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Os Grandes Estágios no Desenvolvimento Insti- |
tucional do Ishuv

Introdução - O Ishuv Velho

O Ishuv velho é o הו usado para a sociedade judaica tra
2 dicional da Palestina, enquanto o termo Novo Ishuv é o termo para a

sociedade que se desenvolveu segundo linhas nacionalistas começando
acom a la. ..1iá por volta de 1880.

Historicamente, o Ishuv Velho remonta a antiguidade, com a
excessão dos dois séculos da dominação dos Cruzadns, a Palestina sem
pre teve população judaica. As imigrações começaram no século XXIII
com a desintegração dos reinos francos, que marcaram um padrão de vi
ds que continuou nos séculos seguintes, e marcou o comego do misticis
mo judaico junto com a doutrina da Kabala que surgiu na Espanha. Isto
intensificou a ligação com a Palestina, a Terra Santa, que foi poste
riormente acentuada pelo principal evento na história judaica nediével
a expulsáo dos judeus na Espanha em 1492, No meio do século XXVI comu
nidades de imigrantes espanhóis se espalharam pelo país, principalmen
te em Jerusalém e Tzfat, concentradas em volta dos sábios que compu-
seram alguns clássicos ão saber judaico 6 que devotaram suas vidas,
ao "Trabalho" de fazor o Messias chegar logo, vivendo na Terra Santa

Era uma velha crença que a comunidade judaica da Palestina
era a Elite do povo judeu no exílio. Os judeus da Terra Santa com su-
as rezas e atos religiosos acreditavam que estavam assim mais perto
de Deus. Estas ideias tiveram um ímpeto especial no século XXVI.T1es
estavam relacionados com o antigo conceito judaico que via em poucos
homens, escolhidos em cada comunidade, que passavam seu tempo no estu
“do e na reza, e eran totalmente ou parcialmente sustentado pela comu-
nidade; e por esse meio elevavam toda a comunidade judaica na Pales-

tinaב ao status de elite do mundo”judaico. 0
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Economicemente falando,“este ideal religiese significavea que É
os judeus na Palestina eram totalmente dependentes do judeu da diáspo
ra. Este apoio era muito similar a doagáo de esmolas em outraw socie
dades religiosas, onde o doador náo se considerava superior ou mais
satisfeito, e nem o receptor se sentia agradecido ou inferior ao acei
tar este sustento. Cada parte via a sí mesma realizaddo um dever reli
gioso, Este sustento era táo instuticionalizaco como ideologico, Fun.

o > dos eram usualmente coletados por: homens de eminencia e de prestígio
“religioso, frequentcmente rabinos mandados da Palestina. Por outro --

 
 



oכ,..eaב,1-lado, as comunidades no exterior irequentemente faziam sistemáticas co
letas mesmo sem o estímulo dos receptores. Na Palestina o dinheiro e-
ra dividido não tant egundo as necessidades de cada familia, mas sim
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levando-se em conta tatus religioso de seu chefe,

Este sistema funcionou praticamente sem mudanças até o sée
culo XX. Por outro lado, importantes modificações internas ocorreram -
desde o fim do cóculo XVIII. Desenvolvimento religioso nos centros ju-
081008 da Russia e Polonia trouxeram no seu despertar, uma leva de imi
grantes da Europa Oriental. E.bora esta era motivada basicamente pelas
mesmas razo”s religiosas que as dos imigrantes orientais, seu apareci-
mento em Jerusalem e Tzfat, marcou uma mudança. As comunidades torna-
ram-se mais hetereogeneas e diversificadas em comuniá:-d«s europeias -
(Askenazi) e oriental(Sefaradí), sendo a europeia muito mais heterogex
nea que a outra. Todo grupo imigrante askenazi se organizava segundo
sua cidade de origem, e seus 8081868 de auxílio eram dirigidas direta-
mente para as suas cidades Natal,

Mais mudanças ocorreram por volta de 1830. quando nuitos
judeus ricos da Europa Ocidental (como Moses Montefiore e Adolpho Cre-
mieux) comecaram a defender uma maioria produtividade na economia judai
ca. No comeco estes esforcos eram dirigidos diretamente em atividades-
religiosas, como a instalação de impressoras ( para livros religiosos)
mas posteriormente eles incluiram tambem tentativas para a instalação-
de serviços primarios como moinhos, e mesmo o começo da produção agrí-
cola, Todos estes servicos estavam ligados ao ritual religioso, e assim
podia ser justificado.

Em 1870 dois períési-os existiam em Jerusalem, um deles bri-
g-mão abertamente pare uma produtivizacáao. No mesmo ano a Alliance 18-
raelite Universelle fundou uma escola agrícola perto de Jafa. Uma esco
la secular moderna foi fundada por judeus alemães em Jerusalém e pron-
tamente banida pelos rabinos, e todavia encontrou alunos. Em 1878, a
primeira colonia agrícola foi estabelecida em Petah Tikva.

Durante o seculo XIX, e começo de XX, imigrâção do tipo tra
dicional continuou, consistindo especialmente daqueles que fugiam das
comunidades judaicas da Europa, que sentiam estarem d:z-ntegrando, Eles
esperavam achar em Jcrusalem um ultimo bastão lo tradicionalismo, mas
foram paradoxalmente afetados pela vida econôm:.ca e ideisa do mundo mo-
derno. Assim, no fim das contas, fortaleceram cm direção a modernização
econômica e estavam proeminentes nas aventuras ce colonização.

Contudo o Ishuv vehho continuou a atrazar-se em relaçao a
coerente européia durante o século XIX, e no começo des aliot macionalis
tas, a diferença entre o velho e o novo Ishuv tornou-se clara.  



As Caracterpisticas básicas das Aliot Modernas

As Aliot para e Palestina, ocorreram simultaneamente as grandes
migrações judaicas uo fim do século XIX, que levou ao estabelecimento
da comunidade judaica na America do Norte, e na America Latina, Uma -
breve comparacáo das Aliot para a Palestina com as grandes imigrações
Judaicas pode fornecer um útil ponto para começar uma análise.

Até 1920, as várias Aliot para a Palestina eram de pequena
importância. De 1882 até 1830 eram no máximo de 4% de toda migração ju
daica. Foi sómente depois de 1930, com a imposição de restrições de i
migração na maioria dos paises Ocidentais, que as aliot constituiran
mais de 50% do total de imigração judaica. Contudo desde o princípio,
possuiam característcas especiais, as vezes únicas.

Antes de 1830 os imigrantes consistiam principalmente de
pessoas jovens, solteiras ou casais Jovens, sem crianças ou parentes,
Eles mão cons”: cuiam, contrariamente a caracteristica geral da imigra-
ção judaica, comunidades inteiras ou mesmo grupos de familias. Estas
caracteristicas estavam mais pronunciadas antes da la. guerra e nos pri
meiros anos da década de : ; mas ainda tendiam a persistir através dos
anos 30.

A natureza das Aliot mudou somente no fim da decada de 30
e na de 40 com a onda de refugiados da perseguição nazista,

Como foi mencionado, grupos imigrantes eram compostos prin
cipalmentede pessoas Jovens, frequentemente alunos do colegial, estu-
dantes universitários, que decidiram não seguir carreiras escolhidas.
Eles mostravam em muitos modos, as caracteristicas de uma jovem "inte-
ligentsia", Muitos deles vieram de uma casa economicamente estavel e
de familias que Permeneccram ligados a vida judaica tradicional, e náo
Se opunham a inclinações modernistas. Tendiam contrariamente, a encora
jar seus filhos a estudar em escola seculares e universidades. Havia
relativamente pouco atrito nestas familias, entre as gerações na ques-
tão de religião X so-iaiisno,

Formulações ideologicas nos grupos de imigração judaica u-
sualmente tendem a concentrar-se nos problemes de absorcáo na nossa so-
cidade e tentaram justificar, ,eexplicar, e de certa forma aliviar o pro
cesso de ajustamento (Somente os Bundistas e alguns dos territorialis-
tas tentaram dar mais que um uo ideológico, mas sua influência gna for
mação e no forjamento das ondas de imigrantes eram muito pequena.

Somente no movimento sionista a ideologia procedeu a imigra--
ção e a "transplatação" e guiou os estágios iniciais de colonização no
nosso país. Embora uma grande parte da ideologia pioneira cristaliza-se
somente como resultado dos imigrantes com a realidade Palestina, ela 



jour oricntuções ideologicas desenvolvidas no

 

da diáspora.

A ideologia de rebelião teve um importante papel nas aliot
e na estrutura dos grandes imigrantes. Os "rebeldes" usualmente formam-

e pequenos e coesivos grupos, conectados a varios informais e for
meis laços e associações, movimento sociais, e partidos politicos, nos
quais preparavam-se ideologicamente e socialmente p/a aliá,.

Nesses grupos eles passsavam por um treinamento em varias
vocações. que gostariam de seguir na Palestina concentuando-se no trei
no agrícola. Os vários grupos de Haschará, através dos quais as expe-
riencias praticas na vida comunal era detida, foram os maiores exemplos
disto. Por outro lado, havia também uma preparação para o trabalho na
industria, construção civil, ou outras profissões. Os grupos de gisso-
ciavam do meio e adotavam uma nova e intensiva identificação social mú
tua. Isto ema visto nas relações nos primários grupos de imigrantes,as
pirendo a uma nova realidade social. Embora eles eram somente pequenos
e muitos coesivos grupos de pessoas jovens sem funções sociais defini-
das, tinham a necessidade de tudo, para fazê-los o núcleo de novos mar—
cos institucionais. Eles eram similares a varios movimentos de jovens
rebeldes da Furopa Central, no aspecto que eles tendiam a dissociar.se
ca sociedade adulta. Por outro lado, diferiam desses movimentos pois sua
rebelião não era anulada p/necessidade de compromissos com a sociedade
quando tornam-se mais velhos. Tendo a natureza e a direção migratória
d

e territorial existente e realizavam sua rebelião completamente criando

e sua rebelião, eles podiam-se dissociar-se da estrutura institucional

inteiramente nova estrutura. Encontramos neles a combinação peculiar de
um movimento rebelde com caracteristicas migratórias e colonizadoras,
uma combinação que prefispos a mudanças em todas as principais direçoes
da atividade social economica, cultural e politica.

Estas caracteristicas distinguia as principais aliot das in-
clinações usuais das migrações modernas Judaicas e des migrações moder
nas europeias em geral. Elas apareciam mais claramente desde os anos 20
ató a metade de 40, particularmente nos vários grupos pioneiros que se
dirigiam em direção a colonização agrícola, ez. conquista do trabalho,e o
rejuvenecimento da cultura e educação hebraica. Enquanto pode ser um-
grande exagero sugeriu que todos imigrantes que vieram para a Palestina,
durante esse periodo mostrara, estes característicos especiais, não há
dúvida que os mais ativos, aqueles que deixaram suas marcas em todo pa-
18, os possuiam, De ser lembrados também que através desse período, um
processo seletivo ocorria na Palestina, no qual aqueles que diferiam
dos padrões gerais tendiam a deixar o país. Somente no fim da decada de
30 a composição demográfica 6 8 orientação social dos imigrantes tendiam  
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e sertornar progressivamente similar aos padrões gerais da nigração -
Judaica. Mais e mais casais mais velhos com crianças chegavam, frequen
temente em grupos de familias, ou partes de comunidades. Sendo seu moti.
vo básico a execução de um ajustamento econômico, ou fugindo de persc-
guições. Ainda sendo absorvidos dentro dos padrões estabelecidos pelos
grupos pioneiros,

Breve discrição das principais Aliot

Abaixo, segue uma análise numérica das várias ondas de imigra
ção desde 1882.

1º Aliá 1882-1903 20 a 30 mil
29 Aliás7 1904-1914 35 2 40 "
3º Aliá 1919-1923 35 mil
4.9 Aliá 1924-1931 82 mil
59 Aliá 1932-1948 295 mil(até fim de 44)

A primeira aliá começou pelo 1º movimento sionista, Hovevei
Tzion, na Rússia e Rumania, que teve os Ppogroms que ocorreram no sul
da Russia em 1881, como causa principal, Estes imigrantes, viam na co-
lonização da terra, a condição primária para o rejuvenecimento do povo
judeu. Durante este período, 08 primeiros estabelecimentos הקחה60 [8 =
como Petah Tikva, Rishon Le Tzion, Rosh Pina, Zicharon laacov, Hedera,
foram estabelecidos, e abase do Ishuv levantada, A segunda 8 consis
tiu principalemmnte de membros dos vários grupos trabalhistas sionistas
na Rússia, que se desapontaram com o movimento de reforma social (no -
qual tornaram parte ativa), e com a Revolucao de Outubro de 1905, que
acabou em pogroms. Eles vieram a Palestina em um período de crise tanto
no país como no movimento sionista. Embora "trabalhadores" eram minoria
durante a segunda aliá, ela é considerad» como imigração trabalhadora,
mudou toda a estrutura da comunidade Judaica. Novos métodos de estabe-
lecimento na terra foram adotados, e padrões eram estabelecidos para
toda estrutura do movimento trabalhista. Foi durante este periodo que a
Organização Sionista Mundial começou a trabalhar na Palestina(1908),e
as primeiras vilas agricolas estabelecidas. Este veriodo tambennr-sen-
ciou o começo do desenvolvimento urbano, As bases da cidade Tel-Aviv ,
(1909) foram estabelecidas, e aqui e lá um começo de uma rudimentária
industria foi fundada.

A 3a. Aliá começou qyando a 1a. Guerra ainda não estava termi-
nada, Isto foi em 1917, depois da Declaração Balfour, na qual o mundo
judeu interpretou como a criação de um novo começo em direção ac 88%8-
belecimento o ideal socialista. Nesta aliá o elemento pioneiro predomi-
nou. “la consistia de pessoas Jovens que foram treinadas através das or-
ganizações Halutz para a Aliá.  



A 4a. Aliá que começou em 1924, foi parcialmente ajudada por me
lhores condições econômicas na Palestina, que tornou a absorção de ma
is imigrantes possível, e parcialmente pelas condições econômicas da
Palestina que pioravam para os judeus, causada pela politica do gover
no polonês de elêminar os judeus de várias asso iações. O maior fator
nesta imigração foi a classe média, com pequenas econômias, e a maio-
ria deles estabelecendosse em cidades, entrando no comercio e a indus
tria, ou tornando-se artesões. Portanto se fizermos a conta do numero
absoluto de imigrantes, o elemento pioneiro prevaleceu. Esta aliá foi
seguida de um êxodo considerável da Palestina, como resulta de uma a-
guda crise economica.

A 5a. Aliá comecou em 1929, mas atingiu seu pico somente en 1938,
quando um grande numero de imigrantes chegaram como resultado da pros
peridade econômica, Até 1935, aproximadamente 150 mil Judeus principal
mente, alemães, chegaram trazendo um consideravel capital que ajudou a
instalação da industria, e para fazer a agricultura em grande escala,
de 1936-40. um periodo de grandes problemas no pais, a imigração foi
limitada pelo governo, e somente 100 mil Judeus entraram, sendo 15 nil
ilegais,

Os maiores estágios no Desenvolvimento Institucional do Ishuv
Características específicas das Aliot.

la, Aliá :

O ano de 1882, é usualmente dado como o comeco do movimento de
migração judaica, que trouxe milhões de Judeus da Russia, para o Oci-
dente. A causa imediata do movimento foi o anti-semitismo da Russi +8
rista que culminou com as Leis de Maio de 1882. A maioria. dos ו
tes seguiu para a America e Europa Ocidenta, mas uma pequena minoria.
(de 25 a 30 mil no curso de 20 anos), chegaram a Palestina. Os mais -
conhecidos foram os Biluin, cujos membros fundaram Gedera. Houve uma
consideravel colonização no começo da década de 60, quando Rishon Letzi
on, Zichron Yacov Ekron e Yessod Hamaala, foram perdidos.

Os novos habitantes encontraram grandes dificuldades económicas
e não podiam obter qualquer ajuda contínua e real des varias sociedades
sivnistes'na Europa. Somente mais tárde o Barão Rothschild, veio com
seu programa administrativo por judeus franceses que foram trazidos ao
pais com esse propósito, e interviram em todos os detalhes administra-
tivos nos campos das finenças, planejamento agrícola, e mesmo culturais.
Eles basearam a economia das novas colonias que exclusivamente em vinhe
dos, depois de experi(encias em vários campos da plantação de árvores
frutíferas fracassaram.  
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(3)
; Esses oficiais eram em sua maioria da classe media baixa, as-

similados judeus franceses, pouco familiares as ideias nacionalistas

dos judeus da Europa Oriental, os quais consideravam incultas e provin

vianas. Ao mesmo tempo os colonizadores estavam mais ou menos a mercê

desses oficiais e não tinham nenhum contrôle público sobre eles. Com a

administração na mãos dos oficiais do Barão, e o trabalho agrícola rea

zêde por trabalhadores árabes, as ideoas nacionalistas dos Biluim esta

van sufocadas, e somente sobreviviam em colonias como Gedera, que não

era administrada p/Barão. Mesmo a religião e a educação não possuiam -
seu impeto ideológico, quando um sistema escolar frances levantino foi

desenvolvido que punha pouco acerto na cultura hebraica, Esforços fei-

tos p/se ganhar independência falharam, a maioria dos elementos inde-

pendentes e muitos dos quais jovem esquerdistas deixaram as colonias

do Barão.

Uma segunda onda de imigração veio em 1891, e as colonias de

Rehovot e Hodeia, foram estabelecidas com a ajuda financeira dada p/ju-

deus Russos. A burocracia do Barão estava menos marcada e o desenvolvi-

mento um pouco mais alto. Em 1900 Rothdchild transferiu seu interesse

p/a Jewish Colonization.- Association (ICA). Embora esta fosse também

uma associação filantrópica sem específicos émteresses nacionalistas,-

seu carater publico e suas fontes mais restritas, fizeram-na ter seus

oficiais mais facilmente controlados. Em varias tentativas a ICA também

tentou inovar no movimento agrícola e sociak. Dentre estas tentativas,

vale ser lembradas as fazendas que instalaram p/o treinamento agrico-

la, No fim da la. Aliá a estagnação que resultou da politica de Rotschild

deu possibilid.de apenas a pequenas mudanças. Contudo, a população agrí

cola estava desmoralizada, as taxas de imigração estavam altas, e a ima

gem geral era bem ruim. Ao mesmo tempo, houve um desenvolvimento no se

tor urbano. À população judaica de 1810, anteriormente que se insigni-

ficante cr seu consideravelmente, e ra quasi que exclusivamente do Ishuv

novo, difrrentemente da população das cidades Santas, que ra constitui

da de elementos tradicionais, A falta de elementos judaicos já estabele

cidos em Jafo, deu a sua nova população um carater totalmente novo e 1

810 judaica, tornou-se o centro cultural das novas colonias. A cidade

absorveu muitos que tentaram, e falharam se estabelecer na terra.hs 11-

liais Palestinas de várias pré-sionistas e sionistas organizações, se

estabeleceram lá, sendo o mais importante o estabelecimento do primeiro

escritorio da Anglo-Palestina, Company como mais tarde banco, em 1903,

Nesse interim muitas instituições locais como uma biblioteca (1885) fo-

ram tambem estabelecidas. O desenvolvimento de um numero de quadras ju

001088 separadas daquelas na parte Arebe, e uma florescente cultura Hé-

braica, começou na decada de 80, A imigração de 1891, trouxe tambem e-

lementosprofissionais e comerciais que aumentaram uma impogtante posição

na vida economica de Iafo, O começo da exportação de citricos no fim da
, .A \ 26 a E 4 e de A E AR E
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década de 9P, engrandeceu a importância desse grupo. A Iafo judaica,-

tornou-se também um importante centro do sistema secular educacional he

braico, muito distinto do carater Frances da educação nas colonias do

Barão. Embora uma consideravel expansão ocorreu simultianeamente em Je-

rusalem, a cidade nunca reteu seu carater tradicional.

A SEGUNDA ALIÁ - Introdução

Embora a la. Aliá mostrou no mínimo algumas caracteristicas de

um movimento social embrionário que almejava uma expansão continua, ela

somente atingiu a dase de uma estagnação potencial ou mesmo real, dentro

dê vinte anos.

Uma das manifestações básicas desta estagnação, foi a rapida

normalização e estabilização dos imigrantes na estrutura econonica e so

cial. Tivessem as caracteristicas da la. Aliá, continuado, elas haveriam

de levar a uma absorção total dos colonizadores, couo sendo somente nais

um pequeno, estagnado e privilegiado grupo dentro da sociedade pluralis

ta otomano-arabe.

A importancia desses fatores tornam-se impcrtantes, quando se

comparamos com os desenvolvimentos da 2a. aliá, que consistiu um 808 -

estagios mais decisivos e formativos na historia do Ishuv.

A importância da 2a. aliá »e refletida no fato de que desde a

sua chegada seus membros foram sempre muito ativos nos assuntos do Ishuv

Esta importancia continuou nos primeiros estagios da formação do Esta-

do, com os membros da 2a. aliá, representando nas várias elites, espe-

cialmente na politica uma percentagem fora das proporções de seus atua

is membros. A ideologia formada por eles, tornou-se o ponto de inicio

na transformação institucional e social do Ishuv, enquanto varias atitu

des da 2a. aliá, ainda permaneceu na atmosfera politica e social en —

Israel .
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A importáncia de 2a. aliá foi claro, nao devido ao seu nunero

consitia originalmente de pequenos grupos de não mais de mil pessoas,

muitos dos quais deixaram o pais depois de pouco tempo.

Pode ser enganos admitir que os membros da 2a. aliá podiam so

zinhos algo diferente do que fez a la. aliéá, dentro das condições dxis-

tentes na Palestina otomana. Fatos que ocorreram durante e depois da la.

Guerra - a quebra do Imperio Otomano, a declaração Balfour, o Mandato

Britanico e as múdanças que ocorreram na estrutura da Organização Sionis

ta Mundial na Europa, e nos Estados Unidos - foram os fatores chaves -—

que o permitiram agarrar oportunidades institucionais,, politicas e eco-

nomicas para um desenvolvimento mais dinamico.  



' Mas o signific-do da 2a. aliá reside no fato que seus membros

estavam prontos para apoderar-se das oportunidades criadas a fim de

desenvolver novas realidades sociais e politicas.

Os ideáis e padrões de organização criados por eles não só se .

nantiveram e perpetuaram-se na estrutura social do Ishuv, mas tambem -—

guiaram e formaram-se seu desenvolvimento futuro. Embora a importancia

atribuida a 20. aliá é exagerada, a continuação desse mito constitue no

aspecto importante da sociedade Israeli.

Piferencialmente da la. aliá, os membros da 2a. nunca aspiraram

a una normalização conuo camponeses ou trabalhadores. Em vez disso consi

deravan-se pioneiros., não interessados no seu proprio estabelecimento

nas somente no futuro de toda comunidade nacional.

A fim de melhor compreender seu aspecto total, é nenessário a-

profundar-se em suas raizes,

Orihim social e orientação ideológica dos grupos da 2a,Aliá

A 2a. Aliá, foi influenciada por diversos fatores, a Revolu-

ção de 1905, e os tiroteios anti-judaicos que ocorreram durante o fervor

revolucionário, e anti-revolucionario, na Russia, e o desapontamento de

parte da juventude judaica que via assim a impossibilidade de se resol-

ver o problema judaico na diáspora. Este desapontamento era devido ao

fato que os movimentos revolucionários não punham um fim nos movimentos

anti-judaicos, pelo contrario frequentemente os i.vitava. Muitos assim

concluiram que nenhuma solução para o problema judaico podia ser acha

do através da revolução socialista ou reforma. Esta conclusão foi don-

seguida somente por alguns estudantes e intelectuais que estavam dentro

da atividade revolucionaria, da continua expansão economica, e o con-

sequente aumento de tendências assimilacionistas dentro da comunidade

judaica . Eles iam contra muitas das caracteristicas oficiais dentro da

comunidade. Eles iam contra muitas das caracteristicas oficiais dentro

da comunidade judaica e do movimento sionista, particularmente quando

aquelas inclinações pretendiam participar do movimento democrático na

Rússia e no Imperio Austro-Hungaro na esperança que a comunidade judai

ca podia tomar lugar como uma das comunidades aútonomas.

Estas atitudes eram intensificadas pela crise que havia na Orga-

nização Sionista depois da morte de Hertz quando o sonho de uma solução

diplomatica fácil e rápida para o problema palestino foi estracalhado.0

movimento sofreu uma crise aguda diante da proposta de Uganda que encon

trou a maioria dos sionistas Russos e da Europa Oriental, e especialmen-

yte a inteligentsia jovem em franca oposição a Hertzl.  
 



, Sob a liderança de i«olfsohn, o sucessor de Hertzl, como Presi
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denté,d Organização Sionista teve que encontrar novo significado par

suas atividades, Os esforços foram atingidos a atração de novos membros
e infundir um novo significado na colonização da Palestina, que foi um
tanto negligenciada durante o curto periodo de negociações diplonáti-

cas o

Estes novos esforços reprimiram o ressentimento sentido entre os
intelectuais jovens na Russia e Austria contra a atitude oficial do mo
vimento,

Em 1905 grupos desses jovens chegaram a Palestina na procura de
:uma nova solução para o problema judaico. Sua rebelião foi (fanned) pa

la realidade da Palestina Judaica nessa epoca - especialmente as coloni
ds 1es bos quaas do Barão e os incipientes centros urbanos de Jerusalém e Petah Tikva

08 jovens rebeldes viam uma E =: gnação neles, e simbolos negativos de
uma c'lonização rapida e facil, e uma satisfação complacente com a estru
tura social, Para eles isto poderia ser o fim de um futuro progresso. A
rebéliao foi posteriormente animada pelos encontros diarios e choques -
com os colonizadores antigos para quem os novos imigrantes pediam tra-
balho,

Naturalmente estes pioneiros d: 2a, aliá não podiam comparar-
-Se em termos depoder economico ou de orcanizaçao, conhecimento ou re-
cursos, com.os veteranos -- era somente forjando ideias que eles podiam
Se realizar.

Suas tentativas de achar soluções organizacionais para problemas práticos eram feitas em conjunto com suas orientacoes ideológicas, :e não como consequencia dos problemas diarios, concfetos, de adaptaçã
ao meio existente. Esta forma de encarar cs problemas faz com que atin..gissem ao fundo os problemas da coletividade, cuja vanguarda esses gru-
pos sentiam ser.

Mesmo as mais realistas funções que esses grupos se encarre.
garam a procura de condições apropriadas de trabalho como trabalhadores
agrícolas, o estabelecimento da organização de defesa Hashomer, ou O i--nício de atividades Ge ajuda não faziam muito senso pratico, Nessas circunstâncias ds problemas concretos poderiam ser resolvidos mais facilmente achando-se um modus vivendo com os colonizadores antigos, ou com as —varias secoes da Organizagao Sionista. A atitude ideologica, que abracavam mesmo frente a mais simples função, fazia sentido apenas quando vistas a luz dos grandes e radicais problemas, Isto tambem exolica os vio-lentos debates que ocorreram entre os vários componentes da 2a, aliã oHapoel Hatzair e os Paalei Tzion, e entre eles e a organização sionistae os colonizadores mais amtigos.

PqEstas discussies devem ser vista: como disputas basicas 80--bre a solução correta para fundamentais problemas sociais e culturaispara uma sociedade futura, e não como soluções para problemas concretosdos grunos existentes,

₪DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DURANTE A
ch. Alta

E yFundamentalmente a Segunda Alia era composta de uma massade gruvos de pessoas jovens tentando forjar uma nova sociedade e achnovas soluçoes para nroblemas sociais e nacionais, os quais viam suas
à A ;
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“atividades praticas como expressões simbolicas desses problemas .Suas

tentativas de levantar marcos organizaci-zais e institucionais era vE

to como éxpressão basicas da sociedade futura.

A historia do desenvolvimento do Ishuv,mostra que o periodo

da segunda alia foi o período no qual as atividades sociais políticas

e organizacionais foram dominadas vela criação e interpretação de —

valores.
es Y À es

Contudo, algumas instituições e hucleos de organizações fo-

ram estabelecidos alguns pelos diversos grupos pioneiros, e outros em

conjunto com outros grupos no Ishuv.

Entre as organivacoces estz'""a a rudiméntar organização da de

fesa Hashomer (1309) composta de algumas duzias de trabalhadores .Con-

siderando suas muito restritas obrigações, os simbolos e slogans do

Hashomer assumiram um surpfeendente carater nacional.

Um escritorio de informação estabelecido em 1909 foi desig

nado como elemento de in.ercâmbio trabalhista. O aparecimento do Hapoel'

Hatzair (1907) e do Ahdut (1910) provocou o desenvolvimento de ¡ornax

periodicos, Tambem estabelecido nesse tempo foi o Avoda o precursor -

do Batalhão de Trabalho (1909-1910); Kupat Poalei Eretz Israel, o fun

do dos trabalhadores (1904), Misrad Hanvoda precursor da Bolsa de Tra-

balho (1913) as organizações de trabalhadores da Judeia e Galileia -—

(1911); Comite Unido dos Trabalhadores. Palestinas, um possível nucleo

da futura Histedrut (1913). Algumas tentativas de uma assembleia repre
sentar o Ishuv como um todo foram tambem feitas durante esse período.

Contudo o desenvolvimento organizacional mais notavel do
/ . . L . .

periodo foi o estabelecimento da 18 Kvutza (colonia coletiva) em Dega-

nia, e o nucleo do moshav (colonia cooperativa) em Marhavia.

Esse tipo de pioneirismo foi destinado a ser um dos mai

ores simbolos do modo "certo" de vida, nao foi a principio concebido -

nésses termos. Foi visto como uma solução para o problema de como orga

nizar algumas formas de colonização para pessoas jovens com fortes aspi

rações socialistas e nacionalistas, sem capital e com pequena experien

cia e Know-how. uma colônia que poderia ao mesmo tempo satisfazer as

aspirações para um decente standard de vida e de vida cultural dentro

da realidade da Palestina otomana.

Embora a Kvutza fosse erguida como um importante meio

de vida, alguns como A.D. Gordon, que pregava a religião do trabalho,

como uma visão semi-profética, que a forma inicial de kvutza era mais

que um experimento. Foi somente durante a 3a. alia que as atividades -

sacrosantas do kibutz e da kuvtza se desenvolveram.

Como foi mencionado, 1. forma primitiva de colonia coo

perative, que desenvolveu-se sob a liderança de Franz Oppenheimer, es

tabeleceu-se em Merhavia, Mas estar e-lonia não foi um padrão, e os  -
moshavim que se desenvolvetam mais tarde, de Nahalal em diante, não fo

ram inspirados por ela. :

Outro desenvolvimento muito interessante que teve lu-

gar durante esse periodo foi a vinda de judeus do Iemen, Sh.Yavnieli,

um dos lideres da 2a. alia, ao Yemen e retornou com muitos imigrantes

que formaram o nucleo princival da "velha" colonização iemenita no Ishuv
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Ao lado da ideia romántica dd juntar irmaos muito afastados, um

dos importantes motivos para essa atividade, era a importação de (pro-
letariado "real") mais acostumados em condiçoes parecidas as da Pales-
do a «q

tina.

Desenvolvimento institucional nos setores urbanos na 2a.
ְ Tel Aviv, Educaçao e servicos de saude ג. : >

Os pioneiros agrícolas nao eram os unicos a estabelecérem nu
cleos urbano de Tel Aviv foi estabelecido em 1910 por um grupo de re-
sidentes de Iafo, a tempos estabelecidos, liberados por Meir Dizzengofif
Estas pessoas eram principalmente de classe media, e alguns imigraram
com a la. Aliaá. Ao redor de um quarto desse projeto foi financiados
pelos proprios colonizadores com ajuda adicional da Organização Sionis
ta e de varias instituições bancárias, Estes residentes da nova Tel-a
viv continuaram a principio a trabalhar em seu negocio, escritorios, ou
escolas, em lafo. Levou alguns anos até que Tel Aviv perdesse sua carac
teristica suburbana residencial, e para verem o começo de organizações
profissionais e economicas que tambem se desenvolveram em Jerusalem,
e em menor escala em Petah Tikva.

Contudo o maior desenvolvimento no periodo, foi sem duvidas
no campo educacional com o estabelecimento do Ginasio Hebraico (escola
secundaria) em Jerusalem e o Ginasio Hertzlia e o colegio de treinamen
to de professores Levinsky, em Tel Aviv, Diversas escolas de enferma gem
e elementares. Ja tinha sido estabelecidas com o auxilio de agencias
externas, A educação era um campo importante na qual muitas batalhas
ideologicas foram travadas, sendo a maioria delas sobre a linguagem,
foi um fator crucial ganho pelos hebraistas, se a instrução podia serrodaãa em hebraico ou em alemao, como a Ezra (organização Filantropica

  

- E / , 0 2 A , A y 3 é aalema) queria. Assim estabelecimento do Hertzlia e de outros ginasios
nao foram fatos isolados, mas pertencentes a um enfaveo cultural muito
maior.

. 3 A A .Certas caracteristicas paradoxais de grande importancia pa
ra o entendimento do desenvolvimento institucional e sua estrutura
nesse periodo emergiram entre os vafios grupos educacionais e culturais.

Os novos objetivos educacionais eram dirigidos, nao a
transmissão de uma dada cultura, mas a criação de novos elementos cul-
turais da cultura judaica( sendo a maioria de forma não religiosa) ckm
a melhor. herança moderna universal.

Mas a geração jovem de judeus na Palestina, e suas melhor
res facilidades educacionais en disponibilidade, podem ser extendidas,
para vadroes educacionais de grupos muito maiores - potencialmente toda
a juventude judaica na diaspora.

Assim o sistema educacional desenvolve cla amente carate-
risticas predominantes da ideologia pioneira.Foi tamt-m dentro desse
contexto que surgiu a imagem do professor como um inovador "cultural"
e pioneiro,

Incipientes desenvolvimentos similares tiveram lugar no
camno de saude e medicina, Foram ieitas as primeiras tentativas para
se estabelecer uma medicina nacional, sob a forma de um fundo de doença
dos trabalhadores. A imagem do medico pioneiro foi projetado diferente
mente do doutor normal de familia.  
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Paralelamente a esses desenvolvimento, projetos de refloresta
cão foram levados a cabo pela Organização Dionista, e terra foi com-
prada através do Fundo Nacional Judaico, e atividades bancarias eram
dirigidas ao auxilio das diversas formas de colonização.

Orientação futura dos grupos da 2a. Alia-Desenvolvimento
de novos nucleos institucionais

na A 7 ₪ +"n enumeraçao dos desenvolvimentos talvez ja ressalte uma das mal
ores diferenças entre as estruturas institucionais e organizacionais
da la. e 2a, aliot.

Em vez de planejar exclusivamente para as necessidades da popu
= : 1 + . 1 : - , \ laçaoו existente, foi dada um enfase durante a segunda alia no desenvol

vim ento para o futuro, com acento especial nos aspectos ideologicos.

Contrariamente a 1a. alia está orientação foi no sentiddo de -
desenvolver grandes instituições, defesa, educação, e em certo sentido
crlonizacáao e saude desenhadas para uma sociedade inexistente, enquanto
somente oferece serviços inadequados para as comunidades existentes.
É significativo que as tentativas de se estabelecer uma organização
territorial no Ishuv cfalharam completamente.

Alguns dos padrões criados provaram ser de grande importancia
p. ra o futuro desenvolvimento institucional do Ishuv e em muitos casos
procedeu seu desenvolvimento.

Embora por exemplo, o numero atual de colonias estabelecidas pe
la segunda alia foi de fato menor que as estabelecidas pela primeira,
es relações com a Organização Sionista e as outras agencias de coloni
zação foram de natureza bem diferente tambem um indicador das possi
bilidades futuras. Em ambos os periodos a colonização foi independen-
te. Contudo a la. Alia e maioria destas funções forem realizadas pela
administração do Barão. Na segunda alia, foram levadas a cabo 618 02-
ganização Sionista e pelo seu representante na Palestina, Dr.A.kRupin =
pela Hevrat Haschara Haishuv e pelo Banco ¿nglo-Palestono. As concepe-
coes do Dr, Rupin a respeito de suas funcoes eram muito mais significa
tivas e simpaticas aos colonos e as suas aspirações nacionais do que aadministração do Barão, o tinha sido. Apesar dossp não havia fel-. de
tensão entre os pioneiros e o Dr. Rupin e seus comandados -— especial-
mente porque o Dr. Rupin era de todo indiferente as aspirações socia
listas dos colonos.

2

E
s

Porisso, e tambem devido a seus fortes conceitos ideologicos
eles estavam sempre prontos as diferenças que haviam entre eles e og
subalternos da Organização, não somente através de contatos pessoais
mas tambem através da propaganda politica e pressão dentro do marco da
Organização Sionista comum a todos eles.

RELAÇÃO ENTRE OS GRUPOS DA 28. . ALIA -NUCLEOS DE UMA ESTRUTURA FEDERA!
TIVA o

A respeito do relativamento pequeño numero de pessoas in-
volvidas na segunda alia. muitos grupos e partidos -סוג melhor nucleosde movimentos sociais existiam. Os mais ativos destes eram 0 Hapoel —-
Hatzair, Poalei Tzion e varias organizações profissionais de trabalhadores na Galileia, Juceia, Samaria e mais tarde Ha Avoda, a organização a 
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separatista de veteranos fazendeiros burgueses da la. alia, que brigavampor uma rudimentar sintese entre a agricultura e o coletivismo,

Em suas disputas odeolágicas, como em suas relações pessoais,a maioria dos grupos da 2a. alid apresentavam todas acaracteristicas deintensidade e exclusivamente sectaria de movimentos sociais externos.pesar Ge seus objetivos comuns cada grupo acreditava que possuia a solucão unica para todos os grandes Problemas, e o antagonismo entre os gru208 era somente aliviado pelo fato de todos serem deoendentes dos re-cursos externos para a realização de seus objetivos comuns.

A essencial cooperação, por outro lado, ajudou a formar a na,tureza foderativa da Organização Sionista. A ajuda era distribuida, nãosempre em bases iguais, possibilitando cada grupo a permanecer autônomoembora cooperando em algumas atividades comuns.

Esta cooperação em assuntos essenciais era aumentada era ideo“logia positiva de cada grupo Mas seu zelo revolucionario náo podia serdirigido contra um, nao existente, regime politico, mas sim ao desenvolvimento de novas formas economicas e sociais. As suas necessidades decapital e de mão de obra adicional temperou as relaçõesentre os grupospioneiros e as varias organizações educacionais, medicas e bancarias eas organizações desenvolvidas dentro dessas mesmas linhas,

Os subalternos dessas instituições e os vatios grupos urbanosdiferenciam socialmente e individualmenye dos pioneiros Masi parecidosaos velhos colonos, eram em sua maioria quietos profissionais e homensde negocios.Por outro lado, viam sua atividade de forma paralela, emboranão identica.Servindo como pont. e sadia entre os grupos piojeiros e osvelhos colonos da la. alie o velho Ishuv, suas atividades especialmen-te as no campo cultural deram eles grande denominador comum.

Outro fato que ajudou a cimentar as relações entre os diver2808 grupos foi a migração para Palestina, durante a segunda alia. Es-sa migração era causada nor razoes politicas internas, atrito com as =autoridades turcas, om mesmos razões pessoais,

O fato que sua rebelião contra 8 ₪610 em que nasceram esta-va conectado com um transplante territorial e porque era em nome de i-deais, isto mistigou as tensões entre os pioneiros e suas familias, e -permitiram relações sociais em âmbito geral, e tambem fortaleceu a oriemtação totalistica dos grupos pioneiros.
1 .

-

. A .

E duvidoso contudo se qualquer uma das novas formas embriónicas organizacionais e intitucionais eram fortes e suficiente para criarcondicoes para que os desenvolvimentos futuros pudessem se materializar

Essas condicoes foram apenas criadas pelos fatos que ocorreramdepois sa la. alid. A grande força da 2a. alia internas eram fortes e -suficientes para dar uma direção para o desenvolvimento que deixasse -suas marcas.

É esta combinacáo de uma forte ideologia e um realismo potencial que deu a força a 2a. Alia Todo o Seu potencial tanto quanto seusproblemas foram somente desenvolvidos durante o periodo do Mandato.

O MANDATO SEUS MARCOS ORGANIZACIONAIS E INSTITUCIONAIS A
Ec Ne

3a. e da. Alia  
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: . Com o fim da la, Guerra Mundial e o estabelecimento do Mandato o

sobre s :“1::" "na, incorporando as promessas da Declaraçao Balfour, o

Ishuv entrou em um novo periodo dé desenvolvimento .Se o periodo da 2a

Aliá foi o periodo na ênfase ideologico, o Mandato foi um periodo de

grandes realizações praticas, e dos maiores feitos do Ishuv, e no 66-

senvolvimento dos principais marcos institucionais, Tssa fase começou

com a 3a Aliá (1919-1923) e continuou até o]do Estado
de Israel,

A historia institucional e social do Ishuv atraves desse peri

odo foi afetada pela integração entre esses quatro elementos básicos.

Primeiro o mandato e seu governo cm segundo lugar as diferentes orga-

nizações da Organização Sionista Mundial e da comunidade judaica na -

Palestina e por ultimo os marcos ideologicos e institucionais desen-

volvidos durante os periodos da la,Aliá e especialmente segunda.

Nós começaremos com uma breve descrição das relações entre o

governo do Mandato, a Agência Judaica ( ou o estabelecimento da Organi
zação Sionista com o estabelecimento da Agencia Judaica em 1929) e as

outras instituições da comunidade judaica na Palestina especialmente
o Vaad Leumi (Conselho Nacional) e os varios organismos do governo lo-
cal

O marco do mandato englobou tanto os setores judeu como o ara
be. Dentro do arabe, contudo não emergiu um orgão equivalente a Agen-
cia Judaica (embora posteriormente equivalehte a Agencia Judaica (em-
bora postériormente um equivalente do Vaad Leumi na forma do Alto Con
selho Arabe se desenvolveu.) e o desenvolvimento interno organizacio-
nal foi menor. No setor das organizações judaicas internas desenvol-
veu-se 0 Vaad Leumi, que foi eleito pela maioria dos membros adultos

da comunidade Judaica, e na forma de numerosos organismos governamen-
tais locais,

OVaad Leumi foi uma continuação das tentativas de formar uma
organização geral representando todo o ishuv que falhou, Durante a  -
Campanha na Palestina em 1918, foram colocadas as bases de represen-
tação judaica dentro do novo regime. Durante o periodo do Mandato elei

ções gerais foram realizadas quando o Knesset Israel, como era conheci
do o Ishuv organizado., elegia seus representantes para a 1880782 תר-
nivharim ) aAssembleia eleita), que por sua vez escolhia o Vaad Leumi
como seu orgão governamental. Em 1927, o poder do mandato deu o reconhe
cimento oficial para o Knesset Israel como sendo um orgão voluntário
representadão a população judaica na Palestina.

Desenvolveu-se na época uma“mais ou menos clara divisão de tra
balho entre as diferentes organizações e instituições. As varias ins-.
tituições nacionais do Ishuv, o movimento Sionista, e a Agencia Judai
ca, tratavam com os seguintes “assuntos: 1) desenvolvimento da coloni-.
zação judaica, tanto rural,como urbana |( 2) Arranjos para imigração
para palestina dos varios paises da diáspora; 3) Manutenção e desenvol
vimento da defesa judaica - a ilegal Haganá, vários grupos semi-legais
e outros de polícial legais, e durante a Segunda Guerra a mobilização
para o exercito Britânico; 4) Desenvolvimento de uma ativa política -
"externa" — principalmente em relação . ao gcverno do Mandato, e Liga das
Nações, com o objetivo de aumentar o âmbito de imigração e colonização
para manter a autonomia política do Ishuv e mais recentemente na cria
ção do Estado. 5) Manter um sistema de educação autonomo , e 7) Man-

ter alguns serviços sociais especialmente um grande serviço de saude.

Significativamente as primeiras quatro funçctes estavam nas mãos da 02-

genização Sionista e da Agencia Judaica, enqranto as outras estavam

principalmente nas mãos do Vaad Leumi e das varias municipalidades Ju—

daicas. Nesse caminho, estava claro que estevam apenas nun estágio do

desenvolvimento do empreendimento Sionista.  
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As várias funções de rotina da administração do pais e da ma-
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nutenção dos serviços de comunicação, policia, sistema Judiciario, e

de certa forma govôrno local estavam principalmente nas mãos do gover

O o

ב
ד
 O 5 qno do Mandato, Com as insstituicoes Judaicas, e especialment ng

cia Judaica estavam principalmente com funções de colonização relaci-

onadas com o desenvolvimento futuro, as instituições Judaicas não tra

nm q

tavam com assuntos de rotina econômica ou administração e nem na ma-

nutenção da ardem. As únicas excessões eram as municipalidades Judai-

cas e a arrecadação de fundos para colonização e trabalhos "construti

NOR a

Recursos financeiros das instituições judaicas vinham princi-

palmonte de contribuições voluntárias dos judeus de todo o munão e da

Palestina. A principal base moral e social dessas instituiç des era a

prontidão dos grupos na Palestina a aceitar sua autoridade ls

6 ₪ cooperação que havia na varticipacao voluntaria em diversas funge

ções como na força de segurança (Haganá) no trabalho de colonização

e em vários tipos de resistência passiva no poder do mandato.As ins-

tituições nacionais também viam no Movimento Sionista no mundo, ם8 -

opinião publica Judaica, ou não, como uma fonte potencial de influên

cia se não de poder direto da influência.

As caracteristicas mais salientes dessas instituições foram ra

pidamente desenvolvidas no fim dos anos de 20! e foi dentro de seus

arcos que as proximas aliot encontram-se na Palestina.

DESENVOLVIMENTO DURANTE A 3a. e 4a. ALIÁ

A 3a. Aliá que foi similar em muitos aspectos a segunda, con-

sistia principalmente de pioneiros proletários jovens da “uropa Ori

al, profundamente influenciados pelo impaeto das mudanças sociaisnt

revolucionárias.

Estabelecenáo um grupo de colonias agricolas tanto do tipo do

kibutz como do moshav, principalmente no vale de Israel, eles começa-

ram a colonização de mais áreas montanhosas. Os pioneiros eram muito

ativos na construção rodoviária e ferroviária tanto na drenagem de a

reas pantanosas situadas principalmente no norte do país, e eventual-

mente essas atividades em expressões épicas de um ideal.

A Histadrut (Federação Geral do Trabalho), foi estabelecida em

1920 e suas várias organizaloes subsidiárias e colonias foram também

desenvolvidas durante esse período. Dentre eles, uma breve menção de-

ve ser feita a Solel Bone, a firma de construção geral, Hashneh, com

panhia de Seguros Gerais, o Banco dos Trabalhadores; o centro para -

cooperação e a Kupat Holim; a organização de seguro de saude.  
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Ao mesmo tempo o setor urbano se desenvolveu continuamente, e

 

um proletariado eomeçou a emergir nas cidades. Tel Aviv e Haifa cres

ceram sempre, como assim fizeram os novos centros urbanos e semi-urba

nos. Algum crescimento também houve no primeiro tipo de moshava, uma =
An

vila privada. 4

5%
A economia do Ishuv contihuou a crescer e a se diversificar.

Fazendas mistas desenvolveram-se continuamente, em contraste com 88 +8

zendas que praticavam a monocultura (no primeiro vinhedos, e depois -

cítricos) na la, Aliá. No setor industrial, fábricas foram estabeleci +,

das; centrais elétricas, uma fábrica de sal, moinhos, fábriea Shemen e
para produtos de oleo, fábrica de cimento Nesher, e várias fábricas -

texteis. Por outro 21º:5, um grande numero de pequenas mas modernas —

fábricas têxteis e modernas, foram instaladas particularmente durante

a 4a. Aliá,

D desenvolvimento foi afetado pela crise ecânômnica devido a

causas internas e externas, A crise mais série ( que começou no fim de

1925), foi causada pelas restrições do governo Polonês ao fluxo de ca

pital para a Palestina, pelas regulações mandatarias desencorajando

imigração capitalista, e pelo nº de imigrantes que estava acima das —

possibilidades de absorção do Ishuv.

A Industria de construção foi a mais afetada muitas firmas -

faliram, o desemprego era alto? e por 3 anos (1927-9) a emigração ex-

cedeu a Aliá.

O desenvolvimento crescente da estrutura econômica do Ishuv,

deu um novo ímpeto para a imigração da 5a, Aliá do fim dos anos de 20!

e nos de 30. Esta aliá que consistia de um novo tipo de imigrantes e

que produziu mais capital ו e privado, ajudou muito a superar -

as dificuldades.

Embora o elemento pioneiro desta nova onda de imigração dimi-

nuiu, foi justamente nesse periodo que os grupos de trabalhadores -—

ganharam oredomináncia. Para entender esse processo deve-se analisar

os varios desenvolvimentos nos setores pioneiros da 3a. Aliá em diante

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E IDEOLOGICO E ATIVIDADES COLONIZA-

DORES DA 3a. ALIÁ

As caracteristicas sociais e ideologicas da 3a. Aliá com suas

atividades pioneiras socialistas foi em juitos aspectos uma continuação

da segunda. Contudo, em termos de Organização Social e formulação ide-

ologica ela foi muito além da segunda. Ela teve uma composição popular

muito maior , com uma menor fai. . intelectual, embora muitos interelec 



tuais participaram dela: assim foi muito mais heterogênea, Nós encon-

tramos, quase que do inicio, uma grande variedade de grupos pioneiros

movim ntos sociais e partidos, muitos dos quais já foram organizados

na diáspora. Estava incluido nesses grupos, por exemplo, o Gdud Haa-

vodá (Batalhão de Trabalho) que incluia centenas de pioneiros que tra

balhavam na construção de estradas no distrito de Tvéria. Seus ideais

eram de formar uma comunidade de trabalhoadores nas cidades e colonias

que realizariam funções pioneiras conquistando novas esferas de traba-

lho. O Gdud que pretendia uma uto-suficiência econômica, queria forjar-

-se como um instrumento a disposição do movimento Sionista. Com base

no idealismo socialista, o Gdud pretendia uma igualdade na produção e

no consumo. Acreditava tambem no estabelecimento de grandes colonias

capazes de desenvolver industrias. Assdm diferia do Kibutz, do tipo

de Degania, que se restringia a agricultura, e enfatizava o ideal de -

uma pequena e íntima comunidade aonde todos teriam um conhecimento de

todos os ramos de atividades do Kibutz, O Gdud fundou Ein Harod, o pri

q

meiro dos Kibutzim (que diferiam das kvutzot pelo tamanho).

A Kvutzá Haemek foi outro cujos ideais e organização eram simi-

lares ao Gdud Haavodá. Outro tipo de colonia gurgiu com o Movimento —

Hashomer HatZair. Ele originou-se ma Polonia como um tipo de movimento

escáutico., cujos membros eram influenciados fortemente pelo socialis-

mo radical, vindos de familias de classe média.

As colonias fundadas por eles tinham a agressividade socialis-

ta do Gdud Haavoda, mas sem a ênfase no imediato desenvolvimento ocupa

cional, demografico e organizacional do Kibutz. Eram comunidades rela-

tivamente pequenas que punham um grande acento nos sucessos do movimen-

to. Começando com o Kibutz Beit Alfa, o Hashomer Hatzait levantou um

grande numero de pequenas e radicais comunes, Kibutzim com forte orien

tação socialista-marxista,

Durante esses anos, de intensa colônização, a segunda aliá re-

organizou-se em novas colonias. Alguns membros dela se fundiram com no-

vos grupos de imigrantes, fundando novas colonias, enquanto outras per-

maneceram auto-suficientes no processo de estabelecimento. As colonias

que fundaram incluiram pequenos e grandes kibutzim, como o novo tipo

de moshay coletivos

As diferenças entre os varios movimentos de Kibutzim não eram

somente de carater social-ideologico mas também, relacionados com as

funções a serem preenchidas na colonização e e na criação de uranova

comunidade judaica.
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, Como consequência dessas diferenças, uma federação de todos os Kibu

tzim foi desenvolvida logo após o seu estabelecimento em 1925. Poucos

anos depois foram fundadas tres diferentes federações com dústintas i-

deologias e vrogramas politicos. Havia, o Hakibutz Hameuchad, o maior

delas, o Hakibutz Haartzi shel Hashomer Hatzair, ambos fundados em  -

1927. Sendo o Hameuchad que continha pequenas e autonomas kvutzot, sen

do sua autononia restringida a assuntos economicos e sociais, Havia com

pleto acordo politico e mdeologico entre as duas Federações.

O terceiro Hever Hakvutzot foi fundado em 1929, Era úma Federa

ção de Kibutzim não ideologicos, autônomos. Havia compromisso entre -

os princípi:: originais de autonomia do Kibutz e a oposição a crista-

lização conpleta e a ideologia ritualizada,

Foi reconhecido contudo que sem o suporte de um movimento ju-

venil alguma organização representativa, os Kibutzim do Hever Hakvutzot

perderiam sua posição de elite p/os outros movimentos kibutzin organiza

dos.

Havia uma grande diferença real na atmostera das Kibutzim peque

nos do Hever Hakvutzot e du Hakibutz Haartzi cujo numero médio de men-

bros por kibutz no começo da década de 40 era de 93 e 123 membros res-

pectivamente (não incluindo suas crianças, pais, ou membros da Hachsa-
r . ישי 9 . . . .

ra que treinam no Kibutz etc), e os maiores Kibutzim do Hakibutz Hameu
es

acchad cujo numero medio de membros era de 264, mas permitia variacoes »

muito maiores (um Kivutz tinha mais de 600 membros en 1942).

Ainda outra concepção foi desenvolvida pelos fundadores dos mo-

shavim - Nahalal e Kfar Yehezkel - e por seu odeplogo E.L.Jaffet. Tles

enfatizaram com bastante força o pioneirismo agrícola e a unidade fani

liar camponesa como um rejuvenccimento nacional e social, mas seu ele-

mento "elitista" foi mais moderado e punha menos peso no coletivismo

como tal,

O Moshav Ovdim, como o Kibutz, localizava-se em terra possuida

Fundo Nacional, Judaico (Keren Kaienet). Mas a estrutura interna do Mo-

shav era da Organizeção Comunal dos diferent=s kibutzin nos quais todos

os meios de produção eram propriedade coletiva, todo o trabalho era di-

vidido coletivamente e onde até mesmo a habitação, a alimentação e a

educação das crianças cram feitas numa base comunal,

No Moshav a terra era dividida igualmente entre as familias,

Não se utilizava trabalho assalariado e a fazenda era planejada de tal

vorma que todo o trabalho poderia ser feito pelos membros do nucleo.No

entanto parte da terra permanecia sob o cultivo comum - enquanto as fa-

milias trabalhavam em suas áreas próprias das também tinham que dar -— 
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uma parcela de trabalho as terras comuns.

A comercialização estava organizada numa base cooperativásta,

havendo acordos para ajuda mútua. provisão de fundos e serviços e ge-

ralmente taubem p/a concessão de creditos e para compra de equipamen-

tos e bens de consumo,

Alguns conceitos basicos eram comuns a todos estes movimentos

toda a terra era"propriedade nacioal" (isto é, comprada p/Kerem Kaie-

met é alugada aos pioneiros), e o capital nacional coletado e dústri-

buido através da Organização Sionista e a Histadrut financiava areas a

tivadas os trabalhadores não tinham capital mas seu posicionamento i-

deologico os tornavam no unico elemento de confiança apropriado p/o de

senvolvimento do empreendizento nacional sem procurar lucros e dispos-

tos a sacrificios pessoais

Os grupos batalham por estes principios dentro da Org. Sionis-

ta para mior alocação de fundos para a colonização etraves do Fundo Na

cional contra aqueles que defendiam a ideia de que colonos com capital

privado poderiam promover com mais eficiência uma rápida colonização

da Pzlestina.

A MUDANCA DA ORIENTAÇÃO IDEOLOGICA P/A PRATICA DURANTE

4 3e 4 IÁ

A principal caracteristica da 3a. ב18, 002082808 600 ₪0

que devido a mudança de circuntancias sociais, ela estava muito mais -

orientada objetiva e praticamente, conquanto a formulação e a crista-

lização do dogma ideologico, discussão sobre o tipo de estabelecimento

sobre problemas de trabalhadores urbanos não diminui.

No entanto todas estas disputas tornaran-se mais ligadas a tax
שט
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yrefas concretas. E nova diretriz tambem foi expressa, pela maioria

dos lideres da 2a. Alia, que mais tarde transmitiram grande influen-

cia em todas as organizações e movimentos da 3a,

Esta mudança na enfase foi em parte devida a midanças circuns

tancias na Europa Central e Oriental e nas comunidades judaicas, e em

outra parte devido ao maior nº de imigrantes, que deram a esta 8118 8

carater de um movimento social.  
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Muitos dos movimentos sociais mais amplos como por exemplo os vari

-08 gru os Hechalutz já estavam organizados ua diaspora.

A nova corrente foi tambem completada pela mudança de caracte-

ristica na Palestina onde as possibilidades de atividades concretas er

-adas pela nova estrutura politico legal do mandato eram incentivads

pela Org, Sionista,

O BESENVOLVIMENTO DOS SETORES "PRIVADOS" DURANTE A 3a. e 4a.ALIA

Conforme mencionado "o setor Privado" na agricultura, especi-

elmente nas moshavot, disolveusSe simultaneamente com os nucleos cole-

tivos . Assim, varias moshavot foram estabelecidas nesta epoca no vale

do Sharom. Alem disso as colonias mais antigas da la, Aliá, progredi-

rem e o setor urbano expandiu-se bastante, algunas vezes con a ajuda &

das Instituições nacionais Nestes anos numeros consideraveis de nâvos

grupos agricolas do tipo privado foram levantados . Em 1922, uma Cia.

particular da America Zionists começou a trabalhar na nova colonia de

Raanana. Nos anos seguintes, nucleos similares como por exemplo Rama

taim, Hertzlia, Magdiel, e Kfar Hassidim, foram fundados. Os ultimos

mencionados e produziam um novo elemento do Ichuã , Eram aldeias fun-

dadas por sionistas religiosos ortodoxos do tipo MIZRAHI. O elemento

do ortodoxo tinha sido provenientes no velho nucleo do Ichud mas pra-

ticamente nao existiam na 2a e na 3a. Aliot. As mashavot mas pelhas

"Rishon, letzio, Petah Tikva, Rehovot), exoandiram-—se consideravel-

mente nesses anos tanto em tamanho como em prosperidade; Petah Tikva a

tingiu 5760, habitantes em 1927,

A industria citrica cresceu com a introdução de tecnicos moder

nas e formou a base econonica das moshavot. O desenvolvimento nas cida

dades foi considerada, em Tel Aviv, em especial absolvendo a maior par
te da 4a. ₪116. A Florescente industria de constrição ajudou o estabe-

lecimento de npvas cidades com capital Privado, como por exemplo de

egula , um grandioso projeto de construção de uma cidade central no

vale de Izreel,

Este periodo tambem presenciou a organização da Associação dos

abricantes "1925" , o Orgao Central da Industrai Privada. Logo, depois
de sua propria fundação, esta formou varios organismo subcidiario de

importancia, tais como um banco para ajudar o financiamento de novas -
industrias e uma firma central de importação de materia primas

Os pequenos fabricantes, a muito no pais localizado desde 1909

danificaran então sua Organização, e em 1923 estabeleceran seu proprio  
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banco. Esse desenvolvimento continuaran e intensificaran=se na decada

de 30 e no inico da de 40. O periodo da 5a, aliá e da 2a. Grande -

Guerra,

\ 58. Alia começou em 1932, e atingiu 265 mil imigrantes no fim

de 1944, Sua importancia roside não somente nos seus numeros (com -

quanto isso tenha dado um forte impeto « expansão econonica e orgazi

cional). Mas sim na natureza distinta da imigração proprisamente dita

Ela constituiu um importe marco em ternos de imigração de elementos

urbanos e Resenvolvimentos de setores urbanso, deixando sua marca nes-

te setores, assim como na economia rurat.

Apesar de velhos tipos de pioneiros, continuamem através do peri-

A 5 q ה > = A : .

odo a 5a. Aliá (E mesmo uma parte da 4a.), sentiram uma mudança mar-
ns

cante na motivação basica para a motivação, basica para imigração,

Un nitido modelo "Pioneiro Socialista", mudou para tipos mais

acomodados com motivação. Talv s a mais importe inovação deste pe-

riodo tenha sido a aceitação das ocupações e padrões profissionais "bur-

gueses"dentro do ishuv. A maior parte desses imigrantes cforan para

os centros urbanos desenvolvendo novos cetores e novos tipos de empfe

endimentos economicos, Foi nesta epoca que os maiores estabeleeimentos

industria privados a fabrica exigiu ata c várias instituições foram

estabelecidas ou expandidas Novos tipos de nucleos agricolas desen-

volverafi-se onde os elementos comerciai e socialistas estavam nais -

fracos, apesar de uma grande enfase, nas contribuições do setor agrico-

la ao esforço nacioal. Prevaleceram mais orientação Burguesos, con a

enfase na agricultura privada, Estas mudanças, assim 0020 o cresci-

mento nunerico e desenvolvimento demografico do ishuv, requiseram modi-

ficações, As atividades economicas e orgazicionais no ishuv cresceram

bastante, quando a econonia da Palestina, tomou as caracteristicas

gerais de uma econonia de guerra. O resultado foi uma corrente geral

inglacionario, pleno emprego e aumento na media salarial. Mais impor

tante, no entanto, foi a crwcente auto eficiencia na economia do Ishuvo

Devidos as necessidades militares dos aliados, Ao contrario das indus..

trias citricas que sofreu com a rarda temporaria dos mercados europeus,

outros setores industrias desenvolveram-se com a demanda do outro pais

do Oriente Medio. A restição da imigração causou uma queda na indus-

tria dr construção privada. Por outro lado, a agricultura cresceu rapi-

damente guadriplicada sua area de 1456 a 1445,

INTENSIFICAÇÕES DE TENSÕES EXTERNAS  
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Foi durante a 5a. aliá que os problemas politicos externos se i1

intensificaram ate um ponto de corte letal de relaçoes entre ju-Chile

ns

deus, arabes e o poder nandatório. A situação internacional piorava:

a Guerra na Entippia, o periodo pré monique e o crescimento naciona-

lisno arabe militante contribuiram para esta degeneração das relaçõe

Dentro da Palestina a deterioração refletiu-se nas escaramuças que

começaram no inicio de 1976, e que intensificaram o conflito entre

gzrabes e judeus. Os Ingleses tertaramn encontrar varias soluções p/o
na

problema da Palestina, A primeira foi a da Comissao Peel que reco-
9 +

mendouדיה a divisão da Palestina em dois estados soberanos, um arabe

e un judeu, com um enclave em Jerusalem. Devido a presssão arabe e a

fraqueza do governo Britanico, esta proposta foi arquivada e uma

serie de outras propostas alternativas - todas elas objetivando a res

trições da imigração e colonização judaicas - Culninaram com o 1i-

vro branco de 1939, que restringiu a emigração e a transferencia de

terras a judeus. Isto então, intensificou em muito o antagonismo do

ishuv frente ao governo Britanico, À eclosão da 2a. guerra mundial

1congelou temporariamente o problema e reduziu a tensão, À comunida-0

de judaica participou intensificamente no esforço de guerra, Mais de

130 mil voluntarios alistaran con as autoridades do ishuv no inicio

das ostilidades, mas os Ingleses n-ao aceitaram tão grande numer.

¿ventualmente 24 mil voluntarios, principalnente membros da Haganá

treinaram para servir no que se planejava ser unidades mistas, ara-

bes judias, engressaran no exercito Britanico. Graças ao pequeno né

de voluntarios arabes, as unidades Palestina voram, então de fato,

quase que exclusivamente judaicas. Em setembro de 1944, foi dada

finalmente a pernissáo para o estabelecinento de une brigada Pales-

tina puramente judaica con o seu proprio emblema especifico e Sionis

ta.

O fim da Guerra, quando veio a luz a extensão completa do ho-

locausto da judiaria europeia, trouxe um imediato agravamento no

conflito entre o ishuv e os Ingles, una luta intensiva a proposit

àa imigração comecou e deu inicio a serie de eventos que culminaram

com o estabeleci mento do Estado de Israe. Foi então que a luta inten-

siva para a imigração tomou lugar, a então chamada (Pelos Ingleses)

imigração ilegal, foi Organizada e muitos de tais imigrantes foran

trazidos as costas da Palestina, e desembarcados e instalados du-

rante a noite, enquanto os outros navios tais cono" Exodo", foran

enviados pelos Ingleses de volta a Europa, cu para campos especiais 



en Chipre, tornando-se todos eles simbolos da gmande luta. Todos os

esforços incluindo a imigração ilegal, foram intensificados durante

este periodo de constante pressão externa. A opinião publica, estava

mobilizada por completo, e toda a pressão diplomática e de poder

disponivel estava sendo usada na luta com os Ingleses para a osten-

ação de conceções nostópicos da imigração, colonização indefesa.

Sizultancamente a colonização expandiu-se muito durante este pe

riódo e foram estabelecidos nov,s colonias. Enquanto que os Kibutzin

tinham crescido a aproximadamente a mesma media, que os moshavimn

ate 1936, sua expansão foi muito naior, 1976-1945 . Com o seu conheci-

mento as orientações sociais desses nucleos, tiveram suas crises alte

radas. Seu impeto pioneiro tornou-se politico e quase militar, impin

gindo a defesa organizada. A expensão das colonias judaicas novas da

area antes da sua pose pelos arabes, e Inglezes, tornou-se o prin-

cipal objetivo. Os elementos puramente sociais tornaran-se secunda-

rios com quanto eles foran considerados inerentes «o estabelecimento

Paralelamente com o desenvolvimento das colonias a importancia

da Organização de Defesa, (Haganá), tambem aunentaran zuito. Ela -

cristalizou-se em sua forma organizacional em com grandes efetivos e

seus varios serviços, tornou-se un importante centro de identifica-

ção nacional coletiva.

Ao mesmo tempo, desenvolveran-se varias organizações militares

de incidentes( Os grupos Etzel e Levhi), composto por nucleos de de-

votos de grupo de revicionista da diaspora ( especialmente de Organi

zação Juvenil Betar),

stes grupos nais militantes tambem absolveram varios elementos

insatisfeitos do ishuv. Entre eles estavan alguns grupos orientais

de 22 geração e alguns dos elementos juvens dos setores direitis-

tas, ou privados que não estavan satisfeito com as limitadas ativida

des politicas de seu pais, nos que ao mesmo tenpo, estavan ideolo-

gicamente e por tradição contraricvos aos grhpos e movimentos de

trabalhadores.

As richas e lutas entre esses grupos e o "Ishuv Organizado", -

onstituiran un aspecto cruscial da historia e desenvolvimento do

ishuv do Estado de Israel.  


