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 شرق   النكبة   ) 17( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 （4） "الفصل   17.  االسم   الرمزي   للعملية   " جنوب   الحدود 

 

طراز   من   مقاتالت   تسع   قابلت   F16  بالوقود   للتزود   طائرة   من   مكونة   إسرائيلية   قافلة   السعودية   الجوية   للقوات   تابعة  

من   وبدلا .  مباشر   بشكل   البعض   بعضهم   واجهوا   أنهم   يعني   ل   هذا .  العربية   الجزيرة   شبه   وسط   في   مرافقة   نفاثتين   ومقاتلتين   

على   استداروا   ،   المنطقة   سماء   في   اإلسرائيلية   القافلة   مرور   وبمجرد .  العدو   تقابل   أن   قبل   الرتفاع   سعودية   قافلة   خفضت   ،   ذلك   

األهداف   وطاردوا   الفور   

 

تصور .  الطائرة   األجسام   عدد   ول   النموذج   تحديد   من   تتمكن   لم   ،   البداية   في   الرادار   على   الرقم   على   اإلسرائيلية   الطائرات   عثرت   عندما   

ا   اعترفوا   اإلسرائيليين   الطيارين   لكن .  السعودية   من   طائرات   عدة   اقتراب   اإلسرائيلية   الطائرات   رادار  تسع   من   قافلة   كانوا   بأنهم   أخيرا  

مقاتلة   طائرات   

 

مباشر   بشكل   سيهاجمونهم   أنهم   على   أعراض   هناك   تكن   لم .  بكثير   أقل   ارتفاعات   على   حافظت   طائرات   تسع   من   قافلة   أن   الرادار   علمهم  . 

السعودية   الملكية   الجوية   للقوات   الطيران   تدريب   يكون   أن   يجب   أنه   ظنوا .  تحتها   القافلة   مرت   

 

الطائرات   مثل   الرتفاع   نفس   إلى   وصلوا   أن   بمجرد .  وحلقت   سعودية   طائرات   تسع   استدارت   ،   البعض   بعضهما   قافلتان   فات   عندما   

اإلسرائيلية   المقاتالت   من   كل .  اإلسرائيلية   بالقافلة   بسرعة   التسع   الطائرات   لحقت   ،   سرعة   بأقصى .  مطاردتهم   في   بدأوا   ،   اإلسرائيلية   

اإلسرائيلية   الطائرات   ألن   بسهولة   العدو   على   السعودية   الطائرات   استولت   ،   ذلك   ومع .  16  إف   طائرات   نفس   بالضبط   كانتا   والسعودية   

طائرات   من   أبطأ   بسرعة   تحلق   أن   عليها   كان   بالوقود   للتزود   F16 
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لعب   من   التحقق   الصعب   من   كان .  تفعله   ما   اإلسرائيلية   القافلة   لدى   يكن   لم .  بدقيقة   دقيقة   تقترب   طائرات   تسع   أن   اإلسرائيلي   الرادار   أظهر   

واسعة   وجانبية   أمامية   برؤية   تتمتع   أن   يمكن   أنها   من   الرغم   على   الخلفية   الرؤية   في   للغاية   محدودة   الطيار   رؤية   كانت .  وراءهم   العدو  . 

أمام   يكن   لم .  رأسه   على   بإحكام   مثبت   األكسجين   وقناع   خوذته   بسبب   رأسه   يهز   أن   الطيار   على   الصعب   من   كان   ،   ذلك   على   عالوة   

العدو   هاجمهم   كيف   النتظار   سوى   خيار   اإلسرائيليين   الطيارين   

 

النفاثتين   الطائرتين   فوق   سعوديتان   طائرتان   تحركت   ،   الثالث   اإلسرائيلية   الطائرات   خلف   من   سعودية   نفاثة   طائرات   تسع   اقتربت   أن   بعد   

الطيور   من   إسرائيلية   قافلة   وكانت .  بالقوة   بالوقود   التزود   وطائرة   المرافقة   طائرة   بين   المسافة   قطع   في   بدأوا .  التوالي   على   اإلسرائيليتين   

ا   لكن .  الصقور   قطع   منع   جاهدة   الضعيفة   الطيور   حاولت .  الشرسة   الصقور   من   سعودية   قافلة   وكانت   وأطفالها   ألم   الضعيفة  اصطفت   أخيرا  

الطائرات   إبعاد   وحاولتا   جسدهما   بهز   السعوديتان   الطائرتان   قامت   ثم .  جنب   إلى   جنباا   السعوديتان   والطائرتان   الثالث   اإلسرائيلية   الطائرات   

بعضها   تحاضن   كانت   بينما   أمها   من   الصغيرة   الطيور   تمزيق   حاولت   الصقور   أن   لو   كما   األمر   بدا .  بالوقود   التزود   طائرة   عن   المرافقة   

 البعض 

 

النهاية   في .  األمام   إلى   المتبقية   السبع   السعودية   الطائرات   تحركت   ،   تدريجيا   المرافقة   وطائرات   بالوقود   التزود   طائرات   بين   للمسافة   تأكيدا   

والخلف   واليمين   اليسار   من   مقاتالت   بثالث   الثالث   اإلسرائيلية   الطائرات   من   طائرة   كل   سعودية   قافلة   حاصرت   

 

 (تابع )
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