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 شرق   النكبة   ) 11( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   11:  عملية   سرية   في   المملكة   العربية   السعودية   ) 1( 

 

 

 

قاعدة   كانت .  القريبة   الصحراء   في   بالصقور   بالصيد   يستمتع   تركي   األمير   القائد   كان   ،   الجمعة   صباح   القاعدة   في   مسجد   في   الصالة   بعد   

أنواع   من   العديد   هناك   كان   ،   الصحراء   في .  العراقية   الحدود   من   بالقرب   كان .  النفود   لصحراء   الشمالية   الحافة   على   ع تق   البطين   حفر   

األمير   مثل   سعود   آل   في   المالكة   للعائالت   تكريم   بمثابة   بالصقور   الصيد   كانت .  المهاجرة   والطيور   البرية   األرانب   مثل   للصقور   الفرائس   

 تركي 

 

حكم   عندما .  مريحة   الرياح   وكانت   الباكر   الصباح   في   باردة   كانت   الصحراء   أن   إل   ،   الصيف   موسم   ذروة   كانت   أنها   من   الرغم   على   

للعار   صدام   تعرض   أن   بعد   ،   ذلك   ومع .  متوترة   أيام   بسلسلة   الجوية   القوة   قاعدة   مرت   ،   المجاور   العراق   حسين   الرئيس   الديكتاتور   

من   والمخدرات   الخمور   مهربي   أو /    و   اإلسالميين   المقاتلين   منع   هي   الحدود   ألمن   الرئيسية   المهام   كانت   ،   العراق   في   ساد   والضطراب   

للمناطق   البري   األمن   عن   مسؤولين   كانوا   الذين   الحدود   حرس   مهام   من   األمنية   العمليات   هذه .  العراق   من   السعودية   العربية   المملكة   دخول   

الصيد   كانت .  الفراغ   وقت   من   الكثير   عادة   تركي   القائد   لدى   كان   ،   لذلك .  اإلطالق   على   الجوية   القوات   واجب   من   يكن   لم .  الصحراوية   

اآلن   حتى .  الوقت   لقتل   وسيلة   بالصقور   ------ 

 

لديه   كان .  الخلوي   هاتفه   رنين   نغمة   كانت ".  الديباشا "   األبيض   الشعبي   الزي   يرتدي   وهو   القرآن   من   مقطع   األيمن   جيبه   من   خرج   وفجأة   

السعودية   العربية   المملكة   في   هنا .  العسكريين   التنفيذيين   للمسؤولين   حصريًا   مخصص   خلوي   هاتف   اآلن   لكنه   ،   األيسر   جيبه   في   آخر   هاتف   

http://ocininitiative.maeda1.jp/IsraelAttackIranChapter1-11English.pdf
http://ocininitiative.maeda1.jp/IsraelAttackIranChapter1-11JapaneseVertical.pdf


 2 / 2 

 

تربطهم   الذين   األمراء   كانوا   ،   ذلك   على   عالوة .  سعود   آل   أمراء   الدفاع   وزير   فيهم   بمن   العسكريين   التنفيذيين   المسؤولين   معظم   كان  ،  

تركي   القائد   والد   هو   الدفاع   وزير .  العشيرة   في   قوية   دم   صلة   

 

" بأن   مرؤوسوه   اعترف .  فمه   في   فضية   بملعقة   ولد   أنه   تبين .  مبالي   ل   ناصع   بصوت   الهاتف   على   تركي   أجاب "  حدث؟   ماذا   ،   والدي   ،   أوه   

والشقيق   ،   المملكة   لمؤسس   عشر   الخامس   البن   هو   الدفاع   وزير .  للحظة   متوترين   أصبحوا .  الدفاع   وزير   هو   الهاتف   على   اآلخر   الطرف   

الحالي   للملك   األصغر   

 

سبعة   تنافس .  والده   بينهم   أبناء   سبعة   تركي   األمير   جدة   أنجبت .  ولداً   30  من   أكثر   وأنجب   األميرات   من   العديد   ولديه   المملكة   مؤسس   تزوج   

الصغار   إخوته   بترقية   السبعة   إخوته   أكبر   قام .  زمني   بترتيب   العرش   أبناؤه   ورث   ،   المؤسس   وفاة   بعد .  آخرين   أشقاء   غير   إخوة   مع   إخوة   

سعود   آل   بيت   في   راسخة   مكانة   أشقاء   سبعة   أسس .  األمد   طويل   وحكمه   ،   ملكًا   كان   عندما   أعلى   مناصب   إلى   
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