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 شرق   النكبة   ) 14( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   14.  االسم   الرمزي   للعملية   " جنوب   الحدود " ) 1( 

 

 

يندفعون   الجنود   من   العديد   كان .  ساطع   بشكل   المدرج   الجوية   البطين   حفر   قاعدة   أضواء   أضاءت   ،   االثنين   اليوم   فجر   من   مبكرة   ساعة   في   

رأسه   أوضح   المتحمس   قلبه   لكن .  أمس   ليلة   ينام   لم   ،   تركي   األمير   ،   القائد .  والمكاتب   ت الطائرا   حظيرة   حول   

 

على   صغيرة   سجادة   وضعوا   اليوم   لكنهم .  المسجد   في   تقام   العبادة   كانت .  القاعدة   في   المسجد   مئذنة   من   الفجر   صالة   على   الحث   األذان   سمع   

في   مشرقة   السماء   أصبحت .  النقي   بالهواء   محاطة   المنطقة   كانت .  الجنوب   في   مكة   باتجاه   وصلوا   الثكنات   خارج   الصحراء   في   التوالي   

عدة   ركبهم   وأثنوا   القرآن   من   آية   رددوا .  السنين   لمئات   الصحراء   في   البدو   شهده   إلهيًا   مشهًدا   كان .  األفق   في   الشمس   ظهرت .  الشرق   

لل   بالشكر   قلوبهم   وامتألت .  األرض   على   لينحنوا   مرات   

 

اإلسرائيلية   النفاثة   الطائرات   لتمرير   الوقت   حان   لقد .  الشمالية   السماء   إلى   ونظر   العسكري   زيه   عن   الرمل   األمير   نفض   ،   الصالة   بعد  . 

البطين   حفر   قاعدة   من   بالقرب   مروا   عندما   العراق   عمق   في   والتحليق   السعودية   القاعدة   بتجنب   اإلسرائيليين   للطيارين   تعليمات   صدرت   

صحراء   في   يعيشون   كانوا .  الصوت   يفوتهم   لم   البدو   لكن .  القاعدة   من   مباشرة   النفاثة   المقاتالت   مشاهدة   المستحيل   من   كان   ،   لذلك .  الجوية   

الجمل   اصطياد   على   قادرة   أعينهم   وكانت   ،   الرملية   الكثبان   حافة   على   تتحرك   شخصية   مشاهدة   من   ليتمكنوا   عيون   لديهم   وكان   ،   قاسية   

بعيًدا   الرملية   الكثبان   على   

 

في   كانا   عندما   لهما   مثيل   ال   كانا   البدو   وسمع   بصر   لكن   ،   الحاضر   الوقت   في   الحضرية   المناطق   في   المالكة   العائلة   أفراد   معظم   يعيش   

الصحراء   صقر "   بـ   البدو   تسمية   األنسب   من   يكون   قد .  الصقر   مثل   قوية   كانت .  الصحراء  " 

 

األمير   لكن .  سمعية   هلوسة   أنها   على   يرفضونها   قد   العاديين   الناس   أن   لدرجة   جدًا   ضعيفًا   كان .  األمير   إلى   المسافة   في   األنين   صوت   وصل   

التجارية   الجوية   الرحالت   فيه   حلقت   الذي   الوقت   هو   هذا   كان .  أيًضا   يفوتهم   لم   بجانبه   مرؤوسوه .  النفاثة   الطائرات   صوت   أنه   مقتنعا   كان   
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المقاتلة   الطائرات   أصوات   بين   الفرق   إلى   االستماع   ورجاله   األمير   بإمكان   كان   ،   ذلك   ومع .  السماء   في   دبي   إلى   بيروت   من   المنتظمة   

المدنية   واألصوات   

 

ومرؤوسوه   األمير   عاد ".  الحدود   جنوب "   هو   للعملية   الرمزي   االسم   كان .  العملية   لبدء   الوقت   حان   لقد .  ساعته   على   الوقت   األمير   فحص   

القيادة   غرفة   إلى   بسرعة   

 

 (تابع )
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