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 شرق   النكبة   ) 10( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   التاسع   -   القصف   الجوي   على   محطة   نطنز   النووية   ) 4( 

 

" فرحا   القاعدة   في   اآلخرون   والمسؤولون   القائد   صاح .  متحمس   ولكنه   صغير   بصوت   القاعدة   أبلغت "  النخبة !" " بنجاح   العملية   اكتملت  . 

أن   ويمكن   والده   على   القبض   ألقى   قد   بأنه   مقتنعا   كان .  يهنئه   سوف   األوسط   الشرق   حروب   قدامى   من   كان   الذي   والده   أن "  إيليت "   اعتقد   

بأمان   المنزل   إلى   عاد   عندما   حقيقية "  نخبة "   يصبح   

 

أن   المؤكد   من   كان .  صغير   نووي   وصاروخ   واحد   مخبأ "  للا   عبد "   لدى   زال   وما .  القبو   من   طلقات   بخمس   القصف   عملية   وانتهت   

الوقت   اإلسرائيليين   الطيارين   لدى   يكن   لم .  الفور   على   واندفعت   نطنز   في   الحادث   ستالحظ   الجوية   أصفهان   قاعدة   في   اإليرانية   المقاتالت   

أصفهان   من   أقلعت   إيرانية   طائرات   أن   الرادار   وأظهر .  اإليراني   الجوي   المجال   من   وهربت   طائرات   ثالث   حلقت .  هناك   للبقاء   الكافي   

 وتطاردها 

 

بهم   الخاصة   الجوي   الدفاع   رادار   شبكة   كانت .  جوا    المحمول   والتحكم   اإلنذار   ونظام   ،   أواكس   نظام   اإليرانية   الجوية   القوات   لدى   يكن   لم   

ا   ضعيفة  واجباتها   أدت   قد   إسرائيلية   طائرات   ثالث   كانت   ،   مجهولة   مقاتالت   بثالث   اإليرانية   الجوية   القوات   اعترفت   عندما   ،   لذلك .  أيض   

طائرات   من   بكثير   وأقل   ضعيف   أداء   وذات   الطراز   قديمة   اإليرانية   المقاتالت   كانت   ،   ذلك   على   الوة ع .  بالفعل   F35  ذات   اإلسرائيلية  
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ا   يتمكنوا   لم   بل   ،   فحسب   اإلسرائيلية   الجوية   الضربات   وقف   على   قادرين   اإليرانيون   المقاتلون   يكن   لم .  الشبحية   القدرة  اللحاق   من   أيض   

اإليراني   الجوي   المجال   من   بالهروب   إيران   لهم   سمحت .  35  إف   بطائرات   

 

مقياس   أظهر .  ديارهم   إلى   وسيعودون   المعاكس   االتجاه   في   الطريق   نفس   يسلكون   كانوا   اآلن .  العراقية   األجواء   إلى   طائرات   ثالث   وصلت   

التزود   طائرات   ألن   للقلق   يدعو   ما   لديهم   يكن   لم   لكن .  بأنفسهم   الوطن   إلى   العودة   استحالة   إلى   وأشارت .  ربع   من   أقل   كان   الباقي   أن   الوقود   

القاعدة   إلى   طريقهم   في   بهم   ترحب   أن   المفترض   من   كان   الجوي   بالوقود  . 

يكون   ان   يجب   ------- 

 

ا   متوقع   غير   القاعدة   من   الطلب   كان   ،   ذلك   ومع  فوق   هرمز   مضيق   إلى   والتوجه   الجنوب   إلى   الرحلة   مسار   بتغيير   القائد   أمرهم .  تمام   

األمر   معنى   فهم   طيارين   ثالثة   يستطع   لم .  العربي   الخليج   

 

 (تابع )
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