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ً إسرابٌل قبل الفجر  F16انطلقت ثالث مقاتالت إسرابٌلٌة من طراز  من قواعدها ف
متجهة نحو شبه الجزٌرة العربٌة، حتى دخلت فً المجال الجوي للحدود بٌن 

هنا بزغ الفجر من الجهة الشرقٌة للسماء، وبدأت أشعة الشمس . السعودٌة والعراق
تلمع على رمال صحراء النقب تحت المقاتالت مباشرة، وبدى الظل على رمال 

ها كأنه أمواج، وبدأ ٌتحول لون الرمال إلى اللون البنً المحمر الصحراء من غلظت
مع إنعكاس الظل علٌها لٌكّونا معا خلٌطاً من اللونٌن األحمر واألسود، مشهد جمٌل 

هذا المشهد لم ٌتغٌر منذ مالٌٌن السنٌن، مشهد اعتاد على رؤٌته . ال ٌوصف
ولكن هذه هً المرة . دبً الطٌارٌن فً الرحالت اإلعتٌادٌة التى تربط أوروبا مع

األولى التً ٌحلق فٌها طٌارٌن إسرابٌلٌٌن شباب عبر شبه الجزٌرة العربٌة، هؤالء 
 . الرجال شاهدوا المنظر من تحتهم وعّبروا عنه بشعورهم الذي الٌوصف

هنا فً هذه السماء الزرقاء وفوق صحراء غٌر مأهولة بالسكان، تستمر ثالثة طٌور 
 .ماء باتجاه واحد متفق علٌه وهو الشرقصغٌرة محلقة فً الس

 
ثالثة طٌارٌن من نخبة سالح الجو اإلسرابٌلً، الوان بشراتهم وأوطانهم األصلٌة 

ً ٌصبحوا طٌارٌن ومع . تختلف بعضها عن البعض ، كما أنهم سلكوا سبالً مختلفة لك
لدود والتشوق ل" البلد األم"ذلك جمع بٌنهم الحرص الشدٌد فً الدفاع عن إسرابٌل 

 . عنها
، وهو قابد التشكٌل، وكنٌة " إلٌت"هم ٌنادون بعضهم البعض بالكنٌات، قابدهم ٌكنى 

ٌقود المقاتلة فً " عبد هللا"، و"مافٌا"قابد المقاتلة فً الجناح الخلفً األٌمن للتشكٌل 
 .الجناح الخلفً األٌسر

ع الكنٌة من المعتاد على اإلسرابٌلٌن أن ٌعرفوا أصول األشخاص من خالل سما
واالشكناز هم الٌهود الذٌن عاشوا فً ألمانٌا خالل . ٌهودي اشكنازي" إلٌت"فقط، ف

وأخو جده " إلٌت"فقد تم إرسال الكثٌر من الٌهود االشكناز بما فٌهم جد . الحكم النازي
ماتوا جمٌعهم فً . وأخواتهما إلى معسكرات العمل التى أنشبتها النازٌة للٌهود
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ه الذي كان من المقرر أن ٌرسل إلى غرف الغاز فً المالجا، المحرقة، إال والد
التحق والد . ولكن كانت الحرب قد انتهت وتم إنقاذ والده من معسكرات االعتقال

فً شبابه بالحركة الصهٌونٌة التً تهدف إلى بناء البلد األم للٌهود، وهاجر " إلٌت"
 ".إلٌت"بت مع أبٌه إلى إسرابٌل وتزوج من إمرأة من االشكناز أنج

 
. تتكون إسرابٌل من مجموعات من المهاجرٌن من مختلف األصول والجنسٌات

" إلٌت"عابلة . ولكن االشكناز الذٌن قادوا حركة تأسٌس الدولة ٌمثلون نخبة المجتمع
 WASPوتطلق عبارة . WASPمن الطبقة العلٌا الخاصة فً الدولة والتً تسمى 

فً الوالٌات المتحدة عادة على الرجل االبٌض االنغلوساكسونً البروتستانتً 
White Anglo-Saxon Protestant . إال أنهم فً إسرابٌل ٌطلقونها على

 Whiteالرجل االبٌض االشكنازي المهاجر األول صاحب العالقات 
Ashkenazim Sabra with Protexia . وSabra  هم المهاجرٌن األوابل

ن أسسوا دولة إسرابٌل، أي إذا جاز التعبٌر، مثلهم كمثل المهاجرٌن األوابل الذٌن الذٌ
 Protexiaأما . على أراضً القارة االمٌركٌة Mayflowerرست بهم السفٌنة 

فتعنً هؤالء الذٌن لدٌهم شبكات اتصال متمٌزة وٌتواصلون بشكل متمٌز مع ذوٌهم 
 ".النخبة"أي " إلٌت"لذلك ٌكنوه أصدقابه بإسم . من نفس األصول

 
فهو ابن أحد المزارعٌن الفقراء من اقلٌم أوكرانٌا فً روسٌا، الذٌن كانوا " مافٌا"أما 

ً الذي ولد . ٌتبعون الكنٌسة األرثوذكسٌة الروسٌة وكان ال ٌزال عهد االتحاد السوفٌات
سواء ، حٌث كان إتحاد الجمهورٌات السوفٌاتٌة االشتراكٌة معادٌا للدٌن "مافٌا"فٌه 

 . المسٌحٌة أو الٌهودٌة، وكان ٌرفض الكنٌسة
كانت الحكومة المركزٌة لإلتحاد فً موسكو تصر على أن نظام المزارع الجماعٌة 

سوف ٌحرر المزارعٌن من العبودٌة التً فرضت علٌهم فً عصر ( الكولخوزات)
عٌن بأن اإلمبراطورٌة الروسٌة السابقة، وكانت الحكومة المركزٌة دابما تقنع المزار

ولكن حتى بعد تطبٌق نظام المزارع الجماعٌة . المزارع الجماعٌة هً جنة العمال
التً روجت له الحكومة، لم تتغٌر أوضاع المزارعٌن، بل وأستمر تطبٌق نظام 
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باإلضافة إلى ذلك فإن المزارعون ال ٌحق لهم . معٌار العمل الثابت مدى الحٌاه
زٌة هً التً تمتلك األراضً ولها الحق فً إمتالك األراضً، فقط الحكومة المرك

البٌروقراطٌة الذٌن كانوا ٌمتلكونها آبان نقل ملكٌات األراضً لها من أعضاء الطبقة 
لذلك، كان المزارعون ال ٌجدون أمامهم سوى التضرع . عهد األمبراطورٌة السابقة

ً أماكن تجمعهم، إعتقاداً  ً منازلهم أوف ً الخفاء، ف منهم بأنه المنقذ إلى رمز المسٌح ف
 .الذي سوف ٌظهر قرٌباً لٌخلصهم من هذه الحٌاة القاسٌة

 
، وتسببت فً تدفق أعداد 5891حدثت البٌرٌستروٌكا فً االتحاد السوفٌاتً فً عام 

كبٌرة من المهاجرٌن الروس إلى إسرابٌل، وٌقال أن ملٌون مهاجر أو أكثر هاجروا 
، "قانون العودة"ل القانون الذي ٌسمى من االتحاد السوفٌاتً إلى إسرابٌل من خال

أحد أجداده  ٌهودٌاً أن ٌهاجر إلى  -على األقل-فقانون العودة سمح لكل من كان 
ألمه ٌهودٌة، فبفضل هذا القانون قصدت عابلته العالم " مافٌا"كانت جدة . إسرابٌل

 . الجدٌد إسرابٌل مع ابنهم وهو فً سن الخامسة
، فأصر "مافٌا"دم ٌهودا ولكنه كان جاراً ألسرة كان هناك شخص غٌر ذي صلة ب

على أن ٌثبت بأن أجداده كانوا ٌهودا، فقدم رشوة لموظف مدنً لكً ٌحصل على 
على أٌة حال، العابالت التً هاجرت إلى . شهادة مقلدة بأن أحد أجداده كان ٌهودٌاً 

 . إسرابٌل باستخدام هذه الطرٌقة لم تكن قلٌلة أٌضاً 
 

الروس إلى اسرابٌل إما أطباء أو مزارعٌن، والنتٌجة أن نسبة عدد  كان المهاجرون
ً العالم لقد اندمج االطباء . األطباء مقابل الفرد الواحد فً إسرابٌل أصبحت األعلى ف

الروس فً المجتمع الٌهودي سواء مارسوا مهنة الطب فً المستشفٌات أو لم 
ن لٌس لهم خٌار سوي السكن ولكن كانت أوضاع المزارعٌن مختلفة، فكا. ٌمارسوها

القرٌة األولى التً . جماعات فً المستوطنات التً وفرتها لهم الحكومة اإلسرابٌلٌة
كان ٌسكنها فقط الروس الذٌن ٌشتركون فً نفس " مافٌا"هاجرت إلٌها أسرة 

الظروف، فهم الزالوا ٌتحدوثون اللغة الروسٌة حتى فً مجتمعهم  الجدٌد، 
ورغم إجبارهم من قبل الحكومة . كما كانوا ٌفعلون من قبلوٌتضرعون إلى المسٌح 
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كان بطٌبا جدا " مافٌا"اإلسرابٌلٌة على تحدث اللغة العبرٌة إال أن جٌال من أمثال والد 
 .فً تعلم لغة جدٌدة

 
كان المهاجرون الروس المسٌحٌون الذٌن ال ٌتحدثون اللغة العبرٌة ٌقابلون بفتور من 

، وٌعاملون معاملة المواطنٌن من الدرجة الثانٌة، كما كان ٌتم قبل المجتمع اإلسرابٌلً
تمٌٌزهم باستخدام أسلوب النفاق اإلجتماعً، فلم ٌكن ٌتم تمٌٌزهم بسبب موطنهم 
األصلً، أو دٌنهم، أوخلفٌتهم األكادٌمٌة فحسب، بل هو نفاقاً إجتماعٌاً فً جمٌع 

ً إعتبار للون الجلد أومهن فً صباه ٌعط" مافٌا"لم ٌكن . التعامالت وبال نهاٌة
اآلباء، كان ٌمرح بسعادة مع جمٌع االصدقاء فً المدرسة االبتدابٌة دون تمٌٌز، لكنه 

وللتغلب على هذا العابق كان . لم ٌكن ٌتحمل النظرة العنصرٌة المتزاٌده له كلما كبر
ٌدرس اللغة العبرٌة باجتهاد أكثر من اآلخرٌن، وكان ٌحصل على نتابج " مافٌا"

 .ممتازة، وبعد تخرجه التحق باألكادٌمٌة العسكرٌة مع مواجهة القلٌل من العنصرٌة
 
هو قابد المقاتلة التً تشكل الجناح األٌسر، وهو من أحد سالالت العرب "عبد هللا "

بعض البدو فً إسرابٌل مازالوا ٌعٌشون فً نفس أماكنهم منذ عهد . من البدو الرحل
د الحرب العالمٌة األولى هٌمنت برٌطانٌا على المنطقة االمبراطورٌة العثمانٌة، وبع

وخصصت الجزء الربٌسً من أراضً المنطقة للٌهود، وخصصت الضفة الغربٌة 
أحتلت إسرابٌل فلسطٌن فً حرب دامت ستة أٌام، ". فلسطٌن"للعرب باعتبارها 

عٌش الذي كان ٌ" عبد هللا"ولكن . تسببت فً تدفق أعداد كبٌرة من الالجبٌن العرب
فً األصل فً منطقة أصبحت إسرابٌلٌة، كان هو ومن معه قادرٌن على مواصلة 

السكان . العٌش فً أراضٌهم، فهم السكان األصلٌون الذٌن هم أقدم من االشكناز
فً إسرابٌل، كما  Mizrachimٌطلق علٌهم " عبد هللا"العرب األصلٌون امثال 

 .العالم العربً مثل اثٌوبٌا أٌضاً ٌطلق هذا األسم على العرب المهاجرٌن من محٌط 
باعتبارهم مواطنٌن من الدرجة الثانٌة كما هو الحال فً  Mizurchimٌعامل ال 

. المهاجرٌن من روسٌا، إال أنهم ٌعاملون فعلٌاً بدرجة أقل من المهاجرٌن الروس
خاصة فً اآلونة األخٌرة، ومع إنتشار العملٌات االنتحارٌة فً إسرابٌل من قبل 
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سواء كانوا مواطنٌن  Mizrachimرفٌن العرب، ولسوء الطالع أصبح ال المتط
صالحٌن أو إرهابٌٌن هم عرب، وال ٌتم التمٌٌز بٌنهم فً نظر المواطن الٌهودي ذو 
البشرة البٌضاء، لذا نظرة اإلستٌاء والعنصرٌة تجاه العرب أزدادت سوءاً عنها تجاه 

فأنضموا إلى جماعات " بد هللاع"أصاب الٌأس بعض أصدقاء . المهاجرٌن الروس
مواطناً إسرابٌلٌاً "لم ٌكن لٌفعل ذلك، فقد أصبح " عبد هللا"حرب العصابات، ولكن 

، ومعنى ذلك أنه ٌستطٌع اإللتحاق باألكادٌمٌة العسكرٌة، لم ٌكن لدٌه أي "صالحاً 
 .تعصب عرقً أو دٌنً، كان هدفه الوطنً هو الدفاع عن دولة إسرابٌل كموطنه

هو أحد األسماء األكثر شعبٌة فً " عبد هللا"، ألن "عبد هللا"ٌرغب بأن ٌكنى  لم ٌكن
فً ترجمته للغة اإلنجلٌزٌة، وبالتالً " خادم هللا " ٌعنً" عبد هللا "العالم العربً، و

هو بالتأكٌد أسم إسالمً ، لقد كان غٌر راض عن هذا االسم لما له من " عبد هللا"
أنه كان ٌعانى من ذلك، فقد كان ٌنتظر الٌوم الذي لن بٌد . تمٌز إسالمً قوي جداً 

ً موطنه  مثالٌاً خالٌاً من أي " أسراببل"ٌعطى لذلك أي إعتبار، كان ٌتمنى أن ٌعٌش ف
 .تعصب عرقً أو دٌنً

 
كان الثالثة طٌارٌن ٌحدقون فً بزوغ شمس الصحراء فً األفق وقت الفجر بٌنما 

، ولكن لم ٌكن لدٌهم وقت كاف لالستمرار كل منهم ٌحمل فً ذاكرته أفكاره الخاصة
هم ٌحلقون اآلن فً المجال الجوي بالقرب من قاعدة . فً التفكٌر ألجل غٌر مسمى

جوٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة، القاعدة السعودٌة مجهزة بشكل كامل بأجهزة 
ث أي أن الثال(. أواكس)الرادارات األرضٌة، ونظام اإلنذار المبكر المحمول جوا 

طابرات التً تحلق فً السماء سوف ٌتم كشفها، فالمقاتالت السعودٌة قد تهاجم 
لذا لٌس من الممكن تجاهل أخذ كافة . والمقاتالت اإلسرابٌلٌة قد ترد على الهجوم

 .االحتٌاطات ألي لحظة هجوم
ومع ذلك ، فقد تم طمأنت الطٌارٌن من قبل قادتهم الضباط عند االجتماع بهم قبل 

، مشٌرٌن إلى أن "بأن السعودٌٌن لن ٌعترضوكم"القاعدة فً إسرابٌل، مغادرة 
مسؤول فً الحكومة اإلسرابٌلٌة قد تشاور مع الوالٌات المتحدة حول خطة الغارة 

الجوٌة قبل عدة أٌام، وبعدها تم اإلتفاق بٌن الوالٌات المتحدة والمملكة العربٌة 
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سرابٌلٌة، ووعدت السعودٌة بعدم السعودٌة على التغاضً عن تحلٌق المقاتالت اإل
 . التعرض للمقاتالت اإلسرابٌلٌة

على الرغم من ذلك، فقد تم أٌضاً توجٌه الطٌارٌن من قبل القادة فً إسرابٌل بتغٌر 
على الطٌارٌن : )مسار الطٌران قلٌال فً حالة أي طارئ محتمل، فقد كان التوجٌه

وصولهم بالقرب من قاعدة حفر التحلٌق نحو جنوب مدٌنة السماوة فً العراق عند 
على أن ٌتم تغٌر مسار الطٌران نحو عمق االراضً (. الباطن الجوٌة فً السعودٌة

العراقٌة، فسالح الجو العراقً بعد انهٌار نظام صدام حسٌن أصبح ضعٌفاً، ولٌس 
 .هناك قلق من أي إعتراض للمقاتالت اإلسرابٌلٌة من قبل القوات الجوٌة العراقٌة

فبما أن أقرب . ع أن الرحلة عبر األراضً العراقٌة كانت غٌر آمنةفً الواق
المسارات للوصول إلى إٌران ٌتم بعبور المجالٌن الجوٌٌن لألردن والعراق، ولكن 

إسرابٌل والوالٌات المتحدة قررتا أن المقاتالت ٌجب أن تحلق فوق الحدود بٌن 
فً مناطق جنوب العراق هم  فً حقٌقة األمر أن معظم المقٌمٌن. السعودٌة والعراق

. من الشٌعة كما هو الحال فً الشعب اإلٌرانً ، ولدٌهم أقارب كثٌرٌن فً إٌران
فماذا ٌمكن أن ٌحدث لو علموا بمرور مقاتالت إسرابٌلٌة فً مجالهم الجوي، 

والوالٌات المتحدة تواطأت فً ذلك؟ لكان من الطبٌعً أن تشتعل المشاعر المعادٌة 
دة من قبل الشٌعة المقٌمٌن فً العراق، الذٌن تعاونوا نسبٌا مع الجٌش للوالٌات المتح

ولذلك، كان قرار مسار . االمٌركً فً اإلطاحة بصدام حسٌن حتى ذلك الحٌن
 .الطٌران المناسب فوق الحدود السعودٌة العراقٌة

 
لحسن الحظ ، لم تكن هناك محاولة هجوم من قبل القوات السعودٌة من قاعدة حفر 

. طن، والقمر الصناعً العسكري فً الوالٌات المتحدة كان قادرا على تأكٌد ذلكالبا
فقد زال الخطر المحتمل عن الطٌارٌن الثالثة، وهم اآلن ٌحلقون على ارتفاع عالً 

لقد كانوا مقتنعٌن بأن السعودٌة لن . جدا باتجاه مدٌنة ناطنز حٌث الهدف المقصود
ثقة المتبادلة بٌن إسرابٌل والوالٌات المتحدة قوٌة أن ال. ترفض قرار الوالٌات المتحدة

وال ٌستطٌع أحد أن ٌقف ضدها، المملكة العربٌة السعودٌة لن تقف ضد الوالٌات 
المتحدة، لقد كانوا مقتنعٌن تماما من ذلك، لٌس فقط الطٌارٌن الثالثة، بل أٌضا الجٌش 
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 .اإلسرابٌلً بأكمله
فً قاعدة حفر الباطن، تحركات ضد  ومع ذلك ، كان هناك تحركات فً الداخل

 .تفاؤلهم
 


