
 

e
s
c

-1-םס1+-\צט-4ב/לכ

 
 

Coleção:

GRUPOS DE ESTUDO
) 13 (

A RENOVAÇÃO DA SOCIEDADE JUDAICA

EM ERETZ ISRAEL ATÉ 1948

 
Os direitos históricos do Fovo Judeu so
bre a Terra de Israel possuem profundas
raízes e expressoes religiosas e ₪61
tuais.
Mas, nada teria acontecido em 1948, se
o despertar nacional judaico, em fins
do século XIX, nao tivesse iniciado um
acelgrado processo de colonizaçao e re-
novaçao humana da sociedade judaica no
país, assentando assim as bases do futu
ro Estado de Israel.
O presente estudo inclui 3 cazrítulos:
uma análise esquemática das correntes i
uigratórias (aliot), a história moderna
da comunidade judaica na Falestina, e /
uma descriçao das forças políticas ju-/
daicas na época mandatárias,
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A — ANÁLISE ESQUEMÁTICA DAS ALIOT

Primeira 8118 (1882-1904)

א-שי

O fator que deu impulso à primeira corrente de aliá .em massa -
como também a grande corrente migratória judaica para os Estados

Unidos - foi a onda de pogroums na Rússia czarista nos anos 80 do
séc. XIX, após o assassinato do Czar Alexandre II. Us 25.000 olim
que chegaram à Palestina, eram provenientes, em sua maioria, da/
Europa Oriental: Rússia (inclusive Polônia e Lituânia) e Romênia.

| Muitos dedicaram-se à agricultura e construíram as primeiras
moshavot, 23 em número (Rishon Letzion, Zichrôón Iaacov, Rosh'Pi-
na, Rechovot e outras).

Os colonizadores da Erimeira Aliá defrontaram-se com inúmeras
dificuldades: catástrofes da natureza, problemas de adaptaçao à

= vida agrícola, hostilidade do governo otomano e da populaçao ára-
be, doenças, etc. O Barao Edmond de Rothschild tomou os colonos /
8005"8 sua proteção fornecendo-lhes ajuda econômica e tévcnicaesti

6 mulando, inclusive, 8 10מ8608680םסטאפ
Paralelamente a aliá da Europa, chegou uma importante corren-

te de olim do Iemen.
Durante esses anos, realizaram-se as primeiras tentativas de

organizar os operários judeus assalariados.

£

Segunda Aliá (1904-1914) :

4 maioria dos olim chegou da Rússia, em virtude dos pogroms

de 1903 (Kishinev 6 Homel) e da de pogroms que sucedeu ao fracas
so da Revoluçao de 1905.

A principal corrente dessa aliá foi de jovens que se dedica-
ram na Falestina ao trabalho físico, inicialmente como operários
assalariados nas moshavot e, na assim chamada colonização operá-

ria (kibutzim).
a época do slogan "A conquista do trabalho", durante a qual

foram criadas a organizaçao de auto-defesa "Hashomer" e o
E rimeiro kKibutz Degania, junto ao lago Kineret na Galiléia. Junto

e à cidade árabe de Iafo foi criado um moderno bairro, a partir do
qual se desenvolveu a maior cidade judaica: Tel Avive Froduz-se,
também, a difusão do idioma hebraico e sua imposição como único
idioma a ser ensinado nas escolas judaicas do paíso Foi amplia-

0 da a eduçação judaica moderna (fundaçao do Colegio "Hertzlia" em
Tel Aviv e do Colégio Hebraico de Jerusalém), e jovens poetas e .
escritores assentaram as bases da literatura hebraico-israelense
modernas.

Durante aqueles anos apareceram vários jornais e organizaram
se partidos políticos, além da contínua colonização do país com a

- construçao de novos kibutzimo
Durante a Frimeira Guerra Mundial, atuou na Falestina -ainda

sob o Império Otomano- uma organizaçao de espionagem em favor dos
aliados(Netzach Israel Lo Ishaker ou NILI), e produziu-se a mo-
bilizaçao judaica no exército britânico, no marco da 26818601

ca (criada por iniciativa de Josef Trumpeldor e Zeev Jabotinsky

entre outros). 



Terceira Aliá (1919-1923)

Após uma série de acontecimentos revolucionários - a Primeira
Guerra Mundial, a Revoluçao Russa, a Declaraçao Balfour e a con-

quista da Falestina pelos ingleses - começa uma nova corrente de

aliá, constituída fundamentalmente de juvens pioneiros.

Durante a Terceira Aliá é funiada a Confederação Geral dos /
Trabalhadores ו sao criados órgaos centrais da popu-

“lação judaica (Assembléia de Representantes e um Comitê Nacionali,

começam as operações de desenvolvimento em grande escala (constru-

çao de estradas, secagem dos pântanos, etc) e aumente. o rítmo da

colonização (31 novos kibutzim e moshavim),

Ao final desta época, a Falestina já contava com uma população

de 83.000 habitantes judeus.

Quarta Aliá (1924-28)

É uma consequência direta do aumento das perseguições antiju-

daicas na Europa Oriental, especialmente na Polônia. A maioria dos

olim pertence à classe média, com tendência a instalar-se nas cida

des e trabalhar no comércio e artesanato, o que funda as ne da

indústria e acelera o crescimento dos laranjais e da cidade de Tel

Avive

Em 1928, quando uma profunda crise econômica interrompe a aliá,

a populaçao judaica chega a 150.000 pessoas.

Quinta Alié (1929-1939)

A primeira onda (1929-35) incluiu uma importante corrente de

judeus alemaes, que começaram a abandorar seu país com a afcençao

de Hitler ao poder em 1933. Também judeus da Áustria e da Checos-

lovaquia começaram a chegar neste período, além da tradicional aliá

da Europa Oriental.

Durante a segunda onda (1936-39) chegaram à Falestina 90 mil

olim, entre eles muitos "imigrantes ilegais", apesar de ser uma

época de ataques árabes e de uma política especialmente hostil
por parte dos ingleses. O endurecimento da política anti-senita

ão nazismo serviu como impulso para essa corrente.

Durante a Quinta Aliá, ampliou-se muito a aliá juvenil (Aliat
Hanoar) e foi fundada a cidade de Naharia, síubolo da aliá alema.

Aliot Posteriores

1568 a Quinta Aliá não foran numerados os períodos imigrató-
rios. Pode mencionar-se a aliá da fuga durante a Segunda Guerra

Mundial (1939-1945), quase toda "ilegal"; a aliá -também "ilegal"-

dos sobreviventes da Europa durante o após-guerra (1945-48), mui-
tos dos quais foram confinados pelas autoridades britânicas em

campos de prisioneiros em Chipre; a aliá em massada Europa, após

a criaçao do Estado de Israel(1948-50); as operações "Tapete Mági

co"(aliá em massa dos judeus semenitas) e "Ezrá VeNehemia! (a dos

judeus do Iraque)em 1949-54 3; e a aliá dos judeus do norte da Á-
frica (Egito, Marrocos, Argélia, Líbia, Tunis em 1954-57).  



Também se produziram correntes imigratórias - abertas e clan-

destinas - dos países do bloco soviético (Folônia, Romenia, Hun-

gria, Bulgária, etc) em forma alternada, durante os anos 50 a 60,

e uma importante corrente de aliá da URSS durante a década de 70

As diversas correntes imigratórias, além do crescimento vege-

tativo, elevaram a populaçao judaica de Israel ao nível atual de

3.000.000 habitantese

Fonte:
"(0 Judeu nos Tempos

B - HISTÓRIA DO ISHUV EM EREIZ ISRAEL Modernos" de
 

Howard M.Sachar

A Falestina antes da Erimeira Grande Guerra

Por volta de 1907 havia, talvez, 70.000 judeus na Falestinas

muitos deles eram citadinos, e desses, pelo menos 60% eram mendi-

gos da chalukah? Embora houvesse cerca de 5.000 lavradores judeus

vivendo em vinte e duas colônias agrícolas, a majoria dessa 0010-

nias estava ainda sob o paternalismo da Associaçao tara a “oloni-

zaçao Judaica na Falestina (FICA), do Barao Edmond de Rothschilde

Indubitávelmente, inúmeras e excelentes colheitas de frutas 61. /

tricas eram produzidas por essas colonias; mas a maioria dos colo

nos dificilmente poderia ser chamada de lavradores, no sentido 7

clássico do termo. Na verdade, haviam se transformado numa minia-

tura de aristovracia agrícola, a supervisionar bandos e bandos de

trabalhadores árabes, que, estes sim, mourejavam no amanho do solos

Uma mudança de orientaçao foi prefigurada em 1904, quando uma

nova leva de imigrantes judeus; a Segunda Aliá, partiu para a Pa-

lestina. Muitos desses 15.000 a 20.000 pioneiros da Segunda Aliá

estavam resolvidos, antes de mais nada, e acima de tudo, a serem

homens da terra. Desprezavam a urbanizaçao da vida judaica na 1-

268% 6 estavam determinados a setransformarem em uma raça de a-

gricultores de mao cheia, ou entao morrer naporíias O Forta-voz

mais expressivo desse movimento de retôrno à terra era Aharon Da-

vid Gordon, o "Tolstoi da Falestina". Por vinte e sete anos, Gor-

don havia seryido como administrador em uma das herdades do Barao

Gunzburge Entao, com 50 anos de idade, seguiu 0 modelo da fuga de

Tolstoi para Vasnaya Folyana, e juntou-se à Segunda Aliá. Supor-/

tou estóicamente em seu prórrio corpo idoso a dolorosa transforma

çao que ele exigia de todo um FOvOs Gordon nao acreditava em espe

rar que o aperfeiçoamento da ordem 80041891 pudesse acarretar 0 a=/

perfeiçoamento do indivíduo. Insistia que 0 trabalho, a dedicaçao

do próprio corpo à criação, É que era a funçao mesma do homem. "Há

muito", dizia ele, "têm as maos sido as maos de Esaú, e a voz, a

voz de Jacobs, É tempo deJacob usar também suas maose" Um povo

compelico pela perseguiçao a viver de sua capacidade mental, havia

esquecido a exaltaçao do trabalho manual, como o conheceram os ho

mens da Bíblias

Embora o próprio Gordon não fosse um socialista, muitos dos /

pretensos lavradores 68 1118 0 6280.0 influenciados, até

certo ponto, pelo Sionismo Socialista ou Trabalhista, de Nachman

Syrkin (1867-1924) e Ber Borochov (1881-1917)-gmnbora nenhum desses

homens jamais tivesse participado da colonizaçao da Falestinas

+  
 



 ——Syrkin-ere-um'socialistaevolucionário, Borochov era um marxistas
Os pontos de diferença ideológica entre eles e a rivalidade parti-
dária de seus seguidores na Falestina, eram menos importantes, en-
tretanto, que seus pontos de concordância. De fato, os dois grupos
acabaram-se fundindo, em 1930, no Fartido Mapai. Tanto Syrkin quan
to Borochov sustentavam que sionismo e socialismo, longe de serem
incompatíveis, eram realmente, complementarese O sionismo era ne-

"* cessário Lara libertar o povo judeu e restaurar-lhe a soberania; o
Estado Judeu só podia ser criado em bases socialistas. Os coloniza
dores da Segunda Aliá acreditavam, ainda mais, que um retôrno ao
solo era o preenchimento tangível da ideologia socialistas De Marx
e Lenin, os pensadores socialistas citavam a ausência de um campe-
sinato judeu como evidência de que os judeus nao constituiam uma
naçao, mas antes, uma entidade racial ou funcional peculiaxro Mui-
tos desses jovens judeus estavam resolvidos a provar o contrario

Syrkin e Borochov atiçaram os ânimos e moldaram o espírito da .
Segunda Aliá, canalizaram para o movimento sionista e para a Pales

₪ tina propriamente dita, milhares de elementos que outrora haviam
sido intransigentes adeptos do Bunde Contudo, a ideologia trabalhis
ta da Segunda Aliá era menos obra desses dois homens que o fruto da

% experiência coletiva dos próprios שעצ00101₪01208מ1%8802086 18 ver-
dade, aqueles que chegaram no período de 1904-14 estavam destinados
.a ser os pioneiros mais influentes na Segunda Aliá, por exemplo, es
tavam-os irmaos Lavi de Flonsk; Berl Katzenelson de Bobruisk; 1%2-
chak Beh Zvi de Poltava; David Remez de Moguilev; Aharon David Gor-
don, Joseph Baratz - os pais do que veio a ser uma nova Falestinas
Um desses recrutas era um jovem de espírito sobraúceiro, David
Green de Flonsk, Folônia, que trocou de nome logo após ter chegado
à Falestina, em 1906, para David Ben Gurions.

À medida que Ben Gurion e seus companheiros iam descobrindo as
aristocracias agrárias em Fetach Tikva, Rishon Letzion, Zikhron +8-
açov e Rechovot, à medida que se viam compelidos a trabalhar, como:
mnao-de-obra agrícola judia por umas poucas piastras por dia, fre-
quentemente fraquejando ao sol causticante, atacados de malária ou
de fome, reconheciam que os ideais da agricultura socialista teriam
de ser atingidos com sacrifício. Organizaram-se em sindicatos, sob
os auspícios do Bosle Sion ou do Hapoel Hatzairf editaram seus pro
prios jornais, fizeram desesperados esforços para criar suas próprias
colonias. O próprio Ben Gurion tomou dianteira nesses esforçoso Quan

% do seu paí implorou-lhe que voltasse, respondeu furiosamentes: "Esses
.- mumificados judeus da diaspora nao se arrencariam de seu lameiro mes

mo se soubessem que as ruas daqui sao pavimentadas com ouroo Mas O
judeu moderno é orgulhoso .e pujante de espírito 686 1008. Nós nao vol
taremos. Apenas sinto pena dessa gente de mentalidade fraca que de- |
sertou do campo de batalha e tenta, entao, levar à conta de seu fra-
casso as más condiçoes que por aqui possam haver.'! Ben Gurion, Ben
Tzvi e quem mais veio com eles, nao arredaram pêo

Teria sido profundamente difícil, entretanto, se não impossível,
para aquelescorajosos adeptos da Segunda Aliá concretizarem seus
objetivos, nao fosse o apoio condescendente de Ruprin e do Departa-
mento Falestinense. Com o dinheiro proveniente do Fundo Nacional Ju
daico, Ruppin comprou para eles a regiao de Kineret, no lado orien-
tal do rio Jordao. Foi nessa área que as fazendas coletivas de Dega
na 4 e Degania B foram fundadas, assentando--se o núcleo para outros
que mais tarde viriam estabelecer-seo Quando a Frimeira Grande Guer
ra começou, havia 43 colônias agrícolas, das quais somente 14 ha-
viam 81080 62801888 por iniciativa da Organizaçao Sionistas  



Mas, uma onda de esperança varreu O país, Afinal os judeus se intel

ravam de que podiam tralalhax nos campos de maneireprodutiva,-sem “==.

“explorar” o trabalho alheiosEnbora a disciplina e a dediceçao de

Ben Gurion e de seus amigos não [roduzissem frutos de imediato, seus

esforços estavam des tinados a configurar a economia - א 810€,

tôda a filosofia social -« da Palestina judaica, que começava a suUr-

giro

Outra realizaçãocapital da embrionária colonização da Felesti-

ne foi a trans“formação da lingua hebraica em idioma de uso cerren-

teo Foi uma transformação que só ocorreu após amargo choque cul tu-

ralo A luta resultou, em parte, do fato de o hebraico ser, para a

maioria dos colonos, uma lingua estranhac For conseguinte, os judeus

alemses e judeus franceses que administravem as escolas mais bem

equipadas da Palestina ו ser necessário que aos jovens

fosse ensinada uma lingua práticas 0 alemao ouo frances - Ou mes.

mo idish - eram Linguas práticas; o hebraico nao o era, pois não po

dia ser usado na vida profissional ou nos negócios» For que, por-

tanto, deviam ser as crlanças compelidas a estudar uma Lingua que

só se prestava para a leitura da Bíblia ou do Talnud? Havia, também

outro fator. Como o Império Otomano continuava em franco declínio,

as várias potências européias «começaram a fazer uso de seus conven

tos e monastérios, de seus hospitais e escolas na Falestina como 7

guarda cul turei jdaו de seus desígnios imperialistass Talvez

os administradores judeus franceses da Ras de 08060188 688

ou os administradores Judeus alemass do sistema escolar vereinא

nao fossem imperialistas conscientes; na qualidade, porém, de cidea-

daos patriotas ciosos de suas vinculações com a terra de origem, sen

tiar ser seu dever encorajar e incrementar o uso de sua lingua na-

tiva no solo palestinenseso

=

OQ sistema educacional RR estabelecido pelos colones tinha,

em matéria de recursos materiais Rrsr רי para fazer

frente a instituições poderosas como Alliance e o Hilfsvereino 8

colonos, porém, perticularmente os ãa Segunda a estevam firme-

mente determinados a ane uma cultura hebraica para a Falestina,e

resolutamente gatricula am seus filhos em escolas hebraicaso Ainda

nais re js cada oportunidade para usar o hebraito co

no lingua diêria, tanto no lar quanto no campos Foi um sistema 162

reo de disciplina ad os imigrantes que falavam idish, mas a tudo

se submeteram de bom5 לד Receberam assistência efetiva de inte-

lectuais sionistaso O filólogo ee filósofo Ben Yehudah paemou as ul

timas tres décadas de sua vida pesquiisando a raiz po cada palavra

hebraica e criando um monumental dicionêrio hebraico, que se tornou

a base de modernas lingua 820181088 20286 Haam, eloa Brainin e /

Chaim Nachuan Blalik deram à lingua extraordinária flexibilidade /

prátice e literáriao Acima de tudo, foram os próprios colonos, por

sua rígidaRR e sua devoção aos mais caros ideais 0

sionismo cultural, que transformaram 0 hebraico em uma lingua viva

Quando da Irimeira ora Mundial, o hebraico hevia-se imposto a to

das as outras linguas como o idioma vernáculo da Felestina, Era a
velha Lingua que voltava a velha terrao

Que distância então, haviam os judeus percoryiido no caminho do

Retôrno? Um bom pedaço, rois por volta de 1917, à véstera da Decla

raçao Balfour, estavem os judeus suficientemente avançados mercê

de seu próprio esforço, para que se tornasse rlausivel o oferecimen

to de um lar nacional Judalcõe A recupera ção tornara-se nec 7

não apenas em virtude da Organização Sionista Mundial e de seus ins

trumentos, o Fundo Nacional -88מ88% 00 6 o Banco Anglo-Falestino; tor-

nara-se possivel tanbéêmn, pela presença de 905000 juãeus na Palesti-

na, quase .L0% deles agregados ao solo -muitos deles falando hebrai-

co, com as maos em seus próprios arados e em suas próprias armaso

 

 



Tivesse a politica de espairamento judaico na Falestina deixado de
ser praticada, nao há a menor dúvida gue o movimento sionista in -
ternacional, a espera, com a respiraçao em suspenso, de algum mi -
18826 de formaçao estatal, teria morrido de inanição. Foi, portan-
to, entre 1907 e 1914, que se assentaram as bases do lar nacional
judaicos,

A Construção de um Lar Nacional Judeu
 

No fim da Frimeira Guerra Mundial havia na Falestina apenas /
cinquenta mil judeus, comunidade abatida e empobreciãa e aindade-
sequilibrada pelos mendicantes da chalukah. Depois da Declaração /
Balfour e da outorga do mandato, sucessivas aliot (ondas de imigran
tes, estabeleceram-se no país. Até meados da década 66 30, 8 ₪810-
ria dessas aliot partia da Folônia, e cada uma parecia ter caráter
próprios.

A primeira aliá, de 1882 em diante, representava a vontade e -
mergente de voltar; a segunda de 1906 a 1914, foi responsável pela
evolução dos sentimentos místicos para a preocupação com os proble
mas práticos da colonizaçao; a terceira, de 1919 8 1924, empenhou-
se na preparaçao do lugar para as migrações subsequentes,

Naturalmente, nem todos os imigrantes eram idealistas. Os 34,/
mil judeus da quarta aliá, chegados em 1925, eram pura e simples-
mente refugiados do anti-semitismo polonês. Mascateando, instalan-
60 pequenas lojas e barracas de gazoz (confeitaria) semelhantes às
que eram seu ganha..pao na Folônia do após-guerra, quase transforma
ram as instituiçoes sionistas em organizações de socorro, Entreten
to, mesmo essa quarta aliá, acabou absorvida pela economia do Ishuv
e desempenhou um papel histórico, no mínimo porque aumentou consi-.
deravelmente a populaçao judaica da Falestina. A ascensao de Hitler
aumentou o número de refugiados, mas agora a principal corrente mi
gratória vinha da Europa Central. Aos oitenta e quatro mil judeus
que viviam na Palestina em 1922, somaramise mais 345.000 nos 23 anos
seguinteso O departamento de imigração da Agência Judaica mantinha
escritório nes maiores cidades da Europa, para organizar e dirigir
esse novo fluxo. Em regra o departamento tinha o cuidado de dar
pricridade a jovens sionistas, e sempre que possível. tratava de
treiná-los para o trabalho agrícola e manual e educá-los no uso do
hebraico; o treinamento era ministrado nos vários campos mantidos

telas sucursais da Organização Sionista. Como resultado direto dez
sa política de imigraçao, já em 1936 nada menos de 85% dos judeus
da Falestina tinham menos de 45 anos e a idade média era de 27 anos»

- Isso era excelente matéria-prima e a liderança do movimento sio
nista estava decidida a neo desperdiçá-la. A Agência Judaica fazia
todos os esforços possiveis para impedir que se repetisse na Páles
tina a desrroporcionada concentraçao econômica das épocas europé-
ias. Nem sempre era simples adaptar os recém-chegados à agricultu-

ע8. À Falestina tinha apenas 250 kilometros de comprimento por 112
de larguras,  



Das quatro vrinciptais regiões geográficas do país -- as colinas da
Galiléia, ao norte; as pianícies centro-ocidentais; a área0
nal plana e poeirenta de Beersheva; e o árido deserto de Neguev - -
apenas as duas primeiras comportavam o cultivo normal. Mesmoassim,

eram rantanosas , infestades de malária, carentes de irrigação e ex
postas a ataques contínuos dos assaltantes árabes. Foi uma demons-
traçao de eficácia da doutrinaçao sionista e da coragem e tenacida
de dos pioneiros o fato de grupos tao numerosos se disporem a per-
manecer na terra, apesar de todos os obstáculos físicos e psicoló-
gicos que tinham de enfrentarso

Sempre que possível, « Fundo Nacional Judaico comprava terras
adequadas à agricultura como "propriedade inalienável" do povo ju-
deu e as entregava, mediante rendas simbólicas, aos agricultores /
judeus» Em 1939, cerca de 3C% das terras cultivadas por judeus es-

tavam enquadradas nesse esquema. Uutro fundo, o Keren Hayesod, com
prava ferramentas, habitaçoes e equipamento para es colonizadoreso
Os esforços combinados gas duas agências mostrarau-se excepcional-
mente valiosos na crisgao do núcleo de uma classe de agricultores
judeus. Em 1919, havia menos de 50 estabeleçimentos agrícolas ju-
deus na Palestina, alimentando. uma populaçao de 12.000 pessoas.
Dez enos depois, o número de estabelecimentos cresceu para 120, pa
ra uma população de 40.000. Com a assistência de agrônomos importa
608 2618 Agência Judaica, a maioria dos agricultores púde aplicar
as técnicas cientificas mais modernas de irrigaçao e cruzamentos
Seu maior êxito foi o desenvolvimento da citricultura; em 1937, já
o ishuv exportava 11 milhoes de caixas de frutas cítricas anualmen
te. Mas nesse perioão 203 reslmente muito pouco o que houve de es-
petacular na agricultura do ishuvyo 4 grande realização histórica /
nao estava nas estatísticas econômicas, nem nas instituições origi
nais dos judeus: estava na vitória psicológica dos sionistas déspre
parados, que permaneceram na agricultura, dispostos a douninar a
terra para provar sua capacidade de absorçao e demonstrar que os ju
deus poderiam reorientar suas energias produtivas desde que lhes
dessem e simples oportunidades.

Una 888 ₪818 importantes características da agricultura judai
ca era a ênfase no ideal irabalhista-sionista de coletivismos Tal-
vez os agricultores pioneiros nao tivessem alternativas 0 8010 8
Falestina era submarginal; a Única coisa que podia produzir natu.:
ralmente eram laranjas, e a citricultura fôra muito cedo monoproli-
zada por agricultores capitalistas. Se os judeus quisessem desenvol
ver culturas de subsistência - legumes, trigo, cereais - Gificilmen
te conseguiriam sobreviver como proprietários privados em estilo 0
cidental. O solo estéril, seco, Oo sol impiedoso e a malária teriam
dobrado a vontade do individualista mais combativos A agricultura
coletiva era a única técnica eficiente para redimir a terra da Fa
lestina. Felizmente o Fundo Nacional Judaico e o Keren Heyesod pos
sibilitaram o avesso à terra e forneceram o equipamento para que os
colonizadores tivessem a oportunidade de testar as técnicas da au
grxicultura coletivas

O esforço cooperativo tomou diversas formas. Uma era a kvutzá;,
a colonia inteiramente socialista, onde as famílias lavravam o so-
lo e reinvestiau os lucros, sem tirar deles mais que o estritamen
te necessário pare as necessidades básicas. Outra era o moshav, que
combinava formas cooperativas e individualistas. Aqui, cada família
trabalhava sua faixa de terra, possuia a própria casa e retinha os
lucrose Eram, porém, de propriedade comum toda a maquinaria e egui-
pamento e o rrograma de trabalho da colonia era deciáido democraáti-
camente por um comitê cleitos Entre esses dois modelos, havia o ki-
butz, uma "kvutzá" em gestaçaos

eum / —  



 

Evidentemente, nem todos os judeus da Talestina eram agricultoreso

Ainda em 1939, menos de 25% dos habitantes do ishuvíviviam da terras
Em 1914, a população de Tel Aviv era de 2.000; em 1959, era de 150
mil. Enquanto isso, as populações de Haifa e Jerusalem cresciamde/
menos de dez mil habitantes cada em 1919, para resteciivamente, 60

mil e 90 mil em 1939, For outro lado, a maioria dos judeus nao vol-

tou à velha vocação do pequeno comércio ou do comércio ambulantes
Em 1942, menos de 15% êa populaçao ativa do ishuv empregave-se em

qualquer forma de comércio, mesmo as mais produtivas e lucrativase

Na maior parte, os judeus estavam empregados no trabalho manual e

na indústria leve e pesada, como pedreiros, vidraceiros, garis, ele

tricistas, bombeitos, operários siderúrgicos! foi b seu trabalho “a

que permitiu o rápido desenvolvimento industrial e urbano do ishuvo

O crescimento da Palestina foi também promovido, em grande medida,
pela Companhia Econômica da Talestina, emprêsa privada que operava

com critérios comerciais realistas, embora nao se destinasse básica
mente a produzir lucros, investindo em indústrias fundamentais, co
mo a Companhia de Eletricidade da Falestina e a Fotassa 88 18108%1-

na Ltãas .

A Companhia de Eletricidade da Falestina Loi um enpreendimento

quase pessoal de Finchas Rutenberg; excêntrico e audacioso 6ם80- ,

nheiro judeu russo. Rutenberg planejou e supervisionou a construçao

de várias grandes usinas hidrelétricas no Jordao; em 1936, essas u-
sinas geravam setenta milhoes de quilowatts-hora de eletricidades

Juntamente com as usinas Reading de Tel Aviv, construídas anos mais

tarde, as obras de Rutenberg promoveram significativa melhora de va

62820 de vida rara a maioria dos judeus da Falestina; pela primeira

vez, muitas das famílias de pioneiros sabiamo que era ter ilumina-
080 6 refrigeraçao eficientes. A cletrificação tamtén tornou possí

vel a expansão acelerada. de outras indústrias: a Cimento Nesher,

a Óleos Shemen, os Moinhos de trigo Rothschild, a Potassa da 28108-

tina Ltda. No fim da dêcada de 1930, o ishuv transformava-se depos

to avançado de pioneiros numa especie de fronteira da civilizaçao 7

moderna no Uriente Eróximos

A influência dominente na economia do ishuy, influência que /
permeava todos os aspectosda vida social e pessoal, era a absor..

vente Histadrut, a Federaçao dos Trabalhadores Judeus, fundada por

Berl Katzenelson, um dos esteios da segunda aliê e discípulo de
Syrxin e Borochovo Dos primeiros anos da década de 1920 até o fim
da Segunda Guerra Mundial, Kaitzenelson foi o líder intelectual e /
o conselheiro espiritual do movimento sindical do ishuvo Ben Gurion

secretário executivo da Histadrut, por exemplo, era seu discípulo e

protegifo; íoi sob a influência de Katzenelson que o futuro primei.

ro ministro fez da organizaçad um mecanismo enorme de negeciaçao co
.16%1צ8 gos trabalhadores. Foram ainêa Ben Gurion e Katzenelson que

transformaram a Histadrut numa dasprincipais agências de investi-
mento do ishuv. Em 1929, a federaçao tentacular patrocinava pelo me
nos 500 cooperativas, que operavam em todos os setores da economias
agricultura, construçao, manufaturas, comercializaçao, compras,. se-

guros e bancos» O objetivo do movimento cooperativista nao era ape-

nas promover us interesses imediatos de seus membros, mas igualmen-

te expandir o potencial de absorçao do ishuv. Mesmo a saúde púbiica

era considersãa setor de responsabilidade da Histadrut, que ₪80%1-
nha, em covperaçao com a Organizaçao Médicas Eadassah, uma grande re

de de hospiteis, disrensários, clinicas e postos de puericultura
que cobriam todo 0 nais, Em conjunto, as duas organizações emprega-
vem centenas de médicos, enfermeiras e dentistaso  



0 resultado dessa ênfase à assistência médica foi uma queda

verdadeiramente espetacular nos índices de mortalidade na Palesti

na, juntamente com uma redução também notável na incidência: da ma

lária e do tracoma.

O progresso na educação foi igualmente digno de notas O peque

no grupo de escolas, cujo controle fora assumido pela Organiza-

çao Sionista em 1914, depois de uma amarga luta linguística com o

Hilfsverein, crescera em 1928 para um total de 220, com uns 20.000

alunos - números que dobrariam nos dez anos seguintes. Uma univer-

sidade hebraica foi criada em Jerusalém em 1925, como ato de fé no

futuro do ishuv; dentro de dez gnos, a universidade manteria divi-

8008 de 8280608080 e pré-graduaçao da melhor categoria e preenchi-

das por alguns dos mais destacados intelectuais e cientistas da

Europa.

Os níveisculturais do ishuv eram extrordináriamente altos; /

em alfabetizaçao, devem ter sido os mais altos do mundos. Nao era

de surpreender , portanto, que um grupo de gigantes literários, ce-

do atraídos para a Falestina, encontrasse ali o maior respeito e

encorajamento e a oportunidade ideal de 2081128080. Havia Chaim

Nachman Bialik, poeta laureado da lingua hebraica, cujo domínio

superior das tradições hagádicas e dos costumes rabínicos foi um /

dos fatores primordiais do renascimento hebraico, Havia Yoseph Chaim

Brenner, romancista e contista que fez com rara sensibilidade 0 e-

xame de consciência da inteliguentzia judaica; num episódio trági-

co, Brenner morreu nos levantes árabes de 1921, justamente quando

alcançava seu maior poder de expressao. Havia S.I.Agnon, o mais

harmonioso intérprete, entre os intelectuais do ishuv, das tradi-
ções judaicas da Europa Oriental; o poeta lírico Saul Tschernikhovs

ki, que cultava a beleza física com um ardor mais helênico que he-

breu; Zalman Shneour, Itzchak Lamdan, Uri Tzvi Greenberg - artesaos

de uma poesia do melhor quilate, que escreveram com enorme fecundi

dade, apesar de ser muito pegueno, relo menos no início, o público

de lingua hebraica. A tradiçao de queixume e dor, de autocompaixao

e protesto contra a crueldade do destino, do choro e da lamentaçao

pelas vítimas e pelos mártires - tudo isso foi coberto por uma no-

va tradiçao de orgulho, esperança e graças pela liberdade que emer

gia do trabalho duro, pelo mel e pelo óleo que manavam das pegras

e das rochas. O tema quemais aparecia e mais despertava emoçoes

nas primeiras manifestações poéticas na Palestina era a Jreligiao

do trabalho", a exaltaçao vivida na reconstruçao da pátria sagrada

com o suor do próprio rosto e a fadiga da prórria carnes.

Nas áreas de população judia, a Falestina tornava-se realmen-

te, um país atraente, civilizado e digno de ser habitado, Era exci-

tante e estimulante.Era aterra que Herzl antevia em seu romance,

Altneuland- com uma exceção: a lingua, as tradições e as aspirações

da Al tneyland de verdade de 1939 eram autenticamente hebraicasse

Havia entao 550.000 judeus na Falestina, exatamente dez vezes mais

que vinte anos antes. Tinham criado seu quase-governo, uma econo-

mia agrícola e industrial e uma cultura hebraica próprias, As rea-

lizaçoesnao podiam ser calculadas em estatísticas,nem avaliadas 0

por padroes ocidentais. Deviam ser medidas no contexto dos proble-

mas de um povo desenraizado, que decidira criar uma sociedade "nor-

mal" e bem equilibrada. Lançaram-se à tarefa histórica de maos e

corações dispostos,e,sobretudo, com a determinaçao de romper as Ve-

lhas formas e padrões convencionais e de experimentar com ousadia

novas formulações sociais. Essa determinação era ainda mais excep-

cional pelo contraste com a esqualidez e a letargia da comunidade

arabe vizinhas  



OS FARZIXOS FOLÍTICOS NO ISHUV

(The Struggle for Palestine : Hurewitz)

O númexo de Rc políticos judaicos efacções no Tshuv estava
em um fluxo constante, através 68 118880 e fusão. Eram 10 em 1536, cada
um compreendendo um ou mais sut-grupos. Us partidos encaixavam-se em
quatro classes: trabalhista, centrista, clerical e direitista, Com ex-
eessao das facções funtalmentalmente comunistas e reliriosas, eles eram
leais ao Movimento Sionista. Ainds com excessão de um gtupo socialista
revolucionário e de ur grupo direitista militante, eles revonheciam a
autoridade do quasi-governos

Os partidos travalhistas identificuvam-se com Histadrut. Existiam
facções trabalhistas fora de sua órbita, Nas estus intimomenteו
associados a outros grupos políticos que não possuíam uma linha exelusi
vamente trabalhista. Os tres princirais partidos pertencentes à Hista-”
drut eram socialistas, Originaram-se na Europa e variavam em ênfase de
moderados 2 radicais. Considerados como um todo, constituíam a esquerdas
Ye longe, o naior era o Fartido Trstalhista da Palestina, ou 98081, co-
mo s« tornou conhecido no Ishuv.

En 1935 a influência do Mapai era bem maior do que sec poderia supor
O pao númvro de mombroe registrados - 12.000, Na última eleição 688

drut em Jczemro dc 1932, o Mapai obteve o controle 020108170 do Exocu-
tivo da federação tralalhista que estalielecia a política, 6 800268
secretarius, que administravam as múltiplas atividades à2 federação. Na
votação geral da comu:idade cm 1931, o Mapai contribuir coa 32 dos 71
dclegndos na Assembltia. Eleita e ocupou duas das oito cadeiras 60 00מ-
selho Executivo Nacional, incluso a presidência. O Mapai, e a Iniao Sio
nista Mundial com a qual. estavaligado, como o grupo mais poderoso na
coslisao Executiva da Organização Sionista da Agéncia Judaica, também /
de empenharam um papel à: liderança nestes organismos, David Ben Gurion
0 presidente do Executivo da Agência Audel on, Moshe Shertok /

; Co-dirctor de. seu departamento 59115100, Eliezer Kaplan /
/ » Seu tosoreiro, crai representantes do Mapai »

O partido, que estava afiliado à Segund” Internacional, adotou as
doutrinas socialistasdo tipo reformista ou sradualistas Os divulgadores
das idéias do Mapai não entreviam ncnhum pro”lema no encorajamento do
investimento do capital privado no lar nacional, desdo que as áreas ds
colonização judaica fossem aumentadas e criaúos empregos para judeuse
|0 eles seopunham a investimentos "utilizados para aes-

peculação, paraa elevação dos preços das terras, e parr e exploração
da mão-de-obra tarata'', Seu objetivo político derraleiro era a organiza
ção da Palestina como um estado independente, socialisty 0 judeus Nentro
do Mapai, a unidade mais forte era a facção pró-«britânica, cujos líderes
e memíros provinham na maior parte das cidades e foram og principais res
ponsáveis pelas relações estreitas que haviam sido estabelecidas com O
Partido Tratalhista Yritânico, A menor facção, Facção R, esquerdista, e
composta principalmente do nemtros que viviam nas vilas colctivas, cons
tituia uma oposição internas

411860 ao Mapai, como um tloco trabalhista no Ishuvy e ca Organiga-
çãoSionista, estavao partido Jovem Guardiao (ha-Shomer ha-Taair) e a
uniao mundial sionista com o mesmo nomes. Ha-Shomer Ho-Tausir dedicavo-se
ao socialismo revolucionário; sua plataforza mesclava marxiemo com sio-
nismo. Seus membros consideravam a si próprios como parte integral do
nroletariado-munâial lutando pata suvstituir “o sistema capitalis-
a com seu lucro privado e a exploração dc muitos para 0 benefício de

poucos' por wma nova ordem social e cconomica na qual a distinção de
classes desapareceria. O programa do partião apoiava a conversão da Pa-
lestina num estado independente, socialista, »i-nacional (árabe-judeu).

qa EO -  



Mas por outro lado, endossava08 princípios 02101818 810מ18%88 de uma,,
maioria judaica e representaçao equalitária. Os advogados desta posiçao
acreditavam que o Lar Nacional Judaico, como a unidade politicamente au
tônoma Ge um estado bi-nacional, poderia scr capaz 86 810086
e de absorver a maioria dos judeus espalhados pelo mundos
- O baluarte do partido no Ishuv era o Ribntz.artzi ץ -'. uma federa-
çao de vidas coletivas com um número total de membros em torno de 4.500
Um ramo urbano, denominado Liga Socialista, foi formado em 15350 Até
1930, o Ha-Shomer Ha-Tzair era filiado ao Pureau Internacional vara a
Unidade Revolucionário-socialista e mantinha contatos com o Partido
Trabalhista Independente na Inglaterra. A influência do Ha-Shomer Ha-
-Tzair na comunidade como um todo era con“irerável, apesar do fato de
não estar representado em nenhum docs órgaos executivos do quasi-gover-
noso

De certa forma menor c de influência tem menor, era o segundo par-
tido marxista, corhecido como Trabalhadores Sionistas de Esyrcrdao,
O partido foi fundado por um grupo que abandonara a Organizaçao Sionis-
ta em 1920 e tuscava uma reaproximação com a Russia Soviética, Tendo si
do rejeitado pola Cominternentre 1920 e 1928, tornou-se subsequentemen-
te anti-comunista, mas manteve uma posiçao fortemente anti--britânicas
Também permaneçeu fora da Organizaçao Sionista, "dominada pela turgue-
sia", porque o partido não desejava que seu programa se "diluisse na /

ססעע6מ20186010848866%6ם8מ%1088".12808108מ8108060208מ18%80 60 Esquer
da preferiam o seu status de movimento proletário independente "ססמם pés
firmes baseados na luta de classes (e).oo trabalhando estreitamente com
o proletariado internacional..." Consequentemente, a crença do partido
promovia o estatelecimunto de um proletariado judaico por todo o mundo
e para o qual exigia plenos "direitos políticos c nacionais em todos os
países!!, Os membros do partido estavam na quase totalidade concentrados
nas cidades e geralmente falavam iídichc c nao hebraico. Te fato, uma
pequena facçao quo falava hetraico retirou-se do partido em 1936 e foi
absorvida pelo Mapais /

Na extrema esquerda estavam as facçoes fragmentadas comunistas, /
proscritav pelo Governo Palestino e pelo Ishuv. Enquanto que alguns dos
comunistas judeus eram seguidores de Trotsky, a maioria deles pertencia
ao Fartido Comunista Palestino Judeu Stalinista. Organizado no início de
1920, principalmente por judeus de origem russa que haviam rompido com
os Trabalhadores Sionistas de Esqgerda, o Partido Comunista era o único
partido no país com participaçao mista judeu-árabeo. Desde o início ado-
tou uma linha consistentemente anti-britânica e anti-sionista. Contra
os britânicos, pesavamas acusações de que o Mandato, em compteta negli
gência de suas obrigações internacionais, mantinha a populaçao local em
dependência política c econômica, apoiando os elementos reacionários
nas duas comunidades, e encorajando a luta árare-judaica» O Sionismo 6-
ra condenado como sendo uma arma dº imperialismo britânico, "um movimen
to contra-revolucionário 88 ₪28מ86 lurguesia judaica". Na controvérsia
árabe-sionista, tw comunietas. judaicos apoiavam a posição árateo O Par
tido Comunista estava desta maneira, incapaz de firmar-se no.Ishuv e O
número de membros em 1936 provavelmente nao era superior a 1.000,

Menos articulados do que os da esquerda, eram os partidos da direi
ta. Os chamados partidos gerais, lembravam os partidos políticos ameri-
canos no tocante ao fato de que naç, se comprometiam com uma ideologia /
inflexível. Qualquer sionista quena”? devia fidelidade a um partido em
particular tornava-se automaticamente um SionistaGeral, Na década de
1520, os Sionistas Gerais dominavam a administraçao sionista, Tendo si-
do superados em força pelo tloco trabalhista em 1931, formaram sua pró-
pria Uniao de Sionistas Gerais. Seu programa quando da fundaçao, estale
lecia que a Uniao seria dirigida apcnas por um grupo nacional enao sec
çional, ou por interesses de classe. Ele prometia apoiar a “uniao e in-
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tensificaçao das forças detrabalho e capitala serviço da naçao".

No entantouma conferência mundial em agosto de 1934 na Folônia ,

adptou uma plataforma anti-trabalhista.Este ato dividiu a organi-

zaçao em dois corpos separados. A ala conservadora permaneceu com

800 antigo nome.Aala liberal,aderindo às novas doutrinas, denomi-

nou-se Confederaçao dos Sionistas Gerais.

Na Falestina,a Confederação era chamada de Fartido Sionista/

Geral A«Fossuía uma linha independente na política do quasi-gover

no,apoiando a empresa privada.0O partido fundou sua trórria facçao

trabalhista, entao conhecida como Juventude Sionista,que afiliou -

se à Histadrut.O número total de membros dos Sionistas Gerais A,

incluso os da subsidiária trabalhista, provavelmente nao excedia

5.000 em 1936.Noentanto, desde que a maioria dos Anglo-ameri canos

sionistas eram vpartidários,e desta maneira frequentemente apoia-

vam o FartidoSionista Geral A,este estava fortemente representado

no quasi-governo.Tres de seus membros sentavam-se no Executivo da

Qrganizaçao Sionista e da Agência Judaica, incluindo Chain Weizmann,

que era O presidente de ambos organismos: '

+ A conservadora Uniao dos Sionistas Gerais era conhecida no /

Ishúv após 1935 como o Fartido Sionista Geral B e tornou-seo ta-

luarte da empresa privada.Associada a ele,estavam a Federaçao dos

Fazendeiros e a Associaçao dos Industriais da Palestina, represen-

tando respectivamente os citricultores privados judeus e Os intes

resses industriais.O partido possuia também sua própria facçao. /.

trabalhista, denominada Organização dos Trabalhadores Sionistas Ge

rais, que permaneceu independente da bistadrut.0 número de membros

ativos do Fartido Sionista Geral B era de certo forma menor do

que o do grupo progressista e seu único delegado no Executivo da

Agênciacaracteristicamente dirigia o Gepartamento de Comércio e

Indústria.
Os partidos Trabakhistase Gerais eram indiferentes ou hostis

"à religiao.Num esforço para contrabatançar estas tendencias secu-

lares,emergiam em 1936 dois partidos clericais,um sionista e o ou

tro nao-sionista.0 partido sionista religioso, ha-Misrahi, pertencia

a uma uniao sionista de mesmo nome que havia sido fundada em 19021

A missao sionista, segundo acreditavam os porta-vozes do Misrahi,se

ria resolvgr n£o apenas os problemas do povo judeus também os de

sua religiao.0 judaísmo, como declaravam,era um sistema de vida dã

ferenteque no seuâmago mesclava nacionalismo e religiao.Dos dois

elementos,a religiao era o mais significativo, porque a fé judaica

'*constituia "a única contribuição de Israel para a civilização mo-

derna",o programa do Misrahi propunha coerentemente que a Falesti

na "histórica fosse transformada num estado judeu independente /

que se tornaria a autoridade da lei religiosa judaica e vo qual /

as práticas religiosas judaicas seriam resreitadas e observadas /

universalmente. Durante O período transicional,o Iartido Misrahi

considerava-se o zelador da religiao dentro do movimento sionista

e. tentava manter a observância tradicional do Shahat, feriados e /

leis dietárias que incidiam sobre todos os judeus da Falestina.Es

te era o preço que pediam para concordar em participar no Execut

vo de coalisao do quasi-governo.Opondo-se à orientaçao da classe/

média 80 partido,estava a Federaçao Trabalhista Misrahi, fundada/

em Tel Aviv em 1921 por um gruro de trabalhadores que rejeitavan/

a secular Histadrut.A Federação Trabalhista Misrahi estava engaja

da em escala bem menor em muitas das mesmas atividades que à His-

tadrut.Mas também funcionava como uma facção política semi-indepen

degte dentro do partido MisrahisDe fato,a facçao trabalhista com

seus 5.300 membros em 1939 ultrapassou em força numérica a secçao

da classe média do partido, que possuia provavelmente menos de 4 «000

membros na Falestina de entao.
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Mais rigidamente fundamentalista do que o Fartido Misrahi /
era a Organizaçao Mundial Agudat Israel (nao sionista).Os Agudis
tas estavam convictos de que o Sionismo, como um movimento secular,
basicamente desafiava sua própria concepçao teocrática da vida ju
88108. Falestina havia sido origihalmente dada aos judeus por )
Deus,afirmava a tese agudista,num "pacto jurado eternamente", de/
tal maneira que seu povo poderia ali viver segundo a carta 6 0 8
pírito da Lei Judaica.0s judeus haviam sido expulsos da terra de
vido seus pecados.Mas Deus havia Lrometido,que a Falestina seria
eventualmente restituidaaos judeus através da intervençao divi-
na do Messias.Apenas entao poderia a Falestina, compreendendo 8
limites territoriais descritos na Bíblia,tornar-se um Estado Ju-
deu duradouro.0 apoio agudista na Falestina,mais fraco do que 0
Fartido Misrahi,originava-se principalmente do chamado "Velho /
Ishuv" - aqueles judeus que haviam se estabelecido no país por
motivos puramente religiosos antes do auge Sionista. Consequente-
mente,os agudistas recusavam-se desde o princípio a reconhecer a
autoridade do quasi-governo.

Soh o impacto da industriatização Sionista,surgiram pela pri
meira vez, entre os agudistas, elementos trnbalhistascMuitos des -
tes trabalhadores estavam passando para a Federação Trabalhista/
Misrahi e mesmo para a secular Histadrut devido à maior seguran-
ça econômica.FPara impedir esta tendência,os agudistas formaram /
sua própria Federaçao Tra balhista Agudat Isracl em 1033,4 Fodera
680 Agudista seguia estreitameite os caminhos tomados pelo seu
protótipo Misrahi,mas em 1936,ainda não havia atingido seu está-
gio de desenvolvimento.A organização trabalhista agudista também
orerava como um grupo político e tendia a tomar uma posiçao bem
₪818 próxima ao sionismo do que seu corro mac.No entanto, permane
cia como uma facçao oposicionista dentro do Agudat Israel.0 núme
ro de membros da Fedéraçao Trabalhista em 1936 era provavelmente
inferior a 3.000.

Na extrema direita estava o Fartido Revisionista e seu re -
bento,o Partido Estatal JudeusAmbos esam tao intransigentes como
os grupos clericais,e ambos dedicavamn-se a um tipo agressivo e mi
litar de Sionismo.A Uniao Mundial dos Sionistas Revisionistas,
com a qual estava afiliado o partido na Falestina,foi formada em
1925 por Vladimir Jabotinsky (1880-1940), jornalista nascido na /
Rússia e líder sionista.Jabotinsky havia resignado do Executivo/
Sionista dois anos antes, quando acusou seus antigos colegas, espe
cialmente Weizmann, de falta de realismo político e de submeterem
se sem motivo aos esforços mandatorios para a diminuiçao de seus
compromissos para com os judeus. Ele corquistou para sua bandeira
um número cada ves. maior de elementos descontentes, que devotavam
se à completa EVÍGao ga liderança, táticas e programas sionistas./
Entre 1925 e 1929,0s Revisionistas teimosamente opuseram-se à ad
missao de nao-sionistas em qualquer açao da administraçao da pro
jetada Agência Judaica. Apenas uma parte dos Revisionistas retira
ram-se de fato da UrganisaçaoSionista em 1929.Aqueles que perma
neceram no entanto, incluso o próprio Jabotinsky, recusavam-se a
conformar-se com as decisões do Congrusso Sionista.Desta fprma,/
no Congresso de 1931,Jatotinsky introduziu uma resoluçao recomen
dando que os sionistas exigisgem abertamenteum Estado Judeu em
ambas as margens do JordaocApesar da resoluçao ter sido recusada,
o Fartido Revisionista adotou a partir de entao a proposta como/
uma de suas plataformas8 básicas.Emn 1935 Jabotinsky re-
signou formalmente da Organizaçao Sionista e criou sua própria /
Nova Organizaçao Sionistac-
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A partir de então,os Revisionistas eram imtlacáveis em suas/
críticas aos "velhos" Sionistas e seus'líderes timidos e bitola -
dos", que, como afirmavam, nao mais falavam .. por "todos ou a maio
ria dos judeus sionistas".0s Revisionistas falavam em termos ex-
tremos sobre o "término da Diáspora" e sobre o povoamento da Pales
tinae Transjordânia com 8 a dezoito mílhoes de pessoas.Advogavam/
que as federaçoes trabalhistas judaicas excluissem membros traba-
lhadores nao-judeus e que se separassem inteiramente da políticas
Os Revisionistas condenavam 8 “luta de classes" ou os pioneiros
trabalhistas como prejudiciais aos interesses nacionais e propu -—
nham que fosse criado o "movimento nacionalista pioneiro", Dentro/
deste esquema, pelo menos a metade da imisgraçao judaica anual para
a Palestina compreenderia "pioneiros nacionais", jovens judeus en-
tre a idade de vinte e tres e trinta e cinco anos,os quais deveri
am devotar um certo período de tempo para O serviço nacional,ho 7
término,scriam providos com fundos nacionais, moradias e os meios
rara estabelecerem seu próprio sustento.

Cerca de dois terços sos Revisionistas viviam na Folônia nos
mesdos de 1930.0 ramo Falestir” flutuava em tamanho, ganhando 6
perdendo sembros Lara partidos tais como o Sionista Geral Be o
Mizrahi.Os Revisionistas fundaram sua própria Fcderaçao Trabalhis
ta Nacional em 1933, como uma forma de dissuadir seus ssguidores /
de associarem-se à Histadrut.Mesmo assim,o partido permanecia como
uma pequena rinoria na cominidade e seus afiliados nao atingiam /
provavelmente5,000 em 1936.Ele desenvolveu poucas iniciativas
após a exrulsao de Jabotinsky da Palestina ci 1929 e seguiu impli

01+8₪6מ%0 a linha política estabelecida pela presidência da Nova
Organizaçao Sionista. Mcsmo sua organizaçao armada, Irgun, que
foi formada em 1935 quando os Rovisionistas se retiraram da Hagana”
"dominada pelos tratalhistas!", manteve Jalotinsky como seu coman-
dante-em-chefe in absentia, |

Enquanto isso, una pequena minoria do Partido Revisionista /
zundial formou uma oposiçao interna, derominando a si próprios ,
"Revisionistas Pemocráticos". Enquanto continuavam a adotar as /
mesmas doutrinas do Revisionismo, eles rejeitavam "as tendências
separatistas da maioria". Na sessao de 1333 do Congresso Sionista
os sete delegados '"Revisionistas Dcmocráticos'! desligaram-se e /
formaram seu próprio Partido Estatal Juéeu. Tres anos meis tarde,
o Partido Estatal foi reconhecido coro uma uniao mundial indepon-
dente dentro da Organizaçao Sionista e cstalelcceu na Palestina
sua próprin federaçao trabalhista. No entanto o partido possuia
menos do 1.000 merbros no Ishuv em 1935 e nao estava ropresentado
em qualquer dos órgaos executivos do quasi-;sovernos O Partido Es
tatal frequentemente colakorou com os dissidentes Revisionistas &
constituiu, como se auto--denominou, uma ligaçao entre os mesmos e
8 0ע88מ128080
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GLOSSÁRIO

Chalukah :Ajuda econômica que judeus da Diáspora brindavam às comu

nidades religiosas da Palestina até inícios do séç.XX, pa

ra permitir-lhes viver dedicando-se ao estudo da Torá.

4 Area Area residencial na qual estavam obrigados a morar .qs ju

r deus na Rússia Czaristas

Bund Partido socialista judeu especialmente forte na Europa /

9 Oriental,até a Segunda Guerra Mundial. Sustentava a neces

26188690 de promover a autonomia cultural judaica nos di -

versog países da Diáspora, paralelamente a juta pelo soci

alismo.Era opositor ao Sionistmv.

d
e

Foalei Sion,Hapoel Hatzair :Fartidos sionistas-socialistas que iriam

posteriormente unir-se no Fartido Mapai (hoje Avodá).

Ishur : Nome com que era conhecida a população judaica da Pales-

tina na época do Mandato Britânico.

 
 


