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 شرق   النكبة 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   1  طلعة   فجر 

 

 

طراز   من   مقاتلة   طائرات   ثالث   أقلعت   F35  20  يوم   فجر   قبل   الشرق   بهدف   اإلسرائيلية   الجوية   القاعدة   الشبح xx / x / x.  حالة   في  

فسيحلون   ،   الشرق   إلى   المقاتلون   اتجه   إذا .  المتوسط   األبيض   البحر   فوق   وتحلق   غربًا   تتجه   المقاتلة   الطائرات   كانت   ،   العادية   التدريبات   

لكنهم .  دول   لثالث   اإلقليمية   السماء   ينتهكون   سوف   أنهم   يعني   هذا .  دقائق   عشر   غضون   في   العراق   أو   السعودية   إلى   ويصلون   األردن   فوق   

ذلك   يمانعوا   لم   

 

لم .  متر   10000  العالية   الدرجة   إلى   وصلوا   عندما   الطيران   مستوى   إلى   انتقلوا .  اإلقالع   بعد   الفور   على   طائرات   ثالث   تقريب   تم   

يلي   كما   هي   عملياتهم   خطة .  المناسب   الشرق   في   المسار   أخذ   في   استمروا .  العراق   أو   السعودية   العربية   المملكة   سماء   غزو   في   يترددوا  : 

قاموا   ،   الهدف   قصف   بعد .  الهدف   من   بالقرب   االنخفاض   شديدة   السماء   نحو   واالندفاع   ،   هدفهم   إلى   يصلوا   حتى   عال    ارتفاع   على   الحفاظ   

عالية   -   عالية   -   منخفضة   -   عالية   عملية "   مصطلح   عليه   يطلق .  متر   10000  عالية   بدرجة   القاعدة   إلى   وعادوا   ،   أخرى   مرة   بالتكبير  " 

االستراتيجية   مصطلح   حسب   

 

العالمي   المواقع   تحديد   نظام   حدد .  الجناح   تحت "  تحصينات   قنابل "   بالليزر   موجهة   قنبلة   تركيب   تم   (GPS)  ناتانز   باعتباره   الهدف  

تصنيع   يتم   ،   ناتانز   في .  إسرائيل   من   كيلومتر   2000  حوالي   الهدف   إلى   المسافة .  إيران   في   طهران   جنوب   ميل   200  بعد   على   الواقعة   

عشرة   بعمق   األرض   تحت   خندق   في   موجودة   المرافق   جميع .  المركزي   بالطرد   الفصل   أجهزة   من   آالف   عدة   بواسطة   المخصب   اليورانيوم   

النووية   األسلحة   لتطوير   أهمها   من   واحدة   إنها .  أكثر   أو   أمتار   
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تعمل   اليورانيوم   النتاج   اصفهان   في .  التوالي   على   وأراك   أصفهان   في   األخرى   النووية   المنشآت   من   نوعان   هناك   ،   ناتانز   إلى   باإلضافة   

هذه   تعمل   عندما .  البلوتونيوم   النتاج   وفرن   الثقيلة   للمياه   مصنع   اراك   في   ويعمل .  لليورانيوم   المركزي   للطرد   ضروري   وهو   فلوريد   سادس   

وفرنسا   المتحدة   والمملكة   المتحدة   الواليات   بعد   العالم   في   التاسعة   وهي .  نووية   أسلحة   تمتلك   أن   إليران   يمكن   ،   وئام   في   الثالثة   المنشآت   

كان   إذا .  النووي   السالح   تمتلك   إسرائيل   فإن   ،   معروفة   حقيقة   االعتبار   في   األخذ   مع .  الشمالية   وكوريا   وباكستان   والهند   والصين   وروسيا   

تتخذ   إسرائيل   أن   وطالما .  النووي   للسالح   امتالكها   تؤكد   وال   تنفي   ال   اسرائيل .  النووي   للسالح   العاشر   الحائز   إيران   تصبح   ،   كذلك   األمر   

واإلسالمية   العربية   للدول   ملموس   غير   تهديد   فهو   المتهور   الموقف   هذا   مثل   

 

لمهاجمة   كبيرة   فرصة   إسرائيل   وجدت   اللحظة   تلك   في .  تفوقها   إسرائيل   فستفقد   ،   النووي   إيران   برنامج   أغفلت   ذا إ   ،   أخرى   ناحية   من   

الواليات   وفرضت .  إيران   مع   النووي   االتفاق   من   واحد   جانب   من   المتحدة   للواليات   الجمهوري   الرئيس   انسحب .  اإليرانية   النووية   المنشأة   

كما .  إسرائيل   مع   دبلوماسية   عالقات   إقامة   عربية   دول   عدة   من   الرئيس   طلب   ،   نفسه   الوقت   في .  إيران   على   اقتصادية   عقوبات   المتحدة   

األوسط   الشرق   في   القوى   ميزان   تعطل   ،   لذلك   نتيجة .  األوسط   الشرق   من   العسكرية   قوتها   المتحدة   الواليات   سحبت   

 

الخط   إيران   تجاوزت .  العملية   النووية   لألسلحة   الكافي   المستوى   تحقيق   بهدف   اليورانيوم   تخصيب   إيران   استأنفت   ،   الفرصة   هذه   انتهزت   

أرقى   هم   أنفسهم   أنهم   يعتقدون   إنهم .  الداخل   في   المتطرفين   اليمينيين   والقوميين   اإلسرائيلي   الجيش   من   ل لك   مقبول   غير   ذلك   كان .  األحمر   

لـ   فقط   االحترام   اإلسرائيليون   يدفع .  أدنى   شعوب   هم   المجاورة   الدول   في   والفرس   العرب   أن   يعتقدون .  التاريخ   في   البشر   WASP 

وأبرما .  األوسط   الشرق   حروب   في   بالكامل   العرب   إسرائيل   هزمت   لقد .  المتحدة   الواليات   في )  األبيض   البروتستانتي   ساكسوني   األنجلو (   

العرب   تقسيم   في   نجحوا   لقد .  أمريكية   بوساطة   والسودان   اإلمارات   مثل   عربية   دول   عدة   مع   السالم   معاهدة   

 

ً   المنتخب   الرئيس   لكن .  معهم   بالوقوف   إليران   أبداً   إسرائيل   تسمح   ال .  بالعرب   الخاصة   لتلك   مشابهة   الفرس   ضد   اإلستراتيجية  حديثا  

النووية   المفاوضات   إلى   العودة   اقترح   كما .  اإلسرائيلية   المستوطنات   توسيع   الجديد   الرئيس   وأدان .  كبير   بشكل   المناخ   غيّر   المتحدة   للواليات   

ومعقدة   صعبة   كانت   أنها   رغم  ،  

 

حيث   إيران   لضرب   كبيرة   فرصة   كانت   أنها   اعتقدوا   نفسه   الوقت   في .  الجديدة   األمريكية   لإلدارة   المتشدد   الموقف   من   غاضبة   إسرائيل   كانت   

اآلن   إيران   مهاجمة   يجب   أنه   اإلسرائيلي   الجيش   غالبية   رأي   كان .  التطوير   قيد   النووية   األسلحة   كانت   

 

لدى .  متحمسين   أصبحوا   اآلن .  نطنز   إلى   متجهين   كانوا   الذين   بالطيارين   لها   عالقة   ال   واالقتصادية   االجتماعية   أو   السياسية   القضايا   هذه   مثل   

معسكر   وفي   العراق   في   مزعومة   نووية   منشآت   مرة   ذات   إسرائيل   قصفت   لقد .  الماضي   في   الجوية   الضربات   من   عديدة   تجارب   إسرائيل   

فإن   ،   ذلك   ومع .  إسرائيل   في   الجوية   القاعدة   من   طويلة   مسافة   على   وليس   مجاورة   دول   في   كانا   الهدفين   كال .  لبنان   جنوب   في   للا   حزب   

اإلثارة   من   طيارين   ثالثة   ارتعد .  العربية   الجزيرة   شبه   خارج   إسرائيل   عن   بعيدة   نطنز   
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