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 شرق   النكبة   ) 25( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   25:  الجيش   األمريكي   يبدأ   في   ) 3( 

 

أن   األبيض   البيت   أدرك   ،   المتحدة   الواليات   مساعدة   وطلبت   النووية   ناتانز   منشآت   لقصف   خطتها   عن   اإلسرائيلية   الحكومة   كشفت   عندما   

السعودية   العربية   مملكة وال   األردن   في   الدبلوماسية   القوة   استخدام   هي   المتحدة   الواليات   مهمة   كانت .  قدًما   المضي   أخيًرا   قررت   إسرائيل   

القافلة   مقاطعة   بعدم   دول   ثالث   األبيض   البيت   أمر .  إيران   وإلى   من   طيران   كطريق   جوي   مجال   كل   إسرائيلية   قافلة   تستخدم   حيث   والعراق   

لديهما   يكن   لم   ألنهما   واردان   غير   والعراق   األردن   كان   ،   الثالث   الدول   بين   من .  جوي   مجال   كل   في   بالتحليق   لها   والسماح   اإلسرائيلية   

كان .  الجو   سالح   في   القوية   القتالية   قدراتها   لها   كان   التي   السعودية   العربية   المملكة   هي   المشكلة   كانت .  األمريكي   الطلب   رفض   على   القدرة   

المتحدة   الواليات   قبل   من   توفيرهما   تم   كالهما   ألن .  تقريبًا   السعودية   العربية   المملكة   نظام   نفس   أيًضا   إسرائيل   لدى  . 

 

 

من   أيضا   استفاد   ذلك   أن   بالطبع   وأضاف .  فوقها   بالتحليق   اإلسرائيلية   للطائرة   بالسماح   السعودية   العربية   المملكة   ملك   أخيًرا   واشنطن   أقنعت   

األمريكي   الدفاع   وزير   قدم   ،   مباشرة   المحادثة   تلك   بعد .  اإليرانية   النووية   المنشآت   لتدمير   السعودية   ذلك   في   بما   المجاورة   العربية   الدول   

فوق   إيران   من   القادمة   النفاثة   بالمقاتالت   ستلتقي   بالوقود   التزود   طائرات   أن   الدفاع   وزير   ذكر   كما .  السعودي   الدفاع   لوزير   العرض   نفس   

العربية   الجزيرة   شبه   

 

الرحلة   عن   شيء   أي   يذكر   لم   لكنه .  الثة الث  المفجرين   مرور   سيقبل   بأنه   يومين   بعد   األمريكي   الدفاع   وزير   على   السعودي   الدفاع   وزير   ورد   

النووية   ناتانز   منشآت   إسرائيل   تقصف   أن   يكفي   كان .  شيئا   يقل   لم   لكنه .  للحظة   السبب   عن   التساؤل   الدفاع   وزير   حاول .  بالوقود   للتزود  . 

كبيرة   ثمار   على   نفسها   المتحدة   الواليات   وحتى   السعودية   العربية   والمملكة   إسرائيل   ستحصل   ،   بنجاح   المنشآت   قصف   يتم   أن   بمجرد  . 

بالقصف   مقارنة   كبيرة   مشكلة   يكن   لم   الجو   من   بالوقود   التزود   أن   واعتبر .  الحوار   الدفاع   وزير   أوقف   
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ً   األمر   بدا .  الهاتف   عبر   التحدث   في   تلك   الدفاع   وزير   طريقة   الدفاع   وزير   يفوت   لم   ،   ذلك   ومع  السعودية   أن   في   واشتبه .  الشيء   بعض   غريبا  

البؤس   من   المزيد   وقع .  الحق   وقت   في   الحق   حاضره   أثبتت .  األركان   رئيس   بها   نصح   عملية   تنفذ   قد   

 

النووية   ناتانز   لمنشآت   الدوحة   في   األمريكية   المركزية   للقيادة   المحلي   العمليات   مركز   اإلسرائيلي   الفيلق   فيه   قصف   الذي   اليوم   في   ، 

التي   الطائرات   حاملة   ، "  ترومان   إس   هاري "   و   ،   أواكس   ،   العسكري   االستطالع   ساتل   بتغطية   قاموا .  المعلومات   أنواع   كل   قطر   جمعت   

جوية   قاعدة   من   أقلعت   مقاتلة   طائرات   ثالث   أن   ،   اليوم   صباح   من   مبكر   وقت   في   تأكد .  العربي   الخليج   في   ،   النووية   بالطاقة   تعمل   

بعد   إيران   األولى   الثالث   الطائرات   غزت .  أيًضا   القاعدة   نفس   من   ومقاتالن   كبيرة   طائرة   أقلعت   ،   قصير   بوقت   ذلك   بعد .  إسرائيلية   

الجوي   المجال   من   وهربوا   المطارد   وطردوا   ،   النووية   ناتانز   منشآت   قصفوا   لقد .  السعودية   العربية   والمملكة   العراق   بين   الحدود   عبورها   

الوقت   ذلك   حتى .  واشنطن   من   البنتاغون   فيه   سمع   الذي   السيناريو   بالضبط   كان .  اإليراني  ……… 

 

تشكيلها   بحل   ،   الحق   وقت   في   إسرائيلية   جوية   قاعدة   أقلعتا   ،   ومقاتلتان   كبيرة   طائرة   قامت .  توقعاتهم   يتجاوز   بما   تغير   ذلك   بعد   الوضع   لكن   

الثالث   المقاتلة   الطائرات   ظهرت   ،   دقائق   بضع   بعد .  الرادار   شاشات   على   من   كبيرة   طائرة   اختفت   وفجأة .  التوالي   على   الضالل   في   وبدأت   

مركز   ارتبك .  إسرائيل   إلى   العودة   عليهم   كان   بينما   هرمز   مضيق   باتجاه   الفارسي   الخليج   فوق   يحلقون   كانوا .  الشرق   من   الرادار   في   

الجوية   العديد   قاعدة   في   المحلي   العمليات   

 

 (تابع )
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