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 شرق   النكبة   ) 19( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   19.  االسم   الرمزي   للعملية   " جنوب   الحدود " ) 6( 

 

 

 

أي   ،   خيامهم   عند   بالتوقف   اإلسرائيلي   الطيار   ،   بالوقود   التزود   طائرة   حاصرت   التي   السعودية   المقاتالت   نصحت   ،   ذلك   غضون   في   

ذلك   من   وبدلا .  اإلطالق   على   اإلسرائيلي   الطيار   يرد   ولم .  المشورة   تقديم   من   بدلا   الترتيب   هو   هذا   كان .  باطن ال   حفر   قاعدة   في   بالهبوط   ، 

قدرة   ألن   األسر   من   الهروب   المستحيل   من   كان   ،   ذلك   ومع .  التواء   أو   آخر   إلى   جانب   من   الطائرة   وهز   األسر   من   الهروب   الطيار   حاول   

ا .  المقاتلة   الطائرات   من   بكثير   أدنى   كانت   المناورة   على   الطائرات  ا   لكونه   نظرا زاوية   في   الكسول   القطرس   كان   ،   صقور   بثالثة   محاطا  

 ضيقة 

 

ا   القطرس   حاول   ،   الباطن   حفر   قاعدة   من   يقتربون   كانوا   عندما  أمام   يكن   لم .  لتهرب   الجانبين   على   تحلق   كانت   التي   الصقور   مهاجمة   أخيرا  

األخيرة   اللحظة   في   الصطدام   تجنب   سوى   خيار   صقرين   

 

النهائي   القرار   الذيل   في   السعودي   الهجوم   قائد   اتخذ   ،   مرات   عدة   البعض   بعضهم   مع   تصارعوا   أن   بعد   

 

" بالوقود   التزود   طائرة   أسقط   سوف  ". 

 

من   كان .  أمامه   كبيرة   طائرة   الهدف   كان .  الصاروخ   إطالق   زر   على   القبطان   ضغط .  التشكيل   من   طياران   غادر   ،   القرار   لهذا   استجابة   

الهدف   تفويت   جدا   السهل   

 

لمعان   مع   الطائرة   من   قطع   سقطت .  بالوقود   المليئة   الطائرة   في   النيران   اشتعلت .  بالوقود   للتزود   طائرة   صاروخ   صاب أ   التالية   اللحظة   وفي   

السماء   في   مشرق   
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خط   باسم   المعروف   ،   العربية   الجزيرة   عبر   األنابيب   خط   كان .  الصحراء   في   الغرب   إلى   الشرق   من   يمتد   رفيع   بخط   القبطان   اعترف   

TAP.  خط   تركيب   تم  TAP  المملكة   صحارى   عبر   المتوسط   األبيض   البحر   إلى   السعودية   العربية   المملكة   شرق   من   الخام   النفط   لنقل  

الستخدام   قيد   يعد   لم   اآلن   ولكن .  العراقية   الحدود   طول   على   السعودية   العربية   

 

خط   باتجاه   يتساقط   كان   بالوقود   التزود   طائرة   حطام   أن   القبطان   رأى   TAP.  المقر   إلى   أبلغ .  السعودية   األجواء   داخل   العدو   أسقط   أنه   وأكد  

 

" السيادي   الجوي   مجالنا   انتهك   ألنه   أسقطته .  أجوائنا   من   الهروب   وحاول   خيمتنا   عند   بالتوقف   عرضنا   الضيف   رفض  ". 

 

ا   الرتفاع   خفض   في   القبطان   بدأ   ،   القاعدة   إلى   التقرير   بعد  المرؤوسين   من   لثنين   المصاحبة   القاعدة   نحو   تدريجيا  
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