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APOSTOLI  AI SIONISMULUI
CLIPE DE SIONISM  (I)

 SIONISM (ZIONISM) = Mişcarea Naţională de Reaşezare a Evreilor în ‘ţara 
Sionului’  şi  de  formare  a  statului  Eretz  Israel  (nu  este  neapărat  o  definiţie). 
Dezvoltarea mişcărilor Sioniste în ţările Europene şi SUA (jumătatea sec. XIX – 
sec. XX) devine motorul şi sponsorul principal (prin organizaţiile de tip Joint) al 
diverselor  etape  ale  Reântoarcerii  Evreilor  pe  un  tărâm  pe  atunci  arid  şi 
neprimitor ;  fenomen  social ce  poartă  numele  generic :  ALIA. Conştiinţa 
naţională se dezvoltă în comunităţile evreieşti din Europa secolului XIX în baza a 
doi vectori sociali:
1.  Manifestarea  simultană,  în  comunităţile  din  Europa,  a  două  stări  de  spirit 
contradictorii: 
 De integrare în viaţa cotidiană a populaţiilor majoritare a evreilor (şi în unele 
cazuri, la asimilare prin căsătorii mixte).
 De rezistenţă şi organizare în faţa manifestărilor de intoleranţă şi antisemitism 
din partea populaţiilor  din alte etnii majoritare. 
Cum această  succesiune  avea  timpi  diferiţi  în  diferite  ţări  Europene,  inclusiv 
Imperiul Rus, comunităţile evreieşti erau într-o continuă căutare de soluţii. 
2.  Formarea  conştiinţei  naţionale.  Ralierea  evreilor  în  jurul  Rabinilor,  ca 
exponenţi  ai  Credinţei  Mozaice  şi  a  voinţei  Liderilor  Sionişti  de  a  organiza 
Reântoarcerea Evreilor în ‘Ţinutul Făgăduit’ pentru a reface Ţara lui Israel. Asta 
cu toate că,  de nenumărate ori,  au existat  conflicte deschise între  rabini.  Cu 
toate că multe familii de evrei din clasa de mijloc nu realizau de ce să plece în 
pustiu  când  o  duceau  foarte  bine  acolo  unde  trăiau,  împreună  cu  populaţia 
majoritară. 
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De aceea primii care au plecat au fost cei sărmani – schnorerii1. Un mare număr 
de emigranţi au luat drumul Americii la începutul sec. XIX (de unde, peste nici 70 
de ani şi până acum va veni principalul suport financiar al Joint-ului). 
 O altă iniţiativă a fost a magnatului evreu Hirsh (finanţator, printre altele a 
construirii căilor ferate din Balcani şi Orient) de a trimite 7000 de evrei pauperi 
din  Rusia  în  Argentina.  Magnatul  Rotchschild  finanţează  direct  (1870-1910) 
înfiinţarea  unor  aşezări  compacte  în  Palestina...  Manifestări  individuale  şi 
punctuale. 
 A fost să fie ca, înaintea lui Messaiah (trimisul Domnului) cel  aşteptat,  un 
pumn de evrei,  de la rabini  la avocaţi,  bancheri,  oameni de cultură, etc; din 
toate comunităţile evreieşti din Europa şi Rusia; de condiţii sociale foarte diferite; 
dar  uniţi  de  credinţa  că  Reântoarcerea este  singura  cale  adevărată  pentru 
liniştea şi demnitatea poporului Evreu. Fapt  confirmat în mod tragic de Şoah-ul 
evreilor  în  perioada  fascismului  şi  comunismului  European,  prevestit  de 
nenumăratele pogromuri din cartierele evreieşti din oraşe mari, dar şi din micile 
aşezări urbane la sfârşitul sec. XIX şi începutul secolului XX. Neplăcut este, dar 
corect de menţionat, că acest proces nu a fost de loc idilic. 
 Cei cinci vectori sociali:  rabinatul (cel clasic şi cel hassidic aflate într-un 
continuu  război  surd  de  dominţie  reciprocă),  clasa  avută (marii  bancheri  ai 
Europei, obişnuiţi  cu gesturi generoase singulare, prea plin de ei  pentru a se 
amesteca  cu  turma  –  este  celebră  replica  bancherului  Rotchschild  data 
sionistului Theodor Herzl: ’Cum crezi tu că, cu 100.000 de şnoreri (sărmani) o să 
refaci ’Ţara lui Israel?!’’),  clasa mijlocie ( oscilând între mulţumirea emancipării 
recente şi ideea de a sprijinii financiar şi prin participarea - în special a tinerilor 
evrei din aceste familii - la construirea infrastructurii economice a proiectatului 
nou stat Evreu). Pe ei va reuşii să îi mobilizeze Theodor Herzl, după ce a fost 
refuzat de bancherii Hirsch şi Rotchschild),  poporul sărac (oameni obişnuiţi să 
trăiască de azi pe mâine, cot la cot cu săracii populaţiei majoritare, dar având un 
nivel de educaţie comunitară şi de credinţă exersat de mii de ani. Vor constitui 
majoritatea în primele eşaloane ALIA şi în lagărele de exterminare din Europa 
până în Siberia), sioniştii (grup eterogen ca provenienţă din clase sociale şi ţări 
de origine, strâns în jurul ideii realizării statului Evreu – Eretz Israel în perioada 
1840 – 1897 pe care o vor statuta de drept şi de fapt în Congresul de la Basel 
din  1897  au  avut  multe  momente  de  în  care  opiniile  şi  atitudinile  au  fost 
divergente. Unitatea de scop  şi miracolul aflării unor lideri potriviţi în acest ultim 
Exod  al  poporului  Evreu  s-a  materializat  în  înfiinţarea  Statului  Evreu  (1948). 
Drumul  a  fost  deschis  de activitatea a doi  rabini:  Yehuda Solomon Alkalai, 
Rabbi Zvi Hirsch Kalischer.

1 Termen ce desemnează pe cei sărmani, aflaţi la pragul de subzistenţă. La acea dată erau 
milioane de evrei în Europa şi Rusia, în această stare socială.
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PRECURSORI AI MIŞCÃRII SIONISTE
 Rabinul  Yehuda  Solomon  Alkalai,  rabin  de  rit  Sefard1 

(Yehudah Ben Shlomo Alkalai,  Judah Alkalai) (1798-1878) s-a 
născut la Saraievo,  în Bosnia.  După o perioadă de studii    la 
Ierusalim  (unde  devine  adeptul  perceptelor  iniţiatice  ale 
învăţăturii  Kabbala)  se  reântoarce  în  Serbia  unde  conduce  o 
mică comunitate sefardă în localitaea Semlim (Zemun) de lângă 
Belgrad (1825).  Sub influenţa mişcărilor de sorginte naţionaliste 

din  Balcani  şi  Europa  (care  vor  culmina  cu  Revoluţiile  1948  de  pe  tot 
continentul), dar şi în consonanţă cu dorinţa de reformare a vieţii  comunitare, 
care a generat,  în sec. XVIII  Mişcarea spirituală Hassidică, iniţiată de  Yisroel 
(Israel) ben Eliezer supranumit Baal Shem Tov (Besht - bet ayin shin tes) (1698 
-1760) şi  Dov Ber din Mezritsh (1704-1772).  Alkalai  în lucrarea sa din 1834, 
’Shema Yisrael’, ('Ascultă popor al lui Israel')  porneşte de la ideea că a te 
ruga şi a deplânge starea evreului din Galut (exil) în faţa lui Dumnezeu cerând 
ca prin manifestarea Forţei Lui să fie din nou strămutat în ’Pământul Promis – 
Ţara Sfântă’ (lucru practicat în mod curent în sinagogile comunităţilor evreieşti 
din Diaspora şi din Ierusalim; unde se predica aşteptarea lui Messaiah pentru a îi 
readuce pe Evrei  în Israel şi eliberarea lor din Galut) nu este suficient. Evreii 
trebuie să acţioneze practic şi organizat pentru Reântoarcerea cât mai multora şi 
reşezarea lor  ca  viaţă  spirituală  şi  reală  în  ţara  lor,  în  acele  vremuri  numită 
Palestina. ’Atunci Dumnezeu va veni !’ spunea rabinul Alkalai. Tot aici el emite 
prima doctrină  modernă privind  independenţa poporului  lui  Israel.  Maestru  în 
studiul  Kabbalei,  el  susţine  ca  anul  5600(1840)  este  anul  începutului 
Reântoarcerii  –  ALIA.  În  introducerea  la  o  carte  de  gramatică  Evreiască 
(`Darkhei No'am`), din 1839, şi în ’Shelom Yerushalayim’ (1840),  el îndeamnă 
poporul  să  se  pregătească  atât  spiritual  cât  şi  prin  strângerea  resurselor 
materiale  –  propune  alocarea  de  fiecare  familie  de  evrei  a  unei  zecimi  din 
venituri   ’tithe’  pentru  susţinerea celor  ce vor  să se stabilească în  Ierusalim. 
Prevede deasemeni viitoarele pericole ale automulţumirii traiului din Diaspora şi 
viitoarele reacţii ale populaţiilor majoritare la bunăstarea acumulată exponenţial 
de evrei datorită educaţiei precoce a copiilor, a sistemului de socializare şi sprijin 
specific  comunităţilor  evreieşti,  pe  care  majoritarii  nu  ştiu  a  o  aplica  şi  le 
generează forme incipiente de antisemitism – lucru care de fapt se va întâmpla 
de-a lungul decadelor imediat următoare... În acelaşi an, 1840 în Damasc, evrei 

1 Evreii de rit Sefard sunt evreii de rit spaniol. Ei s-au instalat în Peninsula Iberică după ce au 
fost goniţi din Iudeea: prima deportarea a avut loc în anul 70 şi după desfinţarea Statului Iudeu de 
armata Imperiului Roman (134-135). Arealul de dispersie a fost de-a lungul teritoriilor limitrofe 
Mării  Mediterane.  Ei  s-au instalat  în  Peninsula  Iberică  o dată  cu instalarea Califatelor  Arabe 
(secolul  VIII)  în  Peninsula  Iberică.  Au  fost  expulzaţi  din  Spania  în  1492  (prin  Decretul  din 
Alhambra, dat de Regina Isabela şi Regele Ferdinand, la îndemnul Episcopului Iezuit Francesco 
de Loyola) şi ulterior din Portugalia. Au emigrat în nordul Africii,în Italia, în Orientul Apropiat, în 
peninsula  Balcanică  şi  în  Sudul  României,  ulterior  în  Anglia,  Olanda  şi  America  (prima 
Comunitate înfiinţată în jurul Sinagogii `Kahal Zur Israel` din statul Pernambuco – Brazilia). Au 
vorbit vreme de sute de ani limba ladino sau iudeo-spanio (având la bază dialectul castilian).
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sunt omorâţi sub motivul de a fi ucis creştini pentru ritualul fabricării matzot-ului 
(azima) de Paşti.. Era vorba de fratele franciscan Thomas şi servitorul său grec, 
daţi  dispăruţi.  Consulul  francez  de  la  Damasc  alertează  guvernatorul  turc 
susţinând că este un omor ritual practicat de evrei. Se porneşte o investigaţie, în 
cursul căreia un bărbier evreu recunoaşte sub tortură fapta şi îi acuză pe încă 
trei. Au loc acţiuni de tip pogrom la adresa aşezărilor de evrei din întreg Orientul 
Mijlociu. Funeraliile celor doi creştini dispăruţi sunt ţinute în absenţa corpurilor 
acestora... Asta îl convinge pe Alkalai ca Evreii pot fi liberi doar în propria lor 
patrie şi doar prin propria lor acţiune dusă în mod sistematic. O formă concretă 
pe care Rabinul Alkalai a promovat-o în demersurile sale prin capitale Europene 
a fost aceea  a strângerii de fonduri pentru cumpărarea de pământ în Israel (de 
la Imperiul Otoman) pe care să se întemeieze aşezări evreieşti. Idee preluată şi 
de Theodor Herzl (al cărui bunic a fost prieten cu Alkalai). În 1874 se stabileşte 
în Palestina pentru a contribui direct la organizarea aşezărilor de evrei. Moare în 
1878.

 În  aceaşi  perioadă  un  rabin  aşkenaz  din  Polonia  milita 
pentru aceaşi idee: Rabbi Zvi Hirsch Kalischer rabin de rit 
Aşkenaz1 (1795 – 1874),  rabin  al  comunităţii  din  Torun.  În 
1862 el declară că Reântoarcerea în ţara Sionului trebuie să 
înceapă  prin  acţiunea  poporului  Evreu  de  a  se  reinstala 
concret, practicând agricultura şi autoapărarea ca mijloace de 
implantare. El a parcurs de-a lungul şi  de-a latul  Germania 
solicitând strângerea de fonduri de către evreii cu stare pentru 

proiectele de reaşezare a familiilor evreieşti în Palestina, printre care  bancherii 
din  ramura Berlineză a familiei  Rothschild.  În  1862 publică lucrarea   ’Drishat 
Tziyon veHevrat Erez Noshevet’  (“Căutându-l pe Sion”), un prim manual pentru 
formarea aşezărilor moderne agricole în Israel.
 Amândoi  erau  conştienţi  că  emanciparea  comunităţilor  evreieşti  din  prima 
decadă a secolului al XIX-lea din Franţa, Imperiul Habsburgic şi Germania, de 
către  Napoleon I,  nu  era suficientă.  Ea inducea o automulţumire  a clasei  de 
mijloc şi a magnaţilor evrei vis-a-vis de traiul cotidian: un pericol mortal pentru 
inducerea acelei stări de spirit de sacrificiu ce o impunea stabilirea pe pămîntul 
arid şi reacţia ne ospitalieră a populaţiei localnice din Palestina (ceea ce s-a şi 
întâmplat  după  1890).  De  aceea  militau  pentru  dezvoltarea  sistematică  a 
conştiinţei naţionale în interiorul comunităţilor de evrei, în strânsă conlucrare cu 
instruirea talmudică şi  de  socializare comunitară a tinerei  generaţii  ca primă 
etapă al  procesului  de Reântoarcere.  Kalisher  reuşeşte,  în 1864 să înfiinţeze 
Comitetul  Central  pentru  Aşezarea  în  ţinutul  Israel,  la  Berlin.  Reuşeşte  să 
sensibilizeze Alianţa Izraelită Universală în a sprijinii aşezările agricole în Eretz 
Israel  şi  înfiiţarea primei  şcoli  agricole:  Mikve Yisrael  în  1870.  El  propune ca 

1 Evreii de rit Aşkenaz după ce au fost goniţi din Iudeea: prima deportarea a avut loc în anul 70 
şi după desfinţarea Statului Iudeu de armata Imperiului Roman (134-135),  au emigrat în vestul şi 
centrul Europei, mai ales în ţările germanice. Începând din primele secole ale primului mileniu al 
erei noastre. În Evul Mediu, ei au migrat şi spre estul Europei. Evreii aşkenazi utilizau limba idiş, 
(un idiom germanic) şi cea ebraică / aramaică: în practicarea cultului, discursuri rabinice şi 
legătura cu Comunităţi Everieşti mai îndepărtate.
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locuitorii  aşezărilor  să  combine activitatea  agricolă  cu aceea de autoapărare, 
organizându-se în unităţi de pază locale pentru a contracara atacurile de jaf ale 
populaţiei ne evreieşti. Astăzi, un kibuţ religios din Valea Bet Shen poartă numele 
său.

NOTĂ AUTOR la CLIPE DE SIONISM  (I)

 Ambii  promotori  ai  ALIA au întâmpinat rezistenţa rabinilor  tradiţionalişti  din 
vremea lor dar au deschis prin ideile lor calea Reântoarcerii celor ce le-au urmat 
şi dezvoltat, practic şi teoretic: Începutul organizat a fost declanşat la Congresul 
Mondial  Sionist de la Basel (1897) deTheodr Herzl  2,  urmat de  o pleiadă de 
militanţi:  Judah  Leib  (Leon)  Pinsker,  Ber  Borochov,  Nachman  Syrkin,  Ze'ev 
(Vladimir) Jabotinsky, Asher Ginsberg (Ahad Ha’Am); rabinii Shmuel Mohilever, 
Naftali  Zvi  Yehudah;  Chaim  Weizmann,  cel  ce  va  deveni,  în  1948,  primul 
Preşedinte al Statului Eretz Israel. Şi mulţi... mulţi alţi luptători anonimi care au 
ajuns în Eretz Israel legal sau ilegal. Au învăţat să lucreze pământul, să îşi cultive 
tradiţiile şi cultura; să se organizeze şi să se apere 3.

GENEZA REINTOARCERII DE LA VIZIUNE LA FAPT
MIŞCAREA DE REÂNTOARCERE A EVREILOR
ÎN ERETZ ISRAEL – SIONISMUL VIZIONAR –

DE LA VIZIUNE LA FAPT : CONGRESUL DE LA BASEL 1897
CLIPE DE SIONISM (II)

 Theodor  Herzl  (Binyamin  Ze'ev  Herzl) (1860  – 
1904)  s-a  născut  la  Budapesta,  într-o  familie  de 
bancheri  evrei  sefarzi  originari  din  Zemun  (unde 
bunicul  său  a  fost  discipol  al  rabinului  Yehuda 
Solomon Alkalai, precursor al Mişcării Sioniste). Când 
avea  18  ani,  familia  s-a  mutat  la  Viena.  Urmează 
Facultatea  de  Ştiinţe  Juridice  la  Viena.  După 
terminarea  facultăţii  o  scurtă  perioada  activează  la 
Ministerul  de  Justiţie  din  Imperiul  Habsburgic  după 
care, în calitate de corespondent de presă al ziarului 
„Neue Freie Presse” (Viena) la Paris vizitează Londra 
şi Istambul. Are o activitate literară de foiletonist şi din 

punct de vedere religios nu era preocupat de destinul comunităţilor Evreieşti – 
până la Izbucnirea “Afacerii Dreyfuss” în Franţa ( Paris  1894). Timp de 10 ani, 
această confruntare între antisemitism şi pro-adevăr din societatea franceză va 
mobiliza în tânărul ziarist o energie ce va declanşa un demers, la început propriu, 
apoi colectiv, pentru Reântoarcerea Evreilor în Eretz Israel. 
2 Adresa Link Video: http://www.youtube.com/watch?v=V3zWCh2fThY 
3 Adresa Link Video: http://www.youtube.com/watch?v=5EKMsrVk1cc
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 Câteva cuvinte despre `Afacera Dreyfuss’. Căpitanul de 
artilerie  Alfred  Dreyfuss,  funcţionar  mediu  în  cadrul 
serviciului  de  spionaj  francez  (Biroul  Doi)  este  anchetat, 
începând  cu   13  octombrie  1894  sub  acuzaţia  de  a  fi 
furnizat informaţii secrete serviciului de spionaj german. Cu 

toate că expertiza grafologică a înscrisului cu acele date secrete nu era relevantă 
şi ancheta era în curs se scurg informaţii spre ziare. În 29 octombrie începe în 
ziarul “La Libre Parole” o campanie de presă preluată de jurnalele cu orientare 
antisemită ca mijloc de presiune asupra Statului major al Armatei Franceze. În 
data de 4 decembrie Consiliul de Război se reuneşte pentru a judeca acest caz. 
Căpitanul este declarat vinovat, fără a se ţine cont de inexistenţa unui aviz final 
din partea comisiei de anchetă, pe baza unor afirmaţii ne verificate, emise de un 
general  (Mercier)  şi  de  un  colonel  (Henry).  Condamnat  (22  noembrie)  apoi 
degradat în public (5 ianuarie 1895) este deportat pe Insula Diavolului în Guiana 
Franceză. Fratele său şi un prieten (scriitorul Bernard Lazare) începe demersuri 
pentru  revizuirea  procesului.  Se  adresează  deputatului  evreu  Iosif  Reinah  şi 
marelui  rabin  al  Franţei  Zadoc  Kahn.  Amândoi  adoptă  poziţia  neimplicării. 
Iniţiatorii revizuirii procesului acţionează fără nici un suport din partea comunităţii 
evreieşti  şi  a opacităţii  Ministerului  de Război.  În martie1986 noul anchetator: 
Picquart, descoperă identitatea scrisului cu a comandantului  Ferdinand Walsin 
Esterhazy (cunoscut prin viaţa sa aventuroasă). Ministerul de Război decide a nu 
redeschide cazul. Aflând de acest fapt, Bernard Lazare trece la sensibilizarea 
presei,  publicând  în  noiembrie  1986  broşura  „O  eroare  Judiciară  –  adevărul 
asupra  afacerii  Dreyfuss”.  Problema  revizuirii  procesului  ajunge  în  senatul 
francez,  sprijinită  de  această  dată  de  deputatul  evreu  Iosif  Reinah.  De  la 
intelectuali  de calibrul  scriitoruilor  Charles Péguy,  André Gide, Marcel  Proust, 
Daniel Halévy, Lucien Herr, Emile Zola, la populaţia franceză lumea se împarte 
în  pro  şi  contra  Dreyfuss.  În  1899,  după  diverse  diversiuni  de  a  menţine 
acuzaţiile şi de a-l exonera pe Esterhazy prin false declaraţii şi înscrisuri, în faţa 
probelor, Statul major este nevoit să îl aducă din detenţie la Reine pentru a fi 
rejudecat. Alfred Dreyfuss este exonerat de acuzaţii, dar trece ceva timp până 
când va fi reintegrat în armată (21 iulie 1906). Va lupta în Primul Război Mondial 
şi se va retrage cu gradul de locotenent colonel. Cu toate că a fost criticat de unii 
lideri  evrei  pentru  atitudinea  sa  obedientă,  de-a  lungul  celor  12  ani,  omul 
Dreyfuss a demonstrat un stoicism şi respect faţă de lege ce îi face cinste (mai 
ales că înainte de acest dezastru în viaţa sa personală era cotat  ca fiind un 
militar de viitor strălucit de către şeful Statului Major, gen. Boisfedre).

 În  perioada de început  a  „Afacerii”,  în  calitate  de  jurnalist  la 
Paris,  poziţia  tânărului  Theodor  Herzl  se  radicalizează  în  faţa 
valului de antisemitism generat. Influenţat de ideile rabinilor Alkalay 
şi Kalischer el devine un fervent adept al Reântoarcerii Evreilor în 
Eretz  Israel.  Înţelege  că  ideile  asimilismul  evreilor  în  rândul 
majoritarilor  prin  performanţa  fiecăruia  (idei  promovate  în  cadrul 

mişcării  de  emancipare  „Haskala”  -  evreu  în  comunitate;  cetăţean  egal  în 
societatea din ţara respectivă) şi speranţa că antisemetismul este de domeniul 

44

4342

4140

3938

3736

3534

3332

3130

2928

2726

2524

2322

2120

1918

1716

1514

1312

1110

98

76

54

32



istoriei  şi  nu se va mai  repeta sunt iluzorii  şi  contraproductive pentru poporul 
Evreu. Aceleaşi idei sunt împărtăşite şi de Max Nordau1, pe care îl va întâlni la 
Paris  în  perioada  de  început  al  procesului  Dreyfuss.  Amândoi  împărtăşesc 
convingerea  că  antisemitismul  este  un  proces  universal  de  neânlăturat;  că 
asimilismul practicat de evrei este falimentar; că Reântoarcerea în Eretz Israel şi 
formarea  unui  stat  evreu  este  singura  cale  pentru  existenţa  evreilor.  Devine 
prieten şi tovarăş de idei şi promovare a mişcării sioniste cu Theodor Herzl. 
 Max Nordau se va remarca în calitate de organizator al primelor congrese 
sioniste. La primul Congres (1897) va fi secretarul Congresului. În cuvântarea sa, 
adresată celor prezenţi în sală, el punctează ca o caracteristică a comunităţilor 
de evrei de pretutindeni mizeria, nu atât materială – prezentă mai mult sau mai 
puţin solidară cu mizeria existentă în viaţa populaţiei majoritare în care trăieşte 
fiecare  comunitate-  cât  de  natură  morală.  Chiar  şi  în  ţările  vest  –  europene, 
egalitatea  declarată  a  evreilor  cu  majoritatea,  de  către  stat,  este  dublată  de 
neâncrederea majorităţii populaţiei că un evreu poate avea un simţ al onoarei, 
sentiment al datoriei, moralitate şi patriotism precum o au majoritarii. Argumente 
determinate de sentimente pre-existente de a detesta un evreu. Emanciparea 
evreilor din vestul Europei a creat printre ei sentimentul că „getoul evreiesc” a 
devenit  o  încorsetare  a  vieţii  lor  cotidiene  locul  în  care  au  suferit  ruşine  şi 
umilinţe.  Ei  uită  faptul  că timp de sute de ani  el  a  fost  locul  de refugiu  şi  a 
păstrării valorilor spirituale şi morale ale poporului... Cei ce aleg drumul asimilării, 
mimează social şi cultural a fi francez, german... înainte de a se considera evreu, 
crezând astfel într-o viaţă mai demnă şi mai decentă în societatea majoritară în 
care trăiesc. Din acestă postură minimalizează manifestările de anti semitism pe 
care le observă în jurul său. Dar aceste fenomene, aparent mai mult sau mai 
puţin minore, le induce în timp sentimentul mizeriei morale, în lipsa suportului 
social nativ al Comunităţii  Evreieşti din care au plecat pe drumul asimilării.  El 
solicită Congresului să găsească mijloacele financiare şi să construiască structuri 
educaţionale capabile în mod unitar a realiza recuperarea spirituală a evreilor 
prin educaţie instruire şi relarea legăturilor cu Comunităţíle locale. Va rămâne în 
staff-ul  viitoarelor  congrese,  ca  preşedinte  sau vicepreşedinte,  promovând  un 
caracter democratic în dezbateri şi luarea deciziilor. În 1892 publică lucrarea sa 
cea mai cunoscută: „Degenerarea” în care critică aşa numita arta degenerată pe 
fondul  efectelor  sociale  negative  pe  care  o  avea  urbanizarea  rapidă  asupra 
corpului şi psihicului uman. Moare în 1923)
 Având în vedere spiritul său pragmatic, Theodor Herzl trece la acţiuni imediate 
de  sensibilizare  a  magnaţilor  Evrei  din  Europa,  fără  prea  mult  succes. 
Întrevederea cu bancherul belgian Moritz de Hirsch2 are loc în mai 1895. 
1 Max Nordau s-a născut în 1849 la Budapesta, fiul lui Gabriel Südfeld, un rabin ortodox de 
origine Sephardi. Urmează cursurile primare la o şcoală evreiască, colegiul catolic şi obţine 
licienţa în medicină. Se căsătoreşte cu o creştină protestantă şi se stabileşte la Paris unde îşi 
deschide un cabinet de medicină. În acelaşi timp este scriitor şi corespondent de presă. Îl 
întâlneşte pe Theodor Herzl în fazele preliminare ale procesului Dreyfuss.
2 Moritz De Hirsch s-a născut la Munchen, în 9.12.1831. Aparţinea unei familii de bancheri evrei 
care susţineau pe regele Bavariei. Familia a primit un rang nobiliar de baron: „von” Hirsch. Au 
păstrat credinţa mozaică. Au construiit o mică sinagogă în propria casă. Aici Moritz a învăţat 
perceptele instruirii religioase Iudaice şi limba Ivrid. Şcoala a urmat-o la Munchen, fără a excela 
în studiu. La 17 ani este angajat într-o poziţie de nou angajat la o puternică bancă: 
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 Baronul  Moritz  de Hirsch avea un talent  remarcabil  în 
domeniul bancar Ascensiunea este garantată de căsătoria cu 
Clara Bischoffsheim, fiica proprietarului băncii „Bischoffsheim 
&  Goldschmidt” (1855).  Curând înfiinţează propria  bancă şi 
investeşte în construirea de căi ferate,  plantaţii  de zahăr, şi 
mine de cupru. Se foloseşte de falimentul unui bancher pentru 
a prelua contractul  de construire a căilor ferate din Imperiul 

Turc şi în Balcani, finalizând prima legătură a Europei cu Orientul în 1883, prin 
inaugurarea căii ferate Viena - Constantinopol. Devine foarte bogat şi apreciat în 
High  Life-ul  European (cum ar  fi:  prieten  al  Prinţului  de  Wales,  viitorul  Rege 
Edward al Angliei). Din această poziţie se va preocupa de viaţa evreilor sărmani 
din  ţările  limitrofe  Europei  de  Vest,  supuşi  restricţiilor  de  sorginte  socială 
(angajarea)  şi  etnice (antisemitism).  A donat  1.000.000 franci  (1873)  Allianţei 
Israelite Universale (din Paris) pentru a înfiinţa Şcoli de Comerţ pentru evrei în 
Balcani şi în Turcia, proces continuat prin donaţii anuale de 400.000 franci. În 
1889 înfiinţează un Fond Filantropic de sprijin al refugiaţilor evrei persecutaţi în 
Imperiul  Rus,  de  care  a  beneficiat,  într-o  mai  mică  sau  mai  mare  măsură 
5.000.000 evrei  din  Rusia,  Lituania şi  Polonia  aşezaţi  în  aşa numita  „regiune 
Pale” (din care evreilor nu le era permis să iasă în acele timpuri). Aici plăteau 
taxe duble şi nu le era permis să locuiască în oraşele mari. Suportau pogromuri 
succesive ce le distrugea casele, afacerile şi sinagogile. Din 1887 evreilor li se 
interzice accesul  la învăţământul secundar din regiunea Pale.  Hirsch propune 
suma de 50.000.000 franci pentru a înfiinţa şcoli separate pentru evrei în regiune 
dar este refuzat pentru că stipula condiţii ca aceste sume să nu fie dijmuite de 
oficialii  imperiului ţarist. Familiile de evrei fugeau cu miile spre graniţa Austro-
Ungariei,  în  jurul  oraşului  Brodâ.  În  aceste  condiţii  Hirsch  susţine  din  1891, 
Asoociaţia Colonizării Evreilor (Jewish Colonization Association (JCA) din Anglia) 
să sprijine colonizarea Evreilor din Rusia în Argentina şi  oriunde nu vor fi supuşi 
discriminării – în Europa, Asia, America de Nord sau de Sud, pentru a se stabili 
pentru  a  avea  „activităţi  agricole,  comerciale,  lucrative  de  orice  gen”.  Trimite 
emisari pentru a cumpăra pământ în Argentina, Canada. Avea intenţia să asigure 
eliberarea de paşapoarte ruseşti pentru plecarea a 20.000 de evrei în primul an. 
JCA acoperea costul călătoriei spre America de Sud. Chiar dacă circa doar 7.000 
de  evrei  au  urmat  acest  drum,  a  fost  primul  experiment  de  reintegrare  a 
populaţiei evreieşti la viaţa pastorală pe care a practicat-o înainte de a fi izgoniţi 
din Israel ( în sec I şi II  al primului mileniu). În Europa a finanţat, în anii 1880 
1900,  deplasarea populaţiei  din Pale spre zone mai  puţin restrictive (Polonia, 
Ucraina,  Austro-Ungaria,  Bucovina,  România).  În  America  de  Nord  formează 
comunităţi  de fermieri  în New Jersey,  finanţând şi  Colegiul  Agricol  Hirsch. Va 
lăsa  prin  testament  la  moartea  sa  (1899)  45.000.000  $  pentru  Jewish 
Colonization Association). 
 Întrevederea este dură şi fără efect. Poate orgoliul baronului von Hirsch, poate 
stilul  direct,  ardent  şi  ne  protocolar  al  tânărului  Herzl...  Oricum,  a mai  fost  o 
ocazie  ca  atâtea  altele  în  care  două  personalităţi  având  fiecare  o  adâncă 
procupare pentru viaţa comunităţii naţionale (fie ei Evrei, sau de alte neamuri), 

„Bischoffsheim & Goldschmidt” din Bruxel.

44

4342

4140

3938

3736

3534

3332

3130

2928

2726

2524

2322

2120

1918

1716

1514

1312

1110

98

76

54

32



nu s-au înţeles între ei. Cei care au avut de pierdut, dincolo de destinul celor doi, 
au fost conaţionalii lor. A mai trecut ceva timp, şi un Şoah1, până când a intrat în 
reflexul comportamentului fiecărui Evreu a îşi ajuta necondiţionat semenul Evreu. 
Fapt capital în reuşita acestui neam, demn de a fi studiat şi implementat şi 
de conducătorii altor neamuri.
 Tenace, Theodor Herzl scrie o ciornă pentru discuţie, pe 64 de pagini, numită 
ulterior   „Der  Judenstaat”  (“Statul  Evreu”).  Pregăteşte  astfel  întâlnirea  din 
noiembrie 1895, cu bancherul englez Edmond James de Rothschild2.

 Baron  Edmond  Benjamin  James  de  Rothschild era 
preocupat de artă, cu o vastă colecţie de tablouri, multe donate 
Muzeului "Louvre” din Paris. Va  sprijinii aşezările evreilor din 
Erez Israel (1882), aflate la mare ananghie. Donează  sume 
enorme de bani  din averea sa pentru a cumpăra pământ în 
Palestina.  A  înfiinţat  primele  două  aşezări  evreieşti  care  au 

cultivat mari suprafeţe de viţă de vie : Rezon LeZion şi Zichron Yaakov (după 
numele  bunicului  său).  A  finanţat  dezvoltarea  industriei  vinului  şi  dezvoltarea 
economică  a  aşezărilor  evreieşti  din  Orientul  Mijlociu  fondând  în  acest  scop 
« Asociaţia  de  Colonizare  Evreiască  din  Palestina »  (Palestine  Jewish 
Colonization Association  - PICA). După primul Congres Sionist de la Basel, va 
sprijini în nume propriu Mişcarea Sionistă, fără a se integra direct în structura ei 
organizatorică şi politică. 
 Întrevederea, în care Herzl  propune bancherului  să preia conducerea unei 
largi  organizaţii,  a tuturor Evreilor,  pentru acumularea mijloacelor financiare şi 
organizarea acţiunilor de Reântoarcere în Eretz Israel, are replica:’Cum crezi tu 
că, cu 100.000 de şnoreri3 o să refaci ’Ţara lui Israel?!’’. Replica lui Herzl a fost: 
„Atunci mă voi îndrepta către popor!”. 
 Şi în acest caz nereuşita a fost rodul unor atitudini subiective dintre cei doi. 
Fiecare va contribui decisiv la crearea bazelor teoretice, organizatorice (Herzl) 
sau finanţarea formării  statului Eretz Israel (Rothschild). O altă perspectivă, în 
ambele cazuri, ar fi: aşa trebuia să fie! – va fi efortul concertat al întregului popor 
evreu, pornind de la vizionarul Herzl,  cei  ce l-au urmat după Congresul de la 
Basel şi de ce nu, al majorităţii elitei financiare şi industriale evreieşti, care s-a 
raliat  pe  parcurs  structurii  organizate  după  Congresul  de  la  Basel  (1897), 
contribuind financiar şi logistic, pe drumul de nici o sută de ani până la înfiinţarea 
Statului  Eretz  Israel.  Chiar  dacă  mă repet:  un exemplu  de  efort  concertat 
demn de urmat de alte neamuri, pentru a fi aplicat, adaptat, la propria lor 
propăşire.
 Nereuşita întâlnirii este compensată de valoarea ciornei, care, publicată prima 
oară la Viena în 14 februarie 1895, se răspândeşte cu viteza focului pe toate 
palierele  comunităţílor  evreieşti.  De  la  tinerii  studenţi  evrei  din  capitalele 

1 Pogromurile succesive care au culminat cu Holocaustul Evreilor din secolul XX, din Europa.
2 Baron Edmond Benjamin James de Rothschild (19.08.1845-02.11.1934) s-a născut la Paris în 
castelul familiei de bancheri francezi Rothschild.
3 Termen ce desemnează pe cei sărmani, aflaţi la pragul de subzistenţă. La acea dată erau 
milioane de evrei în Europa şi Rusia, în această stare socială.
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Europene la comunităţile din guberniile Rusiei (unde era copiată de mână în mii 
de exemplare). Un exemplu este David Wolffsohn4. 

 David Wolffsohn, imediat după lecturarea cărţii lui Herzl, 
va pleca la Viena pentru a se întâlni cu autorul. I se alătură, 
călătoreşte împreună cu el  ,  în 1888 la Constantinopol  şi  în 
Eretz  Israel,  întâlnindu-se  cu  împăratul  Wilhelm  al  II  –  lea. 
Wolffsohn va devenii primul preşedinte al „Trustului Colonial 
Evreiesc” care avea ca scop acumularea resurselor financiare 
şi  utilizarea  acestora  în  Eretz  Israel  pentru  cumpărarea  de 
pământ şi implantarea aşezărilor Evreieşti.  După moartea lui 

Herzl (1904), est  preşedinte al „Organizaţiei Mondiale Sioniste” până în 1911. 
 Reacţia Rabinatului  a fost,  cu unele excepţii  (de exemplu Marele Rabin al 
Vienei) reţinută şi, uneori, în derâdere Herzl era botezat ca fiind un „cucurigu” al 
Reântoarcerii.  
 Din aprilie 1896, când apare în ediţia engleză “Statul Evreu”, Theodor Herzl 
este  recunoscut  ca  lider  al  Mişcării  de  Reântoarcere  în  Eretz  Israel  –  a 
sionismului (zionism). 

 "Der Judenstaat” (“Statul Evreu”),  coagulează energii în 
comunităţile  evreieşti  de-a  lungul  şi  de-a  latul  Europei,  şi 
Rusiei,  Statelor  Unite.  Lucru firesc,  având în  vedere ideile 
simple, clare şi revoluţionare cuprinse în text. 
 Anti-semitismul  apare  oriunde  se  află  un  număr 
semnificativ  de  evrei,  fiind  manifest  nu  la  mult  timp  după 
prezenţa lor, în orice loc, în cadrul populaţiei majoritare. El se 
observă  în  diverse  forme,  de  la  şcoală,  sport,  comerţ, 
intoleranţă religioasă, şi chiar ca motiv pentru auto-apărarea 

popualaţiei  majoritare.  Este  un  fenomen care  nu  poate  fi  contracarat  în  plan 
local, regional; trebuie abordat de conducerea ţărilor, într-un consiliu.
 Opresiunea şi persecuţia nu a putut extermina pe evrei. Problema integrării 
evreilor în societatea locului nu se rezolvă nici prin renunţare la tradiţia iudaică, 
mimetism,  asimilare,  prin  căsătorii  mixte.  Problema  evreilor  pauperi,  care 
migrează în mod curent dintr-un loc în altul, în căutarea unor locuri de muncă, nu 
se  rezolvă  prin  acţiuni  filantropice  individuale:  ele  putând  fi  generate  sau 
generatoare de antisemitism.
 Acolo unde emigrează, în scurt timp evreii  din clasa de mijloc acumulează 
putere economică. Mai devreme sau mai târziu populaţia majoritară va reacţiona 
prin inducerea unor forme de comportament antisemit. Exemplul dat este Franţa 
(în  care  tocmai  se  derula  prima  parte,  isteric  antisemită,  din  „Afacerea 
Dreyfuss”).
 Emigrarea Evreilor într-un număr mare, colonizarea lor în Eretz Israel trebuie 
asistată financiar şi logistic pentru ca nivelul de trai să nu fie mai scăzut pentru 
cei ce ajung acolo decât cel avut în locul de unde au plecat. Acest lucru nu poate 
fi realizat, financiar şi logistic, de un singur filantrop, de câţiva. Este necesară  o 
organizaţie, căruia Herzl îi dă numele: „Societatea Evreilor” şi o vede sub forma 
4 Născut în Lituania, în localitatea Darbenai, împreună cu Max Bodenheimer va înfiinţa în 
localitatea germană Colonia, „Asociaţia pentru dezvoltarea agriculturii în Ţara Israel”, sub egida 
organizaţiei locale „Chovevei Zion”.
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unei  corporaţii,  dublată  de  o  „Companie  Evreiască”  ca  instrument  economic 
productiv de resurse şi gestionar al utilizării acestora.
 Herzl  descrie  detaliat  modul  de  funcţionare  şi  întrepătrundere  între: 
Comunitatea Locală, ca structură de bază; Societatea Evreilor, ca organ superior 
comun  tuturor  comunităţilor  prin  reprezentanţi  aleşi;  Compania  Evreiască: 
susţinerea financiară a proiectelor de Reântoarcere a Evreilor în Eretz Israel.
 În capitolul „Comunităţi  locale”  Theodor Herzl  descrie sugestiv dificultatea 
migraţiei masive, ca având oprelişti  psihice pentru plecare (ataşament faţă de 
loc, vecini, morminte, tradiţii). Propune formula de emigrare în grup. Pregătirea 
grupurilor se va face din timp prin „călăuze”, având fiecare un „district” arondat şi 
un comitet de reprezentanţi, desemnat în acest sens în cadrul fiecărei Comunităţi 
locale. Fiecare familie poate alege, funcţie de posibilităţi modul de a emigra. În 
acelaşi timp Compania va asigura mijloace de transport (tren, vapor) şi spaţii de 
cazare pentru prima perioadă a aşezării, în grup sau individual, în Eretz Israel. 
Herzl pune accent pe cooperarea  cu Rabinii Comunităţilor Locale. Fiecare grup 
va avea Rabinul ei, conducătorul ei spiritual, care va primi informări periodice de 
la Societate şi Companie, şi le va difuza şi explica membrilor Grupului. Comitetul 
reprezentanţilor va fi condus de Rabin. Clădirile vor fi vândute sau mai curând 
donate pentru sprijinul acordat de populaţia Creştină locală. Grupurile locale vor 
primi în compensaţie clădiri gratuit şi facilităţi de reconstruire în „noua ţară”. 
 Instituţiile Filantropice, care acţionează trebuie incluse într-un sistem care 
să  permită  complementaritatea  acţiunilor  şi  a  fondurilor.  Educaţia  membrilor 
comunităţii,  în sensul instruirii  pentru activităţi  productive în noua locaţie va fi 
coordonată de „Societate” şi susţinută de Comunitatea locală. Populaţia în vârstă 
va fi angrenată în activităţi uşoare pentru a avea sentimentul utilităţii, alături de 
membrii Comunităţii,  nu în azile.
El  scrie,  în  final:  „Vom face ce este mai  bine pentru  a  utiliza forţa  morală  a 
mântuirii  prin muncă a oricărui  om de orice vârstă şi  clasă (socială);  şi  astfel 
poporul  nostru  îşi  va  regăsi  din  nou puterea lucrând pe propriul  său pământ 
şapte ore pe zi.”
 „Societatea  Evreilor”  este  gândită  ca  promotoare  a  conceptului  de  „Stat 
spiritual”:  un stat  care îmbină conceptul  lui  J.J.  Rouseau privind statul  ca un 
contract social cu cel statutat de rabinul Yohanan ben Zakkai, în “Conciliul de la 
Jasmina” (70-90).  Forma de organizare trebuie să promoveze şi  să transmită 
conceptele  de  dezvoltare  spirituală,  educaţională  şi  organizatorică,  unitar,  în 
toate Comunităţile locale Evreieşti.
 ”Compania  Evreiască”  este  o  formă  de  organizare  ce  are  ca  scop 
achiziţionarea de teren în Palestina. Deasemeni, în calitate de administrator al 
bunurilor evreieşti,  reglementează conversia valorică a bunurilor netransferabile 
(pământ,  clădiri,  etc)  din  ţara  de  plecare,  în  noua  locaţie  din  Eretz  Israel. 
Angajează şi coordonează antreprizele de construcţii evreieşti şi muncitori evrei 
(dă exemplu Rusia şi România), asigurând condiţii de muncă (7 ore) şi de plată 
în natură şi în bani. Asigură fonduri pentru subzisatenţa celor ce nu pot lucra 
(femei  gravide,  copii,  bătrâni);  fonduri  pentru  educaţie;  fonduri  pentru  auto-
apărare  a  aşezărilor  evreieşti.  Facilitează  comerţul  cu  bunuri  de  consum  în 
interiorul şi cu exteriorul aşezărilor evreieşti din Palestina. Va facilita investiţii în 
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mica  industrie,  închirierea  de  utilaje  agricole  şi  industriale.  Pe  parcursul 
deplasărilor grupurilor de emigranţi Compania va asigura toate costurile directe şi 
indirecte. 

 În aprilie 1896, el face prima călătorie la Constantinopol, prin 
mediera Marelui  Duce de Baden (care îl  va sprijini  ulterior în 
demersurile  ulterioare  pentru  aşezarea  legală  a  Evreilor  şi 
cumpărarea de pământ în Palestina – aflată  sub administrae 
otomană). Aici poartă primele convorbiri cu oficialităţi otomane. 
La întoarcere vizitează comunităţile evreieşti din Sofia, Viena, 
Berlin, Londra… Peste tot poporul îl  primeşte şi  îl  susţine cu 

entuziasm ;  elita  cu  unele  rezerve  (este  cazul,  de  exemplu,  al  Grupului 
Macabeilor  din  Londra).  Sentimentul  că  ceva  groaznic  este  pe  cale  să  se 
întâmple populaţiei evreieşti din diaspora1  îi dă energia de a persevera. 
 În iulie 1986 are o nouă întâlnire cu Baronul Edmond de Rothschild. Cele 
două căi: infiltrarea cu orice preţ în mod ilegal (Edmond de Rothschild a aplicat 
această metoda începând cu 1882 – prima Aliya, ducând la înfiinţarea primelor 
aşezări  rurale  de  tip  Moshav),  şi  emigrarea  legală  cu  asistenţa  autorităţilor 
otomane  susţinută  de  Herzl,  nu  găsec  la  această  întâlnire  o  formulă  de 
compromis.   În  aceaşi  perioadă,  începe  să  organizeze  Mişcarea  Sionistă  cu 
sprijinul  lui  Max  Nordau,  Aryeh  Leib  Motzkin  şi  Avraham  Usishkin.  Prima 
organizaţie: “Asociaţia Evreilor -  Association of the Jews”. În 1897. În martie 
1897 are loc Conferinţa preparatorie.  Congresul  urma să fie ţinut la Münhen. 
Opoziţia rabinatului şi a liderilor comunităţilor Evreieşti din Germania determină 
schimbarea locaţiei.

 August 1897 – Elveţia – Basel : la hotelul pe frontonul 
căruia flutura steagul alb cu dungi albastre şi Magen David 
(Steaua în şase colţuri a lui David), reprezentanţi ai evreilor 
din  16  ţări  au  dezbătut  pentru  prima  oară  planul  de 
Reântoarcere  în  Eretz  Israel  –  Planul  Basel  şi  formarea 

Organizaţiei Mondiale Sioniste, cu următoarele coordonate:
 Susţinerea  sistematică  şi  programatică  a  dezvoltării  aşezărilor  evreieşti 
agricole, industriale şi de meşteşugari (‘artizanat’).
 Unificarea organizaţiilor evreieşti în plan statal al fiecărei ţări, în concordanţă 
cu legile statului respectiv.
 Întărirea spiritului de conştiinţă individuală şi naţională a Evreimii.
 Pregătirea activităţii de obţinere de la diverse guverne a aceptului şi sprijinului 
pentru obiectivul sionist al Reântoarcerii în Eretz Israel.
 Formarea  unui  Comitet  de  Acţiune,  cu  sediul  la  Viena,  care  să  cuprindă 
reprezentanţi ai marilor comunităţi evreieşti.
 Max Bodeheimer propune înfiinţarea unei Bănci şi al unui Fond Naţional, care 
să  centralizeze  şi  să  gestioneze  resursele  financiare  acumulate  din  donaţiile 
colective sau individuale.
 Profesorul  Shapira  propune  înfiinţarea  unei  Universităţi  Evreieşti  în  Eretz 
Israel.

1 Lucru care va deveni vizibil imediat după 1904 - pogromul de la Chişinău - Basarabia şi moartea 
a 6.000.000 de evrei în anii `30-`45 ai secolului XX
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A luat fiinţă prima Organizaţie Sionistă. A fost intonat pentru prima oară imnul 
viitorului  Stat  Evreu  (Hatikvah  –  Speranţa)  pe  versurile  poetului  Naftali  Herz 
Imber (1856 – 1909)1 şi muzica lui Bedrich Smetana. 
 Herzl considera obţinerea unei carte internaţionale privind aşezarea evreilor în 
Eretz  Israel  ca  fiind  sigură.  Pe acest  motiv  a  criticat  infiltrarea  ilegală  (Aliya 
ilegală). Acest punct de vedere a creat confuzie în abordarea Reântoarcerii. Ea 
se va desfăşura în fapt, de-a lungul celor 41 de ani până la înfiinţarea Statului 
Israel,  pe  ambele  căi:  legală  şi  ilegală,  funcţie  de  conjunctura  politică 
internaţională. 
 În  iunie  1898,  pe  propria  cheltuială  înfiinţează  săptămânalul  ’Die  Welt’ 
(`Lumea’), în care se dezbat tacticile în plan politic, social, educaţional pentru 
unificarea spirituală şi  lingvistică a diverselor comunităţi  din Europa, Rusia,  şi 
America; pentru sprijinul ce se acorda aşezărilor Evreieşti din Eretz Israel. 
 În  august  1898,  are  loc  al  doi-lea  Congres  Sionist  la  Basel.  În  cadrul 
acestuia  s-a  decis  formarea  Trustului  Colonial  Evreiesc –  având  ca  rol 
coordonarea sumelor donate spre cumpărarea de pământ, dezvoltarea agricolă 
şi industrială, educaţia, asistenţa socială a celor ce se Reântorc în Eretz Israel.
Theodor  Herzl  a  lansat  conceptul  „Cucerirea  Comunităţilor”  –  ca  reacţie  la 
atitudinile ostile a unor rabinate şi lideri de opinie evrei din Europa faţă de nou 
înfiinţatele  organizaţii  sioniste.  Se  prevedea  focalizarea  atenţiei  şi  fonduri 
necesare  sprijinirii  armonizării  structurilor  educaţionale  din  interiorul 
comunităţilor.   Şi  sprijin  mutual  în  caz  de  opresiuni  din  partea  „majorităţii” 
populaţiei  opresiunii  de  stat  din  ţara  respectivă  (se  aveau  în  vedere  realităţi 
imediate din Imperiul Rus). Acest mod de organizare şi gestionare a unor fonduri 
la nivel mondial este  străbunicul actualului „Joint” al evreilor şi‚ în acelaşi timp, a 
simbiozei între sionismul politic şi cel social.
În interiorul Congresului, lideri socialişti au solicitat reprezentare în conducerea 
organizaţiei.
 În  octombrie  1898,  Herzl  soseşte  la  Ierusalim  în  fruntea  unei  delegaţii 
Evreieşti,  în care erau membrii  ai  Congresului  Mondial  Sionist  (printre care şi 
David  Wolffshon).  Vizitează  pentru  prima  oară  pământul  strămoşesc.  Este 
impresionat de vitalitatea locuitorilor evrei din localităţile agricole. Este însoţit de 
un grup de călăreţi care îl protejează. Sunt voinici, sănătoşi, muncesc propriul 
pământ. Compară mental vitalitatea şi libertatea acestor evrei cu acea stare de 
subzistenţă  în  sărăcie,  teamă  de  pogromuri,  de  ziua  de  mâine  şi  umilinţele 
cotidiene a miilor de evrei din Europa şi Rusia. Are viziunea concretă a ce va 
însemna pentru sute de mii de evrei Reântoarcerea în Eretz Israel şi calea: pe 
care o vede în concertarea eforturilor evreilor din Diaspora pentru acumularea de 
fonduri, cumpărarea de pământ în Palestina şi organizarea revigorării spirituale, 
devenind oameni liberi  în propria ţară. Împăratul Wilhelm al II  -  lea  vizitează 
aceaşi zonă în fruntea unei delegaţii oficiale a Imperiului German în Turcia. Este 
ocazia lui Herzl de a îi prezenta aşezări agricole evreieşti. Sunt vizitate Jaffa şi 
moşavurile Rishon Lezion, Ness Ziona, Rehovot precum şi Şcoala agricolă Mikve 
Israel. 

1 Originar din Comunitatea Evreiască din Iaşi
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 În martie 1999 Trustul Colonial Evreiesc este înregistrat la Londra în calitate 
de bancă pe acţiuni.
 În mai 1899, Herzl  face o nouă călătorie la Istambul unde, (prin medierea 
meditatorului sorei sultanului) are o întrevedere cu sultanul pe tema cumpărării 
de pământ în Palestina (integrată atunci în Imperiul otoman). Sultanul îi cere în 
schimb  să  acopere  deficitul  enorm  al  visteriei  otomane.  Demersurile  făcute 
ulterior  bancherilor  evrei  europeni  de  a  creea  un  fond  comun în  acest  sens 
eşuează (cu toate că ulterior grupuri  financiare evreieşti  vor pune în practică, 
separat, această finanţare dar fără efectul scontat în ce priveşte ideea lui Herzl). 
 Al trei-lea Congres de la Basel  are loc în august 1899. În cadrul acestuia 
Herzl  face un  raport  asupra demersurilor  şi  întâlnirilor  cu oficialităţi  Germane 
(inclusiv cu Kaizerul Wilhelm al II le la Constantinopol şi Ierusalim). Chiar dacă 
recunoaşte  că  demersurile  nu  au  avut  un  efect  concret,  el  insistă  asupra 
aspectului  creşterii  în  prestigiu  a  Organizaţiei  Sioniste.  Congresul  limitează 
utilizarea fondurilor la Palestina şi Siria. Se aud voci care îi reproşează lui Herzl 
că neglijează obiectivele ataşate demersului educaţional-cultural al organizaţiei.
Se emite Statutul şi platforma politică a Organizaţiei Mondiale Sioniste. Modul 
personal  şi  nedemocratic  în  care  Herzl  ia  deciziile  în  Organizaţie  creează 
animozităţi în rândul membrilor Congresului, cum ar fi Asher Ginzberg (Ahad Ha 
Am).
 Anul 1900 şi 1901 este o perioadă de eforturi sterile pe care liderul sionist le 
face pe lângă canceleriile Europene şi al Imperiilor Otoman şi Rus. Congresul de 
la Londra (al patru-lea - 1900) se lochează pe probleme ca situaţia muncitorilor 
evrei  din  Palestina  şi  mişcarea  sportivă  din  comunităţile  evreieşti.  Herzl  ia 
atitudine  faţă  de  expatriere  a  mii  de  evrei  din  România  dar  nu  menţionează 
persecuţiile majore din Imperiul Ţarist. El spera că tratativele duse cu oficiali Ruşi 
vor  da rezultate  pozitive.  Sunt  rabini  care  cer  limitarea  Organizaţiei  numai  la 
aspecte  politice  (pentru  a  nu  se  interfera  cu  domeniul  spiritual  şi  cultural  al 
rabinatelor). 
 Al  cince-lea  Congres de la  Basel (decembrie  1901)  confirmă ineficienţa 
contactelor politice cu Imperiul  Otoman. Se formează în cadrul Congresului  o 
opoziţie la adresa modului în care Theodor Herzl conduce – numită ‘Facţiune 
Democratică’. Grupul condus de  Leo Motzkin, Martin Buber şi Chaim Weizmann 
cer focalizarea pe un program privind realizarea unei educaţii şi culturi unitare în 
rândul comunităţilor evreieşti. Deasemeni cer democratizarea conducerii mişcării, 
ca  un  avertisment  la  conducerea  unipersonală  a  lui  Herzl.  Singura  realizare 
concretă, cu impact în viitorii ani, va fi statutarea  Fondului Naţional Evreiesc 
(Jewish National Fund - JNF),  care avea ca obiectiv acumularea de fonduri 
pentru cumpărarea de pământ în Palestina.
 Cântecul  de  lebădă  al  vizionarului  Herzl  se  materializează,  în  1902  prin 
publicarea, în octombrie 1902 a Eseului  ’Altneuland’  (Noul nostru Ţinut).  El 
descrie un stat evreu cu o cultură europeană cu o dezvoltată protecţie socială. O 
ţară liberală, având o completă libertate a religiilor, separate de puterea politică; 
în care evreii şi neevreii să aibe drepturi egale: ’Statul evreu nu este o ţară a 
opresiunii naţionale ci un loc în care sentimentul de frăţie şi egalitate va prevala’. 
Imediate reacţii vor pleca de la faptul că Herzl nu a specificat că singura limbă va 
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fi ivrid. Ahad Ha Am devine un aprig şi constant critic al ‚ideilor cosmopolite’ din 
acel eseu politic al lui Herzl.
 Anul  1902-1903  sunt  pentru  Herzl  ani  de  tatonări  pe  lângă  oficialităţile 
britanice,  otomane  şi  ruseşti.  Merge  în  Rusia  pentru  a  diminua  opresiunea 
evreilor  de  către  legile  ohranei  ţariste.  Este  primit  cu  deosebită  căldură  şi 
speranţă de evreii din zona Pale, având o grandioasă primire la Vilnius. Prins în 
hora promisiunilor şi a falselor alternative, pe de o parte, şi a situaţiei din ce în ce 
mai precare a evreilor din Estul Europei, supuşi pogromurilor devastatoare şi a 
lipsei de perspectivă de a ieşi din acest cerc vicios, Herzl acceptă propunerea 
Secretarului  de  Stat  Britanic  pentru  Colonii,  Joseph  Chamberlain  (octombrie 
1903), de a se stabili un Stat Evreiesc pe actualul teritoriu al Ugandei – ca soluţie 
a emigrării imediate a sutelor de mii de evrei oropsiţi. Proiectul este supus celui 
de al şase-lea Congres de la Basel (decembrie 1903). Comentariile sunt puternic 
contradictorii. De la acuzaţii de trădare a idealurilor mişcării la ideea că ar fi o 
soluţie asemănătoare unui ’adăpost de noapte’ (Max Nordau). Rezoluţia de luare 
în studiu a `Planului Uganda’ este votată cu 295 voturi pentru, 178 împotrivă (toţi 
delegaţii sionişti ruşi) şi 98 abţineri. Prestigiul de lider a lui Herzl va fi serios atins 
în interiorul  congresului.  Dar demersurile sale privind iminenţa unor acţiuni de 
amploare pentru salvarea evreilor din Estul Europei se confirmaseră de curând: 
Pogromul de la Chişinău din 6 -7 aprilie 19031.  Herţl, în traseul său din 1903 în 
Imperiul Rus, constată că toate promisiunile autorităţilor sunt de formă, dispreţul 
manifest faţă de situaţia evreilor de rând este dublat de scopul ca aceştia să fie 
folosiţi  ca  supapă  de  defulare  a  nemulţumirii  populaţiei  majoritare  faţă  de 
ineficienţa administrării imperiului, a foametei şi mizeriei sociale generalizate din 
imperiul rus. Mişcările antiţariste2 vor măcina imperiul ţarist până la desfinţarea 
lui, în 1917

 1904 -  Bolnav şi  aproape singur,  mai  are  o 
serie  de  întâlniri:  cu  Papa  şi  Regele  Italiei  – 
ianuarie; cu Comitetul de acţiune sionist – aprilie 
(pentru  a  aplana  conflictele  din  cafdrul  Mişcării 
Sioniste).  Moare  în  sanatoriul  din  Badlach 
(Austria)  răpus  de  pneumonie,  la  44  de  ani. 
Vestea  morţii  a  ajuns  cu  viteza  telegrafului  în 
toate  comunităţile.  Mii  de  evrei  au  luat  drumul 

Vienei, pentru a fi alături de liderul lor vizionar. Cortegiul mortuar se scurgea fără 
sfârşit pe bulevardele Vienei, către cimitirul evreiesc de rit sefard. Acea mulţime 
tăcută, în momentul coborârii  în mormânt se animă brusc. Strigăte de durere; 
evreii îşi rup hainele de pe ei; strigătele de disperare a mii de oameni, în acelaşi 
timp crează un moment de neuitat,  de care îşi  vor aminti  atât  prietenii  cât şi 
duşmanii săi (cum a fost Ştefan Ţveig scriitor şi publicist evreu austriac, adept al 
asimilismului  şi  oponent  constant  al  lui  Herzl,  care  asistând  la  funeralii  a 

1 În 6 aprilie, un copil rus este găsit ucis în localitatea Dubăsari. Ziare antisemite locale incită la 
răzbunare împotriva evreilor pe motiv că ar fi un omor ritual – sânge pentru producerea matzot-
ului de Paşte – ulterior s-a aflat că a fost ucis de o rudă...
2 un alt pogrom, 19-20 octombrie 1905 , tot la Chişinău, va rezulta ca o diversiune spre a deturna 
o astfel de revoltă prin jefuirea Comunităţii Evreieşti Locale; soldată cu 19 evrei vor fi ucişi şi 56 
maltrataţi.
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recunoscut în manifestările evreilor suprema atestare a valorii  de simbol al lui 
Herzl pentru milioanele de evrei din galut3). Herzl a fost primul evreu care, după 
1800 de ani,  ia  atitudine şi  declară în  faţa  lumii  că evreii  sunt  un  popor,  cu 
drepturile  oricărui  popor;  şi  continuă  prin  a  convinge  milioane  de  evrei  să  îl 
urmeze.  O  face  în  pofida  dovezilor  de  dispreţ  şi  neâncredere  a  unor 
reprezentanţi evrei (spirituali sau financiari), urmând viziunea organizării mişcării 
sioniste până la materialitatea ei – Organizaţia Mondială Sionistă. 

NOTĂ AUTOR la CLIPE DE SIONISM  (II)

 Theodor  Herţl  a  avut  viziuni  ale  salvării  poporului  său de  la  opresiune  şi 
umilinţă, în urma unor situaţii concrete imediate (vezi şi cazul Dreyfuss). El avea 
geniul unor soluţii imediat posibile. Dar mulţi din conaţionalii săi de vazã nu i s-au 
raliat  ne  având  viziunea  pericolului  ce  plana  asupra  propriului  popor, 
materializată în Şoah-ul anilor ’40 din secolul trecut.
 A fost din acei puţini oameni din istorie care nu numai au prezis viitorul ci l-au 
şi  creat.  Un  Evreu  care  se  încadrează  perfect  în  cele  spuse  de   Rabbi  Zvi 
Yehuda Kook :  ‘Realitatea şi  organizarea vieţilor  noastre,  toate au început  cu 
Herzl. Unii oameni l-au numit eretic. Scrierile sale nu reflectă erezie, mai mult ele 
arată că a avut credinţă. El a scris în jurnalul său: ’Poporul nostru nu poate fi o 
naţiune  fără  CREDINŢA SA’.  Cine  gândeşte  şi  scrie  astfel  este  UN OM AL 
CREDINŢEI’.
După moartea lui Theodor Herţl, drumul sionist, de 41 de ani până la formarea 
statului Eretz Israel va fi coordonat prin confruntarea şi cooperarea între trei mari 
curente:  cel  politic,  cel  cultural,  cel  religios  confirmând  răspunsul  proorocului 
Bileam madianitul dat regelui Balak din Moab, când acesta l-a invitat să blesteme 
triburile  semiţiei  lui  Israel,  ieşite  de  curând din  robia  egipteană:  ‘CĂCI  E UN 
POPOR DE SINE STĂTĂTOR, FĂRĂ A ŢINE SOCOTEALĂ DE CELELALTE 
NAŢII’ (Numerii 23.9.)’

3 Denumeşte Diaspora Evreiască – cei ce nu se află în Eretz Israel.
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O ALIANŢĂ SEMITICĂ ÎNTRE ARABI ŞI EVREI RATATĂ
HARTA SAN REMO 1920

(Clipe de Sionism III)

PALESTINA LA SFÂRŞITUL PRIMULUI RĂZBOI 
MONDIAL

La intrarea trupelor Engleze (conduse de general Allenby) în Palestina, în 1917 – 
1918 populaţia era formată din 560.000 de Arabi, 55.000 de Evrei trăia pe un 
teritoriu arid şi sărăcit de administraţia Turcă; de război şi blocadă.
? Ĩn  ianuarie  1918,  după  Declaraţia  Balfour,  dată  la  Liga  Naţiunilor  de  la 
Geneva,  au loc contacte între  delegaţia  Mişcării  Sioniste  (condusă de Chaim 
Weizmann :  lider al  Congresului  Mondial  Sionist,  unul  dintre primii  membrii  ai 
organizaţiei  de tineret Chovevei  Zion din Berlin - Cei ce iubesc Zion-ul  – anii 
1870  –  1880  -  care  militau  practic  pentru  Reântoarcerea  Evreilor  în  Israel; 
principal  negociator sionist între 1918 -1948; primul Preşedinte al Statului Israel 
după mai 1948)  şi delegaţia Condusă de Emirul Feisal, viitorul rege al Arabiei 
Saudite.  Statul  Arab,  în  viziunea  lui  Feisal  cuprindea  Palestina,  în  totalitate, 
urmând a se stabili o formă de autonomie cu teritoriul acordat Evreilor, în cadrul 
acestui stat. 
Punctul culminant (pozitiv) apare în decembrie 1918, la un prânz oferit de lord 
Rotchschild. Aici Emirul Feisal declară (conform unor notiţe ale lui T.E.Lawrence, 
consilierul  său)  ‘Nici  un  Arab  nu  poate  să  fie  suspicios  în  ce  priveşte 
naţionalismul Evreu…spun Evreilor Bine aţi venit Acasă şi vom coopera cu ei în 
limitele Statului Arab’. Se semnează o Declaraţie Comună în  care se trasează 
direcţiile de principiu ale relaţiei între Statul Arab şi Mişcarea Sionistă.  Condiţia 
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Emirului a fost ca aceasta să rămână secretă  până la declararea independenţei 
Statului Arab, şi în urma respectării articolelor şi  convenţiilor de către ambele 
părţi.
 Se garanta Evreilor emigrarea liberă şi aşezarea lor pe teritoriul Palestinei.
 Se ofereau garanţii reciproce în ce priveşte siguranţa Arabilor şi a posesiunilor 
acestore, precum şi  sprijinul,  asistenţa tehnologică,  acordate de Evrei  pentru 
dezvoltarea economică a populaţiei Arabe din Palestina.
O săptămână mai târziu partea Sionistă convine cu partea Arabă câteva cerinţe 
esenţiale: Portul Haifa va fi zonă liberă pentru ambele părţi; Akaba va deveni port 
liber.
Pe 6 februarie 1919 Emirul Faisal, în cuvântarea susţinută în faţa Conferinţei de 
Pace, în care solicită independenţa Arabiei, menţionează acordul şi garanţia sa 
pentru  o   Palestină  :  enclavă  a  ‘Sioniştilor  Evrei’.  Speranţa  lui  Faisal  era  ca 
Weitzmann să sprijine total pe Arabi în diferendul lor cu Franţa pentru litoralul 
Sirian, formând o ‘antantă Semitică’. 
Deasemeni, în Declaraţia Organizaţiei Mondiale Sioniste la Conferinţa de Pace 
de la Paris, sunt menţionate următoarele:
 Nu se va prejudicia în nici un fel drepturile civile şi religioase ale populaţiei ne 
evreieşti.
 Nu se va face nici o discriminare între locuitori privind drepturile cetăţeneşti şi 
cele civile pe motiv de religie sau rasă.
 Nu va reveni în Palestina toată populaţia evreiească (estimată la acel moment 
la 14.000.000). Reaşezarea evreilor se va face din comunităţile Europei Centrale 
şi de Est, zone în care acestea duc o viaţă de subzistenţă. Investiţiile financiare 
şi  logistice  le  vor  asigura  condiţii  de  muncă  şi  viaţă  decente,  dezvoltarea 
infrastructurii  de  şosele,  căi  ferate,  irigaţii,  Deasemeni  acest  aport  masiv  de 
capital  va  duce  la  creşterea  numărului  de  locuri  de  muncă,  îmbunătăţirea 
generală a nivelului de trai a întregii populaţii.
 Crearea  « Căminului  Evreiesc »  în  Palestina  va  da  un  plus  de  siguranţă 
evreilor de pretutindeni şi va atrage resurse financiare şi logistice, ‘atât cât va fi 
nevoie’.
Totul prea să se îndrepte către Alianţa semitică dar intervin interesele Angliei şi 
Franţei  în  zonă.  Politica  Engleză  avea  în  vedere  doar  împărţirea  Orientului 
Mijlociu între Anglia şi Franţa, sub forma aşa numitelor ‘Mandate’ ce le asigurau 
controlul puterii şi a resurselor petroliere. Ambele mari puteri nu doreau un Stat 
Arab puternic, deţinător al majorităţii câmpurilor petroliere. 
Chaim Weitzmann era dependent de politica Marii Britanii… Pe scurt principiul 
Roman  ‘Divide  et  impera’  a  fost  de  ne  depăşit  pentru  mişcarea  Sionistă. 
Weitzmann sfătuieşte pe Arabi să nu se interfereze cu Francezii  în problema 
litoralului Sirian.
 În  vara  lui  1919  Faisal  întrerupe  întâlnirile  cu  partea  Sionistă  şi  adoptă 
doctrina Palestinei Arabe, indică emisariloor Evrei să poarte tratative directe cu 
Arabii Palestinieni şi în toamna lui 1919 întrerupe orice tratative cu Evreii Sionişti. 
Tratatul  rămâne secret,  ne fiind menţionat  ani  mulţi  nici  de partea conducerii 
Arabe, nici de Evrei.
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 Din  toamna  anului  1919,  coincidenţă  sau  nu,  încep  răscoale  Arabe  în 
Palestina.  Sunt  atacate  aşezări  Evreieşti,  sute  de  Evrei  măcelăriţi.  Trupele 
engleze  aflate  la  faţa  locului  intervin  de  formă,  având  în  vedere  interesele 
viitorului Mandat Britanic în Palestina. 
 Ĩn  aceste  condiţii  Comisia  de  la  San  Remo elaborează  Harta  Mandatului 
Britanic în Palestina. Ei stabilesc o graniţă firească între Evrei şi Arabi : Iordanul. 
Ĩntre Iordan şi  Marea Mediterană Evreii,  De la Iordan spre peninsula Arabică, 
Arabii.  Era  rezolvată  astfel  problema  neinterferării  celor  două  părţi  aflate  în 
conflict în teritoriu şi a securităţii ambelor părţi, de o parte şi de alta a fluviului 
Iordan.

?   Harta  San  Remo 1920 
Rezultată   în  urma  negocierilor 
preliminare Tratatului de pace de la 
Paris, purtate de Consiliul Mondial 
Evreiesc  (Chaim  Weitzmann), 
Arabi  (Faisal)  şi  puterile  Antantei 
(Anglia , Franţa) la San Remo , în 
ultima parte a anului 1920; înainte 
de  a  fi  trecut  teritoriul  Palestinei 
sub Mandat Britanic şi al Siriei sub 
Mandat Francez.
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 În 1921 77% din teritoriul Palestinei, stabilit la San Remo, este alocat unui nou 
stat: Emiratul Arab al Iordaniei. În felul acesta Marea Britanie îşi asigura controlul 
asupra unui teritoriu revendicat de Regele Feisal al Arabiei Saudite, acordnîdu-l 
unui fidel al ei , Emirul Hussein, viitorul Rege al Iordaniei. Noul stat este susţinut 
material, financiar şi militar de Imperiul Britanic. Practic era vorba despre teritoriul 
Palestinei la dreapta de fluviul Iordan care, conform Hărţii San Remo era alocat 
populaţiei palestiniene. 
 În mod tacit Marea Britanie a impus o viitoare împărţire a teritoriului alocat 
comunităţilor  de  evrei  (Yishuv)...  între  evrei  şi  arabi  –  fără  posibilitatea  de  a 
stabilii o graniţă teritorială naturală – ca în harta iniţială (fluviul Iordan). Aceasta 
va fi una din cauzele esenţiale care au generat lupta între comunităţile Evreieşti 
şi Arabe din Palestina, şi în timp, situaţia actuală.1  
În 1922 Naţiunile unite acordă Marii Britanii Mandat de guvernare asupra celor 
23% din teritoriu rămas din Harta San-Remo. Astfel Imperiul Britanic face legea. 
Acolo unde trebuia, în viziunea Hărţii San Remo, să se formeze un singur stat: 
cel israelian, aplicând politica “DIVIDE ET IMPERA” celor două comunităţi de pe 
teritoriul Mandatului: nemulţumea pe fiecare şi motiva că nu poate da mai mult 
datorită intereselor celeilalte comunităţi. Aşa numita “Pax Britanica” a fost un alt 
germene al învrăjbirii între comunităţile arabe şi evreieşti din teritoriul sub viitorul 
Mandat.

Poliţia locală a fost recrutată în majoritate din rândul comunităţii arabe. Astfel că, 
de  la  început,  manifestările  extremiste  arabe  erau  tolerate  implicit  prin 
neangajarea organelor de ordine locale în stingerea conflictelor, sau chiar prin 
participarea poliţiştilor arabi la revolte, împotriva evreilor.
 In timpul Mandatului britanic populaţia evreiască va creşte în pondere de la 
17% la 30%. Se estima că între 1920 şi 1945 au venit legal 367.845 şi ilegal în 
jur de 50-60.000 evrei. 
În  timpul  Mandatului  Britanic,  după  revolta  arabă  din  1921,  s-a  limitat  anual 
numărul anual al evreilor ce emigrau legal. Cifră care varia de la o perioadă la 
alta, funcţie de interesele imediate ale Marii Britanii în zonă ţinând cont în speţă 
de  penetraţia  capitalului  petrolier  englez  în  Orientul  Mijlociu  şi  a  presiunii 
oficialilor arabi pentru interzicerea Reântoarcerii evreilor în Eretz-Israel.  Oricum 
1 A se vedea ‘Organizaţii Evreieşti de auto apărare în Palestina (Yishuv) - Clipe de Sionism IV  
Adresa Link: http://www.scribd.com/doc/26192011/Organizatii-Evreiesti-de-Auto-Aparare-in-
Yisuv-Clipe-de-Sionism-IV
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cifra emigrărilor permise era contestată de evrei (prea mică) şi de arabi (prea 
mare).
Între 1920 – 1947 rata de creştere economică a fost de 13,2% la evrei (datorită 
infuziei  de  forţă  de  muncă  imigrată  şi  de  capital)  şi  6,5% la  arabi.  Rata  de 
absolvire a unor şcoli normale şi cursuri a fost de  86% la evrei şi de 22% la 
arabi. În această perioadă arbii din Palestina au evoluat mult, nivelul lor de viaţă 
fiind printre cele mai ridicate din zonă, al doile-a după arabii din Liban. Dintr-o 
statistică ONU rezultă că în anul 1939, evreii din Palestina se aflau pe locul 15 ; 
arabii  din Palestina pe locul 30 (faţă de Egipt – 33 şi  Turcia – 35).  Se poate 
concluziona că, din punct de vedere social-economic, cele două comunităţi au 
evoluat spre o bunăstare socială. Convieţuirea între marea majoritate a arabilor 
şi evreilor “de rând” a existat, în pofida extremismului arab şi ulterior evreu.

DECESUL ‘ ALIANŢEI SEMITICE’
ÎNCEPUTUL CONFLICTULUI ARABO-ISRAELIAN.

REVOLTA DIN 1920

 Extremismul Arab în Palestina îşi are rădăcinile în “directiva” dată de Emirul 
Feisal  în  urma eşuării  tratativelor  între  el  şi  Chaim Weitzmann.  Imediat  după 
acest moment are loc prima revoltă arabă (4 aprilie 1920) cu ocazia festivalului 
de primăvară Nabi Musa (în arabă “Profetul  Moise” – celebrarea profetului  în 
folklorul  musulman palestinian,  timp de şapte zile),  şi  consta într-un pelerinaj 
arab la Ierusalim la mormântul profetului (considerat de arabi a se afla în zona 
localităţii  Jeriho).  Pelerinajul  a  fost  instituit  de  Şalah ad-Dīn  Yūsuf  ibn Ayyūb 
(Saladin) pe la anii 1150, pentru a contracara sărbătorile creştine de paşte din 
Ierusalim. 
In dimineaţa zilei de 4 aprilie, grupuri de arabi din mulţimea strânsă între zidurile 
cetăţii  atacă  evrei,  locuinţe,  magazine  şi  locaşuri  de  cult  din  “Vechiul  Oraş 
Evreiesc”, incitată de discursuri antisioniste susţinute din balconul Clubului Arab 
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de  mai  mulţi  lideri  (unul  din  ei  era  Hajj  Amin  al-Huseini,  instalat  ulterior,  cu 
acordul britanicilor, în funcţia de Mare Muftiu al Ierusalimului – 1921) în aplauzele 
mulţimii şi a organelor de ordine (poliţişti arabi). Este distrusă şcoala religioasă 
Torath Chaim Yeshiva  (înfiinţată de Rabinul  Yitzchak Winongrad în 1866) şi 
suluri de Carte Sfântă (Torah) rupte şi aruncate pe jos. Evreii sunt bătuţi şi ucişi, 
relatări obiective fiind făcute chiar de cetăţeni arabi (Khalil al-Sakakini). Reacţia 
echipelor de autoapărare evreieşti (conduse de Ze’ev Jabotinski) a fost să ceară 
protecţia armatei britanice (col. Storrs îi confiscă pistolul). Apoi 200 de voluntari 
din  armata  britanică  reinstaurează calmul.  Sunt  arestaţi  câţiva  zeci  de  arabi, 
ulterior  eliberaţi  a dou-a zi.  Zi  în care violenţele cresc în intensitate.  Britanicii 
institue  Legea  Marţială  dar  jafurile,  distrugerea  şi  incendierea  de  locuinţe 
continuă. Soldaţii  britanici  se retrag,  spre seară din Oraşul  Vechi,  oamenii  lui 
Jabotinski nu pot intervenii fiind blocaţi în afara zidurilor. Evreii din interior nu au 
arme. Doi dintre voluntarii lui Jabotinski (unul fiind tatăl viitorului Yitzak Rabin) se 
infiltrează în Cartierul Evreiesc pentru a organiza asistenţa sanitară şi a încropi 
un  soi  de  auto  apărare.  Câţiva  soldaţi  britanici  încep  să  dezarmeze  puţinii 
voluntari evrei,  la sugestia liderilor revoltei.  Sunt sparte casele liderilor sionişti 
(Jabotinski şi Weitzman). Nouă evrei sunt arestaţi, eliberaţi, apoi rearestaţi peste 
câteva ore... Liniştea din a trei-a zi aduce cu ea un bilanţ : 5 evrei morţi, 211 
răniţi ; 4 arabi morţi 21 arabi răniţi ; şapte soldaţi britanici răniţi. Trei sute de evrei 
sunt izgoniţi (‘evacuaţi’) din Vechiul Oraş. Paradoxal: au fost atacate persoane şi 
locuinţe  ale  evreilor  ortodocşi  –  duşmani  înverşunaţi  ai  Mişcării  Sioniste...  în 
perioada comemorării de către palestinienii arabi a lui Moise Profetul poporului 
Evreu...  Jabotinski este arestat pentru posesie de arme şi condamnat la 15 ani 
închisoare. Trimis în puşcărie în Egipt şi apoi la Accra, la presiunea evreilor din 
Anglia şi America i se comută pedeapsa la un an. Sunt închişi 200 de participanţi 
la răscoală, dintre care 39 de evrei.
 Reacţia  ‘de  formă’  a  autorităţilor  militare  Britanice  era  determinată  de 
socoteala că astfel îşi vor consolida poziţia la Liga Naţiunilor în a i se acorda 
Mandatul asupra Palestinei.
 Modul  de  desfăşurare  a  conflictului  a  revelat  scopul  Emirului  Feisal  şi  al 
liderilor arabi Palestinieni :

1. De a îi izgonii pe evrei din Ierusalim.
2. De a înspăimânta atât populaţia evreiască locală cât şi pe cei ce ar fi dorit 

să vină în Palestina
3. Un  semnal  clar  al  nemulţumirii  lui  Feisal  faţă  de  sfatul  dat  de  Chaim 

Weitzman de a-şi limita pretenţiile teritoriale.
 De acum încolo, poziţia liderilor arabi se va centra în jurul următoarelor idei:

1. Nemulţumirea lor că, promisiunea dată de oficialităţi ale Antantei în timpul 
primului Război Mondial nu a fost îndeplinită – în fapt va urma declararea 
Independenţei Arabiei Saudite şi a Regatului haşemit al Iordaniei. Dar nu li 
s-a dat Palestina, Libanul şi Siria (aflate sub Mandat Francez).

2. Declaraţia Balfour a răpit dreptul populaţiei arabe din Palestina la auto-
determinare. Venirea imigranţilor evrei în ‘Casa Naţională’ (Palestina) va 
duce la subjugarea lor economică şi politică de către Evrei.
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Aceste idei, ce vor amplifica stări conflictuale la dimensiunea întregii Palestine 
(sau mai exact la ce va mai rămâne după ciuntirea de 77% operată de Britanici 
prin întemeierea Regatului Iordaniei), sunt induse din exterior: 
 Pe  de  o  parte  de  susţinătorii  Emirului  (viitor  rege  Feisal),  care  proclamă 
unilateral alipirea Siriei (nerealizată în fapt) şi trec la dezvoltarea unor curente de 
masă Pan Arabe şi  Pan Islamiste având ca  pivot  ura împotriva  Evreilor  şi  a 
Puterilor Occidentale ce îi susţin, semnatare a Declaraţiei Balfour.
 Pe de altă parte activitatea Comisiei Congresului Mondial Sionist, susţinută de 
resursele şi influenţa Evreilor de-a lungul şi de-a latul întregii lumi.
 Ulterior  va intra în joc, după 1933 organizaţiile de spionaj  Germane, care, 
pentru  a  dezvolta  ‘coloana a cincea’  în  zonă va  îndoctrina,  recruta  şi  instruii 
agentura arabă pro germană, care va avea o fundamentală poziţie anti-sionistă şi 
anti-evreiască.

CONCLUZIA AUTORULUI LA CLIPE DE SIONISM (III).

 Harta San Remo rămâne nu numai ca o mărturie a unei şanse de pace şi 
înţelegere ratată, ci ca o dovadă că, încă oamenii nu sunt pe măsura  ‘croielii’ 
făcute  de  Dumnezeu  şi  aduse  pentru  noi  de  Profeţi.  Încă  ne  este  greu  să 
transpunem în fapt un lucru BINE GÂNDIT  pentru că orice BUNÃ INTENŢIE 
este condiţionată subiectiv de orgoliu, suspiciune şi intoleranţă faţă de oponent. 
Şi iese un lucru PROST FÃCUT. Pe care îl suportă milioane de suflete, de la 
restricţii  sociale la pierderea violentă a vieţii  lor.  Cei aflaţi  la mâna celor care 
deţin PUTEREA şi o aplică cum îi taie capul, în total dispreţ faţă de soarta celor 
mulţi,  pe  care  ar  trebui  să  îi  păstorească  cu  o  adevărată  ‘frică’  de 
comandamentele Domnului  şi  al  Profeţilor săi.  Fie ei Tebani, Mozaici,  Ceştini, 
Musulmani… 
  Spiritul de organizare al comunităţilor Evreieşti, resursele lor logistice şi 
financiare; abilităţile comune, ale Evreilor şi Arabilor, în domeniul comerţului şi 
afacerilor ar fi dus la o ALIANŢĂ SEMITICĂ care în mod cert ar fi schimbat faţa 
lumii. Şi, oricum, nu ar mai fi murit, ‘de pomană’, atâţia oameni nevinovaţi.
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ORGANIZAŢII EVREIEŞTI DE AUTO APĂRARE ÎN YIŞUV
(COMUNITĂŢILE EVREIEŞTI DIN PALESTINA)

CLIPE DE SIONISM (IV)

ÎNCEPUTUL.
 S-a născut la Saraievo, în Bosnia. După o perioadă de studii   la Ierusalim 
(unde devine adeptul perceptelor iniţiatice ale învăţăturii Kabbala) se reântoarce 
în  Serbia  unde  conduce  o  mică  comunitate  sefardă  în  localitatea  Semlim 
(Zemun)  de  lângă  Belgrad  (1825).   Numele  lui:  Rabbi  Yehuda  Solomon 
Alkalay1.  
Alkalay, în lucrarea sa din 1834, ’Shema Yisrael’, ('Ascultă popor al lui Israel') 
porneşte de la ideea că a te ruga şi a deplânge starea evreului din Galut (exil) în 
faţa lui Dumnezeu cerând, ca prin manifestarea Forţei Lui, poporu Evreu  să fie 
din  nou strămutat  în  ’Pământul  Promis  –  Ţara  Sfântă’  trebuie  înlocuită  cu  o 
acţiune  organizată  şi  susţinută  financiar  pentru  Reântoarcerea  pe  ‘Pământul 
Promis’. Fenomenul de Reântoarcere a populaţiei de Evrei în Palestina, asociată 
cu achiziţionarea de pământ,  a produs, în 70 de ani,  creşterea numărului  de 
1 Adresa Video Link: http://www.youtube.com/watch?v=vRF-FhCmHeA
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Evrei  din  Palestina.  Preţul  a  fost  degradarea  relaţiilor  între  Arabi  şi  Evrei  în 
Palestina. Relaţia de coabitare între ei este erodată de un fenomen care elimină 
liniştea:  expansiunea intoleranţei pe care o provoacă o masivă mişcare de 
populaţie. Este, pe de altă parte o manifestare a dispreţului pe care o au cei ce 
deţin puterea (potentaţi Evrei sau Şeici Arabi) faţă de oamenii pe care îi conduc 
şi faţă de perceptele Dumnezeului Unic (fie El : YHWH, IISUS, ALLAH.)
Deoarece liderii  nu ştiu  să guverneze altfel,  au folsit  URA,  INTOLERAŢA,  şi 
CONFRUNTAREA… de ce? numai Dumnezeu ştie!. Rezultatul a fost lupta între 
Evrei şi Arabi, pentru supravieţuire în Palestina.
  Fenomenul dezvoltării auto apărării populaţiei din Yisuv2  în perioada 1918 – 
1948 a fost îndelungat şi cu numeroase ‘sincope’, provocate atât de condiţiile 
existente  în  perioada  ocupaţiei  Britanice  (1918-1920),  a  Mandatului  Britanic 
asupra  Palestinei  (1920-1948),  cât  şi  a  faptului  că  populaţia  evreiască  din 
Palestina  nu  avea  experienţa  atacurilor  extremiste,  ce  au  început  în  1920, 
împotriva aşezărilor Evreieşti din regiune.
 Pentru a înţelege unde ar fi trebuit să se ajungă, prezentăm câteva fragmente 
din ‘Declaraţia Organizaţiei Mondiale Sioniste’, făcută la 03.02.1919, în plenul 
Conferinţei de Pace de la Paris:
 “I. Palestina trebuie să fie plasată în astfel de condiţii politice, administrative şi 
economice care vor asigura instituirea acolo a ‘Casei Naţionale Evreieşti’  ... 
fiind în mod clar de înţeles că nimic nu se va face, care poate aduce atingere 
drepturilor  civile  şi  religioase  existente  ale  Comunităţilor  ne  -  evreieşti  din 

Palestina  sau  la  drepturile  politice  de  care  s-a 
bucurat statutul de evrei, în orice altă ţară.”...
 “II. Va fi  pentru totdeauna o cea mai completă 
libertate a cultelor religioase pentru toate crezurile 
din  Palestina.  Nu  există  nici  o  discriminare  în 
rândul locuitorilor cu privire la cetăţenie şi drepturi 
civile, pe motive de religie sau de rasă.”
 “III. Palestina nu este suficient de mare pentru a 
primi mai mult de o parte a evreilor din lume. Cea 
mai  mare  parte  a  celor  paisprezece  milioane, 
împrăştiate prin mai toate ţările trebuie să rămână 
în localităţile lor actuale...Casa Naţională Evrească 
va fi de mare valoare pentru ei ..., va inspira aceste 
milioane  de  evrei,  de  multe  ori  până  acum 

deznădăjduiţi, o nouă speranţă ... va avea un standard ridicat de viaţă, pentru 
cetăţenii evrei şi ne evrei în locurile în care aceştia locuiesc”
 Se solicita stabilirea graniţei în următoarele coordonate: 
Nord:  Marea Mediterană la  sud de Sidon,  pe  linia  izvoarelor  de  captare  din 
Munţii  Liban (EL KARAON)  la EL BIRE urmând linia de delimitare între cele 
două bazine: Wad EL Kook şi Wadi ET TEIM, de acolo într-o direcţie de la linia 
de delimitare între pantele la Est şi Vest de Hermon.
Est: Hermon, NAHR MUGHANIYE, urmând calea ferată Hedjaz, la Sud de Golful 
Akaba.

2 Nume generic ce desemnează populaţia evreiască din Palestina
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Sud: se va negocia cu Guvernul Egiptean
Vest : Marea Mediterană
 În urma tratativelor de pace, la San Remo (Italia) se va definitiva ‘Harta San 
Remo 1920’ pentru Palestina, care asigura o separare clară a celor două zone 
(Evrei şi Arabi) având ca graniţă râul Iordan.
 Recitirea   acestui   document  îmi  aminteşte  de  Eseul  ’Altneuland’  (‘Noul 
nostru Ţinut’)  scrisă de Theodor Herţl  în octombrie 1902. El descrie un Stat 
Evreu cu o economie bazată pe noi tehnologii,  cu o cultură europeană, cu o 
dezvoltată  protecţie  socială.  O  ţară  liberală,  având  o  completă  libertate  a 
religiilor, separate de puterea politică; în care evreii şi ne evreii să aibe drepturi 
egale:  ’Statul  Evreu  nu  este  o  ţară  a  opresiunii  naţionale  ci  un  loc  în  care 
sentimentul de frăţie şi egalitate va prevala’ scria Vizionarul Sionismului 1.
Erau  premizele  unei  rezolvări  a  Reântoarcerii  Evreilor  pe  ‘Pământul  Promis’, 
pentru constituirea unui stat multirasial în care  ar fi prosperat atât Evreii cât şi 
Arabii,  beneficiind de tehnologie şi fonduri  infuzate de Organizaţia Mondială a 
Evreilor.
 Au  existat  între  1918-1920  tratative  între  Chaim  Weitzmann  (lider  al 
Congresului Mondial Sionist) şi Emirul Feisal, viitorul rege al Arabiei Saudite2. 
 În 6 februarie 1919 Emirul Feisal, în cuvântarea susţinută în faţa 
Conferinţei  de  Pace,  în  care  solicită  independenţa  Arabiei, 
menţionează acordul şi garanţia sa pentru o  Palestină : enclavă a 
‘Sioniştilor Evrei’.  Speranţa lui Faisal era ca Weitzmann să sprijine 
total  pe  arabi  în  diferendul  lor  cu  Franţa  pentru  litoralul  Sirian, 
formând o ‘antantă Semitică’. Tratativele eşuează în 1920; dată de la 
care încep ‘revoltele Arabe’ în Palestina.
 Lovitura de graţie dată acestei şanse de coabitare între Arabi şi Evrei este a 
Imperiului  Britanic.  În 1921 77% din teritoriul  Palestinei,  stabilit  la San Remo, 
este  alocat  unui  nou  stat:  Emiratul  Arab  al  Iordaniei.  În  felul  acesta  Marea 
Britanie îşi asigura controlul asupra unui teritoriu revendicat de Regele Feisal al 
Arabiei  Saudite,  acordâdu-l  unui fidel  al  ei  ,  Emirul  Hussein,  viitorul  Rege al 
Iordaniei. Noul stat este susţinut material, financiar şi militar de Imperiul Britanic. 
Practic era vorba despre teritoriul  Palestinei la dreapta de fluviul  Iordan care, 
conform Hărţii San Remo era alocat populaţiei palestiniene. 

1 Adresa Link Video: http://www.youtube.com/watch?v=gwlVshHtK5Q
2 Adresa Link Video: http://www.youtube.com/watch?v=IxG7JwFsl70 
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 În mod tacit Marea Britanie a impus o viitoare împărţire a teritoriului alocat 
comunităţilor de evrei (Yişuv)... între evrei şi arabi – fără posibilitatea de a stabili 
o graniţă teritorială naturală – fluviul Iordan.
 În 1922 Naţiunile unite acordă Marii Britanii mandat de guvernare asupra celor 
23% din teritoriu rămas din Harta San-Remo. Astfel Imperiul Britanic face legea. 
Acolo unde trebuia, în viziunea Hărţii San Remo, să se formeze un singur stat: 
cel  Israelian  (partea  de  Est  de  la  Râul  Iordan  la  Marea  Mediterană),  Marea 
Britanie a obligat pe Evrei  şi  Arabi  să îl  împartă pe viitor  între ei.  Astfel,  aşa 
numita “Pax Britanica” a fost un principal germene al învrăjbirii între comunităţile 
arabe şi evreieşti din teritoriul sub Mandat Britanic. Acestea au fost coordonatele 
impuse pentru un război îndelungat pe un teritoriu insuficient pentru fiecare din 
cele două popoare şi transformarea unei reale speranţe sociale într-un sângeros 
joc ‘de-a şoarecele şi pisica’ ce ţine de aproape o sută de ani.
 Între 1920 – 1947 rata de creştere economică în Palestina a fost de 13,2% la 
evrei (datorită infuziei de forţă de muncă imigrată şi de capital) şi 6,5% la arabi. 
Rata de absolvire a unor şcoli normale şi cursuri a fost de  86% la evrei şi de 
22% la arabi. În această perioadă arabii din Palestina au evoluat mult, nivelul lor 
de viaţă fiind printre cele mai ridicate din zonă, al doile-a după arabii din Liban. 
Dintr-o statistică ONU rezultă că în anul 1939, evreii din Palestina se aflau pe 
locul 15 ; arabii din Palestina pe locul 30 (faţă de Egipt – 33 şi Turcia – 35). Se 
poate concluziona că, din punct de vedere social-economic, cele două comunităţi 
au  evoluat  spre  o  bunăstare  socială.  Convieţuirea  între  marea  majoritate  a 
arabilor şi  evreilor “de rând” a existat,  în pofida extremismului  arab şi  ulterior 
evreu.
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UNITATEA PARAMILITARĂ ‘BAR GIORA’

 Unitatea paramilitară ‘Bar Giora’ – înfiinţată în 1907 – aparţinea organizaţiei 
clandestine  evreieşti  cu  acelaşi  nume  din  timpul  celei  de  A  Dou-a  Alia1. 
Majoritatea emigranţilor proveneau din Rusia şi Polonia, ţări în care instabilitatea 
socială  şi  pogromurile  împotriva  comunităţilor  evreieşti  erau  ‘în  floare’.  Circa 
jumătate  dintre  ei  vor  părăsi  Palestina,  în  timpul  Primului  Război  Mondial. 
Membrii ei, în jur de 100, aveau ca obiectiv să înlocuiască mercenarii arabi, plătiţi 
de fermierii evrei pentru a le apăra proprietăţile, fapt care favoriza penetrarea şi 
furtul pe aceste proprietăţi (în care munca era prestată tot de arabi). Iniţiatorul 
mişcării a fost un grup de militanţi ai organizaţie ‘Poale Zion’ – Partidul Social 
Democrat  Muncitoresc  Evreiesc (mişcare  a  muncitorilor  evrei,  de  factură 
Marxistă, înfiinţată în Rusia în 1901). Lideri erau Itzac Ben-Zvi (viitor al doi-lea 
preşedinte al statului Eretz-Israel, în 1952) şi Israel Schocat. 
 Aceştia militau pentru o schimbare fundamentală de optică faţă de situaţia din 
acel  moment:  Rezultat  al  investiţiilor  bancherului  Edmond  de  Rotschild,  din 
perioada  1890  –  1910,  a  fost  formarea  unei  pături  de  mici  latifundiari  evrei, 
deţinători de plantaţii relativ întinse. Aceştia foloseau lucrători agricoli şi paznici 
arabi,  mult  ‘mai  ieftini’  decât  confraţii  lor  evrei.  Consecinţa,  în  perioada 
respectivă, a fost o creştere mult mai accelerată a populaţiei arabe emigrate în 
Palestina  Otomană,  decât  a  celei  evreieşti  de  imigraţie.  Acest  fenomen  de 
migraţie  va  avea  consecinţe  majore  în  perioada  interbelică:  în  sensul  măririi 
numărului  de  lumpeni-proletari  arabi  –  sursă  de  ‘Carne  de  Tun’  pentru 
extremismul  arab.  Fenomenul  îl  întâlnim  şi  azi  ,  în  ţările  Europene  unde 
extremismul arab îşi recrutează adepţi în rândul emigraţiei musulmane (veniţi a 
muncii în locul localnicilor ‘mai scumpi’), dar şi a lumpen-proletarilor occidentali. 
În Orient, recrutarea se face în campusurile refugiaţilor Palestinieni din Teritoriul 
Arab Palestinian,  Iordania,  Iran...  De peste  tot  unde sunt  arabi  ce  trăiesc  în 
condiţii proaste şi cu ura acumulată de-a lungul generaţiilor de pribegi.
 Singura cale de a deveni o naţiune era pentru evreii din Palestina Otomană 
de a muncii şi a-şi apăra singuri pământul. Numele organizaţiei a fost dat, ca 
simbol  al  independenţei  evreilor,  cu  numele  unui  conducător  al  răscoalelor 
Iudeilor împotriva Romanilor din anul 68 – Simon Bar Giora. Aveau ca banner un 
citat din poemul "Habiryonim"(Yaakov Cohen): ‘În foc şi sânge Iudeea a căzut ; 
prin sânge şi foc Iudeea va renaşte’. Membrii organizaţiei aveau experienţă în 
munca câmpului.  Au făcut  agricultură  şi  pază în  Galileea muncind şi  păzind 
fermele din zona Sejera şi  Mes'ha (Kfar Tavor).  Organizaţia va fi  înglobată – 
1909 – în organizaţia ‘HaShomer’.

1 Emigrarea a 40.000 evrei în Palestina Otomană – între 1904 – 1914
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UNITATEA PARAMILITARĂ ‘HASHOMER’

 Unitatea paramilitară ‘HaShomer’ (‘Omul de Pază’ - 'Shomrim') – 1909  
Înfiinţată  de Israel  Shochat,  Manya  Shochat,  Yitzhak  Ben-Zvi,  Rachel  Yanait, 
Mendel Portugali (membrii fondatori şi ai organizaţiei ‘Bar Giora’). 

 Scopul  organizaţiei  era  să  asigure 
serviciul  de  pază pentru  toate  comunităţile 
evreieşti  din  Palestina  (Yişuv),  eliminând 
paza  mercenară  arabă,  de  atâtea  ori 
nesigură. Se îmbrăcau după portul circazian, 
beduin sau al druzilor. Acţionau pe jos sau 
călare.  Armele  erau  diverse:  de  la  vechile 
muschete turceşti la pistoale Mauser şi arme 
de  vânătoare.  La  o  aşa  panoplie  era 
aproape imposibil de obţinut gloanţe. Au fost 

încropite  mici  ateliere rudimentare de fabricare a muniţiei.  Codul  de conduită 
(redactat de Mendel Portugali) era să izgonească pe intruşi din teritoriul evreilor 
cu focuri de armă trase în aer. Folosirea directă a focului către intrus era în caz 
de  autoapărare.  Organizaţia  a  avut  succes  în  Yişuv  dar  a  trezit  ura  foştilor 
paznici  arabi,  care  acum  incitau  la  atacuri  populaţia  arabă,  pentru  a  speria 
locuitorii evrei. Mulţi din veteranii aşezămintelor evreieşti se temeau că prezenţa 
Shomrimilor  în teritoriu va destabiliza relaţia de coabitare cu populaţia arabă. 
Autorităţile otomane priveau cu suspiciune prezenţa acestora. În timpul celui de 
al  doi-lea  război  mondial  mulţi  au  fost  exilaţi  în  Anatolia  sau  ucişi.  Erau 
consideraţi ca posibili  membrii  ai agenturilor de spionaj Britanice din regiune - 
lucru în mică măsură confirmat de capturarea grupului de spionaj pro Britanic 
‘Nili ‘,  condus  de  Yosef  Lishanski,  Samuel  Belkind ;  în  care  s-au  aflat  şi  12 
membrii HaShomer, dar nu şi organizaţia în ansamblul ei. După primul Război 
Mondial se decide unificarea apărării vechilor şi noilor comunităţi de o singură 
organizaţie  –  ‘Haganah’.  Membrii  HaShomer  se  vor  alătura  o  parte  Legiunii 
Evreieşti  apoi  organizaţiei  ‘Haganah’  ,  alţii  se  vor  înrola  în  Poliţia  Călare, 
instituită de autorităţile Britanice de ocupaţie, în Palestina.
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ZE’EV JABOTINSKI

 Ze’ev  Jabotinski (Vladimir  Evghenievici  Jabotinski)  s-a 
născut  în  18  octombrie  1880 în  Rusia,  într-o  familie  de  evrei 
askenazi,  din  clasa  de  mijloc,  la  Odessa.  Urmează  şcoala 
primară,  gimnazială  şi  liceul  în  sistemul  de  învăţământ  ţarist. 
Învaţă  în  particular  Ivrid.  Ydiş era  limba pe care  o  vorbea în 
familie.  Talentul de jurnalist şi-l afirmă din liceu. După absolvire 
va pleca la Berna şi în Italia (unde urmează Facultatea Drept de 

la Universitatea din Roma) în calitate de corespondent de presă a unor ziare 
ruseşti şi evreieşti.
 Pogromul  ,  din  aprilie  1903 de la  Chişinău1 îi  radicalizează atitudinea.  Se 
alătură  Mişcării  Sioniste.  În  curând  se  afirmă  talentul  său  de  lider,  orator  şi 
organizator. În faţa deselor abuzuri şi pogromuri la adresa populaţiei evreieşti din 
zonă,  va  iniţia  la  Odessa  şi  înfiinţa  prima  organizaţie  de  autoapărare  a 
comunităţilor evreieşti din întreaga Rusie. Aşa cum s-a mai întâmplat cu o seama 
de lideri sionişti (vezi cazul lui Theodor Herzl2 el intră în conflict cu autorităţile 
Comunităţilor  evreieşti  locale,  conservatoare,  care  temporizează  procesul  de 
realizare concretă a echipelor de auto apărare. Erau motive atât de orgoliu local 
cât şi teama de o retorsiune mai accentuată a populaţiei ruse. Consecinţa a fost 
că  următoarele  pogromuri,  din  perioada  1904  –  1917  au  găsit  comunităţile 
evreieşti din Rusia nepregătite pentru auto apărare... Ca fapt pitoresc, acum îşi 
schimbă  prenumele  din  ‘Vladimir’  în  Ze’ev  (‘Lup’).  Tot  în  anul  1903  devine 
membru al Delegaţiei Sioniste din Rusia la al VI-lea Congres Sionist de la Basel. 
După moartea  lui  Theodor  Herzl  (1904),  va  fi  liderul  cercului  de  dreapta  din 
Congres.  În  1906,  la  Helsinki,  lanseaza  teza  autonomiei  minorităţilor  etnice 
locale,  ca  soluţie  a  menţinerii  viabilităţii  economice  sociale,  culturale  ale 
comunităţilor  din  Rusia.  Deviza  congresului:  “Munca  în  prezent”  se  referă  la 
ansamblul vieţii comunitare, la modernizarea şcolilor religioase şi laice evreieşti, 
a protecţiei populaţiei din comunităţi. El nu a fost aplicat decât o scurtă perioadă 
de timp după Revoluţia din 1917 din Rusia. Dar,  Ze’ev Jabotinski extinde acest 
concept şi asupra viitoarei convieţuiri între evrei şi arabi, în Palestina: “Fiecare 
comunitate  etnică va  fi  recunoscută  ca  autonomă şi  egală în  faţa legii”. 
Faptul că nu s-a realizat nu este vina lui. Şi după douăzeci de ani, pentru a apăra 
acest  concept  în  faţa  exremismului  arab  şi  a  tolerării  acestuia  de  către 
administraţia Mandatului Britanic din anii ‘30, va deveni conducătorul uneia din 
1 În 6 aprilie, un copil rus este găsit ucis în localitatea Dubăsari. Ziare antisemite locale incită la 
răzbunare împotriva evreilor pe motiv că ar fi un omor ritual – sânge pentru producerea matzot-
ului de Paşte – ulterior s-a aflat că a fost ucis de o rudă... Între 7-9 aprilie comunitatea din 
Chişinău este devastată: 49 morţi, 59 grav răniţi, 500 răniţi, 700 de locuinţe distruse. Intervenţia 
autorităţilor ţariste este inexistentă, în timpul desfăşurării pogromului. Dispreţul manifest faţă de 
situaţia evreilor de rând este dublat de scopul ca aceştia să fie folosiţi ca supapă de defulare a 
nemulţumirii populaţiei majoritare faţă de ineficienţa administrării imperiului, a foametei şi mizeriei 
sociale generalizate din Imperiul Rus
2 Adresa Link Video: http://www.youtube.com/watch?v=gwlVshHtK5Q
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cele  mai  virulente  unităţi  evreieşti  extremiste  din  Palestina:  ‘Irgun’   Zeva'i 
Le'umi (Organizaţia Militară Naţională - Etzel, I.Z.L. - 1935).
 În  perioada primului  Război  Mondial,  împreună cu  Joseph  Trumpeldor  va 
contribui la înfiinţarea unui prim batalion auxiliar  evreiesc în aemata Britanică 
(1915), care se va distinge în luptele de la Gallipoli. Apoi va iniţia formarea celor 
trei batalioane evreieşti din Legiune Evreiască Se distinge în luptele din Valea 
Iordanului  (1918)  şi  este  decorat  pentru  bravură  cu  “Ordinul  Membrilor 
Imperiului  Britanic”.  După război  este ales în prima  Adunare Legislativă  a 
Yişuv (Comunităţile  Evreieşti  din  Palestina)  şi  în  Comitetul  executiv  al 
Organizaţiei  Mondiale  Sioniste.  Participarea  sa  la  apărarea  evreilor  în  timpul 
acţiunilor extremiste arabe din aprilie 1920 - prima ‘Răscoala Arabă’ în fapt o 
acţiune  comandată  de  Emirul  Feisal  –  viitorul  rege  al  Arabiei  Saudite  -  ca 
nemulţumire faţă de neâncheierea ‘Alianţei semitice’1 .  Înfiinţează organizaţia 
‘Irgun’  – 1935 - milita practic pentru o liberă emigrare (legală sau nu) a evreilor 
în Eretz Israel, opusă ca mod de acţiune celui promovat de Chaim Weitzmann 
(emigrarea legală). Unităţile ‘Irgun’   vor luipta atât împotriva arabilor cât şi  al 
membrilor armatei britanice de pe teritoriul Mandatului, pe toată perioada 1935 – 
1948. 

JOSEPH TRUMPELDOR

? Joseph  Trumpeldor s-a  născut  la  data  de  1.12.1880  în 
localitatea  Pyatigorsk  din  Rusia.  Tatăl  său,  Wulf  Trumpeldor,  a 
slujit 25 de ani în Armata Rusă, fiind copil de trupă în Războiul din 
Caucaz. În luptele date îşi  pierde un braţ.  Fiind printre puţinele 
familii  de  Evrei  considerate  "evreu  folositor",  familiei  sale  i  s-a 
permis să se stabilească în afara zonei de reşedinţă, din vestul 

Imperiului Rus (Zona Pale), în afara căreia le era interzis evreilor să locuiască. 
?Joseph Trumpeldor a intrat ca voluntar în Armata Rusă în anul 1902. În timpul 
războiului ruso-japonez (1904-1905), a participat la apărarea portului  Port Arthur 
de  asediul  armatei  japoneze.  Îşi  pierde  mâna  stângă  dar  cere  să  lupte  în 
continuare.  După  cucerirea  portului  este  luat  prizonier  de  japonezi  până  la 
încetarea  ostilităţilor.  Repatriat  în  Rusia  primeşte  patru  decoraţii  şi  ordinul 
‘Crucea  Sf.  Gheorghe’.  În  1906  primeşte  deasemeni  gradul  de  căpitan  în 
rezervă al armatei ţariste (caz unic – evreii nu aveau dreptul la grade superioare 
în armata Rusă). 
? Urmează Facultatea de Drept din Sankt Petersburg. În anul 1911 emigrează 
împreună  cu  un  grup  de  tineri  sionişti  din  Rusia  în  Palestina  (sub  ocupaţie 
otomană)  unde  lucrează  la  o  fermă.  Participă  la  crearea  primului  Kibbutz 
(comunitate agricolă socialistă): Degania.
La începutul primului război mondial, faptul că nu acceptă cetăţenia otomană, îl 
face să fie  expulzat  la  Alexandria (Egipt),  împreună cu alte  sute de evrei  de 
origine Rusă (inamici ai Turciei, aliată cu Imperiile German şi Austrio-Ungar). Aici 
se  întâlneşte  cu  Ze’ev  (Vladimir)  Jabotiski.  Împreună  pun  bazele  Legiunii 
Evreieşti – modalitate de a participa la efortul de război Britanic pentru eliberarea 
1 Adresa Link Video: http://www.youtube.com/watch?v=IxG7JwFsl70
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Palestinei  şi edificarea Statului Eretz Israel. Se formează corpul de călăreţi ai 
Sionului  (Zion  Mule  Corp).  Participă  cu  această  unitate  (înglobată  armatei 
Britanice)  în luptele de la  Gallipoli.  Este din nou rănit  la umăr.  Unitatea este 
desfinţată în 1915. Împreună cu Jabotinski fac demersuri doi ani de zile pentru 
înfiinţarea Legiunii Evreieşti (1917). 
 În  1918 se  reântoarce la  Petersburg.  Aici  formează detaşamente  de auto 
apărare ale comunităţilor de Evrei în faţa actelor de vandalism al bandelor ce 
bântuiau Rusia în timpul Războiului  Civil  (1917 – 1921).  În paralel  înfiinţează 
organizaţii ce îi pregăteau pe tinerii Evrei să vină în Israel (`HeHalutz’).
Revenit în Palestina (1919) devine membru fondator al Mişcării Sionist Socialiste 
din  Yişuv.  Locuieşte  în  kibbutzul  Kfar  Giladi  unde  conduce  o  unitate  de 
autoapărare  Hashomer  Hatzair pentru  zona  coloniilor  de  Evrei  din  Galileea 
Superioară. În data de 1 martie 1920, împreună cu zece camarazi, vine să apere 
kibbutzului Tel Chai (Tel Hai). Moare, împuşcat în mână şi în stomac, în seara 
zilei.
? Despre el spunea: "eu sunt un anarho-comunist şi un sionist." A militat pentru 
formarea unei  reţele  sindicaliste  şi  comunităţi  socialiste  de  Evrei  în  Rusia.  A 
contribuit la generarea mişcării de înfiinţare a aşezărilor Evreieşti cu organizare 
de  tip  socialist  (kibbutz)  care  au  constituit  coloana  vertebrală  procesului  de 
Reântoarcere a Evreilor şi a unităţilor de auto apărare ‘Haganah’ , între 1920 - 
1948
? Membrii  mişcării  Sioniste  ce  se  aflau  în  Palestina  la  acea  perioadă  au 
considerat  Episodul Apărării aşezării evreieşti de la Tel Chai ca prima luptă 
majoră pentru apărarea aşezărilor evreieşti din Palestina. A constituit în egală 
măsură momentul schimbării mentalităţii: de la pasivitate în faţa persecuţiilor la o 
nouă  tipologie:  reacţia  puternică  şi  apărarea  cu  resurse  proprii,  fără  a  mai 
aştepta ca să vină alţii să le ofere ‘protecţie’ (vezi, în cazul concret – autorităţile 
Mandatului Britanic).

? Cazul eroului Trumpledor este în sine demonstrativ: provenind 
dintr-o  familie  de  evrei  ruşi  ‘asimilaţi’  populaţiei  majoritare,  ne 
cunoscând din copilărie tradiţia iudaică şi limba Yiddish. A plecat la 
război  în  armata  imperială  Rusă,  atunci  când  mulţi  tineri  evrei 
încercau să se sustragă înrolării. A excelat ca soldat în apărarea 
citadelei Port-Artur. Grav rănit cere să lupte în continuare. Suportă 
prizonieratul  în  Japonia.  Primeşte  onorul  militar  –  “Crucea  Sf. 

Gheorghe’  şi  este  primul  ofiţer  evreu  în  armata  Rusă.   Toate  acestea  nu 
seamănau de loc cu imaginea tradiţională a evreului din acele vremi: inhibat şi 
temător în faţa adversarului. El a apărat până la ultima suflare kibbuţul Tel Chai 
şi a murit rostind ‘nu contează, este bine să mori pentru ţara ta’ (`tov lamut 
b'ad artseinu’ – cuvinte relatate de un camarad: Pinchas Shneiurson); cuvinte 
ce  au  devenit  slogan  naţional  pentru  luptătorii  ce  apărau  Yişuvul,  pentru 
`Haganah’ şi ulterior pentru poporul Evreu din Eretz Israel. Marcarea anuala a 
Zilei Tel Chai (11 Adar) s-a constituit într-un ritual la scară media naţională – în 
instituţii şi şcoli, în pelerinaje. Titulatura de ‘erou amputat’ (ha-gibor ha-gidem) îl 
aureolează.  Ziua  devine  o  comemorare  a  soldatului  Evreu  anonim,  după 
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înfiinţarea  statului  Eretz  Israel.  Noul  ‘ritual’,  legat  de  personalitatea  acestui 
antemergător al noii tipologii de comportament al poporului Evreu, a fost esenţial 
în perioada formării statului Eretz Israel şi un comportament de referinţă pentru 
miile de eroi şi eroine ‘Trumpeldor’ care s-au jertfit în luptele pentru identitatea 
teritorială, care au urmat.

LEGIUNEA EVREIASCĂ

 Leguinea  Evreiască -  Creată  în  1915  din  500  de  evrei  de  origine  rusă, 
expulzaţi  din  Palestina  în  Egipt  de  autorităţile  otomane.  Condusă  de  Ze’ev 
Jabotinski şi Joseph Trumpeldor,  este recunoscută oficial, în 1917, ca Batalionul 

38. Va include ulterior evrei din Palestina, evrei veniţi din Rusia 
ajungând la peste 1000 de combatanţi.  La el  se adaugă, în 
aprilie  1918 Batalionul  39 format din evrei  veniţi  din  SUA şi 
Canada. Legiunea a luptat pe pe frontul din Orientul Mijlociu, 
condusă de Generalui Allenby, până la încheierea ostilităţilor. 
La  sfârşitul  războiului  avea  efectivul :  5000  de  militari  în  5 
batalioane. Conform statisticii făcute de Ze’ev Jabotinski: erau 
34% din SUA, 30% din Palestina, 28% din Marea Britanie, 6% 

din Canada, 1% din Argentina.  În iunie 1918, voluntarii de la Batalionul 38 au 
început  luptele  cu armata turcă,  la  aproximativ  20 mile  nord de Ierusalim,  în 
Valea Iordan. Legionarii Evrei au participat şi în bătălia de la Megiddo la mijlocul 
lunii  septembrie  1918.  Au traversat  prin  luptă  râul  Iordan,  şi  s-au  angajat  în 
bătălia decisivă de cucerire a Damascului.
 După  victoria  Antantei,  majoritatea  luptătorilor  au  fost  demobilizaţi,  în 
noiembrie 1918. Unii dintre ei au revenit în ţările de origine. Puţini s-au stabilit în 
Palestina pentru a sprijini Alia-ua Evreilor în Eretz Israel. Legiunea Evreiască se 
menţine în armata Britanică la dimensiunea unui batalion, numit ‘First Judeans’ 
având ca insignă distinctivă însemnul ‘Menora’(candela cu şase braţe) şi deviza 
‘Kadima’ (‘Înainte’).
În 1921, veteranilor Legiunii li se alocă un teren pustiu, la nord de Neghev unde 
este înfinţat moşavul Avihayil. Abandonat ulterior, din cauza lipsei sursei de apă. 
Va fi  înglobat,  în 1946, în moşav-ul Ein HaOved,  populat  cu Evrei  din Rusia, 
Canada şi Statele Unite.  Aici se află acum un muzeu al Legiunii  şi un club al 
veteranilor Legiunii.

ÎNCEPUTUL EXTREMISMULUI  ARAB IN PALESTINA  1920

 Extremismul Arab în Palestina îşi are rădăcinile în “directiva” dată de Emirul 
Feisal în urma eşuării  tratativelor între el  şi  Chaim Weitzmann1.  Imediat  după 
acest moment are loc prima revoltă arabă (4 aprilie 1920) cu ocazia festivalului 
de primăvară Nabi Musa (în arabă “Profetul  Moise” – celebrarea profetului  în 
folclorul musulman palestinian, timp de şapte zile -  consta într-un pelerinaj arab 

1 Adresa Link Video: http://www.youtube.com/watch?v=kUdHj4ENDew
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la  Ierusalim  la  mormântul  profetului  (considerat  de  arabi  a  se  afla  în  zona 
localităţii  Jeriho).  Pelerinajul  a  fost  instituit  de  Şalah ad-Dīn  Yūsuf  ibn Ayyūb 
(Saladin) pe la anii 1150, pentru a contracara sărbătorile creştine de paşte din 
Ierusalim. După trei zile de confruntări : 5 evrei morţi, 211 răniţi ; 4 arabi morţi, 21 
arabi răniţi şi şapte soldaţi britanici. Trei sute de evrei sunt izgoniţi (‘evacuaţi’) din 
Vechiul  Oraş.  Paradoxal:  au  fost  atacate  locuinţe  ale  evreilor  ortodocşi  – 
duşmani  înverşunaţi  ai  Mişcării  Sioniste...  în  perioada  comemorării  de  către 
palestinienii arabi a profetului Moise... 
Jabotinski  este  arestat  pentru  posesie  de  arme  şi  condamnat  la  15  ani 
închisoare. Trimis în puşcărie în Egipt şi apoi la Accra, la presiunea evreilor din 
Anglia şi America i se comută pedeapsa la un an. Sunt închişi 200 de participanţi 
la răscoală, dintre care 39 de evrei.
 Una din cele mai importante consecinţe ale răscoalei din 1920 a fost că evreii 
din Yişuv) au realizat că apărarea din partea autorităţilor Britanice de ocupaţie 
este incertă în faţa unor revolte arabe. Ei au reacţionat punând în practică ideea 
unor unităţi paramilitare de autoapărare care să asigure o reacţie consistentă la 
atacurile extremiştilor arab, pe întreg teritoruil Palestineii. Astfel iau naştere, în 
1921  unităţile  paramilitare  ‘‘Haganah’  ’  (‘Apărare’  în  ivrid  ‘Ha’Haganah’  ’). 
Aceste unităţi vor fi acceptate volens nolens de autorităţile Mandatului Britanic. 
Se vor converti în unităţi militare regulate ale Armatei Israeliene, după declararea 
Independenţei statului Eretz-Israel (14 Mai 1948), în 28 Mai 1948. 

UNITATEA PARAMILITARĂ `HAGANAH`
‘HA ‘HAGANAH’  – ‘APĂRAREA’

 Reacţia  trupelor  Britanice  de  neimplicare  în  conflictele  dintre 
Arabi  şi  Evrei  şi  de  eliminare  a  bandelor  de  extremişti  arabi,  în 
succesiunea de revolte arabe din 1920-1921, a determinat liderii 
din Yişuv1  să înfiinţeze unităţi  de auto apărare la nivelul  întregii 
Palestine.  Iniţial  formată  din  membrii  fostei  Legiuni,  membrii 
organizaţiei  protejau  fermele  (moşav-uri  şi  kibbuţ-uri),  preveneau 

locuitorii despre posibile atacuri iminente ale unor bande, interveneau în luptele 
locuitorilor cu acestea. 
 În perioada 1920 -1929,  ‘Haganah’  a dus lipsa unei autorităţi centrale de 
coordonare. Locuitorii se apărau cum puteau iar intervenţia membrilor `Haganah’ 
era de multe ori tardivă. În 23 – 24 august 1929 are loc atacul aşezării Hebron. 
Situat  la  30  km de  Ierusalim.  Este  locul  în  care  se  află  localizat  Mormântul 
Patriarhilor şi locul în care Regele David a fost investit.
Populaţia (arabi şi evrei) a convieţuit de-a lungul a 2000 de ani. După 1920, ca în 
toată Palestina, incidentele minore provocate de extremişti arabi erau cotidiene. 
1 Nume generic ce desemnează populaţia evreiască din Palestina
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Cotidiene erau şi plângerile evreilor adresate autorităţilor Mandatului Britanic 
asupra Palestinei (1921-1948). În 15 August are loc o demonstraţie la Ierusalim 
prin care tinerii Evrei revendicau dreptul de a se ruga la Zidul de Vest rămăşiţă a 
Templului  de  la  Ierusalim  (aflată  sub  esplanada  pe  care  este  construită 
Moscheea Al’Aqsa construita de Califul ommeiad Abd al-Malik  şi terminată de 
fiul  său  al-Walid  in  705  c.e).  Demonstraţia,  aprobată  de  autorităţi,  care  au 
asigurat şi menţinerea ordinii, a fost folosită de extremiştii arabi (cu zvonuri că au 
fost atacaţi localnici arabi şi s-au proferat injurii la adresa Profetului Mahomed) 
pentru a declanşa, în zilele ce au urmat, atacuri asupra Evreilor la Zidul de Vest. 
Un tânăr evreu este omorât.  Funeraliile  lui  se transformă în noi  momente de 
confruntare. Întâlnirea liderilor Britanic, Arab, Evreu (Comisar Harry Luca, Jamal 
al-Husayni, şi Yitzhak Ben-Zvi) nu duce la o soluţie fezabilă. Deoarece ‘Haganah’ 
avea informaţii că va fi atacată aşezarea Evreilor din Hebron oferă acestora un 
sprijin cu apărători. Autorităţile Comunităţii Evreeşti din Hebron refuză sprijinul1 

susţinând că vor fi apăraţi de autoritatea arabă locală (A’yan). Extremiştii Arabi 
lansează zvonul că evreii vor să atace Moscheea Al’Aqsa. Bandele lor au atacat 
pe locuitorii evrei, în Hebron şi pe teritoriul sub Mandat Britanic. În Hebron erau 
40 de poliţişti (39 arabi şi un evreu). În după amiaza zilei este atacată Yeşiva 
(şcoala Iudaică) din Hebron (este omorât un tânăr). A dou-a şi a trei-a zi arabii 
atacă pe evrei, casă cu casă. Au loc crime feroce, mutilări, violuri. Mare parte din 
evrei  fug din oraş; mulţi  dintre ei  sunt ascunşi de vecinii  lor arabi.  Ajutoarele 
cerute la Ierusalim ajung prea târziu. Bilanţul : 67 evrei morţi, averea locuitorilor 
evrei  furată, comunitatea de evrei  din Hebron desfiinţată (cu mici  încercări de 
refacere,  în  1931 – 160 persoane revin,  dar  sunt  din  nou evacuaţi  în  timpul 
revoltelor arabe din 1936-1937) până la războiul din 1967. În total 195 arabi şi 34 
de  evrei  au  fost  condamnaţi  de  către  instanţele  de  judecată  ale  Mandatului 
Britanic. Condamnarea la moarte pentru  17 arabi şi 2 de evrei, dar acestea au 
fost  mai  târziu  comutate  cu  pedepse  cu  închisoarea.  Trei  arabi  au  fost 
spânzuraţi. S-au oferit compensaţii financiare pentru familiile care au avut morţi 
prin amendarea localităţilor arabe din care provenea criminalii…
 În  urma  luptelor  din  1929  ‘Haganah’   se  reorganizează  prin  înrolarea  de 
voluntari din fiecare aşezare, pe întreg teritoriul, tineri şi adulţi (ca un exemplu: 
Ariel  Sharon era  la  13  ani  ‘observator’  al  apariţiei  unor  grupuri  de  bandiţi  în 
prejma  moşavului  Kfar  Malal,în  care  locuia.  La  17  ani  intră  în  Trupele 
‘Haganah’ ). Sunt achiziţionate arme şi se organizează în aşezările Evreieşti mici 
ateliere artizanale de realizare a muniţiei  şi  a grenadelor. ‘Haganah’ devine o 
puternică organizaţie militară ‘subterană’. În 1936 unitîţile ‘Haganah’ dispuneau 
de  10.000  luptători  şi  40.000  de  rezervişti.  În  perioada  1936-1939  ele  au 
participat  activ  la  înăbuşirea  revoltelor  extremiste.  Autoritatea  Britanică  nu 
recunoştea  oficial  ‘Haganah’,  dar  colabora  cu  membrii  ei,  înglobând  membrii 
‘Haganah’ în Unităţi Auxiliare ale forţelor Britanice Speciale de patrulare (instruite 

1 Este  semnificativă  relatarea  membrului  Hagana,  Baruh  Katinka,  care  a  ajuns  în  preziua 
masacrului cu 12 luptători (10 bărbaţi şi 2 femei) în casa lui Eliezer Dan. Bancherul Slonim Dwek 
refuză ajutorul pe motiv că arabii, creditorii lui, vor apăra pe Evrei.  Zece din ei, urmaţi ulterior de 
ceilalţi doi sunt trimişi înapoi la Ierusalim.
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şi conduse de colonelul britanic Orde Wingate). Ei  primesc o instruire militară 
completă.
Membrii  ‘Haganah’  erau  nemulţumiţi  de  poziţia  liderilor  Evrei  din  Yişuv,  de 
reţinere  (havlagah);  de  a  nu  iniţia  contraatacuri  asupra  localităţilor  din  care 
proveneau membrii bandelor extremiste. Pe cale de consecinţă, apar mişcările 
Evreşti Extremiste.
 Organizaţia ‘‘Irgun’ ’ susţine direct emigraţia ilegală ; câteva exemple:
 1937 – 164 imigranţi ilegali din Austria
 1938 – 1940 din Polonia şi Austria; 
 1939 – 1980 din Polonia şi România
 1940 – 2300 din Europa
 1940 – 1944 – 18000 din Europa
Din  rândul  ei  s-a  desprins  un  grup  (1940)  numit  ‘‘Lehi’  ’  (cunoscut  sub 
denumirea de "Stern Gang" după numele liderului, Abraham Stern). Aceste două 
organizaţii  vor  ataca,  până  în  1948,  obiective  militare  britanice  şi  centre  ale 
extremismului arab. Menţionăm:
 6.11.1944 - ‘‘Lehi’ ’ ucide pe Lordul Moyne la Cairo. Acesta era oficialitatea cu 
rang cel mai înalt al guvernului Britanic în zonă. Mai târziu, Yitzhak Shamir a 
afirmat că asasinatul a fost determinat de sprijinul acordat liderilor Arabi şi a 
propovăduirii inferiorităţii rasiale a Evreilor faţă de Arabi.
 22.07.1946 – ‘‘Irgun’ ’ dinamitează Hotelul ‘Regele David’, Statul Major al 
armatei britanice: 91 morţi 46 răniţi.
 12.01.1947 – ‘‘Lehi’ ’ atacă cu dinamită postului de poliţie Britanic din Haifa. 4 
morţi şi 140 răniţi.
 4.05.1947 – ‘‘Irgun’ ’ atacă fortăreaţa închisoare Accra. 20 prizonieri ‘Irgun’  şi 
7  prizonieri ‘Lehi’  sunt eliberaţi. 9 luptători ‘Irgun’  sunt ucişi. 182 deţinuţi arabi 
reuşesc să fugă.
 29.02.1948 – ‘‘Lehi’ ’ minează şi aruncă în aer un tren militar Britanic, la Nord 
de Rehovot : 28 soldaţi morţi, 35 răniţi.
 9.04.1948  ‘‘Lehi’ ’ şi ‘‘Irgun’ ’ atacă localitatea arabă  Deir Yassin. Sunt 
omorâţi între 100-120 civili. 
17.09.1948 ‘‘Lehi’ ’ asasinează mediatorul ONU Folke Bernadotte, la Ierusalim. 
 În 1939 autorităţile Madatului Britanic, institue restricţii severe privind imgraţia 
evreilor în Palestina. Asta în condiţiile în care exterminarea şi izgonirea evreilor 
începuse de 6 ani în Germania şi în scurt timp se va extinde în toată Europa, o 
dată  cu  ocupaţia  Germană.  ‘Haganah’  ia  în  grijă  asigurarea  venirii  ilegale  a 
evreilor în Palestina (organizaţia ‘Palmah’). Până la sfârşitul războiului, a susţinut 
aducerea  a  peste  100.000  de  evrei,  pe  nave  care  au  spart  blocada  navală 
Britanică a Palestinei. Multe alte nave au fost oprite, atât de britanici cât şi de 
forţele  navale  Germane  (a  se  vedea,  de  exemlu  cazul  scufundării  vasului 
‘Ştruma’). A organizat numeroase acţiuni de protest faţă de această coaliţie ad 
hoc  între  germani  şi  britanici,  prin  reducerea  cotei  legale  de  emigrare. 
Organizaţiile  ‘‘Irgun’  ’  şi  ‘‘Lehi’  ’  trec  la  acţiuni  armate,  sabotarea  liniilor  dr 
comunicaţie, unităţilor şi reprezentanţilor britanici şi arabi. Din 1943 conducerea 
‘‘Irgun’ ’ este preluată de Menahem Beghin.
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UNITĂŢILE MILITARE ‘PALMAH’

 Începutul celui de al II-lea război Mondial determină autorităţile Britanice să 
ceară evreilor din Yişuv să contribuie cu unităţi militare la efortul de război. Se 
înfinţeaza  unităţile  militare  ‘Palmah’  ,  din  efectivele  ‘Haganah’.  În  total  12 
companii  (3  batalioane),  în  19  mai  1941.  Membrii  ‘Palmah’  erau  recrutaţi  în 
majoritate din locuitorii  Kibbuţurilor, ce aveau o puternică educaţie de sprjinire 
reciprocă  şi  colectivă.  Ei  desfăşurau  în  continuare  lucrările  agricole  şi  erau 
mobilizaţi  funcţie  de  acţiunile  militare  ale  unităţilor  de  care  aparţineau.  Au 
reprezentat vârful de lance al auto apărării militare în Yişuv. Acţiunile aveau o 
paletă largă : de la sprijinirea trupelor regulate engleze până la acţiuni de spionaj 
militar, cei selecţionaţi fiind foarte buni cunoscători ai limbii şi obiceiurilor arabe 
din zonă. 
 După  bătălia  de  la  El’Alaim,  unităţile  ‘Palmah’  sunt  desfinţate  la  ordinul 
armatei  Britanice,  dar se menţine coeziunea lor  în  ilegalitate.  Fiecare kibbutz 
asigura hrana şi cazarea unui pluton de luptători. Aceştia asigurau paza dar şi 
lucrau cot la cot cu membrii kibbutz-ului la munca câmpului. Fiecare avea 8 zile 
de antrenament militar, 14 zile de lucru agricol, 7 zile libere.  Această organizare 
asigura flexibilitatea acţiunilor de auto apărare şi facilita recrutare de noi membrii 
din  aşezări  (kibbutz  şi  moşav);  strângerea de fonduri  pentru  înarmare  pentru 
organizaţia  ‘Haganah’,  formarea  de  luptători  înstruiţi  militar  şi  motivaţi  moral 
sionist. Mişcarea Tineretului Sionist a convenit ca fiecare tânăr să execute, între 
vârstele  de  18  şi  20  de  ani,  instruirea  de  către  membrii  ‘Palmah’:  exerciţii 
sportive,  orientare  în  teren,  primul  ajutor,  operaţii  în  detaşamentul  de  auto 
apărare,  antrenament  cu  arme  uşoare.  Cei  mai  performanţi  erau  instruiţi  în 
mânuirea explozivelor şi sabotaj, recunoaştere şi spionaj, comunicaţii morse şi 
radio, utilizarea armamentului greu. Se efectuau marşuri şi trageri cu armamentul 
disponibil. Astfel pregătiţi mulţi dintre ei vor deveni membrii ai aşezărilor ‘Nahal’ 
(aşezări  militare întărite,  numite şi  ‘turnul  şi  palisada’,  ce vor  fi  implantate pe 
principalele rute strategice de acces la aşezările Evreieşti) în următorii ani după 
‘Declaraţia de Independenţă’ (15.05.1948). Între 1945-1946 ‘Palmah’ va ataca 
infrastructura unităţilor Britanice: poduri, linii ferate, posturi de poliţie şi radar. În 
29.06.1946  unităţile  britanice  desfăşoară  o  vastă  operaţie  de  dezarmare  a 
unităţilor evreieşti de auto apărare: ‘Haganah’ , ‘Palmah’, ‘Irgun’ , ‘Lehi’  (cifra de 
soldaţi  britanici  angrenaţi,  estimată  între  10000 şi  25000).  Era  o  operaţie  de 
retorsiune  la  un  atac  feroviar  (1.06.1946  –  ‘Lehi’  )  şi  a  răpirii  a  şase  ofiţeri 
britanici (17.06.1946 – ‘Irgun’ ). Au fost capturate  sute de arme, mortiere, mii de 
grenade şi sute de mii de muniţie aferentă. Au fost arestaţi 2500 de luptători şi 
lideri.  La  tratativele  ce  au  urmat,  în  schimbul  eliberării  şi  a  comutării  unor 
condamnări  la  moarte  a  luptătorilor  evrei  ‘Haganah’  şi  ‘Palmah’  au  convenit 
oprirea ostilităţilor. Ele au fost continuate sporadic de ‘Lehi’  şi ‘Irgun’ . ‘Palmah’ a 
avut un rol esenţial în contracararea bandelor de luptători arabi, care la rândul lor 
pregăteau izgonirea evreilor din Palestina prin declanşarea Războiului Civl între 
arabi şi evrei (1947-1948). În Războiul de independenţă (1948-1949) ‘Palmah’ s-
a  constituit  în  trei  brigăzi  de  luptă  conduse  de  Yigal  Alon.  Ele  au  luptat  cu 
armatele regulate a cinci State Arabe (Egipt, Irak, Iordania, Liban , Siria).
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 Prin structura sa şi coeziunea cadrelor ‘Haganah’ şi Palmah au fost nucleul în 
jurul căruia a luat fiinţă,  armata noului stat Eretz Israel. Conducătorii unităţilor 
‘Palmah’,  printre  care  menţionăm :  Yigal  Allon,  Moshe Dayan,  Yitzhak  Rabin, 
Haim Bar-Lev, Uzi Narkiss, Ezer Weizman vor deveni lideri militari şi politici în 
noul Stat Eretz Israel.

RĂZBOIUL CIVIL ÎNTRE ARABI ŞI EVREI 1947 – 1948

 A  început   după  30.12.1947,  dată  la  care  Organizaţia  Naţiunilor  Unite 
(Rezoluţia Adunării Generale a ONU 181)  a stabilit data de 14.05.1948 ca dată 
de încetare a Mandatului Britanic în Palestina şi a aprobat. Planul de împărţire a 
Palestinei după încetarea Mandatului. 

 Fiecare stat ar cuprinde trei mari secţiuni, şi o enclavă arabă la Iaffa. 
 Evreii obţin 56% din teritoriu (499000 evrei şi 438000 arabi). 
 Palestinienii primesc 44% din teritoriu (818000 arabii şi 10000 evrei). 
 Ierusalim şi Betleem urmau să fie administrate de ONU.
 ONU a stabilit că în acest interval de timp Mandatul Britanic şi unităţile 
militare britanice aveau rolul să asigure ordinea în Palestina. 
Momentul a produs o mare bucurie în rândul evreilor din Yişuv şi deznădejde 
printre arabi. Nici Marea Britanie nu era mulţumită. 
 Concurs  de  împrejurări  sau  strategie  premeditată ?!  S-a  aplicat  schema 
conform căreia trebuia să se demonstreze că teritoriul era neguvernabil ‘prin sine 
însuşi’  –  să  se  provoace  un  război  civil  între  evrei  şi  arabi  în  interiorul 
Palestinei… folosindu-se de starea tensionată dintre cele două comunităţi.
Au reânceput violenţele. Populaţia de 2.000.000 (Arabi şi Evrei) a suferit mii de 
pierderi umane, morţi şi răniţi în această încleştare între ‘veri’. 
S-au implicat, luptători din Palestina şi din afara ei. Armata de eliberare arabă şi-
a extins atacurile locale în arealul evreilor. Luptători arabi din Egipt au venit, sub 
comanda Abd al-Qadir  al-Husayni,  fără  a  întâmpina nici  o  reacţie  din  partea 
armatei Britanice...Miile de voluntari arabi recrutaţi au realizat blocada a 100000 
de evrei din Ierusalim. Încercările ‘Haganah’ de a trimite alimente şi a sparge 
blocada s-au soldat cu mii de luptători evrei, morţi şi răniţi, cu sute de maşini şi 
autobuze blindate distruse.  Atacurile arabe se extind în Negev şi  Galileea de 
Nord.
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 Populaţia Evreiască apăra fiecare palmă de pământ. 
 Convinşi de propaganda Arabă, că în curând evreii vor fi ‘aruncaţi în Mare’ o 
sută de mii din arabii palestinieni se refugiază în lagăre din afara Palestinei.  
 Englezii  propun anexarea zonei Arabe la Transiordania (regatul Haşemit al 
Iordaniei)...
Ben Gurion cere ca fiecare bărbat şi femeie să fie antrenaţi militar şi încorporaţi 
în unităţi ‘Haganah’. Golda Meir obţine fonduri imense de la evreii din Diaspora 
şi sprijinul oficial al lui Stalin, acordat Mişcării Sioniste. Sunt obţinute însemnate 
cantităţi de echipament militar prin aportul exportatorilor de arme  şi a agenţior 
‘Haganah’ în Europa. Acestea ajung pe teatrul  de luptă până în martie 1948. 
Ygal  Yadim  elaboreează  planul  de  răspuns  la  o  anunţată  invazie  Arabă 
internaţională în Palestina (planul Dalet). Între 5-20 aprilie 1918 are loc bătălia 
pentru  deblocarea Ierusalimului , în care moare şi liderul arab Abd al-Qadir al-
Husayni.  Tot în acest  timp are loc masacrul  populaţiei  arabe din Deir  Yassin 
(organizaţiile  ‘Irgun’   şi  ‘Lehi’  );  fapt  care,  asociat  cu  decesul  liderului  arab 
(egiptean),  determină un nou val  de emigranţi  palestinieni,  ‘prinşi  la mijloc’  şi 
deprimaţi  de  ineficienţa  faptelor  de  arme  a  liderilor  săi.  Are  loc  înfrângerea 
Armatei  Arabe  de  Eliberare  de  la  Mishmar  HaEmek  (Kibbuţ;  bază  de 
antrenament al unităţilor ‘Hagana’, începând din 1942) de către unităţi ‘Palmah’ 
şi  retragerea luptătorilor Druzi  din alianţa cu arabii.  Pentru a asigura legătura 
între  aşezările  Evreilor,  Trupele  ‘Haganah’  şi  ‘Irgun’   cuceresc  localităţile 
Tiberias, Haifa, Safed, Beisan, Jaffa, Acra. Alţi 250.000 de arabi palestinieni iau 
drumul  exilului.  Speranţa  celor  rămaşi  era  Legiunea  Arabă  a  Iordaniei,  bine 
echipată şi instruită de britanici. Aceasta atacă Kfar Etzion în 13 Mai 1948. În 14 
Mai 1948, David Ben-Gurion declară Independenţa Statului Israel. În aceaşi zi, 
prin invazia trupelor celor cinci state Arabe începe primul război Arabo-Israelian.
 În 31.05.1948 ‘Haganah’ şi ‘Palmah’ sunt declarate formal ‘Israeli Defence 
Force’ – IDF; devenind armata regulată a Statului Eretz Israel. 
Astfel se încheie, cu lumini şi umbre, istoria Mişcării de auto apărare a Evreilor 
din  Yişuv  (Palestina)  timp de 41 de ani.  O poveste  demnă de a  fi  povestită 
oricărui popor, prieten sau adversar al poporului Evreu, pentru că:
 este  un  exemplu  de  adaptare  şi  organizare  rapidă  la  un  context  iniţial 
defavorabil  –  superioritatea  numerică  şi  ura  extremiştilor  arabi,  începând  cu 
1920, la adresa unei populaţii (evreii din Yişuv) ne pregătiţi moral şi militar pentru 
lupta armată.
 este un exemplu de  îmbinare a eroismului individual cu cel de grup din 
partea luptătorilor evrei. Dacă le murea un lider erau alţi cinci pregătiţi să preia 
conducerea.  La arabi dacă murea un lider ( cazul  Abd al-Qadir al-Husayni) o 
armată se desfiinţa instantaneu. După mulţi ani, un alt lider militar Arab – Osama 
Ben Laden va încorpora ‘experienţa Evreilor’ în organizarea trupelor Al Quaida... 
 este un exemplu de mobilizare de fonduri şi resurse logistice din întreaga 
Comunitate a Evreilor din lume, bine gestionată de evrei de convingeri diferite, 
având acelaşi scop: Reântoarcerea pe pământul strămoşesc. Care popor nu ar 
dori să aibă un asemenea grup de lideri şi organizare la vreme de restrişte!
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CONCLUZIA AUTORULUI LA CLIPE DE SIONISM (IV)
 O rezolvare pe cât de logică în viziunea lui YHVH, DUMNEZEU, ALLAH şi a 
profeţilor săi, pe atât de utopică în viziunea oamenilor de ieri, de azi şi poate nu 
de mâine, ar fi:
 Popoarele Creştine şi Musulmane să conştientizeze, prin liderii lor spirituali şi 
politici, faptul că din rândul Poporului Evreu a pornit formarea ‘Poporului lui 
Dumnezeu’ – primii Profeţi ai monoteismului în Civilizaţia umană. Primii Apostoli 
ai Creştinismului au fost Evrei1. Datorită lor Creştinismul2 a ‘expandat’ în nici o 
sută de ani la scara Imperiului Roman, apoi prin urmaşii lor din toate Neamurile, 
“până la capătul Pământului”. 

Perceptele (Surele) din ‘Coran’ recunosc pe cei 12 Patriarhi, Moise, Ilie şi Iisus 
ca Profeţi ai lui ALLAH.
 Poporul Evreu să conştientizeze, prin liderii săi spirituali şi politici, faptul că de-
a lungul Istoriei de 2000 de ani a transmis prin reprezentanţii săi, ‘Decaloglul’ 
(Cele  10  Porunci)  Monoteismului  Mozaic pe  întreg  Pământul,  la  toate 
Neamurile ;  şi  astfel  ‘Poporul lui  Dumnezeu’  a devenit  Universal.  Să nu îşi 
renege proprii fii care au făcut ca flacăra conceptelor sociale din ‘Deuteronom’ 
(Legile Sociale ale lui Moise) să devină o normă de conduită atât la Popoarele 
Creştine, Musulmane, cât şi,  prin ‘import’   la alte religii  (Budism, Şintoism….) 
devenind prin interacţiune motorul spiritual al omenirii moderne.
 Zestrea spirituală pe care o revendică, pe bună dreptate, fiecare popor nu se 
contrapune, ontologic şi axiologic, altor popoare, avânt o origine comună: “Este 
mai multă Iubire de dat decât de primit”  (din cuvintele Apostolului  Pavel la 
plecarea sa din Efes spre Ierusalim).

Mesaroş – Anghel Vasile / aprilie 2010

MOTIVATIE LA ‘CLIPE DE SIONISM’
Dincolo de dorinţa de a documenta un fapt care m-a preocupat mult timp, după 
primele  lecturi  privind  ‘SIONISMUL’3 a  fost  de  a  mă documenta  asupra  unui 
rezultat ne mai întâlnit în epoca modernă : ca,  în 100 de ani,  un popor prin 
voinţa lui şi a liderilor săi, să se întoarcă la matca sa după 2000 de ani.
 Am  căutat  să  îmi  lămuresc  mecanismul.  Din  ce  am  documentat  rezultă 
extraordinarul efort de corelare pe trei planuri:

1. Organizaţional   – cu toate diferendele şi orgoliile specifice fiinţei umane, 
Rabini,  Bancheri, Lideri politici cu diverse orientări (de la tradiţionalişti la 
socialişti şi comunişti) şi Oameni de cultură converg eforturile de acţiune 
la înfiinţarea Congresului Mondial Evreiesc4.

1 Adresa Link Video: http://www.youtube.com/watch?v=ZTDNCYisdms
2 Apostolii l-au întrebat pe Iisus: ‘A venit timpul să fie restaurat Regatul lui Israel ?’ Răspunsul a 
fost: ‘Nu vă este dat vouă să cunoaşteţi timpul şi momentul. Dar voi veţi primi o Forţă: aceea a 
Spiritului Sfânt, care va coborâ asupra fiinţelor voastre. ATUNCI VEŢI FI MARTORII MEI; LA 
IERUSALIM, ÎN TOATA IUDEEA ŞI SAMARIA, PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI’ (Faptele 
Apostolilor p.1.7.)
3 Mişcarea de Reântoarcere în Eretz Israel a Evreilor.
4 În Congresul de la Basel din 1897.
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2. Educaţional    – Acţiunea  sistematică de a crea o unitate educaţională, o 
limbă unică, un sistem de instruire având ca plecare instruirea religioasă 
(de la vârsta de 3 ani) până la cea sportivă şi de pregătire militară, care să 
unească viitorii  evrei  maturi în jurul unei educaţii  religioase, culturale şi 
cetăţeneşti comune, în oricare locaţie pe glob ar fi comunitatea.
Ar fi  de adăugat intercomunicarea între comunităţi  (bazată pe milenara 
experienţă  a responselor1 rabinilor  la  întrebările  evreilor  aflaţi  în  locaţii 
îndepărtate).

3. Logistic   - Crearea unui Sistem de Fonduri Financiare, funcţional, capabil 
să susţină atât Reîntoarcerea în Eretz Israel cât şi susţinerea reciprocă 
între Comunităţi Evreieşti pe întreg mapamondul.

Substratul axiologic poate fi exprimat simplu:
Credinţă, Disciplină, Corectitudine, Tenacitate....
Respectarea procedurilor o dată stabilite,
Creativitate în condiţii de incertitudine şi risc. 
Atunci mi-a fost clar de ce au fost pogromuri şi holocausturi ; celelalte popoare 
nu le aveau.
 Deci,  am pornit  a  descrie  aceste  lucruri,  în  Eseul  Documentar  ‘  Clipe  de 
Sionism’ în speranţa că va ajunge la lectura  unor adevăraţi români : tineri sau în 
puterea financiară vremelnică, preoţi sau politicieni ; oameni de bine sau oameni 
de cultură… 
 Şi, dacă nu ştim cum să procedăm, de ce nu, a-i întreba pe Evrei: ‘Cum a-ţi 
făcut Fraţilor! Arătaţi-ne şi nouă !’. Nu este o utopie : suficient ar fi ca un primar 
de pe la noi să ia legătura direct, pe NET, cu un primar dintr-un Kibutz sau
Moşav2 din  Israel.  Să solicite  sprijin  logistic  în  organizarea Comunei  sale,  în 
realizarea de proiecte de valorificare a resurselor locale şi a modului de atragere 
a  resurselor  financiare.  Sunt  convins  că,  ineditul  apel  va  avea  răspuns  în 
condiţiile în care va exista o adevărată credinţă în Dumnezeul Unic, în Binele 
Comun.
 Scopul era a sugera că şi noi ne putem organiza astfel ; de a avea o voinţă şi 
acţiune colectivă pentru poporul Român3, nu numai pentru fiecare din noi. 
 Apoi mi-am dat seama că sunt prea orgolios… Dar o dată lucrul făcut i-am dat 
drumul. 
 Mulţumesc Editurii  ‘Semănătorul’  din  Cluj  – Napoca – România şi  în  mod 
deosebit Domnului Editor N.N. Tomoniu, de a fi sugerat colaţionarea celor patru 
episoade  (‘Clipe  de  Sionism’  (I),(II),(III),(IV)),  de  a  fi  tehnoredactat  textul, 
publicând-ul în ediţia  Online.

1 Dialog la distanţă între Evrei şi Rabini, pe teme religioas, probleme Comunitare sau personale. 
Se transmiteau prin curieri sau persoane ce făceau deplasări între localitatea unde se afla cel ce 
solicita un răspuns şi localitatea în care se afla Rabinul. Este cunoscut cazul Rabinului din Buhuşi 
("Buhuşener"), România, care primea astfel de scrisori din toat Europa de Răsărit.
2  Forme de Asociaţii Cooperatiste Rurale din Israel.
3 Corect  este  a  menţiona  că  Românii  au  avut  pe  teritoriul  lor  astfel  de  organizare:  ‘Obştea 
Sătească’  din timpuri  imemoriale până în  secolul  XV. Datorită ‘bunăvoinţei’  ocupanţilor Turci, 
Polonezi,  Austrieci, Maghiari, Ruşi, Sovietici, chiar unii ‘Europeni’ de acum şi a boierilor locali 
neaoşi (români), de atunci până acum, Spitritul Comunitar Românesc a rămas doar o mândră 
amintire.
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NOTE BIBLIOGRAFICE VIDEO:

1. Mesaroş – Anghel Vasile " ÎNCEPUTUL LUPTEI EVREILOR CREŞTINI 
PENTRU EVANGHELIA LUI IISUS”  - Eseu Documentar

Adresa link: http://www.youtube.com/watch?v=JerGTHdcsAc 
2. Mesaroş – Anghel Vasile "APOSTOLI AI SIONISMULUI - Clipe de Sionism 

(I)”    - Eseu Documentar
Adresa link: http://www.youtube.com/watch?v=vRF-FhCmHeA 

3. Mesaroş – Anghel Vasile "ÎNCEPUTUL LUPTEI EVREILOR PENTRU 
REANTOARCERE - Clipe De Sionism (II)”  - Eseu Documentar

Adresa link: http://www.youtube.com/watch?v=V3zWCh2fThY 
4. Mesaroş – Anghel Vasile " HARTA SAN REMO 1920 O ALIANŢĂ 

SEMITICĂ RATATĂ -  Clipe de Sionism (III)”  - Eseu Documentar
Adresa link: http://www.youtube.com/watch?v=kUdHj4ENDew 

5. Mesaroş – Anghel Vasile " ORGANIZAŢII EVREIEŞTI DE AUTO APĂRARE 
ÎN PALESTINA (YIŞUV) - Clipe de Sionism (IV)”  - Eseu Documentar

Adresa link: http://www.youtube.com/watch?v=5EKMsrVk1cc 
6. Mesaroş – Anghel Vasile "BREVIAR DE FAPTE ISTORICE - EVREI 

CREŞTINI ŞI MUSULMANI LA IERUSALIM”  - Eseu Documentar
Adresa link: http://www.youtube.com/watch?v=s5_9hfzID74 

7. Mesaroş – Anghel Vasile " LEGILE SOCIALE ANTICE ALE LUI MOISE DIN 
'DEUTERONOM' ”  - Eseu Documentar

Adresa link: http://www.youtube.com/watch?v=jEsLBw6mi1c 
8. Mesaroş – Anghel Vasile " ANGELO RONCALLI - PAPA IOAN AL XXIII 

CLIPE DE VIAŢĂ ”  - Eseu Documentar
Adresa link: http://www.youtube.com/watch?v=jEsLBw6mi1c 

9. Mesaroş – Anghel Vasile " DOI CAVALERI AI APOCALIPSEI SECOLULUI 
XX NICOLAE BĂLAN ŞI ALEXANDRU ŞAFRAN ”  - Eseu Documentar 

Adresa link: http://www.youtube.com/watch?v=ZD0ZszzQ0iE 
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DESPRE AUTOR
                

Profil 
Editorial 
Nume: Vasile Mesaroş – Anghel
Vârsta: 62 ani
Profesia: IT Instructor
Studii: 
 Universitare– Facultatea de Matematică (1971) 
 Analişti Sisteme - CEPECA (1975) 
Motivaţia Eseurilor: 
 Documentarea unor teme care m-au preocupat, de-a lungul ultimilor ani.
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