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 شرق   النكبة   ) 26( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   26:  الجيش   األمريكي   يبدأ   في   ) 4( 

 

طائرات   ثالث   مساعدة   المتحدة   الواليات   من   إسرائيل   طلبت .  إسرائيل   من   طوارئ   مكالمة   تلقى   عندما   الموقف   فهم   البنتاغون   يستطع   لم   

العودة   من   مقاتلين   ثالثة   يتمكن   لم   ،   لذلك .  السعودية   العربية   ملكة الم   أسقطتها   بالوقود   التزود   طائرة   أن   هو   األول .  حقيقتين   كشفوا .  مقاتلة   

أنه   البنتاغون   اعتقد   ،   إسرائيليين   طيارين   ثالثة   إلنقاذ .  مؤقتًا   الفارسي   للخليج   المفتوح   البحر   فوق   التحليق   عليهم   كان   ،   لذلك   نتيجة .  بأنفسهم   

العربي   الخليج   في   ،   النووية   بالطاقة   تعمل   طائرات   حاملة   ، "  ترومان   إس   هاري "   من   بالقرب   توجيههم   يجب  . 

 

تطير   كانت   الثالثة   أو   الثانية   الطائرة   أن   البنتاغون   إسرائيل   أبلغت .  بالحرج   البنتاغون   شعر   ،   الثانية   الحقيقة   إسرائيل   أخبرت   عندما   لكن   

خدعت   لقد .  العملية   هذه   في   نووية   صواريخ   استخدام   باحتمال   المتحدة   الواليات   إبالغ   يتم   ولم .  مستخدم   غير   صغير   نووي   بصاروخ   

بصواريخ   المجهزة   الطائرة   متن   على   الوقود   من   القليل   سوى   يتبق   لم .  أهدافها   لتحقيق   ،   األهم   الحليف   ،   المتحدة   الواليات   حتى   إسرائيل   

التشكيل   طليعة   في   الطيار   إنقاذ   بتردد   إسرائيل   طلبت   وأخيراً .  ذلك   نحو   أو   فقط   واحدة   ساعة   لمدة   الطيران   في   االستمرار   يمكنهم .  نووية   

الشهير   المخضرم   ابن   هو   الطيار   أن   وأوضحوا .  أوالً   

 

ثالثة   قطر   في   األمريكية   المركزية   للقيادة   األمامي   المقر   أمر .  األمامي   للمقر   طارئة   بعملية   الفور   على   البنتاغون   أمر   ،   موجزة   مناقشة   بعد   

إلى   لالنضمام   سوى   تفاصيل   أي   طيارين   ثالثة   إعطاء   يتم   لم   ،   اإلقالع   قبل .  العربي   الخليج   في   اإلسرائيلية   الطائرات   بتدافع   طيارين   

سبب   أو   بواجبهم   يتعلق   فيما   عام   توجيه   أي   إعطاؤهم   يتم   لم   كما .  الحقًا   ستصدر   اإلضافية   التعليمات   أن   لهم   قيل .  اإلسرائيلية   الطائرات   

األمر   حققوا   أنهم   طالما   مسؤولية   أي   يتحملوا   لن   الجنود   أن   أيًضا   يعني   هذا   لكن .  تماًما   رؤسائهم   أوامر   يطيعوا   أن   عليهم   كان .  التدافع   

نعمة   الجهل   كان .  الحقائق   معرفة   دون   بالسهولة   الطيارون   شعر .  بأمانة   

 

الطيارين   ألحد   تعليمات   صدرت .  جديدة   تعليمات   أمريكيين   طيارين   ثالثة   تلقى   ،   الجوية   العديد   قاعدة   من   إقالعه   من   قصير   وقت   بعد   

رقم   الطائرات   لمرافقة   آخرين   طيارين   توجيه   تم ".  ترومان   إس   هاري "   الطائرات   حاملة   إلى   التشكيل   طليعة   في   إسرائيلي   مقاتل   بتوجيه   

العربية   الجزيرة   لشبه   الداخلية   المنطقة   إلى   وإرشادهم   المتبقية   3  ورقم  2  
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