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 شرق   النكبة   ) 9( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   التاسع   -   القصف   الجوي   على   محطة   نطنز   النووية   ) 3( 

المافيا "   أطلقتها "  باستر   بانكر "   طراز   من   بالليزر   موجهتان   قنبلتان  " 

عدة   اختراق   ى عل   قادًرا   القبو   كان .  األرض   من   الغبار   من   سحابة   سوى   ير   لم   لكنه   ،   االنفجار "  النخبة "   وأكدت .  بدقة   الهدف   وضربتا   

األرض   تحت   الموجودة   المنشأة   إلى   الوصول   من   يتمكنوا   لم   لكنهم .  المسلحة   الخرسانة   في   أقدام   عدة   أو   األرض   تحت   األقدام   من   عشرات   

 

بمجرد .  والمسافة   االرتفاع   نفس   على   صاروخين   وأطلق "  المافيا "   مسار   نفس   اتبع   نفسه   هو .  الثانية   بالعملية   الفور   على "  النخبة "   قامت   

أنف   أدار   ،   الصواريخ   إطالق   F35  انطفأت   عندما .  الهدف   لرؤية   جاهزا   وكان   يسارا "  النخبة "   استدار   ثم .  زيادة   وضع   في   ودخل   ألعلى  

منشأة   في   وقع   حريقًا   أن   إلى   هذا   يشير .  الحفرة   من   أبيض   دخان   تصاعد .  األرض   على   البركان   فوهة   مثل   حفرة   ظهرت   ،   الغبار   سحابة   

األرض   تحت   

 

هي   األخيرة   العملية   كانت   اآلن .  األبيض   الدخان   خلف   حرارية   أشعة   رصد   الحمراء   تحت   األشعة   رادار   أن "  النخبة "   لـ "  للا   عبد "   وأفاد   

أثًرا   رسم   لقد ".  تحصينات   حطام "   خامس "  للا   عبد "   وأطلقت .  الهدف   بمهاجمة "  للا   عبد " " النخبة "   وأمرت .  النووية   نطنز   محطة   طعن   

مخارج   عدة   من   اآلخر   تلو   واحدا   بشر ال   خرج .  المع   أحمر   نار   عمود   ظهر   ،   التالية   اللحظة   في .  البركان   فوهة   في   امتصاصه   وتم   أبيض   

بالكامل   نطنز   منشأة   للتحصينات   قاتلة   صواريخ   خمسة   دمرت .  عشه   خارج   يزحف   كان   النمل   أن   لو   كما   األمر   بدا .  الحفرة   حول   

 

قوة   بكثير   تفوق   تدميرية   قوة   النهائي   للصاروخ   كان ".  للا   عبد "   مقاتل   داخل   إطالق   بدون   نهائي   وصاروخ   محصن   مخبأ   بقيت   ،   أخيًرا   

سيدمر   النهائي   الصاروخ   أن   في   شك   هناك   يكن   لم .  العدو   منشآت   تدمير   في   القبو   هجوم   فشل   حالة   في   فقط   إلطالقه   التخطيط   تم .  القبو   
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المحيطة   المنطقة   تتعرض   أن   المحتم   من   كان .  المنشأة   في   العاملين   لألشخاص   التام   الموت   يعني   كان .  انفجارها   بمجرد   بالكامل   المنشأة   

صغير   نووي   برأس   مزودا   صاروخا   كان .  اإلشعاعي   التلوث   عن   الضرر   ينجم   قد .  طويلة   لفترة   جسيمة   ألضرار   أيًضا   

 

مجهول   مكان   في   األرض   أعماق   في   مخزنة   النووية   الرؤوس   كانت .  إسرائيل   قبل   من   دقيقة   كقنبلة   المضغوط   النووي   الصاروخ   تطوير   تم   

الحكومة   لكن .  دولية   قضية   ستثير   فإنها   ،   نطنز   على   جوية   غارة   في   النووية   صواريخها   إسرائيل   تستخدم   أن   بمجرد .  إسرائيل   في   

ذلك   أن   على   إسرائيل   تصر   قد   ،   ذلك   إلى   باإلضافة .  نطنز   محطة   في   نووية   مواد   عن   ناتج   اإلشعاعي   التلوث   أن   على   تصر   قد   اإلسرائيلية   

والسفسطة   البالغة   في   بارعة   الدوام   على   إسرائيل   كانت .  اليورانيوم   بتخصيب   قامت   إيران   أن   على   الواضح   الدليل   كان   
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