possuissom nonhuma base rorl,

b) no campo das concopções socialistas o Partido Loachdut Enavodé,
com A Mesta intonção do dostrenr suas posições diforentos, comogou A adap-
tar a sua concepção os concoitos do Marxismo Piconsidorsndo-o co-

mo o único cominho par” a construção do Socialismo. 4 ússia Soviótica o o

Partido Comunista Mundial tornarrm-so o melhor oxemplo político educativo
o ospiriturl pars e Juvontudo o par” o Movimonto Obreiro 12014 
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Teste sontido seguiram o cominho ideolózico que o Hashomor Hatza
ir vinha tomando ja de ha muito tempo.

O cálculo tático político dos dirigentos desta Siah err o de so
tornar o fator de equilíbrio dentro da Histrdrut, Como o Liapai 50260 8 -
força dominanto dentro da Histrdrut possuia 70% dos votos, o seu calculo

er» do que Fo se cindirem, atrairiaa para si tontos votos que tornariam o
lavai minoria, e assim em tod? e qualquer coslisão nº dirigencia de His -
Ladrut, sorism elos o fator decisivo,

  

As primeiras eleições para a Histrdrut após a cisño, desiludirán

ua tam om neste campo y quero dizer, os desiludirem tonbem neste capó.

O Mapri recebeu 596, ficando ainda com a maioria absoluta na Histedrut. O
Zeachdut Haavodá recebeu 19%, invês dos 30% por eles esperados»

  

E sim este Partido não possuia grande importância no movimento

obrei : somente num setor s$4-1 possuism uma forte influencias -

mito dos oficiais-da Hagena e a maioria do oficialato central da- Paluach

exem chavorim do Kibutz Hameuchad e menbros do Leáchdut Hanvodá. Ai esta-

ve sou bslusrte político e sua influoncia popular.

 

: En 1946 esto Partido juntou-se 205 restos do velho Poalei Sion —

5101 (Poelci Sion de esquorda). O novo Prrtido foi denominado: Leachdut -
Hasvodê Poalei Sion Pol. Quanto a esto P,S. smol é necessario acrescon -

tar o soguinto: era osta uma fracção do Poalei Tzion Mundial, cuja cisao

(1921) foi causada por Alguns motivos politicos: pensavam 0168 ףטס 898

fe principal dos trabalhadores sionistrs o lançar & luta de classes, 0 --

náao participar do trabr1ho construtivo em Erctz Isrrel, nom colabor”r com

os partidos burguosos na obra sionista, portanto doixevam oles do partici

paz no movimento sioniste mundial, nozvemn o KKL, a colonização obroira =

(inclusivo kibutzim) e oxigism o retonhecimento do idish na vids cultur”1
. /, 2 . 2
israogli nº mosma medida que o ivrit,

Gradativamente o "Ponlci Tzion Smol” aproximou-se dos fundamentos

gerzis do movimento obreiro israolí, reconhecendo sous erros, Em Brotz, cs

to partido sempre foi uma pequena minoria; no ano 1942 este partido tontou

unir-se ao Hrshomer l2tanir, mas som rosultedos. Fin*lmonto juntou-so, no

ano 1946, corn o Leachdut Haavoda - o prrtido contava entao com algumas cen

tonas de menbros, sem nenhuma influência na juventude isrreli, 2

\ 8001880 88 1580016181 de ONU do dia 29 de novembro 1947,

anrovendo o plano da prrtilha o 5 criagao de um estado judeu independente,

o quo lovantou um grando entusiesmo em Erotz Isracl e no mundo judeu, cri
. . . ך

ou urna coufusão ideológica inerivel nosto partido, bem como no Hashomor =

Hatzairo ;

Tanto um como o outro encontrevom-se porante um fracasso 113%

co ou relação ao problema mais decisivo de História Judaica moderna > 0 -

rossurgimento do Estado Judou. Ambos do mancira incomproonsÍvól lutaxeia =

contra & solução sionista. Foi esto fracasso comum que levou os partidos

Loachdut Heavoda Poalei Tzion Suol e Heshomer Hatzair 8 união, erirndo om

jenoiro 1948, o partido “ifloguot Ponlin Moúchodet, (partido dos obroiros

unifierda), conhocido pola ebroviação Napa. y 9
. ,

- - É

Está união não possuia uma base ideologica comum bomformulado.

ho contrório. 4 curta história dosto partido, que se cindiu novrmento no

ano 1954, domonstra-nos que פג8ת1800 0Apenas am frasos revolu-

cionarias a favor da Russia Sovictice o do marxismo leninista, o na aspi

“vação comum do' substituir O Hapri, como força orientadora no movimento 0-
me /

broiro israoli.

dE

 



Ao novo partido Mnpam juntaram-se elguns olomentos próximos no co-munismo, cono 0 608286180 700826 Snoh, stunlmonto um dos dirigentos do Maki
(partido comunista Israo11Í),

Dentro de partido Mapam o Hashomor Hatznir munoa deixou de oxistir
como fracção separada, cristalizada e fechada, conformo os fundsmontos co-
nhocidos de movimento kibutzisno Hashomer הופ. Todas as rosoluções do

partido lapa eram sempre levadas do antenÃo A Comissão central do Kibutz
Artzi Hsshomor Hatenir, o a decisão 14 tomada -obrigaya todos 08 roprosenten

tos do Hashomer Hatesir no WApan A accitá-la, Como o Ershomor Hatzair jun-
to coma ala oxtromista de Sno tinhs dentro do psrtido Mapar uma mrioria
de 600 -8 podiam senpre rejoiter as propostPs diferentos d” frreção do
Lonchdut Haayodá Porlei zion. Assim podemos constrtar o frto espantoso de

que o תק revelou, nos problemas mais importentes internos bem' como ex -

ternos, cono um partido homogónoo 0 ideologicanonto cristslizado, Sua cur-

tr oxistenoia 828 absolutamento artificial, MKoçõos pertiéulrros do Partido
Lenchdut-Hazvoda dentro do: Mapam foram sempre rojeítsdas.

Queis éram estas moções perante os problemas primordiais do Sionis
mo Socialista e de Modinat Isr201? No sogundo Congrosso Nscional do liaper
(junho 1951) arrioria não aceitou as propostes do Leachdut nos seguintes -
pontos:

1 - os representrntes do Leachdut H.P. Tzion nogaram a intonção -
ão Hashomer Hatzair do tornar no futuro o partido lapam num partido torri-
torial, ista _Quor dizer, que incluisso também erabos. Um partido sionista
não pode ,e não devo incluir dentro de si êrabos, mes podo colaborar com un

partido “rabo fraternal.

2 - 0108 26101%8עפתמ 8 fórmula do maioria, à qual 41218 86 que o par
tido Hapem mantoria incondicionslnento boas rolaçõos ce ficaria fiol à Rússia
ec es demoeracias popularos nas épocas de paz o de gsuorra, Esta fórmula nos =
fundamentos ideologicos do Mepsm significoris, nao mais e nom monos de quo
haveria uma fosorva porsnto o futuro de Medin*t Israol no caso do guerra -
con a “ússis,

3 - elos negarsm o concoito da mpioria no quo diz respoito as trro
frs e o papel que deveria descmpenhar um partido revolucionario. Elos não =
scoitrram o conceito bolchevists-leninista (vanguardista) do partido, ou -
seja, um pequeno partido revolucionírio iria conquister o poder q criaria a
“ditadurs do proletariado, Os dirigentos do grehdut Hagvodá sempre recusa-'
ram subjugar sua independencia ospiritual à Russia Sovictics o ao Cominfora,

Nos dias do julgamonto do Praga, quendo A majoria do lapam tonmou a

resolução aprovando os julgrmentos o considorando-os justos, com uma exces
são no que diz respoito a culpa de Mordechai Oren - os chevorim do 10802 -
dut “aavodã Poalei Tzion'propuseream rojoitrr enorgicamente »2s falsas acusa

08" ao movimento sionista mundial; aliss o julganento de Praza criou uma

criso excepcional dentro do lapa, o naquela ocasião os dirigontos do Le -
achdut Hanvods quaso cindirem-s0.

s16m disto procisa-so lembrar quo cles sempre foram a fevor da par

ticipação do “npam no governo israoli, oncrboçado pelo Napai, mes os dirigon
tos do Hashomer Hatzair sempre forem contra tal, considerando quo os parti=.
dos comunistas do mundo (ato a ultima 62008( não participavam nos governos

de corlisão. 
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, Acontunndo as etitudos diferontos dosta fracção8 do מפ
º nosessario tambom seroscontor as atitudos comuns tom o ashomor Hatzmir,
6 8800 as soguintes;

1 » considaracio de Rússia Soviótica como um fator vordadoirsmemte
socislist»,*que ten 80 aspiraçõos do paz o do construção, som tondonçães dis

porislistes, Assis foi a Pússia colocada como um modelo melhor do mundo q
עס educagño da meva gorsção, q nada do que lá ocorria or» pessível do eriti

08 )"%6 o XX Congrasso),

2 -0 consoquôncia destc conceito - colaboração cora o Maki (eo.

munistas-israolís) o-prrticipacóo em todas as organizagoes mascerades do Ca
minfora, poy sxenmplo: Congresso da Paz, Organização undial de Juvintude Do
noeréticn, Oxpanização de Estudantos Demooyíticos, etc. “lóm disto oxiglu O
Hapam de unanimidado a união da Histadrut a Organização Mundial dos Sindica
tos (comunistrs). É ; A

3 +» os dirigontes do Lorchdut Haavodá tôn a mosma culpa na cisão »
do movimento obreiro isreolÍ, considoxando o Map2i como um partido rofornis

ta, quo não morseeria sor incluido no movimento obreiro rovolucionsrio mun»
dial, mas mereco sor combatido violentrmonto, mais do que o Mpki, eomo 50 =
fosso um inimigo da clesso obroira,es Foram eles que abandonaram 8 menospro
zaram o valor de unidado obraira, a qual admiravam tantos

& eríticetotal e intrensigpnto do tudo o que foi conseguido pos

lo liapai na construgao do Medinat Israol,

5 - condonacño do titoismo quando esto foi condemado pola Rússia
0 orogimo atrlinista, aposar de que o NAápam munce podoris ser considorsdo
songo como um partido comunista titoistA.

6 - os dirigentos da, frecção Loachdut, quo foran e são simultênca-

mento os dirizontos do movimonto kibutziano Iibutz Hamouchad, 1 antorioxrmon

to nogarsm o fundamonto do colotivismo idoologico do sshomor “atzair, aeoi

taren-no graduslmonto 2tô quo 6 mesmo foi incluido oficialmente has basos 1

doológicas do Kibutz Hameuchad,

à Logo após a uniño gom o Ershomor Hatesir, os dirigontos do lLoach»=

dut Haryodá roconhocorénm o corro comotido nesta unificagao artificial, mas

a nova cisão so sc deu em 1954, apos muit?s decapçoes em todos os sentidos,

Esta fracção o o Kibutz Hanmouchsd pasram um proço muito caro por sua uni.

ão tomporsria com o Hashomor Hatzairs

1 + 61880 do Kibutz Hamouchad - ¿sto movimonto kibutzisno que ora

ontão o maior, o incluia dontro do si polo menos 45% dos chavorim do Maprã

- devor-so-is cindir dopois de quo se sorviu como um instrumonto contra o

Mepai, à cisão rerlizou-so om junho 1951 - 25 kibutzim completos, 4 kibu »

tzim divididos o mais cextenas de chavorimn do outros kibutzim »fastrrrm=so

do Kibutz Hmmouchad e unindo-so com'o Chavor Hakvutzot criarem o Ichud Ham

kvutzot vohakibutzim (outubro 1951).

2 - porderaa toda simpatia e influóncia antoriormonto consoguidos
no movimonto obreiro isracli, sondo numa situagao do isolamento ospiritusl,

- pois a maioria de “ashomor Hatzair dontro do Mapem nunca divulzou qn suas
-

publicaçoes oficiaisas opínidos dostos chavorims O jornal diário do Partá
do “Al Hanishuer" nunca concordou om publicar artigos do chaverim quo eprg
“sontevem opinião da minorias ; 7

יה  



 

  

   Assim desde junho 1954 contiñua oste fracção sue oxistôncia sono
partido Loachdut Hasmyoda Poslci Tzion, ou soja o prrtido do ?!¡ibutz pena
chad, da mosrm forma quo o Mapam é o partido do movimonto Tibutsinno Hash
mer Patio 1 força do princiro é un pouco msior do que a do sogundo, pr
tondo dontro da Histsdrut 18%. Os dois partidos oposicionistas posguona
Histsdrut:357, onquanto que o Mapai conseguiu conservar uma maioria absolu

ta do 58%. Precisamos lombraf quo, * partir de outubro de 1955, Pmbos prr-
ticiparam do governo2

 
Os últimos acontecimentos no bloco oriental (XX2º Congrosso o o xo

latório socroto do Xrushay, »s revoltas na Polônia e na Hungria, 2 guerrz
no Uriento Medio) anularam as posições diforontos deste partido om relação

50 49081, םמססעפ a curta história du Isrrol o todo o sou dosonvolvinonto -
doix»sso bastante claro que jamais houvo cruse suficionto pare cisão entro
estos dois grupos, Sem duvida alguma os.chaverim o dirigentos deste parti-
ão reconhoceram sous erros, aposír do não o torer confessado frencamonto.

O Mapai dirigiu-se rocontemonteum 82010 מס 0da criação de
unidade obrcira israolí, Parece-nos que ógte partido, embora já não existe
diforenças idoologicas, mes sim por quostão do prestigio, vinda nño so mos
tra disposto P uma unificação com o liapai. Guento ao Er shomer Hatzair, 0
quando esto concordar om participar na união obreiro é que est? podera sor

concrotizade.

 

 


