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-הציונות כפי שהיתה באמת
כידוע בישראל ההווה קבוע ורק העבר משתנה .ההווה היום מתאר את תולדות
הציונות כמות שהיו ,לא כמו שאנשים כמוני זוכרים .אבל בגיל  71הזיכרון
איננו מה שהיה פעם.
אם כן בשנות ה 30,-כדי לעשוק את הערבים ,החליטו הציונים להביא לארץ
יהודים מגרמניה ,אוסטריה ופולין ,שבמקום לקחת טרמפ נחמד על הסנט-לואיס
ולנסוע סביב העולם כדי לחזור הביתה ,רומו בסיסמאות משולהבות לבוא לכאן.
עם פרוץ מלחמת העולם סירבו הציונים לשלוח את הפלמ"ח להילחם בנאצים,
שכן הבינו שבקרוב יהיה הרבה סבל יהודי שיסייע להם בגירוש הערבים .עם
תום המלחמה אכן נשלחו מכשירי מדידת סבל לאירופה ונמצאו מאות אלפי יהודים
מבולבלים ,שהציונים מנעו מהם בכוח להגר למדינות אחרות .הם השיטו את
הסבל באוניות רעועות ,וכדי לעשות יחסי ציבור לפועלם הביאו יותר מ4,000-
יהודים באונייה "יציאת אירופה ",כדי שהוועדה האנגלו-אמריקאית שנשלחה
לחקור את הנעשה בארץ תראה במו עיניה את הסבל המפוברק ,והם אף לא חסו
על חיי כמה יהודים באונייה למען יראו וייראו.
היהודים הורדו מהאונייה ושולחו לצרפת באוניות גירוש ,אך הציונים לא
נתנו להם לרדת שם ,ולכן הביאו הבריטים באדיבותם האופיינית את היהודים
למחנה פפנדורף שליד ליבק המקסימה .כ 60-אוניות כאלו הושטו אז בים והבריטים
החמודים שלחו להם פרחים והובילו אותם מעדנות לנוח בחופי קפריסין הקסומים.
אחר כך הטעו הציונים את הערבים בקבלם בעורמה אופיינית את הצעת החלוקה,
ובמבצעים השונים שנהיו למיתוס שנופץ כבר יצאו הארץ-ישראלים למלחמה.
מעל הלוחמים הארץ-ישראלים חג צי של מבצרים מעופפים מלווים בלהקי מטוסי
קרב מסוג ספיטפייר .היו להם מאות טנקים ותותחים ,כך שלערבים היחפים
לא היה סיכוי .צבאות ערב ,שפלשו בלי נשק על גבי חמורים וגמלים ,לא יכלו
איפוא לסייע.
האנגלים רימו את הערבים בתתם להם תחנות משטרה מסוג טיגריס כדי שייחנקו
בהן ,ועם צבא ענק שנקרא צה"ל ניקו היהודים את רוב חלקי הארץ מהערבים6,000 .
ההרוגים היהודים נפלו ,כפי שמתברר עתה באמצעות שחיטת הפרות הקדושות,
טנטורה ובשל הטעויות הציניות שעשתה ההנהגה
בשל עיסוקם בטבח כדוגמת טבח
הציונית חסרת הלב.
מיד לאחר תום המאבק חיפשה ישראל את הערבים שנשארו כדי לחסלם באמצעות
פעולות תגמול מפוברקות ,ומה שלא הצליחו לעשות אז תוקן על ידי הטעיית
הצרפתים והאנגלים וגרירתם למלחמת סיני .אולם כל זה לא הספיק ,ועל כן,
כדי להכין את המתקפה על כל מדינות ערב ,במה שנקרא במיתוסים מלחמת ששת
הימים ,הביאו הציונים במרמה את אדולף אייכמן לישראל כדי שבאמצעות משפטו
הנמלץ תיווצר אימה גדולה אשר תסייע במלחמה הקצרה ,שבה לערבים לא היה
סיכוי.
חרף המשפט היהודים לא הפנימו את לקח השואה ועשו לערבים מה שהנאצים עשו
להם ,אבל למזלנו השקרים נופצו כולם וכבר אפשר לוותר על רעיון האיוולת
של מדינת יהודים בתחומי הקו הירוק על ידי יצירת מדינת-כל-אזרחיה בתחום
אותו קו לצד מדינה שכולה פלשתינית.
בתוך  15-10שנים ייעלם הדור שראה את הדברים אחרת ,ואו אז טבח כמו הטבח

בטנטורה יחזור להיות אמת ודוגמה למה שהיה רק סרדין מול אימי השואה הנוראה
שהיהודים המיטו על הערבים.
יורם קניוק ,תל אביב
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