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ציוני אינו הנוכחי המעוטר
 דימיסרי מאת וחושך" ציונות על "סיפור על בתגובה

)24.8 ®ומסקי("הארץ"

 שחזונו מוכיח שומסקי דימיטרי של מאמרו
 כרוכים היו הציונית בתנועה והגשמתו הרצל של

הג של העליונות "תורת ואילו ובהומניזם, בנאורות
 בהתנחלות שהגשמתה והים", הירדן בין היהודי זע

מב בעיקר" "כפירה היא הלאום, חוק של ובחקיקה
הציונות. חינת

 לאומנית־ כפירה שאותה מציין גם שומסקי
 "השתלטה במהותה, אנטי־ציונית שהיא דתית,

האחרונים. בעשורים ציונות" המונח על בברוטליות
הד הלאומנות נסחף. שומסקי זה אחרון בעניין

הג של העליונות תורת מערכי המונעת תית,
בשטחים ישראל מדיניות על השתלטה היהודי זע

 של דעתם על אך בתושביהם, בברוטליות ושולטת
 אלא בברוטליות לא השתלטה היא בארץ הציונים
התנגדות. כל וללא בקלות,

 הוכיח טלמון יעקב פרום׳ הציוני ההיסטוריון
 ("הארץ" בגין הממשלה לראש הגלוי במכתבו

 בסכנה", "המולדת היתה שכותרתו ),31.3.1980
שת פטאלית "תקלה היא ההתנחלות שמדיניות

 תחייה על בחלומותינו היפים את ולקלס ללעג שים
 הוא שומסקי היום, ועד מאז ורוחנית". לאומית

 אינה הדתית שהלאומנות שקובעים הבודדים בין
 זאת העלים הציוני השמאל כל ואילו "ציונות",
מתודעתו.

 בעימות שנים: 30כ- מלפני אופייני מקרה לי זכור
 פרופ׳ לבין קצובר בני רב־המתנחלים בין טלוויזיוני

 התנגדותו על שטרנהל את תקף קצובר שטרנהל, זאב
 וש־ ,ישראל״ ארץ חלקי בכל הציונית ל״התיישבות

 שלי" הציונות אינה שלך "הציונות לו, ענה טרנהל
ציונות. היא התנחלות שגם אישר כלומר -

 מה את לדעת כדי היסטוריון להיות צריך לא
ישרא יהודים מאוד הרבה של בדמם עדיין שספוג

ומ שמאבקיה לאומית, תנועה היתה הציונות לים:
 על התנהלו והחריגות, הפגמים כל על לחמותיה,

 של לא ימינו, של המדיני המוסר של מידה אמות פי
התנ״ך. תקופת

 זה היה אך היסטורית, היתה המולדת על הזכות
 ולא בלפור בהצהרת מותנה שמימושה מאליו מובן

 ולא המאוחדות האומות בהחלטת כורש; בהצהרת
 ולמלה־ לעצם־קיומה הצידוק האלוהית; בהבטחה

 המבטיחה דמוקרטיה בהיותה היה מותנה מותיה
 ולא תושביה, לכל שוות ופוליטיות לאומיות זכויות
אק זה לכן אחר. עם המשעבדת אפרטהייד מדינת
 לציבור וברור גדול בקול לומר עדיין, מאוד, טואלי

"ציוני". להיות, יכול ולא איננו, הנוכחי שהמשטר
אביב תל נצר, אולק ד״ר


