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 شرق   النكبة   ) 15( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   15.  االسم   الرمزي   للعملية   " جنوب   الحدود " ) 2( 

 

 

مقاتلين   ثالثة   إقالع   من   قصير   وقت   بعد   العملية   تبدأ   أن   المقرر   من   كان ".  الحدود   جنوب   عملية "   خطة   إلعداد   أيام   ثالثة   األمر   استغرق   

لمرافقتها   ومقاتلتين   الجو   في   بالوقود   للتزويد   كبيرة   طائرة   ن م   تتكون   أخرى   قافلة   إلرسال   اإلسرائيلي   الجو   سالح   وخطط .  إسرائيليين   

 

كانوا .  البطين   وحفر   األردنية   الحدود   بين   تقريبًا   الطريق   منتصف   في   إسرائيلية   طائرات   لثالث   كمين   بنصب   سعوديين   مقاتلين   تسعة   قامت   

كل   عزل   بعد .  نفاثتين   وطائرتين   بالوقود   للتزود   طائرة   بين   ما   نفاثتان   سعوديتان   طائرتان   ستقطع .  اإلسرائيلية   الطائرات   خلف   يلتفون   

فردي   بشكل   إسرائيلية   طائرات   لثالث   والخلفي   واأليمن   األيسر   الجانب   سعودية   مقاتلة   طائرات   ثالث   ستحاصر   ،   األخرى   عن   منهما  . 

 

" ومهمة   وجهة   بالفعل   أوضحت   لقد .  إيران   إلى   المتجه   السابق   الفريق   اتخذه   الذي   الرحلة   مسار   نفس   يسلكون   سوف   ،   اإلقالع   بعد   

الكعكة   في   إصبع   لديك   يكون   ألن   داعي   ل   لكن .  األولى   الثالث   المقاتلة   الطائرات  ." 

 

اإلسرائيليين   المقاتلين   مهمة   عن   الدفاع   وزير   والده   من   سمعه   بما   مرؤوسيه   تركي   القائد   أخبر   

 

" جنوب .  السعودي   الجوي   المجال   إلى   فقط   بالوقود   التزود   طائرات   تتجه   أن   يجب   ،   لحق   وقت   في   ستصل   التي   الثالث   الطائرات   بين   من   

البدوي   الطراز   على   ضيافة   إنها .  قاعدتنا   إلى   تقودها   أنت .  سعود   آل   أراضي   هي   الحدود  . . " 

 

" دعوتنا؟   بالوقود   التزود   طائرة   تقبل   لم   إذا   نفعل   ماذا  " 
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" بإسقاطها   قم   ،   السعودية   األجواء   في   بالوقود   التزود   وطائرة   أنت   وجودك   من   التأكد   وبعد .  صقور   إلى   تتحول   أن   يجب   الوقت   ذلك   في   ، 

دفاع   - الذات   لحق   ممارسة   األجواء   غزت   التي   العسكرية   الطائرات   بإسقاط   الدولي   القانون   ويسمح  ." 

 

مرؤوسيه   سؤال   على   تركي   ورد   

 

" المقدم "  النخبة "   الضاربة   القوة   نقيب   سأل "  المرافقة؟   طائرتي   عن   وماذا  . 

 

" طائرة   إلى   النضمام   ومحاولة   إلبعادك   جهودًا   سيبذلن .  اإلمكان   قدر   بالوقود   التزود   طائرات   عن   فلنبعدهما .  بلدهما   إلى   الخادمان   سيعود   

إلسقاطهم .  ضروري   غير   هذا .  الطيران   في   واستمر   بإحكام   حاصرهما .  بالوقود   التزود   ". 

 

" عليهم   ،   شيء   كل   بعد .  الصحراء   في   الهبوط   يمكنهم   ل .  المملكة   أو   للعراق   الجوي   المجال   في   إنهم .  المطاف   نهاية   في   الوقود   ينفد   سوف   

اإلسرائيلية   الجوية   القاعدة   إلى   العودة  ." 

 

 (تابع )
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