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A IDEOLOGIA SIONISTA

secretaria Mundial do Ijud Habonim

Sendo o movimento sionista um movimento que se
autodefine coma ideológico, é conveniente começar examinan
do o que é uma essência ideológica.

Na ideologia podem-se distinguir 3 partes:
a-análise da realidade, resultado do mal-estar social e/ou
pessoal.0 homem reflete sôbre as causas de determinados
problemas e,mediante uma análise penetrante da realidade
espera encontrar e compreender a raiz de seu mal-estar.
b-degrição geral de uma situação teórica na qual não se
dão os problemas que nos preocupam no presente,isto é,s0-
lução dos problemas,

C-busca e determinação do caminho que servirá de ponte en
tre a primeira e a segunda parte,isto é, como cumpriro ob
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Disto secdepreende que :

1) A ideologia é uma necessidade humana que emerge da di-
nâmica da vida. A ideologia não é um fenômeno nôvo, é possi
vel remontar-se às palavras dos profetas da Bíblia,que se
referem a problemas humanos e exigem uma troca da realida
de.

2)A ideologia é um conjunto de pensamentos que se rebelam
e aspiram a mudar uma realidade existente. Se se detém na
etapa da anglisc, permanece só como análise.Mas 86 8 ideo-
logia não se baseia firmemente na análise da realidade, ca
rece de base e ge converte em uma utopia sem possibilida-
des reais de realização.

3) Tôda ideologia tem uma base histórica: de determinada re
"8 nasce uma ideologia determinada .A realidade his-
tórica se encontra cm constanye mudança,0O ritmo é da vê-
zes lento e às vêzes acelerado. Quando uma ideologia se
cristaliza, tôma como base a dánálise de uma. acterminada re
alidade e desde então começa a estabelecer-se a diferença
entre a ideologia e a realidade. A ideologia continua rela
cionando-se com uma realidade já passada,que mudou, Portan
to, tôda geração, tem necessidade de epi o seu caminho
em direção ao obketivo à realidade da seus dias,

Em respeito à ideologia sionista:
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É provável que o desconcêrto c o sentimento de

crise no movimento sionista tenham sua origem no fato de
que a realidade de nossos dias difere diametralmente da
realidade existente quando se fundou o 81 סמבנ 0mundo,
em êéral, mudou e לוי dêle o mundo judeu, Pode-se perce-
ber esta mudança através de uma série ae exemplos:
a)0 centro ה do povo judeu se deslocou daEuro-
pa Oriental para o Ocidentc,e um mundo dântro do qual o
judeu vê a solução de suas penas.0O sionismo de nossos di-
as deve dar uma resposta “logo que a respoata foi dada,
pós assimilatória,
b)ja hecatombe.

0(0 surgimento do Estado de Israel
Como repondeu o sionismo a estas mudanças?De

maneira formal,com o programa de Jerusalém(1968).0s obje
tivos são:

ljunidade do povo judeu e Iszzel como centro da vida ju
dia,

0
2)reencontro do povo judeu em sua pátria histórica , Eretz
Israel.

3) Fortaleccr ao Estado dc Esracl baseado na visão profé
tica de paz e justiça.

4)Conservação da identidade do povo judeu mediante o cul
tivo constante da educação judaica e seus valorcs espiri.
tuais e culturais.

5)Velar pelos direitos dús Judeus em todos os lugares.

Os pontos centrais que dividem O sionista do
não sionista são: definição da essência do povo judeu;a na
cionalidade judaica;a dupla lealdade, etc.

Qual é a essência do povo jJudeu?É uma nação?RE
ligião?Al guns sustentan| baseando-se nas definições dcei -
tas e sem explicações adicionais,que o povo judeu não é
ma nação. Outros se inclinam pela idéia de que uma nação
xiste quando um setor decisivo,a parte ativista de scus
componentes Penyi, certamente, que existe. Em outras 818 -
vras,0 que determina gé o fator subjetivo e não as condi
ções objetivas. Ao que paréce a dificuldade em responder
surge nem tanto da definição do conceito de nação-de qual

|

quer modo não há uma definição única, fixa e aceita por to
dos-e sim da resposta à pergunta de como se formou tal na



ção,

Em gerai;,se aceita quatro fatôres no processo
de formação de uma nação: geografia, estado, língua e religi
ão. Como influiram êstes fatôres na formação da nação judi
a?Como se entrelaçam?Existe entre êlrs algum fator domi-
nante?Qual é?E perguntas similares(aqui cabe dizer o que
foi expresso por um investigador judeu no sentido de que
a investigação da nação judia teve má sorte: "os historia
dores gorais' não se ocuparam dela porque se tratava de

fenômeno demasiado judeu,e os historiadores judeus não
puderam integrá-la no conjunto de sua Historiografia jus
daica devido a que se tratava de um fenômeno 16881880 6
ral).

A resposta a csta pergunta-como se formou a na
ção judai ca-pode proporcionar uma ajuda para a compreen-

são de cono se formou a consciência nacional,e êsse é,8o
que parece,o verdadeiro problema porque "uma nação não po
de viver sem um movimento nacional,mas êste não pode exis
tir sem consciência nacional",

Daqui vem outro problema:a dupla lealdade.

O problema é complexo devido a que a maioria
dos países aceitaram-não necessâriamente de modo consci-
ente-a concepção integral de nacionalidade,a qual identi
fica nação(que em essência é espiritual) com Estado(que
em essência é orgabização sócio-política).O indivíduo ju
deu sustentou desde sempre que a sua fidelidade espiri tu
al corresponde ao povo judeu;sua fidelidade política e ci
vil ao pags onde êle vive. Só com a criação do Estado Na-
cional começa a aparecer c problema da dupla lealdade("á
os judeus como indivíduos tudo; como nação, nada"), Houve
momentos na História humana em que a identificação Esáido-
nação chegou a uma escala elevadíssima 6 apareceram regi
mes totalitários (diferenciar de ditatoriais)nos quais o
anti-semitismo era parte orgânica).

Se efetuarmos uma distinção clara entre Estado
.e nação e se egaminamos a essência do Estao democrático,
não será fácil compreender como um verdadeito Estado de-
mocrático pode,ce talvez necessite, exigir6 lealdade
civil, devendo deixar a identificação espiritual de seus
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Nêste contexto, cabe perguntar sôbre “sionisno-

diáspora! | :
Aparentemento, as concepção 368 Hnam referen

te À negnção da Diáspora possui vigêmeia temnbém na otuali
dade;o Sionismo nega a Diáspora, sua concepção é subjetivo

valori zante.Mas deve compreender-ge que a Didspor” conti-

nuará durante um Jongo período. Talvez se posse dizer que

Sionismo,apesnr do seu espirito,reconhece a Diáspora;

pois então,o Sionismo deve preocupar-se porque as coruni

dades judias dispersas pelo mundo permaneçemjudias. Os

processos sociais mostram um fenômeno inevitável,ao que

pareccça Diáspora desaparecerá.A alternativa final não ₪
entro aliá e existênciajuanica na Diáspora e sim entire

altá e assimilação.E aqui está a dificuldade, exigir o de

sejo às renliznção sionist. dentro do tenso marco da vi-
da judaica na Diáspora.

 


