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لقد .  األسمى   الوجود   ،   الرب   به   وعد   الذي   وطنهم   كان   ،   لليهود   بالنسبة .  ومحيطها   القدس   سيادة   كانت .  كبيرة   واحدة   مشكلة   هناك   بقيت   

مقابل   اليهودي   الوطن   بناء   بإعادة   البريطانية   الحكومة   وعدت ".  الشتات "   عليه   يطلق   كان .  عام   ألفي   قبل   إرادتهم   ضد   القدس   من   طردوا   

هو   حلمهم   كان .  التاريخ   قبل   ما   عصور   منذ   القدس   منطقة   في   يعيشون   العرب   كان   ،   أخرى   ناحية   من .  ألمانيا   ضد   للحرب   المالية   المساعدة   

بريطانيا   مع   التعاون   خالل   من   األولى   العالمية   الحرب   انتصار   في   للمساهمة   نظًرا .  العثمانيين   األتراك   عن   المستقلة   القومية   دولتهم   إنشاء   ، 

الفلسطينية   الدولة   إلقامة   مناسبًا   حقًا   الفلسطينيون   اعتبر   فقد   

 

العالمية   الحرب   بعد   النتيجة   جاءت .  البعض   بعضها   مع   تماًما   تتعارض   وعودها   لكن .  التوالي   على   والعرب   لليهود   المتحدة   المملكة   وعدت   

بأكملها   المنطقة   اليائسة   المتحدة   المملكة   جعلت .  القدس   منطقة   كل   في   االضطراب   وحدث .  استقالل   حركات   والعرب   اليهود   أطلق .  األولى   

آسيا   في   شاسعة   مستعمرات   لديها   كان   التي   المتحدة   المملكة   كانت   ،   الوقت   ذلك   في .  والعرب   اليهود   من   كل   قمع   وحاولت   االنتداب   تحت   

االستعمارية   للعمليات   عبور   كنقطة   ،   السويس   وقناة   القدس   إلى   بحاجة   الماليو   جزيرة   وشبه   الهند   مثل  . 

 

 

 

إسرائيل   ،   اليهودية   الدولة   لتأسيس   البريطانية   االستعمارية   الحكومة   ضد   أخرى   أوقات   وفي   العرب   ضد   ما   وقت   في   روك   شي   والد   قاتل  . 

هو   األقوى   كان .  مرخصة   دولة   وليست   البريطاني   االنتداب   تحت   كانت   فلسطين   ألن   فوضوية   أكثر   القتال   كان .  أهلية   حرب   وكأنه   األمر   بدا   

التصرف   في   يترددوا   لم .  األهلية   الحرب   خسروا   إذا   سينتهي   وطنهم   بناء   إلعادة   عام   2000  دام   الذي   الحلم   فإن   ،   لليهود   بالنسبة .  الفائز   
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والده   فعل   رد   كان   كيف   بوضوح   يتذكر   أن   يمكنه .  سنوات   9  روك   شي   عمر   كان   عندما   ،   1948  عام   في   استقاللها   إسرائيل   أعلنت  . 

الدولة   على   المجاورة   العربية   الدول   تدفقت   عندما   طويالً   فرحتهم   تدم   لم   ،   ذلك   ومع .  جسده   أنحاء   جميع   في   الفرح   وأظهر   االبن   والده   عانق   

االستقالل   حرب   اليهود   عليها   وأطلق   ،   األولى   األوسط   الشرق   بحرب   يسمى   ما   كانت .  إسرائيل   ،   الجديدة   

 

بقوة   إسرائيل   المتحدة   الواليات   وخاصة   إلسرائيل   الغربي   الحليف   دعم   لقد .  وأظافرهم   بأسنانهم   قاتلوا   الذين   اليهود   مع   النصر   إلهة   كانت   

في .  داخلي   اضطراب   من   أيًضا   عانى   بل   ،   فحسب   السوفيتي   االتحاد   مساعدة   إلى   يفتقر   يكن   لم   ألنه   العربي   الجانب   هُزم .  وروحيًا   ماديًا   

العرب   مساعدة   استطاعوا   بالكاد .  الثانية   العالمية   الحرب   بعد   دولته   بناء   إلعادة   األولوية   إعطاء   السوفيتي   االتحاد   على   كان   ،   الوقت   ذلك   

 

تماًما   العرب   هُزم   لقد .  خاطئة   كانت   ،   األوسط   الشرق   بحروب   يتعلق   فيما   لكن .  المنافس   يهزم   عددًا   المرء   يفوق   أن   يمكن   ،   عام   بشكل  . 

لم   لكنهم   ،   األوسط   الشرق   في   حروب   عدة   خالل   من   لليهود   االنتقام   العرب   حاول   ،   ذلك   بعد ".  النكبة "   اسم   الحرب   على   العرب   أطلق   

اإلطالق   على   النصر   تحقيق   من   يتمكنوا   

 

 (يتبع )

 

By Areha Kazuya 
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