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 شرق   النكبة   ) 4( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   4  ثالثة   طيور   صغيرة   ) 1( 

 

 
 

طراز   من   شبح   مقاتالت   ثالث   أقلعت   F35  السعودية   بين   الحدود   عبر   تحليقهم   في   واستمروا   األردن   عبروا .  الفجر   قبل   القاعدة   من  

يتناقض .  األمواج   مثل   ظاللً   وهبوًطا   صعوًدا   الصحراء   سطح   خلق .  أدناه   النقب   صحراء   وأضاءت   األفق   في   الشمس   ظهرت .  والعراق   

التي   التجارية   الرحالت   لطياري   مألوفًا   مشهًدا   كان .  السنين   لماليين   أبًدا   المشهد   يتغير   لم .  ببراعة   المحمر   البني   اللون   ذات   الرمال   مع   الظل   

واصلت .  بالحمى   مصابون   وهم   أدناه   المشهد   إلى   ينظرون   كانوا   المهمة   ينفذون   كانوا   الذين   الشباب   الطيارين   لكن .  بدبي   أوروبا   تربط   

الجافة   الصحراء   وفوق   الجميلة   الزرقاء   السماء   تحت   شرقا   التحليق   الصغيرة   الثالثة   الطيور   

 

قوي   إيمان   لديهم   كان   جميعهم   لكن .  وخلفياتهم   وأجدادهم   بشرتهم   لون   في   مختلفين   كانوا .  اإلسرائيلي   الجو   سالح   في   طياًرا   اختيارهم   تم   

الثالث   والطيار ".  المافيا "   يسمى   كان   اليمين   من   الثاني ".  النخبة "   يسمى   كان   التشكيل   رأس .  باللقب   البعض   بعضهم   ينادون .  وطنهم   بحماية   

للا   عبد "   األيسر   للجناح  ". 

 

حرب   أبطال   أحد "  النخبة "   والد   كان .  بسهولة   طيار   كل   أصل   معرفة   العادي   لإلسرائيلي   يمكن   ،   المستعارة   األسماء   هذه   سماع   بمجرد   

للقوات   السوفياتي   التحاد   صنع   من   ميغ   مقاتالت   من   العديد   وأسقط   ،   الجو   سالح   في   طياًرا   أصبح   ثم .  1949  عام   اإلسرائيلية   الستقالل   

للقوات   قائدا   عين   1991  عام   في .  1973  و   1967  و   1956  في   الثالث   األوسط   الشرق   حروب   خالل   والسورية   المصرية   الجوية   

أبابا   أديس   في   معزولين   يهودي   10000  لنقل   مسبوقة   غير   عملية   سليمان   عملية   كانت ".  سليمان   عملية "   على   وأشرف   الجوية   ، 
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سبأ   وملكة   سليمان "   لـ   القديم   التاريخ   اسم   على   للعملية   الرمزي   السم   كان .  اإلثيوبية   األهلية   الحرب   خالل   إسرائيل   إلى   ،   إثيوبيا   عاصمة  ". 

وعسكري   حكومي   كمستشار   بارز   بمنصب   يحتفظ   يزال   ول   جنرال   رتبة   إلى   ترقيته   تمت   

 

في   جده   توفي .  النازية   العتقال   معسكرات   إلى   وجده   والده   إرسال   تم .  ألمانيا   في   أصالً   عاش   يهودي   أشكنازي .  أشكنازية "  النخبة "   كانت   

كان   عندما   العتقال   معسكر   من   إنقاذه   تم .  انتهت   الحرب   لكن   ،   الغاز   غرفة   إلى   والده   إرسال   أيًضا   المقرر   من   كان .  الهولوكوست   

النخبة "   وولدت   هناك   األشكناز   المرأة   نفس   على   تعرف .  لليهود   وطن   إقامة   إلى   تهدف   صهيونية   حركة   في   إسرائيل   إلى   وهاجر .  صغيرا  " 

 

كانت   ،   الخصوص   وجه   على .  والجنسيات   األعراق   مختلف   من   مهاجرين   من   تتكون   التي   ،   إلسرائيل   المؤسس   العضو   هو   أشكنازي   كان   

المسماة   المتفوقة   العليا   الطبقة   من "  النخبة "   عائلة   WASP.  عام   بشكل  ، WASP  للوليات   الشرقي   الساحل   على   للتأسيس   مرادف   هو  

بـ   يسمى   ما   ،   المتحدة   "White (W) ، Anglo (A) ، Saxon (S) ، Protestant (P)".  إسرائيل   في   هنا   ولكن  ، WASP 

مثل   ،   إسرائيل   في   األوائل   المستوطنين   تعني   صبرا  .Protexia (P) و  White (W) ، Ashkenazi (A) ، Sabra (S) تعني   

فالور   ماي   على   المتحدة   الوليات   في   هبطت   التي   المهاجرة   العائالت  . Protexia  جيدة   عالقات   لديهم   الذين   األشخاص   تعني  

 

الجيدة   والصالت   الرائع   األنساب   هذا   مثل   يمتلك   ألنه "  النخبة "   زميله   يسميه   
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