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O Pai do Sionismo

1860 - 1904

"EmBasiléia, cu fundei o Estado Judeu... Talvez dentrode cinco anos, e certa-
mente daqui a cinquenta anos, todos reconhecerão que cu tinha razão."
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Teodoro (Binyamin Zeev) Herzl, o

visionário do sionismo, nasceu em
Budapeste em 1860. Educou-se no

espírito do iluminismo germano-

judeu da época, aprendendoa apre-

ciar a cultura secular. Em 1878 a

familia transferiu-se a Viena, e em

1884 ele graduou-se doutor em

direito pela Universidade de Viena.

Tomou-se escritor, dramaturgo e

jornalista, e recebeu a função de

correspondente em Paris do influ-

ente jornal vienense liberal Neue

Freie Presse,

Herzl deparou-se pela primeira vez

com o anti-semitismo, o que iria

modificar sua vida e o destino dos

judeus do século XX, quando estu-
dante na Universidade de Viena

(1882). Mais tarde, durante sua permanência em Paris, como jornalista, ele se

encontrou novamente com a questão. Na época, ele considerava o problema

judeu um assunto social, e até escreveu um drama, O Gueto (1894), no qual a

assimilação e a conversão não eram aceitas como solução. Ele esperava que O

Gueto suscitaria um debate e consequentemente levaria a uma solução, baseada

emtolerância e respeito mútuos entre cristãos e judeus.

 

  



          

Em 1894, o Capitão Alfred Dreyfus, oficial judeu do

exército francês, foi injustamente acusado de
traição, sobretudo por causa da atmosfera anti-

semita dominante. Herzl presenciou as multidões

gritando "Morte aos judeus" na França, o lar da

Revolução Francesa, e resolveu que só havia uma

solução: a imigração em massa dos judeus a uma

terra que eles pudessem considerar como sua.

Desta forma, o caso Dreyfus tornou-se um dos

determinantes da gênese do sionismo político.

Herzl concluiu que o anti-semitismo era umfator

estável e imutável da sociedade humana, que não

fora resolvido pela assimilação. Após ponderar a

respeito da idéia da soberania judaica, e apesar de

ser ridicularizado porlíderes judeus, ele publicou o

livro Der Judenstaat (O Estado Judeu, 1896), no

qual argumentava que a essência do problema

judaico era nacional, não individual. Declarava que

os judeus só receberiam aceitação mundial se

deixassem de ser uma anomalia nacional. Os judeus

são umpovo, e seu destino pode sertransformado

numa força positiva pelo estabelecimento de um

estado judeu com o consentimento das grandes

potências. A questão judaica é política e interna-

cional, pensava, e deve ser tratada como tal na

arena mundial,

Herzl propôs um programa prático de coleta de

fundos junto aos judeus de todo o mundo,através

ade

Pegar |
palestra anda65 Congresso: Sionista se -

“reuniu,em: 1897, eles já tinham começado a

“transformar as feições do país. Herzl, contu-

do, considerava que o objetivo do sionismo
era obter uma Carta de Garantia para a enti-

dade judaica nacional na Terra de Israel, e não

o desenvolvimento do país através de povoa-

mento gradual.

   
  
 

  

O Capitão Dreyfus sendo despojado de suas patentes

de uma companhia de acionistas que trabalharia em

prol da realização prática deste objetivo. (Esta orga-

nização, formada mais tarde, recebeu o nome de

Organização Sionista.) Ele via o futuro estado como

um estado-modelo do ponto de vista social, base-

ando suas idéias no modelo europeu da época, o

de uma sociedade moderna e esclarecida: neutra,

pacifista e de natureza secular.
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As idéias de Herzl foram recebidas entusiastica-

mente pelas massas judaicas da Europa Oriental,

embora os líderes judeus fossem menos ardentes.

Assim mesmo, Herzl reuniu e presidu o |"

Congresso Sionista em Basiléia, Suíça, entre 29 e 3|

de agosto de 1897, a primeira reunião internacional

de judeus baseada em princípios nacionais e secu-

lares. Na oportunidade, os delegados adotaram o

Programa de Basiléia - o programa do movimento

sionista - que declarava que "o sionismo procura

estabelecer umlar nacional seguro,legal e publica-

mente reconhecido, para o povo judeu, na

Palestina." No Congresso foi estabelecida a

Organização Sionista, o órgão político do povo

judeu, e Herzl foi eleito seu primeiro presidente.

No mesmo ano, Herzl fundou o semanário sionista

Die Welt e iniciou suas atividades para a obtenção

de uma Carta de Garantia para o povoamento
judaico na Terra de Israel.

Após o |º Congresso, o movimento manteve
reuniões internacionais anualmente. Em 1936, a sede

do movimento sionista foi transferida a Jerusalém.

Herzl discursando no 2º Congresso Sionista (1898)

 
 

Herzl considerava necessário o apoio das grandes

potências aos objetivos do povo judeu na Terra de

Israel. Por isso, ele viajou a Jerusalém e a Istambul

em 1898, para encontrar-se com o Imperador

Guilherme Il da Alemanha e com o Sultão do

 
Império Otomano. Quando viu que estes esforços

eram infrutíferos, ele voltou-se para a Grã-

Bretanha, encontrando-se com Joseph Chamber-

lain, O secretário britânico para as colônias, e outras

autoridades. O único oferecimento concreto que

ele recebeu dos britânicos foi a proposta de uma

região autônoma judaica na África Oriental, na
Uganda,

O pogrom de Kishinev, em 1903,e a difícil situação

do judaísmo russo, que Herzl testemunhou pes-

soalmente durante sua visita à Rússia, causaram-lhe
profundo efeito. Ele propôs o programa britânico

da Uganda ao 6º Congresso Sionista (1903), como

um refúgio temporário para os judeus da Rússia,

ameaçados de perigo imediato. Embora Herzl

tornasse claro que este programa não afetaria o
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af: Emseu romance sionista, Altneuland (Velha-Nova Terra,:1902), Herzl' descreve o futuro Estado Judeu
como uma utopia socialista. Ele tinha a visão de umasociedade nova que surgiria na Terra de Israel,

numa base cooperativa, utilizando a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento do país.

Ele incluía idéias detalhadas sobre a estrutura política do futuro estado, a imigração, a arrecadação de

fundos, as relações diplomáticas, as leis sociais e as relações entre a religião e o estado. Em Altneuland,
a visão do estado judeu era a de uma sociedade pluralista e avançada, uma "luz para as nações”.

O livro causou grande impacto sobre os judeus de sua época e tornou-se umsímbolo da visão sio-
nista da Terra de Israel.   

 
objetivo final do sionismo, uma entidade judaica na prol do sionismo. O movimento, porém, já havia
Terra de Israel, a proposta provocou reações tem- conquistado seu lugar no mapa político mundial.

Em 1949, seus restos mortais foram trazidosa Israelpestuosas e quase levou a uma cisão no movimen-

* sepultados no Monte Herzl, emJerusalém,to sionista,

O Programa da Uganda foi finalmente rejeitado

pelo movimento sionista no 7º Congresso Sionista,

em 1905.

Herzl cunhou a expressão: "Se quiserdes, isto não

será uma lenda”, que se tornou o lema do movi-

mento sionista. Embora naquela época ninguém o

emas pudesse imaginar, o sionismo levou, apenas

cinquenta anos depois, ao estabelecimento do

  Herzl morreu em

cardíacos; seu coração não resistiu ao excesso de

trabalho causado por seus incessantes esforços em

904, de pneumonia e prob

Estado de Israel independente.
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Os Objativos do Sionisano Hoje
Eliezer Schweid

Porocasião do centenário do |º Congresso Sionista (1897-1997), e às vésperas

do jubileu do Estado de Israel (1948-1998), a Organização Sionista Mundial

vemse dedicandointensivamente a reconsiderar e atualizar os seus postulados

e à reestruturação organizacional, para poder atender às novas necessidades

surgidas tanto emIsrael quanto na Diáspora.

O mais notável dos acontecimentos que produziram tais mudanças foi o colap-

so da URSS, com todas as suas implicações, e a imigração em massa dos judeus

da antiga União Soviética a Israel, onde os recém-chegados ajustaram-se com

sucesso do ponto de vista sócio-econômico. Dentro de uma década, o poten-

cial imigratório da antiga União Soviética terá sido, provavelmente, plenamente

realizado; Israel será, então, o lar da maioria do povojudeu.

O processo de paz é também umalinha divisória importante pois, se for bem

sucedido,integrará o Estado de Israel numarede derelações normais comseus

vizinhos e com o sistemapolítico internacional,

Outras mudanças são as que continuam a ocorrer na estrutura social e nas

tendências políticas de Israel e do judaísmo da Diáspora.

Pode-se dizer que as mudanças na Diáspora são parte de um processo de nor-

malização: os judeus da Diáspora sentem-se em casa e crêemque o centro de

gravidade de suas atividades e interesses está localizado em seus países de

residência. Refiro-me, evidentemente, ao judaísmoda Diás Dora do mundolivre;

mas devemos ter em mente que a Diáspora não tem mais grandes zonas pro-

blemáticas. Emboratal situação possa se modificar, não há previsão hoje emdia

de uma mudança para pior.

Na verdade, todos os eventos que mencionei acima sugerem que devemos

examinarnossa situação e os propósitos de nossa atividade, sob a perspectiva

da realização do sionismo.

Hiezer Schweid é professor de Filosofia Judaica na Universidade |Hebraica de Jercsalém e foi

laureado com o PrêmioIsrael  



 

AELdo "Pós-Sionismo”

Desejo iniciar com algumas palavras a respeito da

síndrome conhecida como pós-sionismo que

declara - seja lá por que razões - que o empreendi-

mento sionista já terminou ou está em hora de ter-

minar. Depois, tentarei examinar algumas perspec-

tivas sobre a continuação do empreendimento

sionista, de acordo com meu ponto devista.

A sindrome que recebe o nome de pós-sionismo é

bastante complexa e não é absolutamente uni-

forme.

É importante sublinhar que suas manifestações ideo-

lógicas representam um pequeno círculo de par-

tidários. Embora eles sejam bastante barulhentos e

sejam ouvidos frequentemente na mídia escrita e

eletrônica, eles refletem as opiniões de elites que

têm pouca influência sobre a sociedade israelense.

Contudo, o pós-sionismo é também um processo

social e sociológico, e como tal muito mais amplo é '

influente do que tendemos a admitir, ele se mani-

festa em muitos aspectos da política governamental

e nas atitudes de certos partidos políticos.

Assim, devemos primeiramente encarar este fenô-

meno de uma perspectiva ideológica. Há dois tipos

de ideologia pós-sionista. A primeira encara o sio-

nismo favoravelmente, mas conclui que este já

atingiu seus objetivos e não lhe resta o que fazer.

Afinal, o objetivo da normalização do povo judeu já

foi alcançado, seja exatamente como Herzl o ima-

ginara, ou não. Portanto, devemos começaragora a

nos esforçar pelos objetivos normais das nações

que vivem em segurança em seus estados, como a

elevação do nível de vida e a promoção do bem-

estar social e cultural,

A mudança neste sentido ocorreu após a Guerra

dos Seis Dias (1967), com a percepção de que o

Estado de Israel provara ter se consolidado sufi-

cientemente. Ele já não poderia ser “jogado no

mar”, e chegara a hora de tomaras últimas medidas

para alcançar a normalização das relações com os

vizinhos árabes. Como sabemos, isto constituiu a

base para uma controvérsia polarizada sobre a

natureza das medidas requeridas.

De acordo com um segmento da nação, a guerra

mostrou o caminho para realizar o objetivo utópi-

co - ou, se quiserem, o objetivo "messiânico” - do

Estado de Israel. Eles tinham a esperança de vera

consolidação do "grande Israel”, com imigração em

massa da antiga União Soviética, que permitiria a

Israel realizar seu objetivo de reunião dos exilados

assim como seu objetivo de paz, uma vez que seus

inimigos se veriam obrigados a aceitar sua existên-

cia. O resto da nação acreditava que a paz deveria

ser alcançada imediatamente, para completar o

empreendimento sionista, pois Israel registrara

avanços que lhe permitiam negociar com seusvizi-

nhos, devendo-se procurar soluções negociadas

que retificariam a injustiça feita ao povo palestino e,

dessa forma, alcançar o objetivo da normalização.

Essencialmente, a paz era apresentada como o

objetivo culminante, o fim do empreendimento e

da função do sionismo. O pós-sionismo que se

definia desta maneira argumentava realmente que

Israel deve progredir em direção à paz, como cul-

minância positiva do empreendimento sionista. De

acordo com esta concepção, o sionismo alcançara

seu objetivo e não precisava mais se esforçar por

algo além dele.

O segundo tipo de ideologia pós-sionista é, em

essência, uma reincamação da ideologia anti-sio-

nista da época anterior ao Estado e ao Holocausto.

Até o estabelecimento do Estado, o movimento

sionista representava uma minoria do povo judeu e

tinha oponentes em vários segmentos deste. Seus

esforços não eram apoiados por um consenso

judaico. Somente após o Holocausto e o esta-

belecimento do Estado de Israel um consenso pan-

judaico tomou forma; só então o sionismo tornou-

se um ponto de convergência que uniu todos os

segmentos do judaísmo em Israel e na Diáspora.

  





 

Tal perspectiva resulta, obviamente, na obliteração

da essência sionista de Israel, pois se Israel não é

um estado judeu, não deverá praticar a política

sionista de absorção de imigrantes judeus nem pro-

mover o judaísmo como modelo de identidade cul-

tural e nacional.

Estas são, mais ou menos, as teses básicas do pós-

sionismo ideológico.

À assimilação dos conceitos básicos da democracia

liberal americana e, sobretudo, a adoção dos con-

ceitos sociais desta democracia; O caráter econômi-

co de mercado livre; o abandono dos parâmetros

político-sociais socialistas que haviam sido a linha-

mestra de Israel como país de absorção de imi-

grantes até a Guerra dos Seis Dias; a perda dos

aspectos integrativos sociais, na educação e no

exército, em nome de uma ideologia de com-

petição irrestrita - tudo isso, afinal, fez do pós-sio-

nismo uma forma de comportamento social e de

política sócio-econômica.

Neste contexto, quero sublinhar que poucosisrae-

lenses encaram esta linha como um substituto

ideológico do sionismo. Ao contrário: a maioria

aceita que o benefício econômico individual deve

corresponder ao progresso do bem-estar nacional,

à absorção dos imigrantes e integração nas escolas,

e que isso será a culminância da realização sionista.

Creio que o desafio do primeiro tipo de pós-sio-

nismo, o que não é anti-sionista, deve ser encarado

seriamente. A questão é: Terá o Estado de Israel

realmente atingido seus objetivos, ou haverá ainda

um objetivo maior e mais substancial a seralcançado?

Estado de Israel Atingiu seus
Objetivos?  

Argumenta-se que o sionismo está muito próximo

da realização de pelo menos um de seus principais

objetivos. Em minha opinião, esta alegação é sufi-

cientemente fundamentada.

Se definirmos o sionismo nos termos da doutrina

política de Herzl, o Estado de Israel não atingira seu

objetivo político quando foi estabelecido, mas hoje

já o alcançou, ou está muito próximo de sua

realização.

Israel já é o maiorcentro judeu do mundo, e den-

tro de vinte anos será quase com certeza o lar da

maioria dos judeus, devido aos seguintes fatores:

* Israel acolherá todos os imigrantes que dese-

jarem vir dos países da antiga União Soviética,

podendo também absorver os judeus que

vivem em outros lugares onde ainda existem

certos problemas.

* Israel é demograficamente sadio. Por estar pas-

sando por um crescimento natural, sua pirá-

mide etária é sólida. Há uma maioria de jovens

e uma minoria de velhos. Embora a população

judaica não consiga se comparar com a popu-

lação palestina a esse respeito, ela está, assim

mesmo, passando por um aumento natural.

Entre os judeus da Diáspora, ocorre justamente

o contrário: a sua população está diminuindo

rapidamente por causa da assimilação através

de casamentos com não-judeus. INão nos

olvidemos que a porcentagem de tais casamen-

tos nos Estados Unidos já ultrapassou os 50%.

Além disso, o judaísmo da Diáspora não exibe

crescimento natural positivo. Com excessão

dos ortodoxos, as famílias têm poucos filhos,

havendo menos jovens e mais gente idosa.

Assim, a população da Diáspora judaica está

diminuindo e a população judaica israelense

está crescendo. Dentro de vinte anos, estas

tendências terão feito do Estado de Israel o

maior, mais consolidado e mais estável centro

judaico mundial sob todos os pontos de vista.

Esta é uma realização impressionante.

* O processo de paz está conduzindo à formação

de um relacionamento normal com os países da

região. Se o processo culminar em sucesso, o

povo que vive em Sion encontrar-se-á vivendo

num ambiente político firme e estável.

 









O hebraico deve ser também uma língua de cultura

e, para quetal aconteça, a educação em Israel deve-

se focalizar - embora isto tenha cessado de aconte-

cer - na socialização cultural. Somente nas classes

pré-escolares e nas duas primeiras séries ainda se

encontra este enfoque de socialização cultural, pois

as crianças pequenas ainda não têm condições de

estudar ciências, computadores e outras matérias

que contribuem aos conhecimentos vocacionais,

socialmente competitivos.

Dessa forma, nós nos encontramos diante do

desafio de recriar e restabelecer a linguagem cul-

tural comum. Este é o significado mais amplo de um

"centro espiritual”.

Desde o estabelecimento do Estado de Israel, o

movimento sionista se comunica apenas com os

judeus da Diáspora, e não com os que vivem em

Israel. Ele deixou de ser um movimento israelense.

Aqui, ele é apenas uma burocracia. E mais: nós não

elegemos nem oslíderes nem os delegadosàs insti-

tuições do movimento sionista, meramente 5

-

ציד
א

o Outras cópias podem ser obtidas nas representações diplomáticas de Israel.

nomeamosatravés do mecanismo das eleições para

o Knesset. Se for definido como movimento sócio-

cultural que se dedica a atividades educacionais e

culturais e arrecada donativos para a consecução de

seus propósitos - o movimento sionista não existe

em Israel.

Está na hora dos judeus de Israel chegarem à con-

clusão de que hoje eles não são mais pobres - e

talvez até sejam mais ricos - do que muitos dos

judeus da Diáspora. É chegada sua hora de con-

tribuir, também, aos esforços educacionais e cultu-

rais judaicos, através de uma campanha sionista de

arrecadação de fundos em Israel.

Meus propósitos foram expressos de forma muito

ampla, bem distante de se constituirem num pro-

grama. Parece-me, contudo, que a mensagem cen-

tral neste ano dedicado ao sionismo deve ser: a

missão do sionismo, que nós apenas começamosa

realizar, é a criação do centro espiritual com seus

atavios culturais, e os ajustes dos instrumentos edu-

cacionais e culturais necessários.

ifoEmaçãode"Israel;Jerusalém 1997
Informação adicional na Internet: http://www.israel-mfa.gov.il



CENTENÁRIO DOISIONISMO
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O Povoamento Judaico da Terra de Israel

A presença do povo judeu na Terra de Israel manteve-se continuamente desde os tempos

bíblicos. Durante os séculos da dispersão houve presença física de judeus no país, e em

cada geração chegaram pequenos ou grandes grupos que vinham viver em sua pátria

ancestral.

Durante os 400 anos de domínio otomano,a Terra de Israel estava dividida em quatro dis-

tritos, ligados à província de Damasco e submetidos ao governo de Istambul. Pelo final do

século XVIII, o país mostrava os sinais resultantes da profunda negligência e dos impostos

exorbitantes; as grandes florestas da Galiléia e do Carmel haviam sido derrubadas e os

poucos habitantes do país eram pobres camponeses vivendo em terras arrendadas. O

século XIX trouxe primeiros sinais de progresso: a Grã-Bretanha, a França, a Rússia, a Áus-

tra e os Estados Unidos abriram consulados em Jerusalém, foram instaladas conexões

postais e telegráficas e construiu-se uma estrada entre Jafa e Jerusalém.

A situação dos judeus do país foi melhorando paulatinamente, e seu número no país

aumentou substancialmente. Nos meados do século XIX, os judeus construíram os

primeiros bairros fora das muralhas de Jerusalém e compraram terras por todo o país; o

hebraico renascia como linguagem de uso diário.

Em 1870 a Alliance Israélite Universelle fundou a escola agrícola Mikve Israel, a leste de Jafa,

com o objetivo de ensinar as técnicas do trabalho agrícola aos pioneiros judeus, prove-

nientes de centros urbanos da Europa. Em 1878 foi criada a primeira moshavá, Petach

Tikva.

Os pogroms de 1882 na Rússia e na România impulsionaram a |? Aliá (onda imigratória),

e a consequente fundação de povoamentos agrícolas: Rishon Letzion, Ekron, Zichron

laakov e Rosh Pina.

Em 1882 começaram a chegar também membros do movimento Bilu, o primeiro grupo

organizado de pioneiros, que antecederam o movimento sionista em quinze anos. Alguns

se estabeleceram em Mikve Israel e Rishon Letzion e outros fundaram Guedera, na planí-

cie costeira, que se tornou conhecida como um povoado Bilu.







Noinício do século, havia 22 povoados judeus; com a inde-

pendência (1948), 277 povoados, moshavot, kibutzim e

moshavim pontilhavam a paisagem do país. A comunidade

judaica - contando cerca de 650.000 pessoas - era bem

organizada, com instituições nacionais representativas, que

iam servir de fundações sobre as quais se ergueria o estado

judeu renascido na Terra de Israel.

Nos meados da década de 50, o planejamento regional

tinha desenvolvido um modelo de povoamento de três

níveis: povoados agrícolas em tomo de um centro dotado

de escolas, clínicas e instalações culturais e de prestação de

serviços; estes centros, por sua vez, estariam colocados em

tomo de uma pequena cidade - com comércio, bancos,

hospitais de emergência e outros mais. Este modelo foi

implantado inicialmente na região de Lachish, e foi imitado

depois em várias outras partes do país.

Após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, a região da Judéia e

Samaria, a Faixa de Gaza e a península do Sinai ficaram sob

o controle israelense. Na década de 70, um grupo denomi-

nado Gush Emunim dedicou-se ao estabelecimento de

assentamentos judaicos na Judéia e Samaria, o coração da

Terra de Israel dos temposbíblicos, onde ocorreram muitos

eventos narrados na Bíblia. Após prolongada luta, o gover-

no finalmente permitiu o assentamento nestas áreas, até

então povoadas unicamente por árabes; nos meados da

década de 90, cerca de 150.000 judeus aí viviam. Hoje, a

grande maioria da população do país (91%) vive em áreas

urbanas, que incluem uma dezena de cidades com mais de

100.000 habitantes. As principais cidades de Israel são:

Jerusalém, a capital e a maior cidade (591.000 habitantes);

Tel Aviv, o centro industrial, comercial, financeiro e cultural

 

Efrat, nas colinas da Judéia
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(356.000 habitantes); Haifa, centro industrial do norte do

país (252.000 habitantes); e Beer Sheva, o maior núcleo

urbano do sul (153.000 habitantes).

A região central da planície costeira tornou-se uma zona

densamente povoada, ondevive mais de 40% da população

do país, e na qual se localiza a maioria do comércio e da

indústria, Nesta região e em outras do país, nota-se que as

pessoas passaram a preferir morar em subúrbios, distantes

do centro das cidades. Esta tendência deverá acentuar-se

com a construção do novo sistema ferroviário e a melhoria

das estradas do país.

Zonasindustriais de alta tecnologia estão surgindo por todo

o país, algumas das quais ligadas às universidades. A maioria

destas zonas industriais situa-se nas proximidades dos

centros urbanos, mas fora das cidades. Um exemplo é o

parque industrial de Tefen, na Galiléia, onde várias empre-

sas de alta tecnologia estão baseadas. Um "povoado" para o

pessoal, construído nas proximidades do parque industrial,

talvez seja o protótipo de um novo tipo de povoamento.

Oshabitantes das zonas rurais vivem em aldeias (3,77%), nos

kibutzim (2,2%) e nos moshavim (3,1%). A vida rural, com

estas formas particulares de povoamento, desprende uma

atmosfera israelense singular,

Às portas do século XXI, osvários tipos de povoamento no

Estado de Israel estão se adaptando à vida modema: os

kibutzim e os moshavim se tornam menos centralizados,

dando ênfase à família e ao indivíduo; as aldeias investem

mais recursos na indústria e agricultura; e as cidades

mostram uma tendência à suburbanização e à transferência

das indústrias para fora do perímetro urbano.

 

Tel Aviv hoje

7
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CENTENÁRIO DO SIONISMO
1897 — 1997

Os objetivos do Sionismo hoje
Eliezer Schweid*

- * Eliezer Schweid é professor de Filosofia Judaica na Universidade
Hebraica de Jerusalém e foi laureado com o Prêmio Israel

 



Estado de Israel Atingiu seus
Objetivos!

  

Creio que o desafio do primeiro tipo de pós-sio-

nismo, o que não é anti-sionista, deve ser encarado

seriamente. A questão é: Terá o Estado de Israel

realmente atingido seus objetivos, ou haverá ainda

um objetivo maior e mais substancial a ser alcançado?

Argumenta-se que o sionismo está muito próximo

da realização de pelo menos um de seus principais

objetivos. Em minha opinião, esta alegação é sufi-

cientemente fundamentada.

Se definirmos o sionismo nos termos da doutrina

política de Herzl, o Estado de Israel não atingira seu

objetivo político quando foi estabelecido, mas hoje

já o alcançou, ou está muito próximo de sua

realização.

Israel já é o maior centro judeu do mundo, e den-

tro de vinte anos será quase com certeza o lar da

maioria dos judeus, devido aos seguintes fatores:

* Israel acolherá todos os imigrantes que dese-

jarem vir dos países da antiga União Soviética,

podendo também absorver os judeus que

vivem em outros lugares onde ainda existem

certos problemas.

* Israel é demograficamente sadio. Por estar pas-

sando por um crescimento natural, sua pirá-

mide etária é sólida. Há uma maioria de jovens

e uma minoria de velhos. Embora a população

judaica não consiga se comparar com a popu-

lação palestina a esse respeito, ela está, assim

mesmo, passando por um aumento natural,

Entre os judeus da Diáspora, ocorre justamente

o contrário: a sua população está diminuindo

rapidamente por causa da assimilação através

de casamentos com não-judeus. Não nos

olvidemos que a porcentagem de tais casamen-

tos nos Estados Unidos já ultrapassou os 50%.

Além disso, o judaísmo da Diáspora não exibe

crescimento natural positivo. Com excessão

dos ortodoxos, as famílias têm poucos filhos,

havendo menos jovens e mais gente idosa.

Assim, a população da Diáspora judaica está

diminuindo e a população judaica israelense

está crescendo. Dentro de vinte anos, estas

tendências terão feito do Estado de Israel o

maior, mais consolidado e mais estável centro

judaico mundial sob todos os pontos de vista.

Esta é uma realização impressionante.

* O processo de paz está conduzindo à formação

de um relacionamento normal com ospaíses da

região. Se o processo culminar em sucesso, o

povo que vive em Sion encontrar-se-á vivendo

num ambiente político firme e estável.

 









  O hebraico deve ser também uma língua de cultura

e, para que tal aconteça, a educação em Israel deve-

se focalizar - embora isto tenha cessado de aconte-

cer - na socialização cultural. Somente nas classes

pré-escolares e nas duas primeiras séries ainda se

encontra este enfoque de socialização cultural, pois

as crianças pequenas ainda não têm condições de

estudar ciências, computadores e outras matérias

que contribuem aos conhecimentos vocacionais,

socialmente competitivos.

Dessa forma, nós nos encontramos diante do

desafio de recriar e restabelecer a linguagem cul-

tural comum. Este é o significado mais amplo de um

“centro espiritual”,

Desde o estabelecimento do Estado de Israel, o

movimento sionista se comunica apenas com os

judeus da Diáspora, e não com os que vivem em

Israel. Ele deixou de ser um movimento israelense.

Aqui, ele é apenas uma burocracia. E mais: nós não

elegemos nem oslíderes nem os delegados àsinsti-

tuições do movimento sionista; meramente os

      

e Outras cópias podem ser obtidas nas representações diplomáticas de Israel.

nomeamosatravés do mecanismo daseleições para

o Knesset. Se for definido como movimento sócio-

cultural que se dedica a atividades educacionais e

culturais e arrecada donativos para a consecução de

seus propósitos - o movimento sionista não existe

em Israel,

Está na hora dos judeus de Israel chegarem à con-

clusão de que hoje eles não são mais pobres - e

talvez até sejam mais ricos - do que muitos dos

judeus da Diáspora. É chegada sua hora de con-

tribuir, também, aos esforços educacionais e cultu-

rais judaicos, através de uma campanha sionista de

arrecadação de fundos em Israel.

Meus propósitos foram expressos dé forma muito

ampla, bem distante de se constituirem num pro-

grama. Parece-me, contudo, que a mensagem cen-

tral neste ano dedicado ao sionismo deve ser: a

missão do sionismo, que nós apenas começamos a

realizar, é a criação do centro espiritual com seus

atavios culturais, e os ajustes dos instrumentos edu-

cacionais e culturais necessários.

entrodeInformação de Israel, Jerusalém 1997
Informação adicional na Internet: http://www.israel-mfa.gov.il
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