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 شرق   النكبة   ) 36( 

 

 الجزء   الثاني .  منظف   عرقي 

 

 )Shy-Rock" )1" الفصل   36  الجنرال   المتقاعد 

 

اسم   عليه   أطلقوا   الناس   لكن .  مختلفًا   الحقيقي   اسمه   كان   ،   بالطبع ".  روك   شي "   جنرال   عليه   يطلق   كان   Shy-Rock  الكواليس   وراء   من . 

اسم   يبدو .  جنرال   لقب   على   وحصل   األوسط   الشرق   حروب   خالل   الجو   سالح   قمة   إلى   ارتقى .  مقاتل   كطيار   العسكرية   ياته ح   بدأ   "Shy-

Rock"  عليه   أطلق   السبب   لهذا .  االسم   هذا   عليه   يُطلق   بأن   أبًدا   سعيًدا   يكن   لم .  شهيرة   إنجليزية   مسرحية   في   المقرضين   أحد   اسم   مثل  

به   التقوا   عندما   فقط "  جنرال "   الجميع   

 

في   كان   عندما   لخطابه   مقدمة   كانت ."  ---------   روك   خجول   أنا   كما "   ؛   األخالق   بهذه   نفسه   وقدم   مهرج   بأنه   آلخر   حين   من   تظاهر   لكنه   

كلمة   صورة   استخدم .  مواهبه   من   واحدة   كانت .  معقدة   قضية   حول   األجانب   الشخصيات   كبار   مع   يناقش   كان   عندما   أو   ،   جيد   مزاج   Shy-

Rock  بالرهبة   إحساًسا   خصمه   إلعطاء   تكتيكي   كخبير  

 

حياة   كانت   Shy Rock  ال   أنه   إال   ،   الجوية   القوات   من   وتقاعد   عاًما   70  العمر   من   يبلغ   كان   أنه   من   الرغم   على .  الحروب   مع   دائًما  

وفاته   حتى   يطارده   أن   الحرب   ظل   على   كان .  المشورة   على   للحصول   مطلوبًا   يزال   

 

منطقة (   اليهود   حي   في   للحالقة   صالونًا   يدير   عاديًا   مواطنًا   والده   كان .  الثانية   العالمية   الحرب   فيه   بدأت   الذي   العام   ،   1939  عام   ولد   

حياة   يعيشون   وكانوا   االجتماعي   لالحتقار   تعرضوا   لقد .  أشكناز   يُدعون   كانوا   األلمان   اليهود .  صغيرة   ألمانية   مدينة   في )  يهودية   سكنية   

سلمية   حياة   عاشوا   لكنهم   ،   صعبة   

 

استولى   1933  عام   وفي   ،   السلطة   إلى   وصعدوا   ،   األولى   العالمية   الحرب   أعقبت   التي   االضطرابات   من   النازيون   استفاد   ،   ذلك   ومع   

السياسيين   السجناء   الحتجاز   األصل   في   تهدف   كانت   التي   ،   االعتقال   معسكرات   أصبحت .  تماما   الوضع   تغير   لقد .  السلطة   على   هتلر   ، 

منهجي   بشكل   اليهود   الجستابو   طارد ".  العرقي   التطهير "   شعار   هتلر   بقيادة   النازي   الحزب   رفع .  اليهودي   الشعب   على   للقضاء   أدوات   
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روك   شي   عائلة   هجرة   تأخرت   إذا .  جديد   مولود   مع   القدس   إلى   وهاجر   الصهيونية   الحركة   في   نفسه ب   روك   شي   والد   ألقى   ،   حياته   على   خوفا   

ألمانيا   من   للهروب   األخيرة   الفرصة   كانت .  عائلته   على   القضاء   تم .  المتبقين   مواطنيهم   مصير   نفس   من   سيعانون   لكانوا   ،   أشهر   لبضعة   

 

تحت   آنذاك   القدس   كانت .  ينتظره   حاد   عرقي   صراع   هناك .  القدس   في   اليهودي   الوطن   بناء   إلعادة   الصهيونية   في   كعضو   واستقروا   

من   المتحدة   المملكة   طلبت   ،   األولى   العالمية   الحرب   في   والعثمانيين   األلمان   األتراك   المتحدة   المملكة   قاتلت   عندما .  البريطاني   االنتداب   

حرضت   ،   نفسه   الوقت   في .  للحرب   األموال   جمع   ،   المالية   العالم   موارد   على   ويسيطر   يهوديًا   رأسماليًا   كان   الذي   ،   روتشيلدز   اللورد   

العثمانيين   األتراك   ضد   عصابات   حرب   قوات   إلى   تحويلهم   على   المحليين   العرب   المتحدة   المملكة   

 

كانت   والتي   ،   التوالي   على   والعرب   لليهود   مكافآت   المتحدة   المملكة   عرضت .  حتمية   الفوز   على   المكافآت   كانت   ،   حليف   جذب   أجل   من   

عام   2000  من   يقرب   ما   منذ   وطنهم   فقدوا   قد   اليهود   كان .  دولتهم   بناء   إعادة   اليهود   على   عُرض .  البعض   بعضها   مع   تماًما   متناقضة  . 

عربية   قومية   دولة   وإقامة   العثمانيون   األتراك   احتلها   التي   العربية   األراضي   استعادة   العرب   على   عُرض   بينما   

 

 (يتبع )

 

By Areha Kazuya 

( السحابة   في   عادي   مواطن   من  )  
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