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May, 2022 

 

 شرق   النكبة   ) 16( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   16.  االسم   الرمزي   للعملية   " جنوب   الحدود " ) 3( 

 

" فوتناها؟   التي   األولى   الثالث   المقاتلة   الطائرات   عن   ماذا  " 

 

األمير   من   يسمع   أن   أراد   الجميع   لكن .  الدراما   نهاية   غامض   بشكل   يدرك   الجميع   كان   

 

" من   بسالم   ويهربون   بالتأكيد   الهدف   اإلسرائيليون   الطيارون   سيقصف .  اإليراني   الجو   سالح   على   بكثير   متفوق   اإلسرائيلي   الجو   سالح   

مصير   هو   ما .  قاعدتهم   إلى   للعودة   الوقود   من   يكفي   ما   لديهم   ليس .  ليأخذهم   يأتي   ل   األم   الطائر   أن   اكتشفوا   ذلك   بعد   ولكن ". " المطاردة   

للا   شاء   ان   يعلم   وحده   للا   الوقود؟   ينفد   عندما   تدريجيا    تضعف   التي   الجراء  . 

 

اإلسرائيليين   الطيارين   أن   أدركوا   لقد .  القائد   كالم   على   أحد   يضحك   لم   لكن .  فرحا   يصرخون   كانوا .  فخهم   في   اإلسرائيلية   الطائرات   سقطت   

بعد .  الوقود   نقص   بسبب   قاعدتهم   إلى   العودة   من   يتمكنوا   لم   ،   مهمتهم   أكملوا   اإلسرائيليون   الطيارون   حتى .  أعداء   كانوا   أنهم   رغم   أنفسهم   هم   

قد .  النتائج   تخيلوا   عندما   السعوديون   الطيارون   يضحك   لم .  البحر   أو   الصحراء   في   بالتأكيد   يصطدمون   سوف   ،   الفارسي   الخليج   فوق   تجولهم   

كطيار   بالزمالة   غريب   إحساس   يكون   

 

الجميع   شعر .  الغرفة   في   أمامه   الهاتف   جرس   صدى   ،   فجأة .  كرسي   على   جالس   وهو   متصالبتان   وذراعيه   عينيه   تركي   األمير   أغمض   

السعودية   العربية   المملكة   غرب   شمال   تقع   تبوك   قاعدة   وكانت .  الجوية   تبوك   قاعدة   قائد   من   كانت .  الهاتف   سماعة   األمير   رفع .  بالتوتر   

والتحكم   المبكر   اإلنذار   أنظمة   من   العديد   هناك   كان   ،   القاعدة   في .  إسرائيل   ضد   للمراقبة   استراتيجية   جوية   وقاعدة   (AEW & C) 

عجل   على   الوضع   تبوك   قاعدة   قائد   وأوضح .  الكمبيوتر   وأجهزة   الرادار   أحدث   مع   جوا    المحمولة   
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" دقائق   غضون   في   ستصالن .  األردنية   األجواء   في   مرافقة   وطائرتا   بالوقود   للتزود   إسرائيليّة   طائرة   تحلّق   ،   صباحا   7:00  الساعة   في   

الرتفاعات .  والعراق   المملكة   حدود   إلى   XX  والسرعة   ،   قدما  XX  شيء   كل   هذا .  ساعة /    كم ." 

 

 "حاضر "

 

" العملية   نجاح   أتمنى  ". 

 

القائدين   بين   قصيرة   رسائل   تبادل   هناك   كان   

 

سماعة   األمير   أغلق .  برفق   رأسه   القائد   نائب   أحنى   ،   ذلك   على   ردا .  أمامه   القائد   نائب   إلى   تركي   األمير   نظر   ،   الهاتف   سماعة   حمل   وأثناء   

وقال   وقف .  الهاتف   

 

" التشغيل   طريقة   إلى   الفور   على   التغيير  ". 

 

الباب   نحو   واندفعوا   األمير   حيا .  مقاعدهم   من   الفور   على   ،   الطيران   بدلت   يرتدون   كانوا   ،   الهجوم   قبطان   فيهم   بمن   ،   طيارين   تسعة   وقف  . 

ظهورهم   على   القوي   األمير   صوت   تمطر   

 

" لك   تركتها  !" 

 

يستديروا   أن   دون   اليمنى   يدهم   رافعين   الغرفة   من   الطيارون   خرج   

 

 (تابع )
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