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 شرق   النكبة   ) 18( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   18.  االسم   الرمزي   للعملية   " جنوب   الحدود " ) 5( 

 

السماء   في   أخرى   نفاثة   ظهرت   ما   سرعان .  الزرقاء   السماء   في   الشرق   إلى   الغرب   من   تتدلى   نوافير   بثالث   مفتونًا   البدويين   الرعاة   أحد   كان   

خط   وكأنهم   الصبي   بدا .  النهاية   في   وأربع   ،   ذلك   بعد   طائرات   وثالث   ،   الطليعة   في   طائرتين   مع   رائعة   تشكيلية   رحلة   كانت   لقد .  الغربية   

قسموا   ثم .  واحدة   كبيرة   قافلة   طائرة   12  شكلت   ،   أخيًرا .  األولى   الثالث   بالطائرات   التسع   الطائرات   اصطدمت   وقد .  القدم   كرة   لعبة   هجوم   

بطريقة   الطيران   واأليمن   األيسر   الجناحين   من   قافلتان   واصلت   ،   ذلك   بعد .  طائرات   أربع   من   منها   واحدة   كل   تتكون   تشكيالت   ثالث   إلى   

جمال   ملكة   مسابقة   تلك   كانت .  الصحراء   أفق   في   واختفت   مباشرة   التحليق   في   المتبقية   المركزية   القافلة   استمرت .  تدريجيا   تالشى .  متعرجة   

نفسه   مع   تحدث .  فمه   يفتح   وهو   السماء   إلى   الصبي   نظر .  رائعة  : 

 

< الخيمة   إلى   أعود   أن   بمجرد   وإخوتي   والدي   مع   التحدث   من   لي   بد   ل  ! > 

 

 

طائرات   كانت   F16  طراز   من   سعودية   طائرات   بثالث   المحاصرة   اإلسرائيلية  F16  وتحول   وتنقض   تحلق   وأحيانًا   ،   أحيانًا   تتسارع . 

كال .  بإصرار   تداعبه   ظلت   السعودية   الطائرات   لكن .  بالوقود   التزود   طائرات   إلى   والنضمام   األعداء   من   التخلص   اإلسرائيلي   الطيار   حاول   

الستفادة   مدى   عن   النظر   بغض .  المتحدة   الوليات   في   مارتن   لوكهيد   شركة   من   المصنوع   16  إف   طراز   نفس   بالضبط   هما   المقاتلين   

طائرة   نفس   كانت   ألنها   السعودية   الطائرات   فصل   المستحيل   من   كان   ،   به   الخاصة   األكروبات   من   اإلسرائيلي   للطيار   الكاملة   F-16  مع 

الرحلة   أداء   نفس  . 
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يستطع   لم .  مباشرة   إل   األمام   إلى   تطير   أن   يمكنها   ل   جو - جو   صواريخ   ألن   السعودية   الطائرات   إسقاط   اإلسرائيلي   الطيار   يستطع   لم   كما   

إسقاطه   من   مباشرة   خلفه   سعودية   طائرة   تمكنت   ،   ذلك   من   العكس   على .  خلفه   أو   بجانبه   تحلق   كانت   التي   السعودية   الطائرات   إسقاط   

دون   تحليقها   الثالث   السعودية   الطائرات   واصلت .  هجوم   على   عالمة   أي   السعودية   الطائرات   تظهر   لم   ،   ذلك   ومع .  الفور   وعلى   بسهولة   

اإلسرائيلية   للطائرة   طلب   أي   إعطاء   

 

البهلوانية   الجوية   الرحالت   أدت .  والترهيب   بالخوف   يوصف   ل   شعور   ظل   في   صبرهم   بنفاد   بالتدريج   يشعرون   اإلسرائيليون   الطيارون   بدأ   

اإلسرائيلي   الطيار   انجرف   ،   بالوقود   التزود   طائرة   عن   انفصاله   بعد .  المتوقع   من   أكثر   الوقود   استهالك   إلى   المطاردة   من   للتخلص   المتكررة   

قد   الوقت   أن   المتبقي   الوقود   أظهر .  اللدود   العدو   موطن   كانت   حيث   العربية   الصحراء   في   األرض   تحطيم   الطيار   يستطع   لم .  الصحراء   فوق   

القاعدة   إلى   العودة   خيار   سوى   أمامهما   يكن   لم   إسرائيليتان   مرافقتان   طائرتان .  المنزل   إلى   للعودة   حان   

 

العملية   نهاية   العملية   مقر   أن   السعودي   الطيار   أبلغ   ،   خطواتهما   عادت   المرافقة   طائرتا   أن   من   التأكد   وبعد  . 

 

" المنزل   إلى   الخدم   من   اثنان   ذهب  ". 

 

طراز   من   سعودية   طائرات   ست   توجهت   كما   F-16  الخاصة   قاعدتها   إلى  

 

 (تابع )
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