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INZRODUÇÃO
Shalom madrichims
Quando fomos verificar o que deveria constar de

ume

tochnit de BITACHON, vimos que existem episódios interessantes e
importantes da historia da colonização e d”» defesa de Israel que
não estão suficientemente esclarecidos para a nossa juventude.
As vezes,

parece que de tantos assuntos mais rccentes a serem

tratados, mitos acontecimentos históricos vão sendo esquecidos.
Para noS3 pareceu que e necessario fazer ums tochnit, que dela o

chenich possa compreender como e de onde surgiu o espirito comba
tivo,
za ça

de

judeus que lutam vor seus

e um

srande

sonho

= a

direitos,

criação

do

até chesar a reali-

Estado

de

Israel

e

sua

defesa ate nossos dias.
.
Reconhecemos cue a tochnit esta bastante "sorda”,
tivo

o mo

8 que partimos do ponto que os proprios madrichim podem 08--

tar um pouco verdes nestes assugitos,
o maximo

de detalhes para que

e assim, achamos melhor dar

todo o quadro esteja esclarecido,

ט

6 ele seja 08082 60 transmitir a matéria com nais sesurança
seus chanithim,

aos

EL importante tambem lembrar que o chaniceh não tem a ca,

pacidade para lembrar todos os fatos, nomes e datas, o madrich
devera uselos para enriquecer sua גוס

Tambem adotamos aqui um novo sistema: toda poula ten 3
nexada uma estoria própria para a mesma.
lista estória deve ser
lida ou contada para todos os chanichim em uma reunião especial.
todas es noites, antes dos atividades noturnas.
Esta reuniao, jo
bastante conhecida como tekess c feita pera que os chanicniin pos
sam comentar a machane, a chevra, os madrichim ou 1079000982 ע0-
A
se
postas, ou debater qualquer outro assunto de seu interesse,
bch amos interessante colocar tambem a estoria do dia neste tekess
porque por intermedio desta eles lembraram com mais facilidade
o tema da peula
L

=

Enfim, as possibilidades estac postas diante de vocês,

A opção e sua.
Mãos a obra,

e

”

com Harbe
“aadat

g

Hatzlach
1

Da

madrichim.

.

Chinuch Rios

15

PEULÁ

HASHOMER ATÉ TRUMPELDOR
ו

A 2% 8118 (1904-1914) trouxe consigo um novo ideal.
 הייהde chalutíiut, de trabalho físico,

de criar novas

Um

colonias,

sacrificando a própria comodidade para o bem coletivo.

Idealistas como Gordon 8 Katznelson tornaram-se simbolos

desta época, em suas pregações da santificação do trabalho próprio, e no exemplo de suas próprias vidas.
Eretz-Israel como todo o Oriente Médio estava 800
nio turco,

e nesta época atravessava uma fase de anarquia.

domiAs al-

deias árabes eram frequentemente invadidas por bandos de 8

e mesmo nelas prosseguiam as intermináveis lutas internas entre as
principais seitas.
As moghavot (povoados agrícolas judaisos onde cada familia recebia um lote de terra para cultivar) como Kineret,
Ben-Shemen,

Chadera,

Guedera e outras mais,

Sejera,

viviam isoladas e ser-

viam de atraentes alvos para bandoleiros e ascaltantes , vindos das
aldeias vizinhas ou de caravanas errantes de nômades.
Os judeus contratavam sentinelas árabes para

protegerem

suas terras, os próprios vigias cometiam algum roubo de vêZ

em

quando para provarem que eram necessários.

Os novos chalutzim não gostavam da idéia de serem "prote
gidos por terceiros.

Um certo numero dos que se encontravam em Se

jera êram veteranos dos esquadrões de auto-defesa que

os progroms na Rússia.

Entre êles, David Ben Gurion,

degafiaram

Itzchak Ben

Tzvi (segundo presidente de Israel) e Israel Shochat (futuro coman
dante do Hashomer),

estes formaram um grupo secreto que jurou orga

nizar a auto-defesa nas moshavot.
logo após a fundação deste grupo,

e antes que

eles fossem capazes de persuadir um único fazendeiro a

contratar

Uma noite,

ne 8

qualquer um deles como guarda,

Ben Qurion e Ben Tavi seguiram

uma

sentinela árabe quando esta fazia eua ronda, descobriram que

ele

ia para casa,

ele

dormir.

Então soltaram uma mula da fazenda que

deveria estar guardando, e correram a avisar o fazendeiro
sua mula fugira.
do a sentinela

O colono assgobiou pelo árabe,

de

que

inultilmente. Quan

foi encontrada profundamente adormecida em sua casa

os rapazes judeus obtiveram seu primeiro emprego como guardas.

Por várias semanas colegas deste árabe atiraram sobre Se
jera,

mas os rapazes

judeus mantiveram o terreno.

les um carregamento de rifles de Haifa,

e assim,

Foi enviado a e
em 1908

nasceu a

primeira força armada judaica na moderna história de Ierael.
Aos poucos a idéia de og judeus 86 encarregarem do servi
ço de guarda estendeu-se a outras povoações,
car choques

embora não gem provo-

e conflitos em que tombavam em 8608 postos os

ros vigilantes.

Mas o Hashomer,

primei-

sem jamais ese êntimidar, manteve-

se fiel a cua política: resistir pela força aos saqueadores
bes,

e ao mesmo

tempo procurar estabelecer

os vizinhos árabes.
o agol

relações 821850888

áracom

Alguns vestiam mesmo roupas árabes: a kefia e

(cobertura da cabeça e a rodilha com que é presa),

ya (manto) caído sobre oz ombros. Era tambem parte desta
procurar colônias onde os mehbros do Hashomer pudessem

e o aba-

política
cultivar a

terra, pois não se desejava torná-los guardas profissionais.
Para as crianças judias,

o "Shomer",
tiro seguro.

era excitante.

a imarsm do pioneiro-sentinela,

Este era um

:xelente cavaleiro e de um

Os candidatos eram cubmetijos a todo um ano de

vas, como por exemplo,

pro-

ir sozinho à noit: levar uma mensagem em a-

campamentos icolados.

Os "Shomrim", não viviam có de
a vida em comunas,

onde moravam juntos,

guerras, eles idealizaram
cividiam o lucro e cobriam

as necesecidades de todos.

Em Sejera eles conseguiram qu'
dao

um dos fazendeiros

lhes

confiasse a responsabilidade de exercerem ali as cuas atividades a
erícolas,

cem a fiscalização da direção.

um verdadeiro sucesso.
as.

A primeira estação

1

Agora queriam instalar-se em terras própri

Nas margens do Kineret,

nove rapazes e uma moça,

instalou-se numa cabana um grupo

vivendo a idéia de comuna.

ram os fundamentos para o primeirc dos kibutzim,

Assim,

de

lança-

que chamou-se De-

gania. (1911)
Com a formação de Degzania criaram-se mais alguns
tzim em sua proximidades,

ki bu-

e estes atrairam muitos pioneiros.

En-

tre eles um renomado guerreiro de um góbraço chamado Joseph
peldor,

que

tornou-se

um 808 maiores

Na guerra Rueso-Japonesa,
querdo amputado,

heróie

Trum-

sionicstas.

Trumpeldor teve seu braça es-

e mesmo ageim não deixou a frente.

No fim

guerra foi comissionado como o primeiro oficial judeu no

da

exército

 ספפטע.
Em Degania,
homem de um só braço,

comum,

Trumpeldor recugava-gse a ser considerado
aceitava qualquer tarefa como um

e ainda participava das colheitas.

deram a não lhe oferecer ajuda.
to russo,

Como

indivíduo

Logo seus colegas apren

»“icial experiente do exérci

Trumpeldor participou das or: inizações militares que lu-

taram ao lado dos ingléses na 1º Guerr:
rio

um

Iundial,

expulsando o impé

turços.

Nesta épõca estabeleceram-s

nordeste da Galiléia, perto de Metula.

umas novas colônias

no

“am elas: Kfar-Giladi,

Chamra e Tel-Chai.

Fazia longo tempo que a Galil

ii Superior era um territó

rio disputado entre a Inglaterra e a Fr:r;a.

Em setembro de

1919

os dois países entraram em um acordo nc cial os britânicos se reti

rariam.

Não obstante, as tropas france. :s não conseguiram

imediatamente a área,

se rebelaram.

sendo que og habi

Os distúrbios começaram

= 5% =

ocupar

:ntes árabes armaram-se

e

tre muçulmanos e cristãos,

e por algum tempo-não atingiram as-aldeiras judias.
foi atacada,

de dezembro de 1919 Tel-Chai
e os atacantes

fugiram,

defendeu-se

a população

mas os ataques se repetiam.

fins

Mas em

tempo

Pouco

depoie os ch alutzim de Eamara foram obricados a abandonar seu

mo-

Um mês

de-

gshav,

logo

que

queimado por beduínos.

e

foi destruído

Tel-Chai.
pole morreu Aharon Sher num ataque árabe nos campos de

en
Dias apõe também Metula, a male veterana colônia e a mais experi

te em resietir acs

ataques,

se viam gob frequente fogo,

obrigada a

evacuar.

As colônias

cercadas por dezenas de milharee de a-

O socorro partiu doe

tacantes.
frente,

foi

a

judeus do sul com Trumpeldor
11801

que conetatou à eua chegada que Tel-Chai e Kfar

68-

a.
tavam já cem viveree e que a situação era desesperador

Sionieta

&m fevereiro de 1920 numa reunião da Comissão

ultimas

as
fci levantada a questão se teriam ou não de abandonar
4 lógica dizia que cim,

colônias.

pen Gurion disse:

mvermitia-

mar 9 centimento não

"ge fugirmos de assaltantes e bandoleiros

tere-

toda2%
mos de abandonar não só a Galiléia Supsrior, mas eim
rael".

Da mesma

toda a região,

Trumpeldo

opinião era

“1l-Chai

A primeiro de março de 192%

que ali

:

estavam apenas para verifica

dos, € que não pretendiam molestar o
entrada de alguns oficiais.

a

tentarsu

Trumpelá
En

mente ferido.
os

e

AO ve-«

deram início a  מט600808  חפ898

a

be

tomar-lhe a arma,

feridos

ho cair da noite chega

foram removidos.

Último alento sussurrou:

A caminh

"Não importa

comandante da defesa

foi atacada por

«é e a cavalo.
havia
reus.

3

Je

marco mais

2%

um 5

Declararam

franceses

esgscondi-

Trumpeldor permitiu

ma judia armada oe árabes

tirou neles.
.י68

Logo os ára

Trumpeldor foi mortal-

reforços de Kfar Ciladi

-umpeldor morreu,

<=

€ em seu

bom morrer pelo nosso pa-

"ו
"ו

No dia

de

Jo poucos contra muitos.

e assim ficaram resiet

grande número de $rabes bem armados,

,

de

crandes

2
proporçoes,

incluindo peças de artilharia,

sobre Kfar Giladi

e Tel-Chai,

seus defensores foram compelidos a evacuar as colônias e

rem-se nas cotinss junto com uma seita árabe amiga.

tivessem regictido por tanto tempo a

refugia-

Ectes

ram a acreditar que aquele punhado de 80 ou 90 homens e

6

custamulheres

um inimigo quarenta

 ט8

mais numeroso.
Por fim os
de Kfar Giladi,

franceses dominaram a rebeliao e og moradores

Tel-Chai e Metulah voltaram as suas colônias.

No

final do ano os franceses e às inglézes entraram novamente em acor

do, pelo qual toda 8 região passou a ser aduinietrada 06108 1מ618ses,

tornando-se aceim parte do Lar Nacional Judaico.

de Tel-Chai terminara com uma retirada temporária,
um exemplo e um símbolo para ag novas gerações.

A

defesa

mas ficou

como

Por eua causa to-

da a região nordeste foi incluída no território do Mandato Britâni
co e no Estado de Israel quando de sua fundação.
Pontos para o madrich:

vista.

A importância de Tel-Chai não é apenas neete ponto

de

"Haghomer' estão numa corrente de fatos

que

Tel-Chai e o

e que mostram a necessidade de uma defesa ju

se tornaram símbolos,

daica organizada, que posea restituir ao povo judeu sua

dignidade

6> 0

Estes episódios indicaram também a importância do

cará-

Os kibutzim instalados na

ter defensivo na colonização de Israel.

fronteira serviram de eternas sentinelas perante o interior do pa-

4
O símbolo que

mesmo em sua morte.

importa,

tornou Josept

ou

Trumpeldor em vida,

Em seus últimos mirutos falou:

meus últimos momentos,

orgulho do povo".

se

são

"estes

digam a eles que resiectam até o fim para

E também sua famosa

é bom morrer pelo nosso pafe"

“rase antes de morrer:
”Lcou

gravada nos

o

"Nao

corações

ordenando a continuação do trabalho e d: criação, e ele deu o exem
plo de morrer quando necessário,

€e como norrer.

a a

Estória para ser lida no tekess
O ARADO

Eliezer Smoli

O rio Hatzbani, que corre com força em direção leste para Tel-Chai,

servia naugles dias de fortaleza para as tropas fran-

cesas que guerrêavam contra os árabes em sua margem oriental.
tre colinas e pedras escondiam seus canhões,

En-

e de lá atiravam con-

tra os árabes que concentravam no Fachule.

Nós, kvutzot "Hamara!', éramos pouca gente e só
8088 08888 86 madeira,
nossa proteção,

isoladas e descobertas 8 50008,

nosco forte.

Será que devíamos abandonar o local?

foi criada Hamara!

68888

eram

Ao nosso redor milhares e dezenas de

milhares de árabes armados de metralhadoras e fuzís,

sa posição.

tínhamos

esta era nos-

Não, só num ano

ainda antes do estabelecimento de

Kfar1

e Tel-Chai membros do '"Hashomer" regaram essas terras avermelhadas
com seu

guor.

Até um grupo de pastores

shomrim tentaram se insta-

lar neste lugar, que é rico em pasto e em agua.
ram criados entre estas duas casas de madeira,

Muitos sonhos fosonhos cobre

gran-

des rebanhos de ovelhas descendo do Golan e do Hermon.

Ninguém se levantará de conciençia limpa para
que abandonemos Hamara.

ordenar

Mas os soldados franceses nos abandonaram,

e-nós, que força temos?
As multidões de árabes revoltosos que nos cercaram de to
dos os lados perfuraram as tábuas de nossas casas como se fôsse u-

ma peneira.

Nos obrigaram a recuar e nos reunirmos a nossos cole-

gas cercados em Tel-Chai e em Kfar Giladi.
bem claros,
explendor,

Eram dias de primavera

o Monte Hermon todo branco se avistava em 5000 0

seu

cheios de carga e de cabritos que acabaram

de

e nós,

nascer, andávamos na planfcie,

entre flores vermelhas e manchas de

sangue.
Quando aparecemos em Tel-Chai
= -

ficou tudo

tumultuado,

se

os françeses com suas metralhadoras e canhões não conseguiram conter og árabes revoltosos,

como poderíamos nõôe?

Um pequeno punhado

de jovens judeus!

"Reforcem a guarda" ordenou Trumpeldor, e ele mesmo deitou-se no telhado do curral e com sua única mão sustentou seu enor

me binóculo, e acompanhou a guerra entre os árabes e os franceses.
alguns

"Os árabes só vão passar ao nosso lado" tentaram
acalmar o resto,

'nôs estamos com eles em sua rebelião, pôrque vão

nos maltratar?" perguntou alguem.

E realmente, após uma hora

vi-

uma das casas

de

mos 9 relacionamento dos rebeldes para conosco:

Hamara ectava em chamas.
Com ódio no rosto e de punhos cerrados,

subimos na

de Tel-Chai e vimos a fumaça se erguendo de Hamara.

torre

"Só dois monlevantan

tes sobraram de Hamara" exclamou Trumpeldor com tristesa,

"Hamara caiu" suseurou

do seu binóculo e acompanhando os áfabes.

um dos fundadores de Hamara e grandes lágrimas molharam seu rosto.

firme,

"Hamara voltará a existir" gritou Trumpeldor com uma voz
cheia de convicção e segurança "Bachurim,

cada um para sua posiçao"

Os franceses recuaram para o Iíbano,

26061-

e os 828068

dos

des passaram por Tel-Chai e Kfar Giladi como "amigos": Dois
nossos,

Shneior Shpushnik e Aharon Sher tombaram de suas  רא488 ...

que

E só algumas vêzes arrombaram nossas cercas e levaram tudo O
podiam.

E quando a região acalmouy-se,

bêbados de gua vitória,
mos nós,

as ₪11%13068 66 2

já não ese avistavam

chaverim de Hamara,

visitar as

a alguns dias deseja-

ruínas.

A vista de

brancu

que queimara 80 Hermon foi manchada com a fumaça de noseas casas

/

ram e o gangue de nossos irmãos que tombaram.
E quando nôe

saímos,

cinco chaverim de Hamara,

da

cerca

de Tel-Chai, com fuzíe nos ombros, juntou-se a nós Trumpeldor.
Vestido com geu casaco comprido e sua manga vazia,

da a

"Mauzer'" que nunca erra o alvo,

יי

e nele pendura-

ו
2
=
sabia o que € medo +
ele nao

f

Nunca iria deixar que fosse-mos a algum lugar perigoso,

e ele fica

ria atras da cerca de pedra que envolve Tel-Chai?

en-

O trigal que outrora deixamos verde e fresco, agora

contramos pisado e arruinado... milhares de pisadas humanas e de a
nimais pascaram por cima dele propositalmente.

e só umas partes do repolho

As hortas de legumes estavam desertas,
despedaçado esbranqueciam aqui 6 811,

Arrazar e arrancar

como ossos de defuntos.

No lugar de nossas casas sobraram dois montes dê cinzas,

frios e tristes.
sas

Quem contará quantas gotas de suor cairam de nos

faces aqui neste lugar?

Quem contará quantas noites em

claro

passamos nestes campos?

cin-

Estavamos como que congelados diante dos montes de
zas, cabisbaixos,

e o barulho das aguas do Hatzbani não parou,

ex-

E o Hermon brilhava com todo o seu

canção não foi atingida.

sua

plendor, e o seu fulgor não foi ofuscado.
Olhem,

o nosggo arados

um do

gritou

grupo,

e apontou

ne-

alegria para aquele pequeno arado encostado numa grande pedra
gra,

com

uma das várias pedras de bazalto espalhadas nas terras de Ha-

mara.
Praticamente era gó um pedaço de ferro, frio e sem alma,
mas nós nos atraimos a ele como algo de muito valor.

O arado tornara-se um ₪

grupamos em torno do arado admirando-o.
bolo,

Todos nos 8-

eles com armas de guerra e nós cor o arado.

Eles deixaram O

nosso arado, disto eles não precisavam.
"Levemos o arado conosco para Tel-Chai" exclamou Trumpel
dor apôs um longo silêncio,
assim pegou o guincho que
lo para

"nós ainda

estava preso

:«raremos € plantaremos".
19 arado €e começou a

E

puxá-

Tel-Chai.
Mal conseguimos nos afastar 0Us ruínas,

balas caiu sobre a gente do lado do ric,
antiga ponte de pedras,

e uma chuva

de

881006 66 89 sobre a

e gritos de gut: ra de assaltantes procuram
₪ :18-

do aventura.

"Espalhen-se em corrente" ordenou Trumpeldor com 8

clama tão característica "Tree atiram para traz e tres correm para
frente".
"Largue o arado" gritou um do grupo para Trumpeldor,
temos que fugir".

"nós

Trumpeldor olhou para ele com calma e disse:

"Não se afobe!!, diese com uma voz segura "nós levaremos o arado pa
ra Tel-Chai,

não deixaremos ele para os árabes".

nuaram a atirar,

suas

balas asgsoblavam ao nosso redor.

agachados na planície em forma de corrente,
em tempo:

Chai.
chos,

Os árabes contiCorríamos

e trocavamos de

tempo

tres atiram para traz e tres correm em direção a

Tel-

O caminho não era todo plano, tínhamos de passar alguns ria
inclusive com agua,

e nog£os pés atolavam na lama.

E Trumpeldor não largava o arado, com seu único braço ele o puxava com 6816200.

28 vezes parava,

sacava o seu

"Mauser",

dava alguns tiros e de novo andava com sua valorosa prega.
do

De repente começaram a atirar tambem do outro lado,

lado do bosque de Tel-Chai.

sas vidas" tentava-mos convencê-lo,

do".

largue o arado, não vale nos-

"Josef,

"nós temos de fugir mais rápi-

"Olhem Tel-Chai" ele aponta para o oeste, e atira com

seu

"Mauser", um tiro em direção ao rio e outro em direção ao bosgue.
Os chaverim de Tel-Chai que
ram Trumpeldor carregando o arado,
gria.

caíram em nossa ajuda e vi-

encontraram-o com gritos de ale

"Por causa de uma arado vocês arriscaram suas vidas,

Josef?"

perguntaram os chaverim de Kfar Giladi.
"₪866  סהםé um simples arado" respondeu Trumpeldor

seriedade.

"Esta é a nossa bandeira, a

com

sandeira de um povo que Es

tá ressucitando, 6 a bandeira não se deixa nas mãos do inimigo".
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PEULÁ

A PARTICIPAÇÃO JUDAICA NA 12 E 22 GUERRAS MUNDIAIS

idéia

No início da 12 guerra mundial, em 1914, ecurgiu a
de formar batalhões

judaicos para lutarem lade a lado com os alia-

dos contra os alemães e os turcos.
O Executivo Sionieta em princípio foi contra uma manifes
tação de apoio desse caráter.

Enquanto que a ala direita da Organi

zação, chefiada por Zev Jabotinsky,

lutava fervorosamente a favor.
jor-

Jabotinsky tornou-se na época um brilhante orador e
nalista e era conhecido na Organização Sionieta como o
lutador contra o movimento trabalhista
geral socialista.

judeu,

Mais tarde ele fundou

principal
modo

que era de um

Mena-

hoje representado pelo "Cheirut', chefiado por

visionista,

o re

seu próprio partido,

chem Begin.
En 1915, quando a Turquia ce alia a Alemanha, grande par
te dos judeus da Palestina,

sendo de origem rusca,

são

considera-

inimigos ectrangeiros e compelidos a deixar o país.

dos

Entre eles
Egito,

encontram-se Jabotinceky e Trumpeldor,

que

lançam ao governo britânico o pedido de formarem um

bata -

E-

lhão judaico que lutassem com os inglêces contra os turcos em
retz

dos

Israel.

Os

dois acreditavam que

com

uma participação

um estado

judeu

independente.

construção de

Também a vrópria presença de solda-

judeus na Palestina daria mais cegur-nça ag localidades judias
ta

Os
os

ativa

judeus na guerra poderiam mostrar 8 existência da nacionalidaé

de judaica, € fortificar suas reivindicações para a

dos

no

ingleses, no entanto, não aceitaram a idéia de

judeus combatentes,

mas concordaram ei

formar uma unidade

serviria em qualquer frente onde fosse recescário.

mação,

serem
que

Sem muita ani-

resolveu-se então formar o conhecido "Corpo Judaico de

188" sob o comando de um coronel inglês « de Josef Trumpeldor.

MuOs

600 judeus membros deste batalhão participaram das batalhas de Ga-

lipoli,
dade.

sendo vários deles condecorados por atos de bravura e leal
Sua função era

traneportar mantimentos e armas dos

portos

para a frente, que era cem dúvida um misgcsão difícil considerando og
meios de transporte daquela época.
Eeta função não lhes era satisfatória,

mas a

cumpriam

com lealdade com esperança de um dia serem promovidos a uma unidade

judaica combatente.

Todos os esforços de Zeev Jabotineky dian-

te dos ingléses para este fim foram eu vão, e em 1916 o batalhão
foi dispersado.

travava

No entanto, quando- em 1917 o exército britânico
sua grande ofensiva cântra os turcos em Eretz Israel,

surge um no-

vo espírito favorável aos judeus dentro do próprio exército
glés.

Numa de euas ordene-do-dia,

Palestina,

General Moreri:

vida à terra de Israel,

digee o comandante da frente da

judeus,

e possibilitemos

a estes realizar seus sonhos... Não todos os judeus

inglêsa ou francêsa,

nova

"Nôe estamos acordando para uma

antiga pátria dos

O novo Estado de Israel,

Israel, mas cerão muitos.

in-

voltarão para
eob

proteção
para

servirá de centro cultural e eepiritual

Eles vão ter pelo menos uma pátria,

os judeus do mundo todo.

uma

nacionalidade própria."
Aproveitando a oportunidade,

Jabotinsky,

com a colabora-

ção do Dr. Chaim weizman, persuadiu o sovérno britérico,

formando

assim oe batalhões judeus.
Paralelamente,

nose metados Unidos dois

judeus condenados

“pelos turcos a exílio perpétuo da Palestina, David Ben Gurion
Itschak Ben Tzvi,
de

britântto.
tamento,
mo tempo,

conseguem suficiente apoio para formar batalhões

judeus americanos que ingresgsacsem também no

jovens

6

exército

Milhares de voluntários responderam ao chamado de alir

embora por várias razões nem todos foram aceitos.

Ao meg

em Eretz Ierael tambem foi orcssnizada a chamada de volun
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tários.

Interessante o fato que comente a ala

Ishuv atendeu ac chamado.
lomb,

trabalhista

Desta tarefa incumbiram-se

Dov Hoz e Iaacov Dori,

do

Eliahy

que futuramente orsanizariam a

GoFaga-

nah e o Tzahal.

ins

Finalmente, organizarau-se 3 batalhões judaicos, 0
glês,

o americano €c o icraelense,

com um total de 5500 homens.

batalhões passaram por muitas dificuldades,

8

porque

principalmente

o governo britânico não encarava com bons clhos o sionismo, e isto
refletia na

falta de consideração pelos

O comandante do

soldados

judeus.
pre

o coronel Peterson,

batalhão inglês,

cisava lutar para que seus homens recebecseem coisas elementare como roupa

e mantimentos.

Apecar de gua participação nos

combates

cem

em Eretz Icrael ger cempre destacada por 8008 8008 06 bravura,
pre foi chamado por ceu número e nunca

como

batalhao judeu.

Este

mau relacionamento não permitiu a realização do zrande sonho de
criar a Brigada Judaica,

o

fato que desanimou bastante a todo
|

ishuv.

O govêrno britânico não entendia o ideal que havia

por

tráz da criação doe batalhões judaicos, de lutar como judeus

por

sua pátria.

aseim uma grande decepção foi causada quando distribu

iram ag carteiras de serviço eecritas comente em ו

ou quando

deixavam-os vigiando prisioneiros turcos ao invés de participar das
batalhas.

A maior decepção foi quando oew-reram os distúrbios árabes em 1920 e 08 batalhões ficaram preso:

em seus

Assim foi por agua abaixo a ilusão de qu:

ecta

acampamentos.

força

organizada

serviria de proteção para as colonias e localidades judias.

Após o fim da guerra, o govêrr: britânico não
necescidade de manter os batalhões judaicos,

viu mais

e em 1920 este

foram

Eretz Icrael na 2º Guerra Mundial
Em 1939 o govérno britânico publicou o "livro branco" on
de proibia a entrada de judeus em EretZz 182861 como também proibia

a venda de terras para judeus, com a clara intenção de acalmar e a

gradar os árabes.
Até os refugiados de guerra da Europa foram proibidos de
entrar,

mas meegmo assim não deixaram de tentar sua sorte pela imi-

aração ilegal (Haapalá).

tomou

O ishuv por intermédio da Haganah
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para si a função de salvar os judeus da perseguição nazista.

ingleses declararam guerra contra tais refugiados e seus abrigadores.
Já em 1939 atiraram contra um navio de maapilim,
les morreram.

Em 1940,

chegaram 1700 refugiados

6 5 de-

em dois navios ,

não os deixaram desembarcar e foram transferidos para o navio “Patria' para gerem levados de volta a Europa.

NO dia seguinte houve

uma explosão no navio no próprio porto de Haifa,

morreram.

e 257

refugiados

Só no fim de muitas pressões mundiais os inglêses cede-

ram e permitiram ao resto desembarcar.
"atlântico" com 1750 refugiados,

Logo depois chegou O navio

de Mauridio e lá ficaram até 1945.

O mais trágico aconteceu quan-

do em dezembro de 1941 chegou o navio "struma" ac porto de

com 769 refugiados da Romênia.

ilha

estes foram mandados para a

6

O govêrnã turco permitiria seu de-

sembarque somente 86 houvesce algum pafe disposto a

recebê-los.

Como não houve nenhum no mundo inteiro, o navio ficou navegando no
com
Mar Negro eem rumo durante 5 meses até que naufragou

todos o£

refugiados (somente um 86 calvou).
Tudo iseo aconteceu

enquanto refugiados não judeus podi-

am entrar livremente na Palestina.
Apecar de tudo o Congresso Sionieta Mundial, no
da guerra, declarou que o povo judeu apojaria as democracias
guerra contra Hitler,

seu maior inimigo,
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e que

início
na

se colocava a intei

ra disposição do govérno inglés,

e

em termos de homens, máquinas

Os judeus de EretZ Israel acataram em masea o pedi

matéria prima.

do da Organização Sionista para que se aliestassem nos serviços miho-

Em poucas semanas apresentaram-se 150.000

litar e nacional.
mens e mulheres.

0 governo inglês recusou-se a princípio a aceitar voluntários

judeus,

a menos que igual número de drabes se alistasse.

Poucos árabes, porém,

rezavam pela

na Palestina e nos países vizinhos apoiavam Hitler e

vitória dele.

líderes

se apresentaram, a maioria dos seus

Por outro lado, não aceitavam a idéia de criar um €
que

xército judeu combatente para não ajudar a propaganda nazicta,
não dissesse que ae democracias e o judaismo eram uma colea sô.

tambem porque não queria ter um compromiseo com Oo povo

finalmente,

judeue

para

foram aceitos no exército inglés e também só

serviço como hospitais,

funções de

6

Aseim,

judeu e ter que ceder posteriormente a ceus pedidos.
poucos

E

transportes e industrias

béli-

cas.
Os lideres judeus sabiam que uma vitória nazieta
os ingleses em Israel,

fim do ighuv todo.

o

como um temporário recuo inclés trariam

סמ

A Organização Sionista continuou ajudando

recrutamento de voluntários para o exército, ainda que eeta
nunca tenha

sobre

ajuda

sido mencionada.

No exército inglês o soldado

judeu era visto como infeNas unidades

rior em tudo que exigia responsabilidade e lealdade.
de transporte,

por exemplo,

mesmo os m»otorietas

judeus com emperi-

ência não podiam dirigir caminhões pesados pois eram considerados
maus motoristas e podiam causar danos ao carro.

Na aviação não 6-

ram treinados como aviadores, mas somente como técnicos,
ros,

motoristas,

cozinhei-

etc.

Após muita luta, o exército autorizou a formação de
-

quenas unidades judaicas dentro de um regimento ingles (BAFS).
2

peA-

qui também mantiveram o princípio de igualdade com os árabes.

0

inglés era a única lingua permitida e a bandéira e o hino de Israel foram proibidos.

não judeus.
talhas.

No comando destas unidades estavam ingleses e

Além disco não eram treinados para participar das ba-

Assim gendo, o objetivo de criar um exército judeu

não

foi conseguido.
Os ingleses tambem acusaram a Organização Sionista de es
tar mantendo uma organização clandestina,

e fechou todos

eeus pos-

tos de alistamento depois de revirar todos eles.
Apesar de todos estes problemas e implicações,
prestaram um grande serviço no campo militar.

os judeus

Em EretZ Israel for

maram um corpo policial de 2500 policiais judeus.

Os soldados Jju-

deus que lutaram na África do Norte, na Grécia e na Síria foram
destacados por sua bravura.
péssimas condições,

Os engenheirosjudeus participaram,

na construção dos fortes em El-Almein,

em

minaram

Uma especial

campos auxiliando assim a barrar o exército alemão.

admiração recebeu o pelotão de comando judeu, comandado pelo Major
Vingeit,

que realizaram operações perigosas por tráz das linhas na

zistas na África.

Muitos soldados judeus participaram dos " pelo-

toes de morte! que atravessavam as linhas
explosivos,

inimigas carregados

de

destruindo navios

6

as vezes tambem nadando no mar,

buscando informações.
Quando a Grécia foi conguistada em abril de 1941
alemães,

1500 soldados

ção inglésa,

judeus foram capturados.

Na hora da evacua
colegas

estes barravam a entrada nos navkos de seus

judeus, que ficaram a mercê de geus capturadores.
preferiram euicidar-se,

pelos

Muitos

deles

a cair nas mãos dos nazistas.

Em 1941 teve início a ofensiva britânica contra a Síria.
Os

judeus foram chamados a cooperar.

filtrando-se para trazer informações.

Elec prepararam à

Na עק6עק81 808100000 os ju-

deus serviram de guias para as tropas inglésas,
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invasão in

e viciavam as pon-

tes para que não fossem explodidas.
Moshe Dayan,

Este grupo foi

chefiado

por

(Em 1959,

Mo-

sua vista.

quando nesta invasão perdeu

she Dayan estava preeo com mais 42 membros da Haganah,

por perten-

cer a Haganah)

com o apoio de Hitler,
e

em outras

judeus

os

tomaram parte em migções secretas
heroicamente

Numa delas caiu

operações.

Iraque

quando Rashid Ali se revoltou no

iindga em 1941,

28011 12

pelo

Ele também, após ser procurado

chefe do Trgun Tzvai Leumi.

govêrmno britânico, foi preso em 1939 e solto especialmente para cu

ta missão, € elevado ao posto de capitão.
Na mesma época morreram 23 marinheiros

judeus que desapa

receram em alto mar a caminho da Síria, numa missão especial.

Em meados de 1942 os inglêses autorizaram a formação
um regimento Palestinense,

formado por batalhões

para operar no Oriente Médio.

Os líderes

de

judeus e árabes,

judeus viram neste regi-

mento uma conccesão por parte do govêrno inglês, que finalmente ce
deu a
Dr.

constante pressão por mais abertura para com 08

Weizman eccreveu ao Primeiro Miniectro inglés,
sendo os

reclamando qué

0

judeve.

Winston Chyrchil,

judeus os principais inimigos de

Hitler,

nunca são mencionados, e não lhes é permitido ver sua bandeira

€

seus símbolos entre estes que lutam contra ele.

que ge

u | galho de oliveira
₪

palestino:

este regimento também decescionou,

)

Mas

com o ncr= Palestina.

recusaram a andar com este símbo]:

ra de Isracl também fci proibida,
nados apenas a montar

seu

e acir:

símbolo era o

Os

foram punidos.
de

judeus
4 bandei

tudo eles eram desig-

guarda.

“ra

Somente quando a ameaça de gv

Israel é que oe ingléses autorizaram &
choque especial judaica

-

istes foram treinados para

"Hapalmach".

eua missão:

Eretz

7 rmação de uma força de

lutar na guerrilha caso os 618מ868 conc;
plano secreto deccrevia a

se aproximou à

staseem Eretz Israel.

Um

c. cante uma possível invasao

alemã,

teriam de queimar € explodir todos os meios de

como fizeram os russos perante a invasão nazieta,

transporte,

queimando

tudo

nos terrenos evacuadoe para que os invasores não pudessem aproveitar nada.

quando este perigo passou, a Palmach ofereceu seus servi
ços aos ingléses enviando grupos para a Europa,

de

com o objetivo

organizar lá a resistência e a auto-defesa 1088108.

08 8

concordaram em mandar somente alguns guerrilheiros em pequenos gru
pos,

para se

juntarem aos partizans afim de espionar e

aparelhos de radio.
distas judeus.
ta operação,

manejar os

Assim foram organizados os grupos de paraque-

Ag entidades judaicas deram todo o seu apoio a es-

porque era este o único meio de entrar em contato di-

reto com as cagtigadas comunidades judaicas da Europa.
€ mulheres foram treinados,

mas só 32 paraquedistas foram enviados

para esta operação entre 1943 e início de 1944.
Bulgária,

nia, Hungria,
via.

250 homens

Itália,

sSaltaram na Romê -

Tchecoslovaguia, Austria e Iugoslá

Os paraquedistas encontraram as comunidades destruídas com o

desânimo apoderado delas.

Alguns escreveram:

"Esta catástrofe foi

tão grande e tão longa que quebrou e absfou na juventude anteriormente sionieta
os despertou

toda

e qualquer fé no sicnismo." A chegada destes

e animou com alguma esperança.

Na Romênia eles organizaram grupos guerrilheiros sionistas,
sa,

ensinaram e prepararam grupos de

jov:ne para aliã e auto-defe

€ ainda entraram em contato com os ca:pos de prisioneiros

aliados.

Na Iugoslávia eles mantinham o rádio e os contatos

dos

com

Junto com grupos aliados rrganizaram a fuga de pri-

sioneiros para

os países livres.

-

os partisans.

neléses,

Apesar «e seus uniformes serem

eles eram conhecidos como unid

Chaim Sireni,

do Kibutz Givat

par de combates no Iraque,
Lá ajudou na

..e

judaica.

?-ener,

depois de partici-

soltou na Itália ocupada pelos alemães.

fuza de prisioneiros e alisiss

- 19 -

e refugiados

judeus pa

saltou na Iugcálavia e quando tentava 8-

a fronteira para a Hungria

levada a uma
executada,

foi capturada pelos Últimos

Megmo sem processo,

corte militar.

foi

mostrando sua firmesa quando negou que cobrissem see

Tavi

Ben-

Rafael Waise do kibutz Ghuliot,

Aba

Raích do kibutz Maanit,

Chaviva

Taakov do kibutz Hachotrim,

o

Da mesma maneira morreram seus compa

lhos na hora do fuzilamento.
nheiros paraquedistas:

6

sentenciada
מז

nesh, do Kibutz Sdot-Iam,
travessar

5E-

Chana

Foi prego e executado em Dachau.

ra o eyl da Itália.

Berditshev da kvutzé "Bamaavak!! e Peretz Goldestein do kibutz
Maagan,

que desapareceu depois de
Em meados

de

1944

ser preso 6 torturado.
Britânico da ra-

governo

convenceram 0

zão da exigência judaica de aparecer na guerra como uma unidade nã
cional especial,

tro,

e criaram a

go.

sofreu nas mãce dos nazistas,

sofrimentcs

apareça como unidade militar por

são impossível descrever,

mesma entre

O Primeiro Minis -

"Acho certo que uma unidade de ses

Winston Churehil declarou:

dados 0 povo que
que

"Brigada Judaica".

ei

os diversos exércitos que litam para derrotar o inimi -

Não tenho dúvidas que esta unidade judaica desempenhará

bom trabalho nas batalhas e na

שט

conquista”.

O comandante da Brigada foi c Brigadeiro Frank Benjamin.
judeu do Canadá.

nacional

À bandeira da Brigad: era a bandeira
Todos os

gom uma Maguen David amarela no centro.
o nome da Brigada Judaica

sis judeus.

Israel organizou uma comissão para ajudé -Loe,
judaic-3,

mandavam presentes para as fectasr
nas

escolas,

Israel para aumentar o apoio moral.

e

de

No fim

bordada no omb'» e no punho.

1944 3á tinham também comandantes 6 0116

cipalmente das crianças

soldados levavam

0 tás ghuv" em

recolhiam

dinheiro,

escreviam cartas,

prin

'cmbém mandavam artistas de

De “a forma manteve-se um con

tato vivo com Eretz Israel que ajudou מ

formação de um ambiente

Eretz Icraeli dentro da Brigada.
ApSe

um treinamento
-<

especial
20

>

oram enviados ao nortc da

um mês e meio antes da

-

O

grande invagao.

מז

Itália em março de 1945,

soldados da Brigada lutavam com coragem e bravura, com 6810 6 מסט-

soldados de primeira clasee.

Em algumas batalhas vários deles fouma alta condecoração

e geu comandante recebeu

ram condecorados,

em nome de seus homens.
ra e outros muitos

como

Foram honrados

6686 de vingar tudo que fizeram 0 alemães.

4 Brigada perdeu 500 homens durante a guer

foram feridos ou

8

ficaram aleijados entre

5000 homens.

npesar de sua grande importância, não foi sô com a Brigada
que o povo

judeu participou da guerra.

guerra em diversos exércitos,

550.000 judeus serviram na
de

Mais

e deles tombaram 11.000.

100 judeus eervirau no posto de general do exército vermelho,
generais no dos Estados Unidos.
tas.

e 2%

as condecorações tambem foram uui

Nog Estados Unidos 50.000 judeus fcram condecorados,

na In-

elaterra receberam alguns a maior honraria "A Cruz Victória”,
-

na

.
Rússia 150 judeus receberam o título de "Heróis da União Soviética"

e 5000 receberam outras condecorações.
Mas

todos estes serviram como desconhecidos.

Somente os

da Brigada Judaica levantaram a honra do povo judeu.
Pontos para o madrich:

O novo carater que o eienismo deu ao

pente

se traneformaram em exelentes
O novo

na auto-defeca.

espírito da

der até o fim o que

0146 5.

colonização

6

É deles.

0 8 prôpri >»:

6

baseada

judeus souberam

defen-

Somente lvsindo É que merecerao ven-

gua causa.
Nas duas guerras mundiais os

como unidade
Xxaram e

re-

Desde os tempos do 880רים6 ע80 8 não aceitam

que outros lutem por eles.

cer na

ju-

Os

2800201108 00 de
6

deus que eram somente comerciantes,

judaíemo.

judaica,

,.deus queriam participar

com bandeira e hdr

nacionais,

€ não os dei-

deixando

Os inglêses cedeu perante a pressão árabe, não
-

organizar a defeca judaica,
judeus.

ra

o movimento

chalutziano.

Este

foi

que

ficou como símbolo pa>

4 operação dos paraquedistas,

hersico

um dog atos mais

realizado pela própria vontade dos melhores homens.

a

gos

e ainda impedindo a entrada de refugia

,

É uma das fa-

nã dele
ces mais clevadas da luta pela defesa judaica, que começou
geral

passou para a defesa

sa local do Kibutz,

da colônia em si,

da regiao no campo,

passou para à defesa ofensiva na

e che

frente,

O

O

ד

a
cr

₪

pe

0%

ou a fase de defesa por tráz das linhas inimigas.

para eer lida no tekess
CHANA SENESH

chana

ram,

foram para ס

território nazista no meio
desaparece

,
Entre 8 companheiros que foram capturados

morte

8
ou 86 perderam, Chana 6 8 única cuja história de

sabemos 80-

Tudo 2 que

foi testemunhada em esus mínimos detalhes.
0

re sua vida, eua miscão, e sua morte, Àjuntam-se

o

de

fez parte do grupo

Senegh do kibutz Sdot-Iam,

shlichim paraquedistas que

da cuerra.

contada por um de ceus compa8

numa

lenda

muito

heroismo hebreu.
especial repleta de brilho do mais elevado

deu

Chana senegh nasceu no dia 17/7/1921 em Budapeste.
pai,

Beile

Senech,

era

um escritor judeu

to que morreu quando esta era criança.
a gua mãe,

que a

tratava com um carinho

do Chana demonetrou

ser muito talentosa,

hungaro

(;i1ana

6

de muito

talen-

se apegou desde cedo
Desde ce-

cuito especial.

€ muito boa aluma.

bastante afastado

foi educada num bairro húngaro judeu ricc,

raízes do povo judeu, numa escola hungas:.
O embiente antisemita,

OE

eof,- mentos do povo

sas
hostilidades tanto árabes como inglé

ceu sentimento nacional, e desde então
:

|
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m Igrael,

judeu,

É

das

as

reforçaram nela

110 descançou enguanto
7

Ela

ER

pa

não

completou

ra,

seu

no início da guer-

Em 1939,

morar em Israel.

sonho:

Pas-

ela chega a Israel e dirige-se para uma escola agrícola.

Mais de 2 8-

sados 2 anos,

ela resolve ir para o kibutz Sdct Iam.

mos morou lá,

e lá é que se entusiasmou com a idéia de sua missão.
destaca

Chana começa seus treinamentos no Egito, ela se
logo no início por sua firmesa e fé no sucesso de

Ela

sua ₪18880.

VEZ

é que encoraja cs homens ao saltarem de avião pela primeira
Homens de outras nações,

americanos,

ingléses,

franceses

ficavam

logo espantados com gua coragem e com à perfeição com que executava

todas as ordene,

não podiam imaginar que era apenas

garota

uma

de 20  פס.

Em 1944 ela salta na terra dos partisans, Iugoslávia. טע
daqui

rante 3 meses Chana e seus 2 companheiros foram carregados
pra

lá sem que

oe

encaminhassem ao

conseguiram cruzar a fronteira,

ceu

objetivo,

«quando

Hungria.

foi presa no dia seguinte por cau-

Os seus últimos 5 meses passou na prisão nazis-

sa de um delator.

ta, e no dia 7/11/44 foi executada.

Os dias de prisão e tortura,

não conseguiram rebaixar eua firmesa e seu ânimo.

Ela foi enterra

da no cemitério judaico na "ala dos mártires" por desconhecidos.
Em 1950 seus restos mortais

terradga no Monte Hertz,
Horríveic

6 6מ-

foram traneportados para 182861,

em Jerusalem, na ala dos "Heróis de Israel

foram

suas

Ela

torturas.

não queria revelar,

6

os dentes que faltavam em 808 boca revela/am um pouco do que
passou

com ela.

Por intermédio de outros,

ouvi como a amarraram €

sentar

durante horas chicotearam eeus pés e mãos

Obrigaram-na a

toda amarrada durante horas cem se mexer

e batiam em todo O

corpo até que gua pele ficou preta.

código de seu rádio.
les.

seu

Só ima coiga queriam dela:

O

Seu aparelho de rálio era importante para €-

Eles queriam usá-lo para transmitir mensagens falsae,

sim desviar os bombardeiros aliados pare

derrubá-los.
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ama região onde

e

ar-

pudessem

Chana sabia da importância deste código e não o revelou.
Numa ocasião em que era transportada de trem,

tentou suicidar-se

pulando pela janela porque não sabia quanto tempo ainda iria aguen
tar, mas não conseguiu.

Pelo contrário,

te porque sendo propriedade do Estado,
se destruir.

foi punida mais ceveramen

ela não tinha o direito

de

4 destruiriam quando não mais precisaseem dela.

4 leva

Mas o mais terrível ainda estava para acontecer.

Não era des-

ram até Budapeste, que era o seu objetivo na missão.

ta maneira que Chana imaginava seu reencontro com sua cidade natal.
Empurraram-na em um quarto,

e nele encontrou sua mãe.

Ela a abra-

fazer

cou, chorando, e falou: "Me desculpe mãe, mas eu tinha que
1850".

Os facictas diabólicos sabiam como atingí-la, ameaçaramna que se não revelasse o código,
ce a executoriam.

Ela não cedeu.

dela

torturariam sua mãe diante
Somente quem conheceu

seu rela-

cionamento com eua mae poderia êntender o tamanho da tragédia
estava vivendo.

Ela não falcu muito disso,

perguntar mais.

Eu

estremeci

quando

e eu não tive força de

ela contava,

como ela pode suportar tudo isto sem enlouquecer.
vem que amava tanto sja mãe tirou

1a mae não revelar seu segrêdo?

que

€

só não

entendi

De onde uma

jo-

força de espírito para sacrificá

Segredo que não era só seu, era a

chave para muitas outras vidas.
Ela não cedeu,

e asgim também salvou

sem dúvida a executariam no dia seruinte e sua mae

lasse,

enviada para as câmaras de gds.

fome,

ag

torturas,

seria

com a esperança de

6 o medo da mor's a quebrassem.

No dia 28/10/44 Chana foi levaia a um tribunal,
pouca coisa sabemos do seu processo.
ciaram,

SE reve-

Mas os essassinos não desistiram,

6168 mantiveram as duas presas na mesma prisão,
que a

sua mãe.

somente

alzumas testemunhas o presen

mas nas partes mais dramáticas eram retirados da sala,

Chana ficava sozinha frente seus inquisitores.
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6

Sabemos que ela ad

mitiu

mas explicou

sua culpa,

agressão.

suas causas com bastante

Ela fez uma análise profunda da evolução política moral da Hungria
crimes

e falou que todos os responsáveis pelos

nos últimos anos,

que estão sendo cometidos contra a humanidade serão punidos,

inclu

give estes que testemunharam os crimes e nada fizeram para evitálos.

Ela admitiu que veio com o objetivo de salvar judeus, e

não

para salvar os hungaros de seu próprio suicídio, mas se conseguisse cumprir sua missão,

teria

salvo também o povo hungaro de

sua

responsabilidade pelos crimes que cometeram.

Era neste tom que ela falava com 8608 101268, 6 sem dúvi
Os juízes he-

da que agredia-os muito mais nas reuniões fechadas.

eles sentiram que diante deles estava nao somente uma שופ

sitaram,

ples jovem judia, mas uma personalidade marcante.

Eles se conven-

ceram de que não podiam esquecer que também eles pagarãam por seus
julgamentos foram ordenados de cima, não havia co-

Mag os

crimes.

ם0ס0 ס9
lado,

não tinha como dar uma sentença levei

86 dessem a pena de morte,

sem julgados.

Por

outro

iriam pagar mais tarde quando fog

E assim aconteceu o ineeperado: a sentença foi adia

da por alguns dias.

Apesar da proibição, sua mãe foi vê-la, e o vigia as dei
xou conversar.

Esta foi sua Ultima conversa com a mac.

tiu o medo que ela causou nos
ria.

Chana sen

juízes e estava certa de que triunfa

Ela temia apenas que algo acontece'se a sua mãe.
Todos nós entendemos a razão d; adiamento,

com medo.

Estavam com medo de dar a pen: máxima,

não podiam nos dar outra sentença mais l-ve.

tante.

Novamente surgiu uma esperança Cc

eles estavam

e por outro lado

Isto nos alegrou bas

que talvez ainda nos 6מ-

contraríamoe.
No dia 7 de novembro,

prisão.

Chana f::. transferida para a nosea

Foi prêsa na cela nº 13, a qua. servia de último ponto pa

ra o prisioneiro.

raramente safa algue: de lá, vivo.
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Uma hora de

"Chana Senesh, você foi condenada a mor

pole entrou seu promotor:

te, quer pedir clemência?"
Quero protestar, chamem meu advogado,"

"Eu, gondenada a morte?

"Você não pode protestar; pode apenas pedir clemência."

pedirei

De vocês não

"clemência de vocêe, carrascos assassinos.
nada."
"Se é aseim,
despedida,

prepare-se para mogrer.

Você pode escrever cartas de

tem uma hora."
Chana ficou

Durante algum tempo fi

sozinha em sua cela.

O que viu lá ninguem ca

cou olhando para um ponto fixo na parede.
be:

talvez a imagem de sua mãe,

talvez sua infância,

magem dê seu kibutz e geus companheiros.

ou talvez a 1

Decerto fez para si mes-

ma o relato de seus 253 anos de vida e pedia a si mesma,

saber se 8

ra inocente ou culpada no supremo tribunal da conciência.
sendo que uma era para sua mãe.

crevêu duas cartas,
que escreveu,
que,

pois as cartas nunca foram entregues.

diante da morte,

caminho,

Ela es-

Não sabemos o
imagino

Eu

ela explicava a sua mãe porque escolheu este

e pedia que a desculpasse.

Na mesma manhã, o oficial entrou nova

Sua hora esgotou.
mente em sua cela 6 a chamou.
Na área da prisão,

Ela

foi

escoltada por dois soldados.
tinha um

quadro

avermelhada do

sangue

em frente a um muro de pedras,

de madeira de parede dupla,

cheio de areia,

das vítimas do horrendo regime húngaro.
Colocaram uma estaca no chão e nela amarraram suas mãos,

por tráz de seu corpo.
mão.

Ela afastou-o.

na

O oficial aproximou-se com um lenço
Não deixou que vensasgsem seus olhos.

Talvez

quizesse gozar mais um pouco o azul do ciu da maldkta prisão,
queria fixar og olhos nos 3 eoldados que ali estavam para
nela,

e no oficial,

para que seus olhos perseguissem a

ou

atirar

conciência

deles pelo resto de suas vidas.

O oficial deu a ordem e os 3 soldados atiraram.
= 026 =

Chana

caiu no chão.
mente.

uma bala atingiu seu coração e ela morreu imediata-

Meia hora depois chegou

um carro €

levou

seu corpo.

Chana foi enterrada no cemitério judaico de Budapeste,
entre muitos outros desconhecidos vítimas dos nazietas,
dos mártires.
vra Kadigha

Guem trouxe seu

ja não funcionava à

dog de gair de casa.

corpo para lá,
tempos.

Os

na

ninguém sabe.

quadra
A Che

judeus estavam proibi-

Talvez um de 8668 seguidores prestou-lhe

último favor.

o

um

HAGANAH,

PALMACH,

ETZEL,

E LECHI

Hagensh

Em 1920, apos os constantes ataques arabes as colonias
Teljudaicas, que causaram inclusive a morte de Trumpeldor em

Cente

Chai, sucederam-se os disturbios de Pessach em Jerusalem.

No
nas de arabes procedentes de Shchem afluíram a Jerusalem.
primeiro dia de Pessach, 3 de abril de 1920, com a chegada de
mais celebrantes de Hebron, conhecidos por seu fanatismo e cruel
dade,

O Xeque que chefiava a delegação

irrompeu o progrom,

Hebron dirigiu uma arenga a multidão, e foi seu brado
Ttbahu el yahud

tamente.

(morte aos

|

iudeus).

de

final:

Os ataques começaram imedia

A. turba depredava as lojas judics e apedrejava os que
Lançou-se atraves das guelas da Cidade Velha para 8.1 passavam.
As lojas arabes estavam
cançar o bairro judeu, e ali ataca-los.
marcados com sinais que as distinguiam, e as dos cristãos, com ג
Mas não E RR do saque e das de,
ma cruz, não foram tocadas.
" Não tenham medo, o goOuviam-se gritos:
predações as judias.
No  וna Cidade Nova, as autoverno esta ao nosso lado ".
que
ridades desdobravem-se em atividades para prender os judeus
se defendiam.
6

Foram mortos
O pogrom na Cidade Velha durou 3 dias.
JNulheres judias foram viojudeus e feridos mais de duzentos.

lentados, bens roubados ou destruidos,

sinagogas incendiadas.

A.

Administração Militar Britânica reteve as noticias dos aconteci-

mentos, somente 9 dias depois um jornal londrino publicou a primeira.
membros
No último dia de luta, Jabotinsky e mais 19
ile
posse
de
-os
Leusaram
de organiza0 de defesa foram presos.
gol de armas, e de participação numa diabolica conspiração para
atingir ao saque e a matança.

Poram sentenciados a 3 anos

de

extrobalhos forçados, mas decorridos 3 meses foram perdoados,
cluindo Jabotinsky, que foi expulso do pais.
somente este caso abriu os plhos dos que confiavam na
08 homens do Hashomer e do Partido Trabalhis* proteção ing21688,
ta, inclusive membros dos batalhões judaicos, concordaram que era impossível confiar em qualquer força, mesmo judaica, que fos|
se inteiramente dependente de uma administração estrangeira.
xigiam agora, uma força judaica completamente independente.
de
Na primeira conferencia da Histadrut, em dezembro
1920, decidiu-se que a organização da defesa passava a ser um de
O Fashomer, depois de eloquente debates, resolseus objetivos.
vera dissolver-se, 8 0 Partido Trabalhista decidiu encarregar-se
da organizaçao da força, e de assegurar-lhe o seu carater nacioconcordou
Seu comando
Assim criou-se a He ganah.
nal e social.
em passar ao controle ,do corpo executivo do Ishuv, o Vaad Leumi
A Haganah 6 8 ebreviação do nome "Orsanização de Defe
Tua DS vais

fesa Hebrea em Eretz Israel".

gun" (a organização).

Ir-

Foi conhecida tambem como “O

No inicio a Haganah tinha um carater defensivo,

Com o tempo foi tembem

aos bairros e colônias judaices.

junto

adqui-

Foi dentro da Hagarindo um carater ofensivo - as represalias.
nah que se organizaram as forças regulares do exercito clandesti
no em Eretz Israel = Hapalmach,

Depois da 2º Guerra Mundial, a Haganah iniciou uma lon

de
ga luta contra o governo mandatario Britânico, com o objetivo
que
dente
expulsa-los) a fim de construir um Estado judeu indepen

pudesse abrigar todos os judeus que assim desejassem.

Quando a

conteceu a (Guerra de Independência em 1947, foi a Haganah o

cleo que dela surgiu o Exercito de Defesa de Israel (Tzahal )«

.

Palmach

Plugot-Mechatz (batalhões de choque).

טם-

Foi praticemen-

Foi 021860 em 1941 com a autorite a força regular da Haganah,
o de Eretz Isra,
zação do governo britânico quando existia o perig

el ser conquistada pelos nazistas,

No início foi armada e trei-

ati
nado pelos inglêses, mas apos a 2º Guerra lundial participou
vamente da luta contra estes.

o

Os membros do Palmach, homens e mulheres, treinavam me,

se susten
io mês e na outra metade trabalhavam nos kibutzim para
\
/
tarem.
des,
aerea
Na Palmach havia forças maritimas, forças
e
nazistas,
partamento alemão, para operar por traz das linhas
por
ou mesmo
departamento arabe, para operar em regioes arabes
paraquedistas
os
m
Foi da Palmach que saíra
traz das fronteiras.
na 2º Guerra HMundial.
Na Palmach sempre foi dada muita atenção ao treinamen-

to individual, e & preparação dos comandantes.

Todo soldado era

sivos, coman
treinado em todos os tipos de ações militares+ explo
O Palmach tambem atuou
do, batedores, enfermagem, radio, etc.
como por exemcontra as organizações de recusa (Etzel e Lechi ),
PalO
o.
plo no caso do navio Altelena, que ainda sera citad

longo das fronteiras.
mach tinha ainda a função da colonização ₪0

Sade, e 0
O primeiro comandante da Palmach foi Itzchak
Outro comandante foi Itzchak Rabin.
segundo - Igal Alon.
de
doutrina
O Palmach saiu da clandestinidade com uma

valores de amor &
combate perícita de comando e guerrilha, e com

Em
a das armas.
Patria, irmandade entire os combatentes, e purez
.
8
080006
e
s
lenda
torno da Palmach criaram-se varias estorias,

fogueira)
Tradições como o kum-zitz (sentar zo redor de uma

00-

de
ndo estorias
mendo frango assado ou batatas, centando e conta
militar, educatiherois, também foram frutos da admiravel força
va,

e moral da 7810809.

e
Em 1947, o Pelmach contava com 2,200 membros

mais

.,
tar os árabes logo apos a decisão da Partilha da 0.N,U

dando

900 reservistas.

a enfrenEsta foi a primeira força organizada

-
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ao Ishuv tempo suficiente para organizar sua defesa.
No
final
da Guerra de Independência o Palmach contava com 5.000 homens,
que destes cairam 999,
Durante esta guerra, o Palmach começou a transferir su
as forças para o exercito israelense, que estava se
formando
e
em novembro de 1948 salu a ordem de Ben Gurion (Primeiro Ministro e Ministro de Segurança) para a total dissolução do Palmach,
Esta ordem criou muita discussão no Ishuv, mas acabou
vencendo a ideia de Ben Gurion ,6 que num Estado so pode existir

uma força militar sob comando único, e não varias forças
nas que agem independentemente como acontecia ate entao.

peque-

Etzel

maes amcima

Entre os membros da Haganah, existia um grupo
por Zeev Jabotinsky,

liderado

que não aceitava a politica do primeiro,

sua doutrina defensiva e os meios que esta usavaj

Este

com

grupo

nao queria colaborar com a Haganah no ritmo do “passo a passo",
construindo e lutando aos  וate chegar ao ideal- um Estado
sudeu independente.
Em 1931 este grupo cindiu com a Haganah, e fundou
0

Etzel "Irgun Tzvai Leumi" (Organização Militar Nacional).

En

1937 Jabotinsky assumiu a liderança juntamente com os membros do
Betar e do Partido Revisioniste, e deu início a uma nova fase.
Fase esta conhecida por centenas de atos terroristas contra
os
ingleses e os arabes.
Ê
Rapazes e moças deram suas vidas,

por um ideal,

em va-

rios atos de bravura.
Poram apoiados por grandespartes do Ishuv,
apesar da srande maioria não aceitar que suas açoes fossem independentes, sem se iiiportarem com as consequências politicas.
Co
mo tambem exigiam que se preocupassem mais com um dos mais sagra
dos princípios da Haganah: a pureza das armas (matar so quando
for necessario, e nunca usar contra civis, principalmente mulhe-

res e crianças).

\

|

Por exemplo, apos os disturbios de 1936-39 quando mui-

tos judeus foram massacrados, 3 componentes do Etzel foram presos quando atiravam contra um ônibus arabe.
Os inggsleses os irat aram com dureza, e um deles, Ben-Joscf, foi morto na forca.
RaEm 1941 morreu no Iraque o chefe do Etzel, David
Em seu 1ט2181, que cumpria uma missao britanica anti-nazista.
gar foi nomeado Menachem Begin.
Em 1944 o Etzel declarava a revolta total contra o Mandato Britânico,

até que o ultimo

inglês

fosse expulso do país.
Em junho de 1946 o sovêrno britânico resolveu agir con
tra a Agencia Judaica em seus escritorios e em 25 colônias sudai
Este foi chamado "Hashabat Hashechara” (O shabat negro).
cas.
Forpas inglesas prenderam em pleno shabat 4 membros do Executivo
Da Agência Judaica, arrombaram os escritorios, reviraram tudo e
Nos outros ludestruíram parte de suas valiosas documentações.
gares foram presos milhares

de judeus e muitos bens foram conífis

cados, tudo sob a suspeita de estes participarám da
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Haganah.

Todas as armas que foram encontradas, foram confiscadas.
Com esta atitude o governo britânico baseava a dissolu
ção
da Agência Judaica, e dava apoio a uma nova liderança mais
moderada,
Depois deste acontecimento o Ishuv todo procurou
não
colaborar com os ingleses,
No entanto, a reação do Etzel
foi

mais ativa.

Eles explodiram o hotel King David (22/7/1946), on-

de estavam localizados os escritorios centrais do governo britanico em Eretz Israel.
“72 pessoas morreram e mais 45 ficaram gra
vemente feridas, entre eles funcionarios de todos os graus,
in₪1 608 árabes e iudôus.
Esta reação abalou o Ishuv todo, , que
declarou ser este um “to contra a humanidade e contra o
povo judeu.
to,

proprio

Os ingleses responsabilizaram o Ishuv todo por este a-

impedindo qualquer relações comerciais

entre ingleses e

deus, e ainda prenderam 700 judeus em Tel-Avive

-ju-

No centro de de

rusalem confiscaram casas e lojas iudias, as transformaram numa
fortaleza e para 1a transferiram seus escfitorios.
Etzel continuou com suas operaçoes terroristas, atacando acampamentos militares ingles es e trens para roubar armamento
e muniçao para seus homens .

militares britânicos.

Também destruiu centros policiais e

As 1946 muitos judeus foram sentenciados a morte, mas
suas penas foram modificadas para prisão perpétua.
8 19471

explodiu um clube de oficiais ingleses e como represalia

Dow

Gruner foi executado, iunto com uma declaração de que mais
nenhum terrorista poderia apelar para se ver livre da forca,
A liderança 60 Ishuv resolveu adotar atitudes mais severas

contra o Etzel e o Lechi,

que abalavam a tranquilidade

da

população i'udaica sem trazer proveito nenhum.
z
Etzel no entanto continuou.
Numa audaciosa operação,

penetraram na cadeia de Acre para libertar seus companheiros pre,

808.
Foram capturados 5 membros, e para evitar a execução
destes, Etzel raptou dois policiais ingleses como reféns.
A Haganah teve de intervir, obrigou-os a soltarem os policiais,
como

tambem evitaram que Etzel fizesse mais atos irresponsaveis. Mes
mo assim seus animos não se acelmaram, rapgaram e executaram então dois soldados  וpara  ו0 governo britânico que
não ousasse executar seus companheiros.

A decisao da partilha tomada pela ONU em 1947
encontrou Etzel com grande experiência cm luta de guerrilha.
De acor
do com a doutrina do partido Revisionista, Eizel acreditava e lu

tava pelo “Grande Eretz Israel".

Eretz não adatou a decisão

partilha e não acreditou que esta nvudesse ser imposta por
pacíficos.
dá

,

E

Quando o fim do landato hrá tendes estava proximo,

da

meios
4

E

Por varias vezes atzel dirigiu seus ataques contra os arabes,
tiraram barris de explosivos contra a população arabe
matando
centenas de civis, e tambem utilizaram de outros meios para ater
rorizar e advertir a população árabe,
E
a
forças
as
Etzel começou a preparar-se vara enfrentar
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rabes regulares quando os ingléses se retirassem, mas faltavemlhes armas.
Seu principal fornecedor era o proprio exercito ingles.
Assim, antes que findasse o mandato, ataceram vários trens
e acampamentos para abastecerem-se,

Nesta epoca,

entre a declaração da ONU em novembro

de

47 ate maio de 48, na declaração da independência, Etzel partici
pou de muitos ataques e conquistas, algumas juntamente com a Ha-

ganah ou sob sua orientação.
Uma das

conquistas do Btzel com o Lechi que

tumultuou

o Ishuv e serviu de discussões que são lembradas ate nossos dias,
foi a de Dir Iassin, uma pequena aldeia arabe nas proximidades de
Jerusalem. Etzel e Lechi resolveram ataca-la como represália a
conquista arabe de uma colina de extrema importância estratégica

dois dias antes, e somente informaram o fato a Haganah.

À inten

ção deles era separar entre os guerrilheiros árabes ea

popu=-

lação civil e depois atacar, mas o plano geral falhou e as decisoes foram tomadas ja em plena batalha,
A aldeia foi bombardeade e totalmente destruida.
Quando cessou o fogo descobriram os
corpos de 250 homens, mulheres, c crianças, de um total
de 400
h abitantes.
Uns 120 foram levados para o outro lado da frontei
ra e assim uma aldeia foi riscala do mapa, apos seus habitantes
serem quase que totalmente massacrados

Mesmo as operações Ri Junto com a Haganan,
feitas com muita falta de confiança entre os gruros, que
conflitos em qualquer ocasião,

foram
criav

inclusive conflitos armados.

Al-

gumas vezes, membros da ktzel foram presos pelos da Haganah, outros foram impedidos de contiguar em suas missoes, e ate raptados.

Tudo valia para evitar piores

irresponsaveis.

consequencias que seus

|

atos

A Haganah exigia que Etzel se dissolvesse e entregasse
as armas a ela, e seus membros passassem a integra-la,
Por outro lado Etzel declarava que esta união so aconteceria
quando
fosse declarada e independência do Estado de Israel.
Etzel nao
acredit ava que a liderança Sionista tivesse força e coragem para tanto.

Em abril de 40 chegaram a um acordo pelo qual

ficaria praticamente sob comando da Hasanah,

Etzel

c todas as suas ope

caso
Somente uma ressalva,
raçoes scriam de acordo com esta.
houvesse alguma mudança política nos planos, cada lado pode-

uma
Desta mancira conseguiu Btzel
ria não obedecer ao acordo.
certa liberdade de ação, caso nao fossc declarada a independenci
de
Apos a Declaraçao da Independencia, em primeiro de junho
a.

48, Menachen Begin assinou um contrato dissolvendo a organização
Etzel em toda Israel, salvo em Jerusalem,

passariam a integrar o esrercito de

e todos seus

homens

[srael.

Os membros do Etzel integraram-se no Tzahal, mas
suas
unidades em Jerusalem agiam independenitemente.
Os comandantes

do Btzel declaravamn que estas so se dissolveriam quando o governo israelense declarassce Jerusalem como capital de Israel,
Por

outro lado acusavam o Etzel de nao ter entregue todo o seu armamento.
Esta acusaçao foi fortificada quando no dia 20 de
junho
pecomprado
de 48 chegou as costas de Israel um navio cargueiro
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lo &tzel no exterior.
O navio tltelena trazia consigo 900
homens, em sua maioria voluntarios treinados pelos hnomens do Etzel
no exterior, e mais um grande carregamento de armas, inclusive
ermas contra tanques.

O soverno temporario de

Israel exigiu que

todo carregamento, inclusive o proprio navio fosse entregue ao e

xercito, enquanto que o Etzel queria que parte fosse erviada
suas unidades em Jerusalem.

as

O comando do Btzel tentou o desembarque em uma
praio
deserta, mas foi impedido.
Menachen Begin dirigiu pessoalmente
o navio para o porto de Tel-Aviv', porque se 0880878 no amplo apoio de sua população, que facilitaria o desembarque.
Tropas da Palmach foram destacadas para impedir a qual
quer preço que os armamentos fossem desembarcados pelo Bizel,

.

Nas ruas de Tel-Aviv concentravam-se grandes numeros de partidorios do Etzel.
A tensão aumentava cada vez mais.
Alguma deci-

são precisava ser tomada, o chefe do Palmach teve que cumprir ”
suas ordens e ordenou que um canhão atirasse contra o navio.

Muitos feriram-sec e dois homens morreram.
fundou com toda a sua carga,

O navio Altelena

0 caso Altelena causou um clima de grande tensão

tro do Ishuv,

den-=

e quase que causou uma guerra entre irmaos.

qualquer maneira venceu = forte posição de Ben Gurion,

Dm

De

que decla

rous+ “ Nenh um pais pode admitir que pessoas ou grupos partícula
res possam introduzir ao pais sem autorização do

soverno nem

menor quantia de armas, muiito menos um carregamento tão

de fuzis, metralhadoras e munição",

a

grande

No dia 20/9/48, o General Igael Iadin entregou ao che-

fe das forças do Etzel um ultimato,

que se este não se dissolver

se. suas forças dentro de 24 h oras, o exercito israclense imporia isto a força.
Etzel não resistiu a esta prdem e dissolveuse completamente, integrando a unica força militar em Israel.
Em junho de 43 Etzcl fundou o movimento Herut,

Je e a maior facç ao dentro do vartido Likud.

que ho-

Lechi
ה

Lechi-Lochanei

Cherut Israel

(combatentes

da indepen-

dência 86 Israel) é tambcm conhecido como “Kyutzot Shtern", porque foi fundado por Avraham Shtern,

que era um dos chefes

do

Etzel, e desligou-se com seu zrupo.
Lechi exigia combete contra os insléses mesmo
durante
a 2º Guerra Mundial, e portanto teve que desligar-se.
Lechi foi
um grupo pequeno,

de apenas algumas centenas de componentes, mas

Ticou famoso por seus atos

de terror.

A decisão da partilha de 1947 dcixou o Lechi emba.raçado.
Por um lado cles sempre levantaram o bandeira da independen
cia da patria, 6 ₪ Patria e lretz Isracl por completo,
Assim,
se viram aceitando o fato 60 reconhecimento do listado de
Israel
pela ONU, mas se opuscram ao ato da, partilha da Patria,
Lechi
não declarou suerra contra a decisão da ONU, somente aceitou-a
com um grande protesto.

Lechi decidiu enviar a Jersusalem todas as suas forças
33

porque era ainda a única

parte de

nem aos judeus, nem aos arabes,

Isracl que não fora

entregue

s ficou nas mãos inglesas.

Pela sua visão políti 90  הconsiderava somente os
ingléses como inimigos.
Os arabes
am vistos como rivais
que
apos a retirada do verdadeiro ir rimigo comum, chegar-se-ia a um &
cordo com eles.

Mas quando os Srabes 2020198298 8 8601880 8

partilha e declararam guerra contra o Ishuv judeu,

Lechi

teve

que mudar sua politica 6 anlfcar sus doutrina terrorista

contr

08 828068 tambem.
Lechi atacava quarteis árabes e ingleses, cortava linhas telegraficas, interrompia linhas ferroviárias e participava

de batalhas urbanista com ₪6261 0 Haganah,
Lechi tomou
parte
nas importantes batalhas para manter o contato entre Tel-Aviv
e

Jerusalem, assim causavam a evacuação arabe dos bairros e aldei-

os do lado ocidental de Jerusalem.
Foi desta forma que Lechi
participou junto com 26281 do massacre de Dir-Iássin,

Com a Declareção do Estado de Israel, Lechi se viu

brigado a fundir
se formando.
No
seus integrantes
Apesar

o-

suas 1 ao exercito israe8ense, que
estava
dia 29/5/48 Lechi dissolveu-se e a maioria
de
se alistaram ao exercito,
de sua diissolução Lechi tentou manter-se
como

um ep fem0

Tinham um clube,

um jornal interno,

0 88-

sembleias
regulares.
Em Jerusalem Lechi continuou ainda lutando.
Tentaram tetos a Cidede Velha, mas falh aram por falta
de

apoios,

km setembro de 1948 Toi assassinado em Jerusalem o Ba-

rão Polka Bernadot, o mediador envi aa pela ONU.
A suspeita caiu sobre o srupo Lechi.
A opinião publica mundial, inclusive no
Ishuv de Israel foi fervorosamente contra este ato de terror.
Ben

Gurion ordenou o

confiscamento

de

todos

os

armas que Lechi ainda mantinha cm seu podcr em Jerusalem,

bens,

foi declarado como organização iles מסe

e

e Lechi

Pontos ו
Para o Madrich:

2)

0

1) A luta de Ben Gurion vara colocar todas as forças sob um
comando, sob comando da Agência Judaica.

Os

ל

BEtzel e Lechi como grupos terroristas, ate que ponto 0284
a
ceitos pelo Ishuv, e ato que ponto suas 0 8 גוך-

ta pelo fim 60 %0 Britânico e a Independencia de Israel.

3) Hapalmach tornou-se o simbolo da luta judaica por sua indepen
dencia.
O soldado judeu da Palmach era admirado, enquanto
que os terroristas foram sempre acusados de agir contra a hu-

mani dade.

\

4) Os mitos criados pela Palmach, e sua influência moral e educa
tiva ate hoge em dia,
0 princípio da pureza das armas,
nunca atirar contra pessoas inocentes ou desarmadas, e matar
so quando for necessario,

ficou como herança moral para

soldados de Israel ate hoje em dia,
claraçoes árabes

Compare isto com es

de matar o quanto mais israelenses,

atos terroristas arabes.

de-

6 com os

Convem talvez cantar e musi-
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cas tipices do Palmach comos Hino do Palmach, Bab el Wuad, Laila

laila,

6)

O constante apoio ingles a causa arabe enquanto perseguiam
08 judeus,
8 politica inglesa na, região.
Confiscayam
armas
dos judeus e as entregavam aos arabes,
A diferença cútre os terroristas arabes (palestinos) de hoje,
oS verroristas ejudeus.

O

5)

Haruach noshevet krira e muitas outras.

ESTÓRIA PARA O TEKESS
Historias de Elik

Moshe Shamir

Ostrecinamentos-

No início não sabíamos de nada,

bre a guerra na Europa,
te.

Contavam historias so

e que vinha se aproximando tambem da gen

Muitos pais preocupados

srudavem nos rádios para obterem no

ticias.
Elik c seu grupo não se desesperaveam.
Este era seu ul=
timo ano na  הagrícola “Nuikve Israel", e tudo que
viesse
no futuro seria bom.
|
Aguns falavem de ingressar no exercito inglês, e Elik
se sentia atraído por 6 mais do que os outros.

recia com excreito, armas,

Tudo o que pa.

cigarros ingleses, carros,

dinheiro, guerra, o deixava entusiasmado.

0

viagens,

ָ

Nao tiverem nem tempo de pensar e ja vieram busca-los
para a Palmach.
Esta estava começando, e recrutava jovens interessados

em qualquer lugar.

klik sec encontra num kibutz, morando em barracas e tu-

multuando o cheder haochel quando a comida nao o satisfazia.

O treinamento individual ia tinha algumas novidades: à

baioneta e-o kapap.

Falavam tambem de um curso de explosivos,

pontes otce
O kapap em si tinha 3 motivos+ o primeiro e que não
e uma arma de 6 e assim serve para um zrupo calndestino; tambem por causa, de seu baixo preço de custo; e

terceiro porque

e

muito útil fee os arabes que vivem invadindo nossas terras ou
em manifestações.
Imaginem vocês, por exemplo, que frente aos nossos car
tazes "abaixo o livro branco” ou "abaixo o mandato britânico” aproximasse uma fila de policiais inslêses empunhando seus cacete

tes com um sorriso cínico em suas faces, e de repente aparece u
ma corrente dc jovens judeus armados com seus paus de kapap nas
mãos,

batendo e empurrando os ingléses até que estes se

disper-

som enversgonhados.
Tem paus curõos c compridos, cada um com sua finalidade.

A vantagem do pau curto é a facilidade de escondé-lo no cor

po em qualquer momento.
O fuzil, a metralhadora, as cominhadas noturnas ,
passavem de brincadeiras.

não

Até voce obter expe
eriência real com 6

les, leva tempo, enquanto que com o kapap e imediato.
0
rapaz
que segura o 880807 contra voce 6 0 próprio inimigo e ai de você
se nao sc concentra nele.
Se se distrair, sera atingido com um
golpe na cebeçe ec la vai voce correndo para a enfermaria,

ehncDulke, um rapaz alto e magro ec com aspecto 12800
un
Pens avemos em mais
vou e distribuiu os paus para cada um.
brinquedo, 6 que cle ordenou a todos para correrem.
Quendo ja
estavamos bem cansados mandou formar um cireulo,

"E agora” disse Dulke,

cningando ate a alma.

“imagino que voces estão

me

“Tem alguem ai. que quer me quebrar a cabe

ça?"
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"Buº respondeu Elik, ainda sem penser no que disse,

"Otimo" c Dulke ficava cada vez mais feliz.

"A vonta-

80, voce tem um pau em suas mãos, voce pode ate me matar, me ar
tinja na cabeça com toda sua força”,
/
x
Elik sorriu, deve ser brincadeira, mas ja que ele e um
idiota, vai aprender.
“Eu vou bater mesmo”, disse Elik num tom
afirmativo, talvez para que Dulke desistisse.

"Bata com toda ₪

sua

o pessoal quer ver sangue",
"Eu vou bater, e sem pona"” disse Elik
“Bata mesmo, não tenho pena" respondeu Dulke,
Elik se aproximou e quando Dulke insistiu dizendo "nu?"
Wlik não esitou, e com toda a cua força bateu.
No mesmo instan-

1

forçe,

"Nao bata a toa" Disse Dulke.

te sentiu uma enorme dor em seu braço.

pidez,

com o pau firme em suas mãos ,

Dulke se defendeu com ra

estave. de pé como se

nada

tivesse acontecido e dizendo “nu, como 6%"
Elik ferveu.
Levantou-se e novamente bateu.
Ouviu um
estalo como se alguma cabeça tivesse partida, e logo ouviu todo
seu pesso2l rindo e cplaudindo.

Desta vez não sentiu dor,

no entanto o pau cor que bateu quebrou-se em dois.

nas
E

Dulke
sorriu paro ele agradecendo pela demonstração e
disse “viram, e isto que voces veo aprender, vemos, um, dois..."
Assim foram indo os

treinamentos.

Primeiro o

kapan,

depois a luta com 92008, 8 2000...
013% sompre foi o melhor,
vivia praticando e passou tambem a ensinar,
Em qualquer lugar,
la estava clo dizendo que ter que aprender porque dias virão,

isto não sera mais brincadeira, mas sim luta cruel,
de guerra,

8

de

e

sangue,

TZAHAL, NACHAL E GADNÁ
Tzahal

cicero qem

Uma vez vitorioso, Oo novo Estado tomou sobre si a tare
fa de resolver seus problemas economicos e sociais, c sobretudo
a integrar as dezenas de milhares de imigrantes que eluíam ao pa
Mesmo assim continuava a ameaça de um ataque arabe e era nc
ís.
azia falta, sem שוגו
cessario manter-se constantemente alerta.
da, um exercito permanente, não muito numeroso, porem capaz de 5

ação no uso das armas: esta deveria ser a armação
destrar a popula
sobre a qual poderia-se organizar a mobilização total, e deveria

compensar os recursos limitados com um alto nivel de ins tração e
organização, uma, técnica e consciência da missão.
A criação da Tzahal foi declarada no dia 31 de maio de
Ra asrupava os membros de todas as organizações clandes1948.
tinas, e principalmente a Ha venan.
Em agosto de 1949 o Parlamento Israeli promulgou a lei

do Serviço Militar.

Com basé nesta 101 08 recrutas de 13 a 26 a

nos prestam scrviço militar obrigatorio por 3 anos,

e as

mulhe-

As moças que se negam a prestar o ser
res solteiras por 2 anos.
viço militar por motivos religiosos recebem isenção.

OQutorga-se adiamento somente a um numero limitado

de

profisestudantes, e estem tcm a possibilidade de exercer suas
98 (médicos, engenheiros,etc. ) no fim de seus estudos.

s homens iazem porte da reserva ate os 55 anos de ida

Os reservistas eram
de, e as mulheres sem filhos até os 34 anos.
chemados para servir durante 30 dias por ano, ate a Guerra do
Ion Kipur,

que aumentou este período pere 2 meses por ano.

Os

rescrvistas se apelidavam “soldados em licença de 11 meses”,
de
Dado que 2 reserva constituc o grosso do exercito
Defesa de Israel, sua mobilização em tempos de paz eretua-se para manter e elevar sua preparação militar, e pera adestra-la ao
manejo das armas recentemente adquiridas.
Orzanizada em 6 territorial, cada formação de reser
va dispoe de deposittos

de cmergência.

Praticam-se frequentemen-=

te exercícios de mobilização, e “unidades inteiramente apeirechastao em condiçoes de
das, conforme o plano de operação especial,

A lei do serviço militar
porem-se em marena dentro de 24 horas.
abarca tambem os veiculos de transporte e certos tipos le equipa

Alguns tipos de veículos estão 0
mento de engenharia,
ser
e são a inspecionados para. constatar que possai
Por motivos obvios as E
de mobilização.
empregados em caso
acrea c armada, eso  שי ישישdc soldados em serviço ativo,
açao para. segurar qualquer ataque.
sempre prontos a entrar
Desta forma a  הרesta integrada por+
1) Núcleo regular- composto por profissionais que tem seu cargo
em carater permanente (profissionais ou cargos de comando is
2)

Recrutas - que cumprem O serviço militar a partir dos 18 anos.

3) Rescervistas - que cao chamados todo oano para servir em
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suas

ma

,

o u

funçoes por um periodo que gira em torno de um mes e meio,
ma
que para o caso de uma eventualidade nodem ser convocados imedi
temente.

O exercito esta dividido em 4 regiões de comando :

1l)Pikud Tzafon (norte) - Fronteira com Líbano é Síria
2) Pikud Merkaz (centro) - Fronteira com a Jordânia
3) Pikud Deron (sul) - Fronteiras com Egito e Jordânia
1 Merchav Shlomo (de 2148% a Sherm el Shdik) - Fronteiras com E
Jordênia e Arabia Saudita por mar.
Cada região e comandada por um Auf (equivale ao seneral de brigada), que por sua vez e comandado pelo chefe do Estagito,

do Maior - Rematkal - com o greu de Rav Aluf (equivalente a gene

Este tambem comenda as forças aereas e maritiral de divisão).
Estado Me,
mas, bem como o Estado Maior todo, com suas divisões:
ior, potencial humano, logística 6 8020710060 02

- Aviação

Os corpos no exercito:

- Marinhe

- Infantaria e paraquedistas

- Forças encouraçadas

- Artilhagia
- Corpo de Transmissores
- Corpo de Engenheiros

- Corpo 1Médico
- Corpo de Informaçoes
- Corpo Feminino

- Nechal (Juventude Chalutziana Combatente)
- Gadna (batalhoes de jovens )

- Hadracha

- Haga (defesa civil)

- Policia Militar
- Corpo de Serviços NMecanicos
- Guarda de Fronteira
As minorias no exercito:

Devido a atitude hostil que assumiram os Estados vizinhos ante Israel,
os cidadãos arabe s deste país não estão sujceitos ao serviço nilitar obrigatório.
pendo assim, mesmo
desde
1948,

jovens muçulmanos,

cristãos

6 drusos,

vêm prestando volun-

tariamente o serviço militor,
Encontra-sc-os em todos os graus,
desde soldados ate oficias, e em muitos corpos vais como unidades de combate, rabinliosimento, milícia, polícia וד
Em 1956, sob o pedido da comunidade Drusa de Israel, o
governo 1 o serviço militar obrigatório para os jovens

de idade militer desto comunidade,

lheres seo dispensadas.

- 80 =

Por motivos religiosos as mu

Asmulheres noexercito:
Israel 6 0 unico pais

do mundo onde as mulheres

estao

0

u ceitas ao serviço militar obrigatorio mesmo em tempo de
paz.
Isto não apenas reflete a necessidade que experimenta Israel pa-

ra aproveitar ao maximo o potencial humano a sua disposição

mas

tambem a posição de igualdade própria a mulher em uma socicdade
pioneira do novo Israel.
a
O serviço iilitar adepta ao molde israeli, eonde ha um
arande numero de moças recem vindas de países subdesenvolvidos e

as ensina a Ser independente,

a confiar cm si mesmas e a cumprir

3008 06076208 01071008.
20 mesmo tempo a participação das mulheres na vida militar contribue a disvirtuar o conceito que
tem

muitos imigrantes acerca da função da mulher.

Geralmente as jovens ocupam-se de tarefas administrati-

vas e de outros cargos afastados do campo de batalha,
dando aos
homens a possibilidade de dedicar-se plenamente as tarefas militares propriamente ditas.
Depois de passar por um curso basico
de instrução militar ec de diversos exames psicologicos e vocacio
nais,
as mulheres passam a ocupar cargos de empregadas, telefonistas, operadoras de radio, encarregadas do deposito, etc.
Ou
tras ocupam-se em dobrar paraquedas, ou manter instrumentos
em
boas condiçoes.
Algumas sao enfermeiras, ou dedicam-se as ativi
dades cultureis.
He as que fazem cursos de professoras e
tomam

sobre si a responsabilidade cm ensinar hebraico e outras ativida

des educativas.
Elas gozam de privilégios e0800601818.
As tarefas noturnas fazem em pares, tem 2lojamentos melhores com banhei

ros separados.

unidade.

Elas so podem ser julgadas pelo oficial da

sua

OTzahal como meio de integração social:
A tzava pode tambem ser considerada cono um importante

meio de integração social.

Como sabemos a formação da sociedade

israclense é um mesclado de clementos

de diversas partes do mun-

do, desdnvolvido ou não.
Durante 0 período de exrercito são colo
cados Juntos pessoas das mais diversas procedênciags com diferentes

formações culturais.

Assim juntos ha a oportunidade de

conseguir um intecambio que facilita a absorção de olim com
criação

de um ambiente social.

Com toda cesta vivência e

se

a

troca

de ideias o Jovem que sai do exercito tem uma E a comple

tamente diferente de que quando entrou,

com os olhos

mais aber-

tos para a realidade que ele passará a viver a paiedo então .
Desta forma os iovens dentro do regime do exército são
colocados em ne de igualdade um perante os outros independente

mente de sua classe social.

- 40 =

Nachal

nose c
ce apo maes

A nachal é uma formação especial do Exercito Isrecli va
ra a juventude chalutziana de Israel, e para os garinim dos movi
Cada jovem quando completa 18 7
mentos chalutzianos do Galut.
nos.

devera Bervir 3 anos.

Para preservar os garinim na época

do serviço militar e para não espalhar os membros do garin em di
versas unidades do exercito, criou-se por lei governamental esta

que

formação especial chamada NACHAL (Noar Chalutzi Lochem), e
quer dizer - Juventude Chalutziana Combatente.

Os garinim rece-

bem uma certa autonomia dentro do exercito para continuar sua vi
da chevrati interna,

O grupo ao entrar na Nachai,

faz antes

a

de mais nada

primeira fase do treinamento militar, durante 3 meses numa base
determinada para garinim da nachal. Nesta base, chaverim e chaverot encontram-se iuntos, fazendo as noites reunioese Uma noi-

te por sâmana e absolutamente livre, podendo o garin ser visitaEste Cc um direito unico
madrichim, etc.
do por chaverim civis,
seu
da nach al 8 que  לoutro soldado pode ser visitado no

acampamento militar por civis.

Depois da primeira fasc de treinamento, o garin passa
para um kibutz onde permanece 6 meses.
No meshek os nachlaim
trabalham como todos os demais chaverim recebendo ou continuando

sua hachshara de kibutz.

O garin tem moradias suas, mas continu

a vivendo Sob disciplina militar, c quando surge uma 0088180
ou
uma, situação militar ou de segurança, os nachlaim são os primeiros a serem chamados a ocupar possições.,
O garin da nachal ate corto ponto, pode tambom
es colher o meshek onde pretende fazer a sua hachsharé.

Quando

ja

roi escolhido o meshek que o garin vai completar e sendo este um
Meshek-syul (de fronteira), pode o garin exigir sua hachsharano
respectivo kibutz escolhido.
Depois destes nove meses de he,00shara, o garin pesse outra fasc de treinamento numa outra
base
militar.
Uma vez terminada, o garin se dirige para o kibuiz
de
fronteira aonde vive nas mesmas condições de que os chaverim locais, sem obrisaçoes militares, mesmo sem ter completado os
36
meses,

porque ser um-chaver kibutz de ffonteira ja e considerado

como serviço militar.

Hojc em dia cs nachlaim são considerados como tropas

de paraquedistas de elite.
ças motorizadas.,

Ultimamente ingressam tambem nas for

As tarefas fundamentais do nadhal são preparar novas
regiões para o desenvolvimento, especialmente ao redor das íron

t eiras; trabalhar em cidades e aldeias de desenvolvimento aonde vivem recem-chegados que precisam de conselhos.
Todos os in

tegront es

da nachal são voluntários.

Quando a tzehal cre que uma deterininada região ão Ne-

guev ou qualquer outro nonto estrateéssi. co drecisa ser colonizado

por questoes dé segurança,
nachal .

envia-so para 1á então gerinin

do

Isto se faz quando não aindacxistem condiçoes de

 בו--

tiashvut rentavel.

As vozes passam alguns anos ate que heiach-

=>

zut (ponto de colonização) transforme-se em um Ishuv fixo.

גל

elmente esta localidade 9 preparada por uma autoridado central
de plamificação ; os cdifícios principais, as casas são erijidas
com antecedencia e o grupo 6 provido do equipamento necessario.

Até hoje em dia a nachal criou mais de 40 heiachzuiot,
cuja maioria sao hoje kibutzim.
Intre eles: Nachal, Oz,
tin
Guedi, Iotvata, Grofit, Gonen, Rosh Hanikra, Haon, etc.
Resumindo :
1) A Nachal 0 uma formação militar especial para preservar os ga
rinin em época de sérviço milita .

2) A Nachal inclue tambem “ovens não oriundos dos novimentos cha,

lutzianos, educando-os para kibutz e para agricultura.
3) A Nachal 5empenha, um papel primordial na colonização estratégica,

Geadna
cadná é uma organização nacional isreacli que abarca 8tualmente a dezenas de milhares de jovens de 14 a 18 anos e
que

fora criada na época pró-c statal,

para reconquistar seus

direitos

rena em sua propria terra,
Os quadros

juvenis

quando o povo judeu debatia-se

e converter-se em uma nação sobe

da ca dná que foram criados na cpoca

pré-estatal resultaram ser um meio 18081, que podia coordenar as
iunções educativas nacionais e cívicas com uma ativização da juventude em empresas de proporções nacionais e civicas em propor08 nacionais.

Na epoca da imigração maciça foram os rapazes da Gana
aos acampamentos de novos imigrantes c prestaram ajuda inaprecia
vel no processo de integração da juventude recem-chegada.
O serviço nacional, prestado pelos alunos das escolas
secunderias acercou a estes aos problocmas da colohizaçao fronte-

riço o os permitiu colaborar em emnrosas como a florestamento

das aridas montanhas de Guilboa.
A vivencia juvenid que represonta a saida de um acampamento independente no marco daהמ

transforma-se em una vivência cducetivo pela qual a juventude en
frenta cara a cara com a terra de sua vébria e com seus problo-

mas nacionais permito inclulcar ao jovem uma consciência patriotica de ser ativista,

mor pela Patria.

Os quadros

a qual 6 8 fonte na qual nutre-se o seu a-

juvenis

.

da Gadna abarcam hoje em dia o maio

ria da juventudo israeli.
raças ao esforço c a veemência colocadãs em jogo para obter os objetivos nacionais 6 28088 ₪ 1
bilidade das sua formas de atuaçao colocou-se a Gedna na primeira fila do sistema educacional de Israel.
,

ס0ע08 da Gadna:
Com a explõôsao da segunda guerra mundial e especial-

mente diante a perercetiva de uma iminente invasão dos excrcitos
nazistas

deirontou-so

O

78 huv com uma alternativa só:

manter a sobrevivência física.
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lutar

e

"

Desta maneira começou a grande preparação da Hagana
toda a juventude foi arrastada pclo torvelinho.

e

A ativização da juventude ultrapassou os marcos locais,
eventuais e esporadicos, para reves tir uma projeção nacional com

a dêclaração do plano da Educação Pisjica Intensiva que começou a
desenvolver-se nas

liscolas Secundarias.

As intenções do programa val como foram formuladas pe-

los dirigentes forma:

Desenvolver no Jovem qualidades

de pontua-

lidade, disciplina especial, capcidadé física, resistencia a tal
ponto que possa aguentar es inclenencias do frio c do calorj que
não retroceda diente a Lone ca sede, cue seja capaz de suportar
qualquer carga com segurança c valentia.
.
O sursimento do bstado de Israel determinou uma virada
basica e substancial na história da Gadna.
Os quadros juvenis
deixaram a clandestinidade e eriou-se o Comando da Gadna como um
ramal 0808011160 do Tzahal.
Nestas novas condições entrou a Gedna em ação:
Oficieis e instrutores passcram a viver em acampementos de transito,

Pundaram aqui clubes da cadna, nos quais se concentrava a juventu
de imigrante.
O possoal da Gadna ocupou-se de tudo: educação, a
tividação social, ensino de princípios basicos de limpeza 6 בש בת

enc; orientação  יסיפatividades culturais cuja intenção
era dar a conhecer os valores da sociedade isracli, educação civica.
Poram orgen izados encontros entre a juventude imigrante
0 8 veterana do pais, cursos, seminarios, etc.
Os aspectos defonsivos determinaram a necessidade de
desenvolver um programa de iniração militar, com a intenção de
preparar a Juventude fisica e cspiritualmente para o serviço militar regular.

Osobjetivos

da colonização e desenvolvimento fo-

ram expressados assim: 1) assesurar a participação ativa dos alu
nos das escolas nas empresas colonizadoras, reverdeamento do deserto; 2)

despertar e fortificar o scio da cuventude a sensibili

dade pelos problemas dos imicrantes.

Marcos de Atividades
As atividades da Cedna abarcam dezenas de milhares
Jovens em diferentes marcos, adaptados a rcalidado isracli.

to se realiza nos seruintes curs os:
1) Treinamento no lussr de residência e os estudos

de
Is-

2) Treinamento intensivo em acampamento especial
3) Empresas e atividades especiais em kibutzim por exemplo

4) Atividades de inverno.

1) Treinamento no lugar de residencia e de estudos
ה.

8 colégios secundários e toori gs incluem no pro-

grama normal de 0 S horas semanais de treinamento, dado
por instrutores do Ministério de Educação de acordo ao um progra
ma dado pelo Comendo da cadna..
be. Os clubes Je Gedna, dispersos em todos os centros
de imigrante, povosçoes cm cidade de dêsenvolvimento e bairros
suburbios, estão 8 8180081080 60 todos durante as horas da tarde.
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Os

jovens

estão orsemizados

em grupos

de treino.

,

Cc. Nas povoações mais ER etuam clubes que se dedicam as
atividades especificos:
Clubes de Tiro: Grupos sc dedicam com atividade social
Clabe de Gadna Acreo: reuno milhares: dec jovens aficionados as Am
tividades aúrces.
6. Grupos de jovens imigzrontes que se edu
ucam no kibutz volunta-=
riamente ce permanecem durante 3 ou 4 anos
bstes jovens comple.

tam la a gua educação formal e ospocializam-se
412
na agricultura.

2) Treinamento Intensivo
/

O Comando da MEC entem um certo numero de bases nas

quais recebem os membros

da

. uma ins truçajo intensiva.

A Basc Contral de  לem Beer Oran e Sde Boker
treinam rapazes ec moçes das cscolas secundarias durante 11 dias.
Cada escola 8800 80 60009082 0 ano letivo quando chegará a

vez de enviar os alunos ao treinamento intensivo.

sua

Durante este

treinamento são os no submetidos a uma disciplina semi=mili=-=
tar e parte do tempo passarão em um acampamento escautico temporario que cles mesmo Levantem.
O programa de atividades inclue
Jogos, campismo, tiro av alvo
exercícios diversos.
ixistc uma trad9 da que cada um dos grupos futuros

Nechal podem inscrever o nomo do Garin com letras gigantescas

nas ladeiras das montanhas

que rodeam BEER ORAH,

Todos os  הnacionais são realizados pelos gadnaim desde ajudar e construir novos pontos de colonização, ajum=
dar nas colheitas,
9% arquéolósicas e orientam jovens de
6108800 em NAdna
5

Participação
nes serras
 לו ל ו וincas

de rimar iq ede

 תו7491  סהבפטף00608288 08 0800005 8 arabes, mi

lhares de sovens de 16 anos foram recrutados pela Gadna para re-
cober preparsição niliter basica, com & intenção de participarem
da muerra somente como último recurso.
Mesmo assim al uns Jovens se vigam no meio das bataPor ecxenplo na (merra de Independência una jovem de 17 a-

lhas.

nos, Tova Goldberz, que como mensageira teve de distribuir umas
ordens escritas do Quartel Ceneral as diversas forças que lutavam em Jerusalem.
A cidade estava sendo bombardeada, e Tova con
tinmou correndo vara cumprir sua missão.
Uma bomba explodiu per
to dela c cla perdeu o braço.
llesmo assim, recolheu os documens
tos com e outra mão c entregou-os ate o fim, e so então permitiu
que tratasgem dela.

.

À

Um pelotão da 60028 conseguiu tambem conquistar uma po

sição erabo oc barrar uma força que avançava da Cidade Velha,

Na Gucrro dos 6 Dias
os Gadnaim ajudaram nas industrias bolicas, nos coxrrcios c nos hospitais.
O mesmo aconteceu na
Guerra do Ion Kivur.,
À vertir do 1975 a Gadna criou um curso esnecial de uma semana intensive,
Dele participarer todos os elunos do 3º a-

no científico, recebendo treinemento de armas c intruçoes
para
que possam participar armados da milicia civil cada um em seu lo
cai

8 residência.
,
A propria Gadna imprime um jornal semanal de bom nivel
que é muito procurado pela juventude israelense
.
4 08028 80200 48 000010 para varios paises, que
vêm
₪ 182801 estudar seus métodos.
Pontos. parao madrich:

1) Tzahal como exercito de defesa
de Isracl, e sua função
como
orgão educativo dentro aa 8 israclense,
2) Por ser um exército do défesa, em caso de emergência, toda a
população ioBe traa em soldados conscientes

toda a sociedade israclense

do de lado os  יתpa nitendo es,

ser util 80 esforço de guerre, 8
3)

8

se e a nova situação, deixem
e procurando meios de

Tzahal 6 um exército que não admite nenhum involvimento poliPro
Todos os políticos israbtênses 0 obrigados a abrir

ו

dd

não de seus cargos, mesmo de reservistas para poder ingressar
na vida política.
Tzahal é um oxército
a 50 anos.

jovem.

Seus generais quasenunca chegam

5) São muitos os aspectos de segurança de Israel, portanto a cri
ação do Nachel para que os garinim com objetivo de fundar no-

vos kibutzim ao longo das fronteiras possam se manter unidos
durante seu scrviço militar.
6) A Gadna como marco cduestivo com todas as suas funçoes dentro
do sistema educativo de Israel.

Estória
para ser contada
no Tekess
mm ÃO ic o ig pn
Rem ai e ri5-5 0-4
ELI COHEN
Egivo,

lim 1949 a familia de Eli Cohen emigrou para Israel, do
mas cle ainda ficou pois estava secretamente envolvido na

falsificação de passaportes e documentos de viagem para que fami

118 8 ,גוס0 viajar para Israel.
Ele continuou por muitos anos até que suas atividades clandestinas tornaram-se demasi

edamente perigosa.

im 1957 finalmente deixou o igito e 026208 8

61

Graças ao seu passado e suas habilidades (falava fluen
temente arabe, ingles, francês 0 hebraico) foi procurado
pelo

serviço  מde Israel.
Apos recusar duas vezes, cle acabou
udnd principalmente porque ia estava cansado e precisava de
dinheiro.

Eli Cohen começou então sua carreira de agente secreto.
O treinamento ecra longo.
Toda manhã sob algum pretexto Wi deiXova Sua casa ec io para os “cenisros de preparo" do mais
temido
Serviço Secreto do

Oriente Medio.

somente com uma pessoa,

Durante semanas

chamada Isaac.

ele trabalhoma

Sentado disnte dele,

1-

8880 nunha em cima da mesa uma duzia de objetos: um lópis, um ci
garro,chaves, cadernos, joias, etc.
Eli via durante um segundo.
Entao com olhos fechados, tinha que descrevê-los con detalhos.

Isto não lhe era diz“Ícil uma vez que ele cera dotado de uma memo-

ria exepcional.
"Hoje nos vamos passear" disse-the subitamente

Isaac.

Os 8088 homens vegucevem pelas ruas arborizadas de Tel-Aviv.

"Voce ve esta banca de jornais?" disse Issac em voz baixa.
"Vo=
ce olna como se estivesse interessado nos jornais, mas ao mesmo

tenpo, tente investigar quais os homens que estão te vigiando".
"centro",

as

Eli fez como tinham.-lhe cxplicado.
Quando voltou
0
Issac ouviu a sua expos1080, 6 em seguida mostrou-lhe

fotografias:

“Voce desconfiou acertadamente deste um,

real-

mente ele estava te seguindo, mas voce não notou aquele que esta,
va atras 8 arvoro, ele tanbem foi um dos nossos homens encar
regados

de sesui-lo."

Eli trabalhava muito e vreinou por si mesmo .
ו
olguns rudimentos de trensmiss &o de radio.
Passou por teste
psicotcenicos, exames medicos, ctc.
Certo dia, Eli foi informado d: sua nova identidade:
"De agora em dianto seu rome e Kamal, voze e de origem Siria,
O
nome do seu pai é Amin Tabet, sua mac Saida Ibrahim.
Voce
tove

uma irmã, mais velha,

Voce nasceu em Beirut,

quando vinha 3 amos

sus femília abandonou o Líbano ,º emigrou para o Egito, Alexandri

2.
Não esqueça que a familia 0 diria.
000018 de um ano a
irma faleceu.
Seu pai era um mercador tc tecidos.
Em 1936

tio êmigrou para a Argentina, logo esercveu-lhe convidando

juntar-se a cle

sue
seu

para

Em 1947 sua familia cicgaram a Buenos Aires.

deu pai e seu 0 uniram-se com um tereciro e abriram uma loja

de tecidos, mas o negócio faliu.
Seu pai morreu em 1956 e
mescs depois» voce perdeu tambem sua úãe .
Voce viveu por
certo periodó com seu tio e abriu uma, agencia de viagens,

seis.
um
Desde

então voce se lançou nos negócios e tem sido bem sucedido."
E1i Cohen chegou a sua primeira etapa - Buenos áÁires.

Aqui encontrou Avraham, um agente que lhe orientâu.
Devia integrar-se na vida argentina e aprender o espanhol o mais rapido |
possivel para pôúder passar por um dos milhares de imigrantes ara

bes.

Tres meses se passeiam 0 Eli ja dominava bastante

o espanhol.

bem

Avranham novamente emtrou em contato com ele e entre,

gou-lhe um novo pessavorte com o nome de Kamal Amin Tabet, ilus—
trado com sua propria fotografia, c expedido pelas autoridades
da Argentina,
"7006 deve mudar o seu domicílio esta semana" |
disselhe Avraham.
"Umagrande conta bancaria que se expandira, sera a

berta em seu nome.

Voce começara a frequentar os restaurantes a

rabes, cinemas onde sejam projetados filmes arabes, bem como par
ticipar nas atividades sociais dos clubes culturais e politicos.
Voce deve atrair atenção sobre sua pessoa e fazer amizades
com
os influentes.
Voce tem dinheiro, demonstre generosidade em materia da comunidade árabe, não economize nas suas doações.
Boa
sorte, Kamal Amin Tabet."

Logo e fortuna sorriu para o espiao israeli.

Com mui-

ta energia 60 naturelidade,mas tambem uma maravilhosa frieza e na
tumalidade, Cohen introduziu-se no meio da sociedade Síria
de
Buenos Aires.
Sua simpatia, sua auto-segurança, sua inteligênci
a, seu bolso sempre aberto, atraiu diversos lideres da colônia 8
rabe.
Logo tornou-se conhecido,
Sua auto-biografia pró-fabrica
da resistia a qualquer testes,

Certo dia, durante uma suntuosa recepção na Embaixada.
Cohen foi apresentado por um bom amigo a um oficial de estatura

imponente, todo enfeitado, com o uniforme de general sirio.

Co-

Revolucionario da Siria e senhof absoluto do pais no qual

sua

hen atraiu o szeneral com uma interessante conversa.
Dificilmente poderia cle prever que este novo amigo, o general Amin El Hafez, tornar-se-ia em apenas dois anos o Presidente do
Conselho

função era esvionar.

sua,
Eli Coren estava 8 bastante apto para enfrentar
Mas antes de dirigir-se a Damasco ficou alverdadeira missão.
seus
em Isracl, dando continuação a
familia
guns meses com sua
treinamentos.

lim fins de 1961 Eli recebeu as ultimas ins truções

an-

que, ele lhe entregara junto com cS seus papeis sob o nome |
Quando chegar em Damasco, alguem entrara
Kamal Amin Tabet.

de
em

migrante" como voce que voltou a Sírãa faz não muito tempo.

To-

tes

de partir:

" O telografo sem fio es ta com Zelinguer em Muni =

contato com voce.

É um homem que trabalha na Radio Siria, um a.

não id tentar encontrá-lo.

7000 .'

8 ele que entrara em contato

com

De fato este "emigrante" era agente israeli sem jamais

47 -

saver.

O Serviço Secreto Isracli tinha entrado em contato com e

Le por meio de intermediarios, os quais lhe faziam crer que cesta
va trabalhando paro uma organização nacionalista clandestina,
₪

le acreditavo na identidade de Kamal Amin Tabet, e durante anos
auxiliou Tabet scm jamais FO de sua verdadeira identidade,

Eli Cohen chegou a Síria

Na movimentada 016880 de Da

masco não é difícil desaparecer no meio da multidão, mas Eli Cohen tinha exatamente a intenção oposta.
Ele tinha que elever-se
a si mesmo e atrair atenção com rapidez.
Depois de passar
al -—
los em 20661 616 olugou uma suntuosa mansão . A casa estava situada proxima 20 Quarkel 020981 60 18020150 81210.
Ao re-

dor da cosa, espalhavem-so

as embaixadas e as luxuosas residenci

as dos lideres do resime e dos prósperos comerciantes.
Cohen logo estabeleceu os seus contatos.
Suas "cartas
de credito” logo introduziram-no nos meios bancários 06 dignatarios do regime, sejam militares, sejam altos funcionarios.
Dois comerciantes extremamente prospcros competiram en
tre si para persuadir este clegante homem a casar com sua filha,
Por um gesto benocficiente Komal Amin Tebet doou a cidade de

Da-

masco um refeitorio para os mais pobre habitantes, levantando
ainda meis o seu prestigio.
ו
Eli começou a transmitir para Israel cada manha as oito horas.
Suas iransmissões clandestinas gozavem de uma prote-.
cão mara vi hosa, desde que seu transmissor estava localizado pro.
ximo ao Q.% Virio, de qual fluiam incessantemente mensagens,
ninguem poderia distinguir o ceu.
intretanto, inicialmente,
as

suas informações não eram de muita importancia.

mes

ocasionais; informações sobre movimentos

Transmitia algu

de tropas ou

sovre

as lutes no seio do governo.
\

Eli percebeu que a situação política na Síria não este,

va la muito estavel.
Ile resolveu apoiar o partido da oposição
o Baath, um partido com tendencias socialistas.
Ele tomou parte
de suas atividades clandestinas e supriu-lhes com ajudas atraentes para os seus cofres.
Os acontecimentos 1. ram que ele estava certo.
governo foi

Em março de 1963, um solpe de Estedo ocorreu.
deposto pelo exercito e o Partido Baaith tomou o

0
po-

der.
O General Hafcz, o amigo de longa data de Eli Colhen tornou-se presidente do conselho provisorio c Chefe de listado.
Ka
mal Amin Tabeit tinha agora os seus mclhores amigos nos
postos
chaves do

Coverno 0 na hitrarquia nilitor.

lili, na realidade,

tinha chegedo ao cume do

de agora cm diante nenhuma, poria lhe esrva fechada.

Sucesso,

Tinha soli

das amizades nos escritorios do Estado vzior e participava
um membro eminente nas reunioes do Partido Beath.
As informaçoes

que

Eli

Cohen

vem se tornendo cada vez mis precisas c

como

vandava para Israel esta-

importantes.

Ele man-

dou uma quantidade enorme de informaçoes militares, nomes e ende

reços de oficiais, listas de compras e de regulamentos militares,
magas importantes,

especialmente os

das 0-7 nas frontei

res com Israel, informaçoes sobre as arnos empregadas pelo exercito, os tipos e quantidades de novas : mas adquiridas, as datas

= a

que se planejava sua encrada no serviço.
Com o passar do
tempo
ele começou a conseguir informaçoes sobre segredos politicos, de
cisoes governamentais, detalhes dos reunioes fechadas dos chefes
arabes.
Alguns meses mais tarde, em seu julgamento, um oficial
sirio comentou amarzamente : “Nao havia nenhum segredo milivar do
exercito sirio que Eli Cohen não conhecesse."
Ble usava a mesma linguagem de fengtica convicção quan

do se referia a Israel, o qual e
descrevia como o “mais
vil
dos inimigos dos arabes",
Ele insistia com os lideres
arabes
que intensificassem a propagande anti-israeli e pera preparar a
guerra contra Israel.
Ele obteve os desejados resultados.
Duas
,

L

/

vezes os Seus ami vos levaram-no pere visitar as fortificações na

fronteira com Israel apcsar da proibição oficiel.
,

Kamal tambem viajava muito.

Sempre nor motivos

de ne-

gocios para a Europa ou para visitar emigos na Argentina, e
e
obvio que cada viagem destas era aproveitada para dar um pulo a
Israel e ficar um pouco com sua familia.
.
Nume destas vezes, em 13 de novembro de 1964, posições
sirias abriram fogo contra tratores israclenses que cultivavamn a
terra ao longo da fronteira,
A reação israeli fci avassaladora.
Canhoes e tanques, e em alguns minutos a força aerea israelense
focalizaram posições sirias e atingiram-as com precisão.
A força aerea siria, descrita pela propasanda como invendivel devido
aos mig-17,

não interveio.

A verdade é que os migs mal

vinham

sido desempacotados, e os pilotos sírios ainia eram incapazes
pilota-los.
Esta grande vitoria aconteceu graças as precisas
formações rornecidas por 1 1.
1
Durante varios meses o Serviço Secreto Sirio esteve
estado de alerta.
O chefe da seção Polestinense do Serviço
Inteligência,

o comandante

Tayara tinha notado que desde

de
in
em
de

1964

muitas decisoes tomadas em nivel zovernamental erem transmitidas
pela Radio

Israeli na outra manha em seu noviciario.

ho

mesm

tempo algumas decisoes super-secretas tomadas em nivel restrito
na Siria, eram conhecidas em Israel antes que os oficiais
aos
quais lhes concernia saber, tinham sião informados.
Tayara tambem tinha sido impressionado pela precisao dos bombardeios de no
vembro.
Portanto, não havia duvida de que espioes israclenses
estavam infiltrados no alto comando siric.

Tambem era obvio pe-

la rapidez com que chezavam as notícias 3 Tel-Aviv, de que era
transmitido por radio, mas onde estava c transmissor?
,
Apos al  תגsenta ti vas 86 00100082, 60818010-80.
4te que e» Paneiro de 1965 os
812108 tivcram um inacreditavel

golpe de sorte.

Algumas semanas antes, um navio sovietico tinha

descarregado um novo tipo de equipemente

sado pelo exército.

Jo ser8

do transmissão a ser u-

instalação, foi decidi-

do para verificar sua eficiencia de que sodas as transmissoes em
todas as unidades deveriam observar um Jilencia total durante 24
horas.

TOA então que os receptores

são solitaria e misteriosa. - Era a

leteetaram uma transmis-

do e-nião,

Armados com equipamentos sovizticos, os especialistas
-

4 ו9

=

do Serviço Secreto dirigiram-se a fonte de transmissão,
De acor
do com todos os calculos originava-se de Kamal Amin Tabet,
Acreditava-se que fosse um erro.
Era impossivel
que
Kemal fosse um espiao estrangeiro.
Ele estava acima de qualquer
suspeita.
Decidiu-se invadir a casa, no momento da transmissão.
Quando as oito horas o monotono bip-bip do alfabeto morse demons
trou originar-se da espaçosa vila, os agente s fizeram seu ataque.
Encontraram Kamal Amin Tabei ao lado do seu iransmissora
Assim, Eli Cohen foi capturado.

Eli Cohen cumpriu a sua missão.

Viveu em Damasco sozi

nho e morreu sozinho, sem jamais saber que o seu povo, sua familia e seu governo, fez tudo ao seu alcance para salva-los.
&1i Cohen morreu na forca sírias,

>
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A GUERRA DE INDEPENDÊNCIA
lestina,

Em 29

de novembro de 1947,

a ONU decidiu dividir a Pã

e criar nela dois Estados, um judeu e um arabe, a famo-

sa decisão da partilha.

Apos muita aspas interna entre os membros

da Orga-

finida,

₪

MD
8

nização Sionista, resolveu-se
decisão e o povo foi
as
ruas para festejar a הטrec וoficial dê criar um
Estado judeu independente.
|.
.
Enquanto isto, os arabes ja estavem com 8 resposta decles nao aceitaram devidir a Palestina com ninguem,

e re

“eitaram a decisao da ONU.
No dia seguinte, 30 de novembro, ini
ciaram-se os ataques árabes sobre a população judaica.
Este foi
o inicio da Guerra de Independência.
Esta guerra foi a mais

das.

cruel e a mais dificil de

Na Palestina viviam 600.000 judeus,

mavam 1.500.000.

TO=

enquanto os arabes so-

Israel perdeu nesta guerra 6 mil homens, 1% de

sua, população.
.
Os erabes tinham muitas vantagens estrategicas:
1) Grande parte dos territórios designados pela ONU ao Estado iu
)

deu estavam em mãos arabes.
O cerco grade em torno de Israel era total.

3 ) Israel so podia receber suprimentos pelo mar,
nado pelos ingles3es,

enquanto que os arabes recebian

dos país es arabes vizinhos.
4)

e este era domi,

O armamento israelense

/

cra composto somente de fuzis,

lhadgoras 6 9 pequenos avioes, enquanto que os arabes

tambem tangues e canhoes

:

auxilio
metra-

0

tinham

,

5) A grande maioria das vias rodoviarias estavom nas maos dos 8abes.

6) As

2691008 povoados pelos judeus cram isoladas umas das

OU=

tras e cercadas pelos árabes.

Por outro lado, os arabes no eram organizados, e 8
sua liderença estava em constantes de internos,
enquanto
que os

judeus estavam muito bem organizados, sua liderança estava bastante unida e o novo estava  בpsicologicamente pa-

ra lutar ete o fim,
A,
C,

À gmaerra pode ser dividáda em 5 fases+

B- guerra entre civis arabes e judeus -— 4 meses
entre o Exercito de Defesa de Israel contra os
D, E - guerra
z
paisos arabes que o invadiram.
FASE
A iniciative esta nas mãos

dos arabes .

As batalhas se

concentram em torno das rodovias que ligam as colonias judaicas.

0 metodo usado pelos judeus é de organizar comboios de caminhoes
o
e carros com parede dupla (sandus ohne) ou por tropas que fazem

trajeto a pe.

- 51 —

Os arabes estavam organizados em quadrilhas,

chefiadas

por Abdul Kader el Musseini.
Eles usavam um metodo de
alarma
que quando algum arabe via qualquer movimento de forças israelen

ses ele corria para uma aldeia, e desta saiam outros para convocar as outras aldeias, e assim, saia toda a população masculina

de todas as aldeias da região para cada ingidente.

A liderança israclense estava num grande dilemas manas
ter 300 colonias judias ou abandonar algumas para encurtar
final
A decisao
fronteiras e poder concentrar mais as forças.
sua
contrário
foi de não se abandonar nenhum povoado judeu, caso

posição poderia ser enfraquecida,

Nesta fose morreram mais ou menos 10 judeus por dia,

Morreram 1200 pessoas, entre elas 600 civis.
PASE B

pare e qu a

Do início de abril de 1948 até o meio de maio.

Os ingleses passam

A ini-

pontos

ciativa passa para as mãos judaicas.
estratégicos para o poder dos arabes.
Os líderes Judeus tomam uma “decisão fatal: concentram
218818, 00uma grande força de 1500 homens numa única operação .
meçoau a operaçao Nachshon (3 de abril) que abriu o caminho para
Jerusalem.
\
 סאdia seguinte os arabes iniciam tambem uma grande o-
Ramat
Eles tentam atacar os kibutzim Mishmar Haemek e
fensiva.

Iochanan para poder cercar Haifa e praticamente cortar o territo

As tropas da Haganah, junto com os kibu
rio israelense em dois.
tzim conseguem resistir e ainda saem com vantagem.
a
No dia 9 de abril as forçes do Etzel e Lechi tomam
aldeia Dir-Iassin, matando 250 dos seus 400 habitantes, caso que
Com este caso, milhares de arabes
tumultua demais todo o Ishuv.
fogem de suas aldeias aterrorizados.
Nesta alture, Ben Gurion ordena 0 início do programa Ds.
prometidos pela ONU para os judeus,
Teriam que tomar territórios
e tambem tomar terras povoadas por judeus mesmo fora das terras
desi nadas, para formar um territorio judeu continuo.
9
As primeiras cidades miistas a cair foram Tiherias
Em Daifa avisaram E população arebe que, não precisava
Haifa.
Mais tarde cairam também Tafo
fugir, mas so - mil não fugirem.
Sua liderança
Os arabes começaram uma fuga em massa,
e Tzfat.
/
'
desmoronou-se, parte fugiu e parte morreu.
eraNa operação Iftach e até a invasão dos exercitos
bes foram conquistadas quase 100 aldeias árabes na Galileia.
No dia 13 de maio os árabes bloqueiam novamente o cami

Gush Etzien, uma região com 4 kibutzim
nho para Jerusalem.
sudeste de Jerusalem cai nas maos dos árabes, grande parte

seus membros são mortos e o resto sao cprisionados.

O lxecutivo Nacional Judaico decide abandonar

algumas

בסOCS em torno de Jerusalem que não tinham mais condições

defender,

e também a industria química e o Kibuiz Beit-Arava

norte do Mar lorto.

no
de

6

ao

Nesta fase cairam 1253 judeus, 500 deles eram civis.
FASE €

 הכפה אa

Iniciou na manha seguinte 8 Declaração de Independenci,

a, no dia 15 de maio de 1948 ate o dia 11 de maio, quando aconte

ceu a primeira tregua.,

A iniciativa estava nas mãos do s

arabes.

Ainda

em a-

bril de 48, o rei Abdala da Jordania ames ca conquistar a Cisjor-

dânia toda, e recebe total apoio dos ingl es es.
Golda Meir chefia uma delegação que vai convencer
0
rei Abdala a nao conquistar territorios designados ao Estado Judeu.
Este lhe aa sua palavra.
A
O Governo Britanico nor sua vez faz enormes
pressões
politicas e econômicas s
8 obre os judeus, EE o fornecimento de petrolco e forneceram armas - arabe
Os Esípcios com medo do E rtaladimento do Rei
Abdolo.
ou que entrasse realmente em acordo com Israel,

decidem

invadir

Israel.
Peritos ingléses estimam que 0 18057 80 Israel não
resistira mais de 2” semanas.
Junto com 8 Esipcios, invadiram também os excrcitos do Líbano, Síria, Iraque, a Legiao Árabe e os Palestinenses.
A Força Aerea Egipcia bombardeou Tel-Aviv mais de 15
Ve208.
No dia 26 de maio Ben Gurion declarou a formaçao
do
Izahal, e exigiu de todos os seus comandantes trocar seus nomes
para nomes hebraicos.

A Tzahal contava com 30 mil homens

das

diversas organizações clandestinas, 0 tinha 21 mil fuzis.
A Tzehal foi-se organizando rapidamente.
Muitos imigrantes provindos da Burova e de Chipre ingressaram nela, e tambem muitos voluntarios não judeus
Nesta faze muitos

0 706629808

61

ia

tinham morrido, e assim, assumiram o comando muitos ל
tes.
Quando então o  מבprincipal de barrar a invasão
arab
ficou nas mãos dos Kibutzim,

Os libaneses tentarem atacar o hamat Naftali, mas 2600

eram.
OS sirios junto com os libaneses tentarem cortar o
da Galileia, mas seu plano não deu certo.
cercas,

O Estado. Maior ordenou aos kibutzim que lutassem

corpo a corpo.

que resistir ate o fim,

No tinham de onde experar ajuda,

Os sírios conquistaram paric

butz Nicshmar Haiarden,

norte
nas

teriam

Co Vale do Jordão e o Ki-

mas foram detido:

em Degania quando

um

chaver kKibutz aproximou-se de um tanque que estava penetrando no

kibutz e atingiu-o com uma garrafa de Molotov.

O exercito esincio,

o maior dc todos, invadiu em 2 co-

lunas: a maior junto com os gudaneses marcharam rumo a Tel-Aviv,

e a Segunda rumo a Beer dSheva 0 Hebron.
Os kibuizim lad Mordechai e Nitzarim foram complotomente destruidos, mas não
antes
de reter os invasores durante dias, e causando pesadas baixas.
Enfim foram totalmente detidos na ponte que se
chama
“Ad Halon" (ate aqui) e 32 km de Tel-Aviv por 4 avioes que
08

= 5 a

bombardeaxem.
O kibuta Negba resistiu heroicamente aos inúmeros
ataques esípcios, constituidos 00 sranges forças de infantaria,
tanques e artilharia, cumprindo assim, um importante papel moral
e estratezico.
Negzba nao caiu,
O ex Creito irequiano conquistou e destruiu a

Usina ELC

trica de Aram Naharáim.
Penetraram tambem na domaria, mas
po
fim foram detidos.
Na frente de Je rusalem, o kibutz Ramat açhel conseguiu
deter todos os ataques, mas a Cidede Velha ficou nas mãos Epa
apesar do todas as tentativas de penetração nela,
Na Cidade Velha moravem 2500 iudeus, todos os homens forem presos.
₪

ה

Fracasgaram PR as tontativas de conquistar as posi

8606 800828 08 08201 do caminho para ה
Cinco vezes Letrun foi atacada pela Tzahal.
200
homens morreram nesta colina, parte deles eram imigrantes
recem-

*-=

chegados que nem entendiam as ordens en hebraico.

Latrun foi um amargo episódio nestáã cuerra,
Ben
Cu
rion queria a qualquer preço aliviar a pressão sobre Jerusalem,

e portanto era impôrtante tomar a Colina de Latrun, enquanto que
1481 Iadin, chefe do Estado laior, afirmava que a Tzahal não
tinha condições le continuar tentando.
Un generel americano, Davi d Mareus, se voluntarizou, e

lne foi dado o comando sobre a região de Jerusalem.
A conquiste
de algunas colinas permitiu a construção de um caminho semi-socreto para abastecer com gue, alimentos c muniçoes a capital si

tiada

(o "caminho da Birmânia",

nho do heroisno?).

posteriormento batizado de

Neste interim a Tzehal consegiiu comprar 90
Messershmit e Spitíirc.
Muitos aviões esípcios foram

“"Cami-

avioes
abatidos.

Rabat Amon e Demasco foram bombardeados com avioes cargueiros.

Nesta fase, ate a princira tregua no dia 11/6/48, mor-

reram 1176 judeus, entre eles 300 civis.
A primeira 6cgua durou 4 semanas.
Estas sérviram pa
ra (ue a Tzahal a Se orzenizar.
luita arma foi comprada i
legalmente, apesar do “embargo" britênico.
Neste meio tempo tembem não faltaram atritos dentro do

próprio comando do exercito.
Ber-Guriom queria nomear os altos
comandantes entre os 6 sairam ão exérci TO inglés, enquanto
I-

sal Iadin exigia prioridade aos chefes di Palmach.
No final eles Ro a um acordão, pelo qual e dada a Isa
al Alon a
chefia
sobre a regiao de Jerusalem o uma das meis difíceis
operaçoes,
a St e "Demi", para conquistar as cilades de Lod e hamle,
que ficam entre

Tel-Aviv e Jeruúusglem.

FASE D

Se estendeu do dia 8 ao dia 1

de julho de 1948, 8 por

tanto ficou conhecida como à “batalha dos 10 dias",

Nesta

fase

decidiu-se defender 0 possível no Neguov.
Praticamente 0 kibutz
Kfar Daron foi o último a cair.
Tambem lecidiu-so concentrar8

forças c atacer o inimigo mais perigoso 10 mementos A Le gião Ara,
be que ameaçava Jerusalem e Tel-Aviv.
“imultancamente atacar o

pequeno

"Exercito da, Salvação" chefiado por Kaukagi,

na Galileia,

Assim, no operação “Dekel conquistaram a cidade de Nazareth
e
mais ura grande parte da Gelile la.
Mais uma tentativa de conquis
tar 1 falhou, mas a operação “Dani”, chefiada por Igal 4lon,
obtevo total Sucesso conquistando

50.000

Lod e  ו5 que de 18

fugiram

No dia 10 de julho cessou o fogo, e assim começou a se,

gunda breSUA.
ista foi também aproveitada para uma reorganização interna do Tzahal,
foi feita uma chamada geral no
Ishuv.
Foram distribuidas patentes e foi feita pela primeira vez
uma

distinçao entre oficiais o soldados.
FASL EB
"

A Tzanai ia se encontra mais orgenizado,

conta agora

com 120.000 soldados (todo o Ishuy são 600.000), 60.000

fuzis,

220 canhoes, 7000 carros 0 caminhoes e aviões de guerra .
0
A necativa egipcia em cumprir as condiçoes da
tregua
imposta pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, e permitix
a passacem de caravanas israelenses ao Neguev, provocou o reinicio des hostilida des,

até a derrota total do exercito egipcio.

No, operação “Cniram" as forças arabes no norte
foram
derrotadas, o tambem forem conquistadas aldeias ate o rio Litaai
no sul do Libano.
O esforço principal foi no sul,

porque . temiam uma pos-

Sivel mudença nos vlanos da partilha.
Na operaçção "1080" 88 batalhas se concentraram contra o excreito egipcio, a fim de tirar
o estado de sitio imposto por eles no Neguev.
A cidade de
Beer

dheva foi conquisteda Juntamente com os kibutzim Nitzanim e
Nordechai.,

48

8 sitiada era o cntão

foi

A derrota de uma brigada egípcia na fortaleza Iraqoweiden, perto da localidade de Faludja (perto de Bropr-Chail),
deixou-a 8191808 ate o acordo de armistício.
Um dos oficiais da
Capitao

Camal Abdel Nasser,

que

mais tarde presidente do Egito.
A Última operação da Guerra de Independencia foi
quasc tranquila Operação "Uvas — 5 a 10 de março de 1949 -

a
adu-

rante a qual foi efetivamente demonstrada a soberania israelense

no sul do deserto do lNemuev e na pequena faixa costeira de — Un
Rashrash do llar Vermelho, onde posteriormente foram construidas
a cidade c o porto de Eilat.
Qutra unidade israelense chegou
vor terra de Scdon até o isolado kibutz Ein Medi, a beira
do
Mar שנס
Assim, e Guerra de Independencia de Israel, que custou
a este pais 6074 vidas, das queis 2000 civis, chegou ao fim apos
um ano ce sete meses.
No dia 23/3/49 foi assinado o acordo de er

misticio

com o Libano ; 3

de abril foi assinado com a Trans jordá-

nia; e 20 de julho com a Síria.
cl,

O Iraque recusou-se a assinar qualquer acordo com Isra

e e praticemento o único país que continua em estado de guer

--

\ת
11

ra col Isret ate hoje em dia.

-

EPILOG0

:

Na operação

“Cnopev',

rapida invaseo no Sinai,

|
Arish.e Abu Agueila,
au

que

ד

Isal Alon houve

conquis

as

cidades

4

de

bi

É
6 לו
:
foram ne o ermisticio devolvidas

EC

Egito .

Os ingleses

declararam um ultimato

de

que se

israel

nao devolvesse imediatamente Sinai e Gaza, eles interviriam,
Pa
ra demonstrar
 לאenviou cinco
avioes
do
tipo
no
gueyv, ec estes foram derruba-
dos por
Bretanna,

Israel

da Faixa

do

fal

Ples

ara
]

qe

-

6

a
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A ONU decidiu sobre a partilha, mas não tinha recursos
per:
decisao.
Israel tinha que conquistar a força o que
-

) Todo o povo de
0

com os ₪010₪0606

120.000 soldados

ה

CEM gal =

> 60

participou de

zuerra,

Ss civis

de uma RR total de 600.000.
s do mundo todo.

6) Darante um ax

ו
9

Nuitos

consecgúiu
se
6

o partir de varios grutrans formar
pos militares o mu viados in
nexperientes.
Muitos dizem ger
ea mais dificil 6 mais cruel
que

182801 enfrentou

sem azmas
proibido

,

5
Se

”

ram 1% da vonpulaçao e lutavam

e sem 1

mas

verder cesta guertfa,

com muita fe e certeza que
y

7)

,

 מתפהמנטque dertender suas proPLןרcasas

quase

era

Estoria para ser lida no tekess
OS 35 DA COMPANIA DA MONTANHA
Gush Etzion, uma regiao ao sudoste de Jerusalem, , que
nela estavam situados 4 kibutzim, passa por mais um ataque arabe
no dia 14 de janeiro de 1948.
Os arabes ja a atacaram
algumas
vezes,

de vez.

mas

desta vez queriam dividi-la em dois para conquista-la

Mais de 1000 arabes atacaram, mas foram derrotados e ti

veram que recuar,

sta derrota deixou-os bastante frustrados

8

muito furiosos com os judeus, esperando por uma chance de se vin
Sar .

ho quartel de Jerusalem chezou uma chamada urgente

do

Gush, pedindo reforços em nunição, explosivos e material medico.
No mesmo dia decidiu-se enviar um reforço com uma compania
que
fizesse seu caminho a pe pelas montanhas,

Esta compania contava com 40 homens, em sue maioria es

tudantes que se voluntarizaram, sob o comando de um
da Palmach,

Dani Mass.

comandante

Dani inclusive foi o comandante do

pro-

prio Gush uma semana antes, c pártanio sabia co sentia o que sig
nifica ficar sem reforços.
A daida da compania foi mantida em Sigilo total,
para
que não chegasse aos ouvidos dos arabes nem dos ingleses.
No scu ponto de saída, tiveram que deixar 2 homens por
que não conseguiram convencer o chcfe da localidade a ceder-lhes
2 de seus voucos fuzis pera que tivesse armas suficientes
para
os 40.
Assim, sairam pare seu cominho 3ô homens.
Sairam bastan
te atrasados c quando erraram o caminho, virem que não chegariam

mais ate o amanhecer, c decidiram voltar.
No dia seguinte decidiu-se que sairiam do outro local
- Hartuv - 80 18 o ceminho e mais facil.
O trajeto ecra mais ou
menos de 6 a 7 horas de caminhada.
A compania saiu exatamente as 21:00 horas, ce um telerrama foi enviado a Uzi Narkiss,

que era então o chefe do

Gush,

avisando da saida do grupo.
Em principio,

cles prolongaram um pouco mais o caminho

para evitor a policia inglcsa, que tinha seu posto perto do 10Não chesaram a andar muito e um dos homens, Isrecal de saida.
01

Cafni,

destroncou o tornozelo e andava com dificuldade.

Dani

Mass tentou ir adianto com cle, mas suas dores tornaram-se impos

síveis e apos algumas tentativas mais, (1:10 horas, Dani mandou
mais dois homens o acompanhassem de vola a Hartuv.
/
A compania estava a 20 km de “eu objetivo, e tinham so

mais 5 horas de escuridao.

Este trecho passava justamente

rezião de muitas aldeias arabes,

as mesas que atacaram o

numa

Gush

dois dias antes.
Em suas costas cada um carregava 30 kilos, entre muni =
ção, exnlosivos, e material médico, o tambem estavam sem dormir,
devido a tentativa fracassada da noite anterior.
Entre 04:00 e 05:00 horas encontraram um velho pastor

7 =

arabe.

Ficaram com pena dele 8 não o maltrataram,

para sua aldeia c alertou a todos que
no vale.
um pouco,

este

correu

haviam judeus caminnando

A compania avós o encontro com o pastor mudou seu rumo
para despistar, mas com o amanhecer foram logo desco-

dos
les não tinham ouira saida a nao ser escalar um
beetos.
Imagina-se que Damontes da região o resistir ao ataque árabe.

ni Mass pensou que poderiam aguentar ate o anoitecer e entao ten
tar escapar dos arabes, ou que nesse interim chegariam reforços.
Eles não tinham um aparelho de radio transmissor, mas como estavam somente a 5 km do Cush pensaram que chaverim do Gush ouviri-

am os tiros

ec imazinariam o que

estava se passando.

88A montanha escolhida era bastante alta e rochosa,
/
sim não tinham necessidade de cavar trincheiras.
arade
infestada
Desde cedo da manha a região estava
pes de todas as aldeias, ec ate de Becr-Sheva, que se reuniram no
local para lutar e matar os judeus presos na montanha, vingandose osggim de sua vergonhosa derrota dois dias atras.
Por volta de 16:30, quando eles perderam a vantagem to
0
pografica, pelo fato dos arabes terem tomado uma montenha proxima ainda mais alta, c depois que a maioria da compania ja estava
morta, os 12 Sobreviventes se reuniram atras de outra parte rochosa, mas isto tambem no os ajudou, e eles cairam ate o ultimo
Tpdos os arebes que foram intefrogados depois da guerra de 1967 afirmarem que a compania lutou com uma bravura ineriOs ultimos cairam atirando pedras, sinal de que lutariaim
vel.
Os arabes dâniarem que
ainda mais caso houvesse mais muniçoes.

não encontraram nos corpos nenhuma bala viva.

À munição foi usa

da ate o fim causando pesadas baixas nos arabes,

que contavam

com uma enorme superioridade numerica.
Os arabes lcvaram iudo o que encontraram, inclusive as

suas roupas

c deixaram os

corpos nus abandonados.

Dois dias depois, um oficial inglês que foi investigar

o que tinha acontecido, conseguiu obrigar os arabes a carregarem
no
Mas
os corpos ate a estrada, onde pudessem ser removidos.
meio do caminho, alguem deu um alarma felso de que Judeus estavem atacando suar aeldeias 0 60108 deixaram que os corpos rolassem
montanha abaixo, até que ficaram irreconheciveis.
para
O oficial ingles não quis leva-los a Jerusalem
0
Kfex
não chocar demais seus habitantes, e decidiu leva-los a
Etzian, um dos kibuizim do Gush, e 12 foram enterrados.

Este foi o trarico fim de ume gloriosa compania que le
vando ajuda aos seus irmãos necessitadcs, encontrou a sua propri
a morte sem antes deixar gravada sua bravura e lealdade para com
seu idela e senso humano.

69 2 8 7 14
A CAMPANHA DO SINAI, A GUERRA DOS
6 DIAS,

E A GUERRA DO ION KIPUR.

CAMPANHA DO SINAI

A cempanh a do Sinai ou Operação “Kadesh”, segundo seu

nome em codigo, foi uma ofensive israelense contra as bases
Cm
gipcias no Sinai, realizada em outubro-novembro de 1956,
como
parte de uma operação combinada com os governos da França e
de,
Inglaterra, se bem que por motivos muito diferentes.

Durante mais de dois anos, Isrcel estave sendo provoca
do por inumeros ataques de assassinos infiltrados (os "fedayns")

treinados e organizados fundamentalmente pelo serviço de inteli-

gência egipcio e com o comando situado na Faixa de

Gaza.

 לtreinados para a espionagem e sabotagem,
areas matanças de civis, a partir de suas bases em
executavam barba

territorio êrabe

(crianças

de uma escola no Moshav Shafrir; pas-

sageiros de um ônibus em6 Haakravim, na estrada para Eilat;

 ו בסincendiados com seus ocupantes, ne estrada a Tel Aviv,

etc.)

\

A Juta contra os infiltradores ec as violentas represajias israclenses contra suas bascs 0 00810008 8 que lnes

davam cobertura (Gaza, Khan Junis e ou ras,

minaram com o problema,
fronteiras.

em 1955- 56), não ter

pelo contrario,

aumentando,

a tensão nes
,

Neste intcrim, aumentou e ajuda militar do bloco sovie

tico ao lgito 6 8 Síria, iniciada com o acordo tcheco-egipcio pe
ra a venda de armas (1955), que proporcionou ao Egito  התט6

quantidade de crmas modernas, para as quais Israel não tinha res
posta (Jatos Mig 15 e bombardeiros Ilyushin-25, tanques T-34,
etc.)

O moderno arsenal egsípcio começou e cumular-se ameaçadora

:

mente na Peninsula do Sinai.

Por último, a frente politica-militar agravou-se, quan

do o monarca jordaniano aderiu ao acordo militar sírio-cgipeio,
repefechando o cerco em volta de Israel (esse erro voltaria a
—

:

tir-se em 1967).

4 nacionalizaçajo do Canal de duez, por Nasser, So conpara
firmou o bloqueio de via internacional e do Golfo de Eilat

A
a navegação  ו וem direção a Ásia e África Oriental.
e
mesna nacionalização despertou a violenta oposição da França
dos
s
possuidora
da Inglaterra, as ur potencias curopcias
principais interesses no Canal.
Foi assim que, por motivos bom diferentes,

embas potências encontraram-se na mesma frente,
base para o acor do secreto de Sovres,

Israel

o que serviu

e

de

no qual se combinava a in-

tervenção no Egito.
À companha militar israclense começou no dia 29 de oudo
tubro de 1956, com o lançamento de naraquedistas no coração
Sinai,

perto do desfiladeiro de Mivla.

59

fm 48 horas,

as brigadas

israelenses acabaram com o poderio militar egípcio no Sinai

8

conquistaram 2806 parte da península, detendo-se e 15 km do Ca
nal de Suez, ante o “ultimatum" anglo-frances de interromper
a
luta e “ebandonar" a zonc do canal,
A obvia recusa egipcia
de
recuar do Canal, que nem havia sido atacado por Israel, serviu
de pretexto E iniciar a conquista dele vor parte das
forças
acreo--navais
anco-britanteas.
 לbritânicas, erros de planejamento, Es
vio-
lentas ameaças soviéticas

e sobretudo a pressão norte omericana,,

detiveram o avanço franco-britanico, imediatamente apos 8
con-
quista de Port Said.
Enquanto isto, forças israelenses conquis-
taram a Faixa de

Geza e o extremo sul da península

Sheik ou Mifratz Shlomo).

(Sharm el

No dia 15 de novembro os combates ter

minaram e começou a lute politica.

Sob a pressão norte america-

ne, Isracl teve que recuar do Sinai ate o dia 22 de janeiro
de
,1957 e de Gaza ate o dia 10 de março, recebendo em troca a ga-
rantia dos EUA para a liberdado de navesação no Golfo de
Eilat,
e a nresença das Forças de Energência da ONU na faixa de Gaza 86
nos E de Tiramo

ento os forças da ONU como as garentias norte america

nas demonstraram sua ineficácia em 1967,

quando Nasser

expulsou

os primeiros e novemente bloqueou o Golfo de Eilat 8
navegação
israelense,
Contudo, as garantias,
a presença interne61 86
a
destruição do exercito egípcio 0 das veses ב90 "78802מ8" סם
Sinai e Gaza, assegureram o. tranquilidade na fronteira egipcio-israclense e a navezação pelo Golfo de Zilat, durante os dez anos
seguintes.

À Campanha do Sinai provocou grandes polêmicas em
18-rael, não tanto pela sua realização, nos pelo acordo prévio
com
as duas potências coloniais europeias.
militares
O ecordo, justificado por 0 siritas razoes
t

(assegurou o aprovisionemento das imprescin1017018 82088

france-

sas e a proteção acrea para as cidades israelenses, diante da re
“vequeze do sua pequena força aerea) oral entu a
imagem
apaonde
Mundo,
Terceiro
no
e
polí!tica de Nasser no mundo árabe
receu como um lider enti-imperialista, colocando Israel no desagradavel papel de colaborador do colonialismo decadente.
E
O

lativa

A Guerra do Sinai terminou com a completa vitoria mili
tar israelense e, em alzumas vitórias, para a segurança e a economia do pais, mas íoi tambem uma grande vitoria polittica de Nes
Ser.
O número de mortos israclensos, nesta guerra, foi
de
oude
29
dia
o
ete
ência
Indegenc
de
Guerra
da
fim
o
Desde
177.

tubro de 1956, cairam 1176 80182008

No plano operativo, se e Guerra de Independencia

foi

para Isracl uma guerra de 5028018880 6 heroismo, na Guerra do Si
nai começou a dâstacar-so a capacidade
e a ousadia de suas forças.

tutica,

de

planejamento,

GUERRA DOS SEIS DEAS
pp entre

gito,

Jordânia,

ete

dia 0 ão mesmo mes

dire

גב

de

1967.

,.

o

Israel e quatro peíses érape

Síria o Iraque - desde a manhã. do dia 5 de junho

O descne-dear dos acontecimentos que levariam a Guerra,
começou com a entrada da, EEN varte do exercito exipcio na po

ninsula do Sinai, onde dispos suas forças de tanques, artilharia
e infantaria em posição ofensiva, diante da íronteira israclense,
E
Enquanto
Israel mobilizava seu exercito do reservistas
a espera dos acontecimentos,

Nasser exigiu que a ONU retirasse

suas 102088 e seus observadores de Gaza c de Shorm elSheikh,

exi

gsência15 rapidamente atendida pelo então 8002600016 Geral da Orga,

nizaça

Mundial, U-Thant.
im seguida, Egito bloqueou o Golfo de Eilat para 2 Na
במסטסנק סהסהפסט0מ66  טס812192108 8 Israel, e iniciou uma onda
de

proclamações radiais

e

televisivas sobre a iminente 0

que

acabara com o Estado Judaico.
Fracassaram as tentetivas israclenses

de obter cumpri-

mento da garantia nortc americana no Colfo de 8.
Dias mais tarde, 201 ossinado um "Acordo de Defesa” cr
tre a Jordania c o Egito, segundo o qual o exercito c o territo.
rio jordaniano ficaram sob o comando egípcio.
Um acordo
geme
lhante foi assinado entre o Egito e Iraque.
Diante dessa combinação de clementos, muitos dos qua;
foram considerados, inclusive isoladamente, por Lercel,
"Casus Beili”,
o soverno de Jerusalem - Que neste interim

transformou - "07000 0 emergencia nacional”,

con
E

com 8 particiy

7

ל,"

çao de quase todos os partidos políticos e com Moshe layer
com
Ministro da Defesa - decidiu iniciar um ataque preventivo.
Em rapida e arrasadoras operaçao aerea de menos de tres

horas de duração, toi destruída, em  וgrende parte da força
acerca egipcia.
O mesmo aconteceu, =. qumas horas mais tarde, con
as forças aercas da Siria o da די
1סמ1ט6718, 80
-מ18מ01
quos acroportos militeres iraquianos receberam a visita 808 מסקe

bardeiros igraclenses
Por 1berro, as forças blindados, paraquedistas e inían1
teria israclenses destruiram
o exercitc egipeio fortificado
em
Gaza e no Sinai, poderosamente armado «vm equipagem sovictica, e

chegarem ate o Canal de Suez, cuja mar ;m oriental foi conquista
da,

-com exceção da cidade de Port Fuad

no extremo norte

do

Ca-

nal.
Forças marítimas e aero-transpor sides conquistaram,
את
voz mais,  מעמנוס1 010 0080%010000 »+ oeuipação da peninsula e
garantindo » navegação para o porfo de filo,
Em resposta aos bombardeios
8 vários lugares da frontoira com a Jordania, 8 8 conquista pclos jordanianos do Palacio
das Nacoes Unidas em Jerusalem, o pesc da ofensiva israclense co
meçou a

dirigir-se

para a 1202096

000

dm uma rapido cam

panha de dois dias, o exercito cordancno 06 várias brigadas blis
dadas iraquianas foram destruídas na iisjordania, completando-sc
essim a conquista da regiao, ate o ri
Jordao, pela força israc-

או ארי

1086, 6 8 ça da cidade velha de Jorusalem, simbolo ns torico da
ndevendeência 0 da uni dade9 espiritual do vovo judeu.
sofrer
E quinto die de Suor, e tambe 1 aqui, apos
m
no
vele
de
lula,
ne,
prolongedos bombarácios coni
08 lributzi

Galileia vuperior,
na
“ms

Isreel etacou o DOTE icado planalto de Golan,

fronteira siíria.
aa

de ms

qe

ךש

pos

רא דג

dois

dias

de cangrentas

UCS s
lutas

foi conquistado

o

objetivos.
O Gclan, um planalto de 50 km de frente, por 20 kú de
profundi dedo Toi copturado junto com sua copital administrativa,

RKuneitra, o a bandeira israclense foi hasteada sobre um dos
picos do Monte leymon, de alto valor estrates
.
Às novas fronteiras israelens es
4 inegavel valor mi/
litar permaneceram cute
8 Guerras do Yon Kipur, em outu=
veis ate a
bro de 1973.
ks baixas israclenses desde 1956 te 1967 foram
de
795 mortos, e durante o (Guerra dos Seis Dias ,  מפי רפס003 -18286
A

וח

,

4

1

'

Na creo. internacional, a inacre ditavel vitoria israe
lense produziu esfriamento nas simpatics da, oninião pública mun
dial, diante do “David israelense” que se converteu em pa CERs
2
elem do “rovocar o rompimento das rela çoes
diplomáticas8 entre Is
racel e os paises do bloco sovictico (com exceção da Roménia. e cu
ba)

e tres paisos radicais

da África

(Ghana,
Guine e leli).
,

|

16 פעו סמפבק6מע0 0000800  מט060126 0 “boom” economi21219
co 6 auto-confian ço 3 que demonstraram pos teriormente ₪ excessi
VOS =

GUERRA DO YON KIPUR
atmosfera de
= pexriodo 88 1907-73 criou em Israel uma
O cara Tor naturel
tranquilidade e confiança quaso abeoluta .
1
novas fronteiras
sua,
distância dos centrros vitaig de Israel; o

nológico entre Is ra el Fes) os pai HI AO
abes de* DO em
os constantes fracc BE OS militares dos ara
inegavel desnível

aaa

-

Uo

מ

e especialmente desde 1967; o fracasso “de

₪

2

E

axabes:
diante,

suas iniciativas

גר

Tre eu e, jp

a

נם

“a

23

2.0

ra
3
lesgaste da equipa
od 5
diplomaticas para obriigar Israel
a raiz da expulsão dos8 tecnicos sovitticos
gem militar eripeia a
em 1972, vodos estes clemontos confirma em, para a opinião publi
cã e para e direçao politica e militar ce Israel, a convicção ae

que a suerra 0 preticomente impossivel.
=

A dispendiosa mobilização de rescrvistas como
medi da,
Ão
dora
concentração
de
1973, diante da 0 açe
preventiva em maio
tropas Boipeias em tfrehtie ₪0 Canal de 1 a 4a terminou sem consequenci as
9 confirmando a, impressão isra: ..e6 de que “as probabilidades de uma, nova gue rra são minimas '
ecra
las, “ustamente o congelamen ;2 do “Status-quo *
arabe
e
os
preparatiperspectiva intoleravel do ponto de vista
vos para a sucrre continuaram-se sfetu ado em Segredo
Foi essim que, enquanto Isra:l Se revoltava com a renterroristas מ
dição do governo austriaco diante dos 1
Llestinos que se haviem apoderado dc um jumero de emigrantes
q
,

DO

O

iszoncias

deu-sovicti cos a caminho de Israel, es condições começaram a modificar-se renidemente.
,
Ho início de outubro de. 1973, os cxér citos do Berto

da viria fortificoram mais ainda suas forças concentradas
ne:
fronteiras com Israel, mas o Serviço de Intelizência Milijar de
Israel explicou 0 fonomeno como "simples manobras”, de
E cordão
com sua. ideia preconcebida,
No dia 5 de outubro, ia, eram evidentes os sinais de
minento guerra, e começou a mobilizaçao parcial do exercito isra
01086.

[0 818 6 de cutubro,

0626 do listado laior,

madrugada do dia de Yon Kipur,

Major General

0

David Eleazar, preveniu

E

Primeiro linistro Golda Meir da iminência do ataque erabe, e pro
vos 8 mobilização total do exercito c a descarga 00 00082080
pe acrco preventivo sobre os exóreitos inimigos.
Colda Meir
a-

provou a primeira medida, mas rejeitou a segunda,

considerando

preferivel esperar o ataque arabe, o que demonstraria claramente
20 mundo, e Sem margem de erro, quem e o responsável pela agr
רב
א ר
são.
O gabinete israclense aprovou a decisao,
Nesse dia, as
14
noros, começou o ataque arabe simultanco cm ambas as frentes.
A artilharia ca força aerea do ligito bombardearam as

instalações israelenses no Sinai e todas os posições
fortificadas na margem oriental do Canal dé Suez (a denominada "Linha Ba:
Lev").
Utilizando o ultra-moderno equipamento de pontoes do +0

bricação Sovietica, lonçaram uns 70.000 soldados 6 1000

tanques

para atravessar o Suez.
Do outro lado do Canal havia 200
Ge
ques israclenses ec um pouco mais de 300 soldados que compunham
guarnição da linha Bar Leve
Apesar das constantes tentativas

Força dercea isreclenso de deter o avanço c destruir as pontos, «

maciço jJescquilibrio numérico,  םgrande concentraçao de Toguetcs
onti-acreos egipeios SAL-2, SAM-3, SAY-6 e SAN-7  וque
fi Db io
densamente a regiao da travessia, c o uso em gre
080018 de
guetes anti-tanque vazzer, permitiram aos egivcios ל
2

om dois tios, quase toda a lirha Bar Lev, capturando ou causande
E destrui são e a morte do quase toda é equipo e as forças israc-

pesar da| rosistencia de duas

ros יי

brigadas blíndadas

O

2

e

lenses
situadas na fronteira.
Jo norte, por volta de 40.000 sol
dados e “800 tanques sírios penetraram nas colinas a Golan, € am
da força

₪6-

consc muiram penetrar an) vximodamente 15 km,

perto da fronteira israclense de 1967,

ate

i:'ovocando a Isroel gran-

dos baixas em avioes c ça
Neste vipaço de tempo,
Israel.
mobilizou urgentemente seu cxercito de : 002718988
0 0
ô de outubro, o linha de Taiato foi 08% jrlizada, ainda que a um
custo gunamente alto.
Os avioes israelenses atacara | objotivos militares
no
coração do usito e continuaram destruin |) pontes sobre o
Canal

de Suez, enquanto o avanço inimigo era I>»tido a uma distancia do
3a 10 km do Conal.

to norte, a Iorça Acerca Israc onse obteve o
soluto do ax,
Diante de iminência do perisgc para a populaça

da frente norte

(Kiriat Shmona,

Tveria.

= 63 ₪

Hetzor,

ete.),

E

dominio
civil
o

sovernc

israelense deu prioridade a expuls8.0 das forças sírias
nas
se.

Cente-

de tanques airios foram destruídos no O isracien
Com o bombardeio de localidades civis israelenses pelos 10-

guetes terra-terra sírios Frog (kibutz Gueva e Migdal Haemek), a
Força Aerea Israelense iniciou um ataque com 06858005 898
contra objetivos militares e economicos sírios.
O Ministérios
de Guerra de Damasco, usinas elétricas, refinarias petroléferas,
e instalações similares em Banyas, Homs ec outras cidades
foram
arrasadas.
lim poucos dias, as forças sírias foram destruídas ou
expulsas do Golan, junto com as brigadas iraquianas e
jordanianas enviadas em sua ajuda,

No dia 10 de outubro, a União Sovictica, que havia cha

mado os países arabes a acudir em ejudc ao Egito e Siria,
comegou com a maciça entrega de armas e  שיו802 dois 081888 , 8traves

de uma ponte aerca,

Quatro dias mais tarde,

no dia 15 de

outubro, os Estados Unidos iniciaram, pór sua vez, a reposição
de armas a Israel para equilibrar a ajuda soviética aos arabes.
Enquanto os israelenses continham o exercito egipcio,
suas forças fruzaram e linha de cessar fogo de 1967 e penetraram
20 km no terrdtorio sírio em direção & Damasco.
No dia 13 de ou
tubro, as unidades israelenses estavam a apenas 40 km de Demasco.
No mesmo dia, os esípeios tentaram furar a linha
de
contenção israclense e avainçar até os poços petroliferos de
Abu

Rodeis e em direção ao centro do Sinai, mas tiveram de recuar de
pois

de perder mais

No dia 16,

de 200 tanques c sem causar quase baixas.

o presidente Sadat declarou que o Ezito con

tinuara lutando até recuperar todos os territórios perdidos

los arabes em 1967,

pe-

c ate que "sejam rostaurados os legítimos di.

reitos dos palestinos".

No dia seguinte, a Organização dos Pai-

ses Árabes Exportadores de Petroleo (OAPEC) anunciou no

Kuwait

que a produção arabe de petroleo :sere progressivanente reduzida,
5% por mes,

ate que

Israel recue de todos

os territórios

ocupa

dos .

Mas, ao mesmo tempo que vadat fazia seu discurso,
0878 uma reviravolta na frente egípcio-isrraelense
No dia 15 de outubro, uma força Bj orao ebriu

come,
uma,

brecha entre as linhas egípcias e cruzou o Canal de Suez em הי

te a Duwmeir-Suweir, ao norte do Grande Lazo Amargo.
No dia seguinte, sangrentos combates sacudiram a regigo da cruzada 8
0
corredor que condúzia a ela (Missouri, Tirtur, A Granja Chinesa,
Lexicon, étc.), c a força isreclense ne margem ocidental do
Canal avençavo em todas as direções destruindo 88 08888 886
foguetes antiaereos e outras instalações militares limpando o terreno
para a operação da Força héx מס

;

Durante os tres dias seguintus, o alto-comando egipcio
parecia nao estar ciente da ameaça que pairava sobre a retaguar-

da do IT e III exérdito, concentrados no Sinai, enquanto as for-

ças israelenses na marzem ocidental do Canal qe  גcresciam enormementie, estendendo-se, ao norte, em direção a Ismailia,
no
sul, em 0a
> e uns 25 km dentro do Egito, ate atingir
o km 101 da estrada Cairo-Suez-

- 64

No dia 21 de outubro, o contato entre o segundo 0
0
terceiro exército esipcio foi completamente cortado,
dependendo
a ligação 0 ultimo, que ocupava a metade sul do Canal de
סנס
com a rctaguerda egipcia, da cidade de Suez.
é
|
Durante os primeiros dies de guerra, quando a vitoric
arabe parecia estar gorantida, o Conselho de Segurança da
ONU
permaneceu inativo, diante da nesetiva sovictica em cooperar com

ashington na imposição de cBssar-fogo .

Quando a derrota sirie ficou evidente e total, e o de-

astre 081010 parecia iminente,

a URSS tomou à iniciativa.

No

dia 22 de outubro o Conselho de Segurança aprovou a resolução 330
proposta, em conjunto, por Washington e Moscou, chamando
ambas
as partes a interromper todas as operações militares no prazo de
As forças egípcias e síriaas nao respeitarem O cessar12 horas.

fogo e, pelo contrario, o Terceiro Exército esípeio continuou ia

Apos
zendo desesperados esforços pera evitar o bloqueio total.
aguardar 12 horas, o exército israelense continuou seu avanço em

direção ao sul do Canal, conquistando, ate o dia 24 de outubro,
AS
o porto de Adabia no Gonfo de 0065 e o cume do monte Ataka.
sim o Tercciro Excrcito e a cidade de Suez ficoram completamnemte
sitiados.
Trinta mil soldados esípeios e centenas de tanques fi
caram sen cobertura de foguetes antiaéreos e sem possibilidade

de reabastecer-se de agua, alimentos ec munições, no sufocante
De acordo com a opinião de analistes
clima do deserto do Sinai.

militares, sua destruição cra questão de dias.

Boatos de uma possível iptervenção sovictica em socor-

ro ao Esito e o estado de alerta decretado como resposta, nas ba
Uma scSes omericanas, colocarem o mundo em situação perigosa.
gunda resolução do Conselho de Segurança, aprovada no dia 24
de
outubro, conseguiu com que desta vez o cessar-fogo fosse definitivo, o que 00280100 80 linhas de combate bem a tempo de selvar
o exercito exípcio.

O fim da guerra não pos um ponto final nos combates,
que continuaram até a assinatura dos primeiros acordos de separa
ção das forças em 1974,

nem com a guerra cconomica.

No plano militar, Israel sofreu 2569 baixas e aproxima,
damente 300 prisioneiros, em frente de um numero desconhecido de

mortos e 3000 prisioneiros arabes.
No campo de betalha,

e levan.o em consideração 0 808-

vantajoso pornto de partida, a vitória israelense foi

decisiva.

No Golan, os sírios perderam mais de 1900 tanques, foram expultiveram
sos de todos os territórios conquisteccs inicialmente €
frente
Na
territorio.
proj0
que recuar, mais ainda, dentro do
cgi=
1018, ₪ vitorio, belos não foi ão total, sa que os

pcios continuaram retendo

duas faixas Jia margem oriental do

ca-

Mas, a partir de uma ana
nal do Suez, de ê km de profundidade.
era
lise dinamica, a evolução dos acontec rentos nessa frente
francomente desfavoravel 808 68100108 no momento em que foi im-

ridade israclense cvidenciou-se uma
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O

a 001posto o câssar-fozo, e grande parte d: suas tropas estava
Nos combates a:reos ou navais, & superiora de ser aniquilada.

v:>z mais.

Apesar de tudo, O inteligente uso do petroleo como arma política e as vitorias arabes iniciais quebraram o " gtatusquo" político, iniciaram um processo de recuos toיי1 8181205
elenses

e aumentaram o isolamento internacional de Jerus além.

(Todos os paises da Africa Negra e Cuba cortaram suas

relaçoes

diplomáticas com Israel?.

iniciaÉ difícil prever se a dinamica de neggociações
direda apos a guerra do Yon Kipur, levara o Oriente Médio em
e
ção a um entendimento pacífico, ou se, pelo contrario, novos
violentos combates varrerão a perturbada região,
A gpecente reviravolta com a ida de Sadat a Jerusalem 6

s atuais negociações de paz, se não trouxerem a tão 2 יי

paz,

pelo menos

008 que não so

ras, mas tambem os arabes,

ou melhor,

quanto prejuizo  לשהtodas

Israel cançou de tantas

guer

os 0 10108 מ

estas guerras,

e quanto lucro po

dem obter de uma futura paz.

Pontosparaomadrich:
Ou por intermináveis ata1) Todas as guerras foram provocadas.
“Cauques terroristas ou por outras condições que levavam a
sus

Belli”.

um pais a outro,

guerra.

por

Esta significa qualquer condição imposta

os dois sabendo que levar

inevitavelmente a

Por exemplo, o bloqueio do Golfo de Eilat para a na-

vegação israelense significa a paralisação de envio de petro2)

160 a Israel, fato que este nao poderia aceitar.
O apoio sovietico aos arabes

em todas as guerras

3) O grave dilema do governo israelense na vespera da guerra
Yon Kipur: fazer um ataque aéreo maciço pare enfraquecer
possível ofensiva árabe e passar por agressorres soiírendo

Sraves consequências políticas
pegou Isracl de surpresa.
4)

as

ou esperar o ataque arabe que

À nao intervenção direta da Jordênie na Guerra de 73,

foi previamente ameaçada por Israel, e não quis repetir a

de 67.

do

porque

surra

Estoria para ser lidano Tekess:
Jerusalem...

Nao quero voltar ali nunca meis,

Encontramo-lo narua, no dia seguinte a batalha pela Ci
-

dade Velha,
Nos 0000618008 66
Paraquedista, jovem, reservista.
Havia apenas uns poucos meses que tinha concluido seu
serviço militar.
Kibutznik, duro, nos surpreendeu por sua since
dam

ridade e por sua riqueza interior.

Descansamos com ele em um pe

queno cafe, e enquanto bebiamos algo escutamos um relato pessoal
de um paraquedista que participou da conquista dc Jerusalem,
6
diu-nos que não percantassemos detalhes pessoais scus.
Sua historia abarca 3 dias, e aqui esta cla:
Jorusalem.
mens.

A ordem de mobilização chegou a mim quando estava
en
Pui ao lugar da concentração com todos os outros hno-

Nos

deu um pouco de raiva porque queriamos

te do Sinai ou da Síria,

estar na fren-

e não acreditavamos que algo iria acon-

tecer em Jerusalem.
Ainda mais éramos paraquedistas da reserva e não do c=
xercito regular e nos parecia que estavem nos desperdiçando.
שו
riamos fazer a nossa parte.
Quando escutamos que Hussein voou

ao Egito a moral subiu um pouco, mas continuamos som crer que al
go serio iria acontecer.

ו

No dia seguinte escutamos
No domingo, nos liberaram.
.
pelo radio que os egipcios atacaven.
Voltamos a base, pusemos
cn
os uniformes c esperamos. Pela radio começava e convocação
codigo das unidades.
Estavamnos porntos para sair.
Por volta das 9:30 horas, a artilharia jordaniana como
000 a atirar,
Pensavamos no entanto, que o faziam somente para
impressionar os 8 arabes,

mas ai escutamos que cles entra-

coisa
Entendemos que a
rem no Palacio do Comissionado (ONU).
desta vez ia ser seria, norque com 1880 0168 haviam se posiciona
do a poucos metros de nos.
Nos manderam roconguistar olocal.
Ai não 800200000 u
ma batalha de verdade, simplesmente os botamos para correr.
Dis
pararam alguns

tiros,

e certo, mas nao muitos.

Sinceramente

os

fizemos correr em um segundo.
Umas posi
4 ação seguinte foi a 002001508 80 2000608.
mais.
tudo
e
areia
de
çoes fantastidas: cimento nrmado, bolse:
₪ deles j2 não existiam, e os
Não inteeviram muitos avioes.
nossos estavem atarcfados no sul. Nos mandaram alguns “PUGA*,
Yi

2 caindo.

inimigas,

Um explodiu no ar,

o outro caiu sobre as posiçoes

Me parece que o piloóto £oi

“srido e logrou fazer

mi estavamss

Sua

deitados e eles vonita-

parte antes

de ser morto.

alecum dia.

Simplesmente não consceue imaginer que algum dia ter

em
Vamos 0 1080 60889
ron sobre nos tudo o que tinham,
suas posiçoes.
de
Quando se ingressa pela primcira vez na luta algo
morrer
estranh o-ocorre: você nugica poderia imasinar que pudesse

7

minaria assim: Pumi e pronto.
E quem havia tomado meu lugar?
E
algo mais: nao se jmanda para a luta soldados inexperientes.
Te
5  סinimigo quem val 6 יח8 valor.
deixam esperar.
Vcs
que teus companheir os 0 caindo à tua volta; sao teus amigos,
e você se enfurece.
Não € de todo logico, nas é assin.
Centenas
Todo o tempo, es balas assobiavam ao redor.
de bombas e de balas,
De repente, senti um so silvo prolongado,

1

que perecia amais

terminar,

torou a poucos metros de mim.

e que me vinha de cima.

Um de meus companheiros caiu mor-

to e cu senti uma pontada no coração.

segundo apenas,
fresco.

A bomba es

Assim, nêo mais, por

Leventei a mao e senti o sangue que jorrava,

um

Aconselhêram-me que pusesse um pano sobre o ferimento.

Não me doia nem me ardia, mas senti raiva.

que adquiri valor.

Foi nesse momento

Havia alguns tanques coRecebemos ordem de avançar.
nosco, masrnão serviam para limpar os redutos prufundos.
No ata
que, cada um tem que arranfar-se sozinho.
vês os rapazes
que
vão caindo e não podes imaginar que pode te acontecer o mesmo .
Segues "as ce
Já no segundo ataque sabes o que te 0086 0007002.
gas" e corres como um condenado.
Alguns metros adiante corre um

Por isPor mais rapido que corras, não o alcançaras.
oficial.
so tombaram tantos deles.
Atira-lhes
De repente te encontras na posição inimiga.
A cada momento aumenta o teu me
granadas e a varrer com a Uzi.

do c te enfureces mais c mais.

Quando terminamos ali, nos deixa

E entao, nos mandarema Cidade Velha,
rem descansar.
Lá, nos coube lutar face a face e casa depois de casa.
:
e
No deserto 6 itrente: La ha avioes
Isso e o pior do mundo.
tanques

e todo o problema e mais

de longo.

Face a face é outra

E, bem, sequremente, matei
Ali, matei o primeiro meu,
coisa.
Porem, para mim, cle foi à 1º, porque ao: anterio
outros antes.
um
Vi, de repente, esse honem que saiu pela porta,
ros nao vi.

negro enorme.

Nos

contemplamos por um momento c soube que o ti-

E certo que o
nha que matar, cu, pessoalmente; outra não nevia.
caso todo durou menos de-um segundo, porem me ficou gravado como
um filme em camara lenta,
608201 80020 0186 68800 8 0000128,

0 81268 2076 0

Fui movencomo minhas balas salpicaram a parede 2 cua direita.
2
do a Uzi, creio que lentamente, até que o alcancei no ventre.
le se dobrou sobre os 100108 e então levantou seu rosto deforma
e por fim, lhe aDisparci outra vez,
do pela dor c pelo ódio.
vomito! tamoem quando vi.
Havia tanto sangue...
tingi a cabeça,
da
A maioria deles h avia participado
eram os demais rapazes,
Campanha do Sinai (em 1956) c a coisa não era novidade para eles,
me deram acua e me disseram que sempre c assim na primeira veze

Depois percebi que havia  הnele todo o pente da metralha
dora.

5 verdade o que se diz.

Quanto mais segues, mais indi

ferênte te tornas, 0 ao mesmo tempo, te acostumas mais e erres
menos .
Porem, esse momento não podoret esquecer jamais.
Enquan
to Seguimos combatendo mc importave menos,
Varios companheiros

,/

tombaram, um apos o outro,. e emcomeeci e enlouquecer. Queria ma
ta-los, e ao mesmo tempo, não vê-las. Queria ser ferido para a סנסtodos queriam isso. Simplesmente, veis de casa em casa

pelas escadas, sóbre og telhados e vais dizendo para si mesmo:
outra casa mais e saio, e então; tem outra casa e mais outra. Pou
co a pouco o fatalismo vai te dominando. Ow te matam ow não. .MNo

depende de ti. .E por.isso, - simplesmente segues , com medo e com
ódio, 6 68 pensamentos dançam na sua calieça como as balas que sil

vam por todos os Lados sem que saibas de onde chegará a proximãe-

Quando nos enfurecemos mais ainda, deixamos de ser seres humanos.

Cada um

tomou o aspecto de procurar sua ,jpresa e de suas entranhs

saiam rugidos. A umica coisa que queres 6 matar e matar. Te con-

verter numa fera.
\
Sucederam coisas.
00 6 posso conta-las.
O comandan
te deu a um dos prisionciros 0 סגe para beber.
O jordaniano bebeu, tirou uma faca detras des costos c ofundou-a no comandante.
Coisas como cssas.
Claro que matamos o prisioneiro.
Não nos
culpe.
:

O certo 6 que não tocamos nos civis.

Matar um goldavo

não 60 o lnesmo que mater um civil.
Avesar de tudo, os rapazes
conservavem a piedade.
Um grupo de civis saiu de uma casco e pediu comida.
Engotilhet a Uzi 6 1208 81880 0 retrocedessem.
Meu companhetro entrou  מסuma cosa c tdrou de 1ó. vórios pães.
Foi ate onde eles

estevam e lh es

cessou.

eram civis.

deu.

Eles

correram em dire ção

a ele, gritaram, arrebataren, ate que não o podemos ver entre ct
les.
Rapidomente se calaram, c começaran a retroceder, depois a
correr, e fugiram.
Elec estava jogado ali, meu companheiro, com
um punhal no eine o
Grátava, rusio: Nºo, N£o!
Porque?
0
Contudo,

Nao eram soldados.

Os soldados

são elgo diferente.
Esses não parecem 70260.
100 80 0020600 que
sejam serem humanos com femilias.
Chegamos ao pórtico de Saint Stevens e vimos o luro
des Lementações pela abertura.
O vimos.
Então acordamos.
Descemos aos pulos as escadas, direto para o Muro.
Chegamos entre
oS primeiros.

Os rapazes

cstavam demasiado cansados para poder

menter-so de po.
ventaram junto ao Muro, abragando as pedras.
Bei javam-nos ce choravam.
Todos cheramos.
Para isso lutamos, de
pois de tudo.
Terminamos.
O unico que faltava era ocuparnos
0 podiamos
O pior cra nos descansos.
dos franco-atiradores.

comer nem dormir,

Pensavemos somente nº luta.

Unicamente bebic.

mos e pensavemos.
Recordo que costumava olhar minha Uzi.
Parecio tão inocente... Um simples pedaço de metal brilhante, como
₪ a₪

uma pessoa Sorridente,
Creio que esses 3 dias me acrescentarem
5 enos.
Meu
pai costumavo dizer sempre que até que um homem não

passe pela guerra, não é um varão.

Agora sei que tinha razão.

& parte de 'Jucação de um homem,
Porem, para que saibas, e preAmim, mc consta que eu ja nao voltaforivel renunciar a isso.
AnAo sair da guerra tudo hagia mudado.
rei a ser o que fui.
tes, tudo cra fresco, novo e maravilhoso,
O sol, beber, o banho,
correr, passear... As coisas que antes ne irritavam mec parecem
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