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 شرق   النكبة   ) 46( 

 

 الجزء   الثاني .  منظف   عرقي 

 

 الفصل   46  العدو   الداخلي   للدولة   اليهودية   ) 2( 

 

غطت .  العالم   أركان   من   ركن   كل   في   والتمييز   الفقر   من   يعانون   زالوا   ما   الذين   اليهود   وطنهم   إلى   إلعادة   عمليات   إسرائيل   حكومة   أطلقت   

سليمان   عملية "   تسمى   كانت   العمليات   احدى .  لألسطورة   وفقًا   يهودي   أصل   من   أنهم   يُفترض   الذين   األشخاص  " 

 

 

 

التي   ،   سبأ   حكمت   التي   ،   ماكيدا   الملكة   قامت   ،   الميالد   قبل   980  عام   في .  القديم   العهد   في   سبأ   وملكة   سليمان   الملك   قصة   قراءة   يمكن   

أثناء .  سبأ   من   كيلومتر   3000  من   أكثر   بعد   على   إسرائيل   كانت .  القديمة   إسرائيل   لمملكة   سليمان   الملك   بتكريم   ،   إثيوبيا   اآلن   تسمى   

إلى   الحامل   الملكة   عادت .  السرير   إلى   وأخذها   الملكة   خدع   لذلك .  ماكيدا   الملكة   بجمال   سليمان   الملك   انبهر   ،   هناك   ماكيدا   الملكة   إقامة   

القرن   نهاية   حتى   اإلمبراطورية   استمرت .  اإلثيوبية   اإلمبراطورية   إلى   اسمها   شيبا   غيرت   ،   الحق   وقت   في .  واحًدا   ولدًا   وأنجبت   المنزل   

اليهود   أحفاد   من "  المفقودة   عشر   االثني   القبائل "   من   كواحد   التاريخ   في   بهدوء   العيش   في   ماكيدا   الملكة   أحفاد   استمر .  العشرين   

 

ظل .  السلطة   على   عسكرية   حكومة   واستولت   ،   األول   سيالسي   هيال   ،   إمبراطور   آخر   خلع   تم .  اإلثيوبية   الثورة   اندلعت   ،   1974  عام   في   

المحلية   العسكرية   القوى   قبل   من   القطعة   في   مشتتة   إثيوبيا   كانت   ،   1990  عام   في .  األهلية   الحرب   بسبب   مستقر   غير   البالد   في   الوضع  . 

مدقع   فقر   في   اليهود   أحفاد   إلقاء   تم   ،   الخصوص   وجه   على .  الفقر   من   الناس   عانى   

 

من   العديد   إسرائيل   أرسلت   ،   إثيوبيا   في   االضطرابات   مستغلة   ،   1991  مايو   في .  إلسرائيل   إثيوبيا   يهود   ينقذ   أن   للا   شاء   إن   كان   

عدد   بلغ   ،   الفترة   تلك   خالل .  ساعة   36  العملية   استمرت .  إسرائيل   إلى   إثيوبيا   من   الالجئين   لنقل   أبابا   أديس   مطار   إلى   العمالقة   الطائرات   

العديد   باستخدام   وإثيوبيا   إسرائيل   بين   للتنقل   مسبوقة   غير   كبيرة   عملية   كانت   لقد .  ألفًا   عشر   أربعة   إثيوبيا   من   إجالؤهم   تم   الذين   األشخاص   

العمالقة   الطائرات   من   
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الحاضر   الوقت   في   ألفًا   ستين   إلى   إسرائيل   في   األفارقة   اليهود   عدد   زاد   

 

 (يتبع )

 

By Areha Kazuya 

( السحابة   في   عادي   مواطن   من  )  
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