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 شرق   النكبة   ) 20( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   20:  تجول   ثالثة   طيور   صغيرة   ) 1( 

 

 

اإليرانية   األجواء   من   وهربت   المطاردة   من   إسرائيلية   مقاتلة   طائرات   ثالث   تخلصت   ،   النووية   نطنز   محطة   قصف   مهمة   من   االنتهاء   بعد  . 

 

تم   ،   وجيزة   فترة   بعد .  هرمز   مضيق   إلى   والتوجه   الفارسي   الخليج   فوق   جنوبا   الرحلة   مسار   لتغيير   المقر   قيادة   كان   هناك   ينتظر   كان   ما   لكن   

أن   المفترض   من   كان   ،   األصلية   الخطة   في .  السعودية   الجوية   القوات   أسقطتها   قد   بالوقود   التزود   طائرة   بأن   المذهلة   المعلومات   إعطاؤهم   

طيور   لثالثة   التخطيط   سيتم .  المغادرة   طريق   نفس   كانت   والتي   المنزل   إلى   العودة   طريق   في   طائرات   ثالث   بالوقود   التزود   طائرة   تستقبل   

إلى   منتصرين   وسيعودون   ،   بالوقود   الصغيرة   الثالثة   الطيور   بإطعام   األم   الطائر   يقوم   أن   المفترض   من   كان .  هناك   بالوقود   للتزود   صغيرة   

معًا   القاعدة   

 

كاف   وقود   هناك   يكن   لم .  الجنوب   باتجاه   العربي   الخليج   فوق   تبحر   أن   الصغيرة   الثالثة   الطيور   على   كان   ،   أمهم   من   حليب   وجود   عدم   مع   

الفارسي   الخليج   في   الرمي   سوى   خيار   من   هناك   يكن   لم .  هرمز   مضيق   عبور   من   يتمكنوا   لم   أنهم   المؤكد   من   كان .  ساعة   لمدة   للطيران  . 

الصحيح   البنك   كان .  نطنز   مصنع   لتوهم   قصفوا   حيث   ،   إيران   كانت   اليسرى   الضفة   سيأخذهم؟   فمن   ،   االنهيار   قبل   بمظلة   هربوا   لو   حتى   

ذلك   فإن   ،   صيد   قارب   أو   إيرانية   دورية   ساعدتهم   إذا .  المتحدة   العربية   اإلمارات   أو   السعودية   العربية   المملكة   مثل   معادية   عربية   دوالً   

منتصرين   الوطن   إلى   العودة   يتوقعوا   لم   ،   حال   أي   على .  فداء   كبش   فسيصبحون   ،   العربية   القوارب   ساعدتهم   إذا .  مأساوية   كوميديا   كان   

 

مختلفة   بطريقة   مرتبكين   طيارين   ثالثة   استجاب   

 

http://ocininitiative.maeda1.jp/IsraelAttackIranChapter1-20English.pdf
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عمليات   المقر   يتولى   أن   على   وشجعهما   االنزعاج   بعدم "  للا   عبد "   و "  المافيا "   ونصح .  كزعيم   بالهدوء   وتظاهرت   صدمته "  النخبة "   قمعت   

اعتقدت .  صعب   موقف   أي   في   جنوده   عن   أبدًا   يتخل   لم   اإلسرائيلي   الجيش   أن   يعلم   كان   لكنه   ،   بالنفس   ثقة   لديه   يكن   لم   نفسه   هو .  اإلنقاذ   

" بالتأكيد   سينقذهم   المقر   أن "  النخبة   

 

البحرين   في .  الفارسي   الخليج   في   أمريكيتين   عسكريتين   قاعدتين   وجود   هو   األسباب   أحد   كان .  المتفائل   لتفكيره   عديدة   أسباب   هناك   كانت   ، 

ذلك  على   عالوة . قطر  ،   العديد  في  األمامية  الخطوط  في  األمريكية  المركزية   القيادة  مقر  وكان  متمركًزا  األمريكي  الخامس  األسطول  كان   ، 

هرمز   مضيق   من   بالقرب   بالصدفة   تنتشر "  ترومان   إس   هاري "   النووية   بالطاقة   تعمل   التي   الطائرات   حاملة   كانت   

 

< والدي   يشارك   أن   يجب .  ينقذنا   أن   األمريكي   الجيش   من   مقرنا   يطلب   أن   يجب  . ＞ 

 

الزمردي   األخضر   والبحر   الزرقاء   السماء   بين   يطيرون   وزمالؤه "  النخبة "   كان   

 

 (تابع )
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