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 شرق   النكبة   ) 12( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   12:  عملية   سرية   في   المملكة   العربية   السعودية   ) 2( 

 

 

 

" المعتادة   النغمة   عن   يختلف   خطيًرا   والده   صوت   كان ".  مقدمة   بدون   الوضع   بإيجاز   لك   أشرح   

 

" وقت   في   والعراق   مملكتنا   بين   الحدود   فوق   ستطير   إسرائيلية   مقاتلة   طائرات   ثالث   إن   قالوا .  أيام   عدة   قبل   واشنطن   من   عرًضا   تلقينا   لقد   

إيران   هي   الثالثة   وجهة   وكانت .  االثنين   يوم   صباح   من   مبكر  . 

 

قد   الشائعات   ألن   بالتوتر   يشعر   اآلن   لكنه .  متشككا   كان .  اإليرانية   النووية   المنشآت   ستهاجم   إسرائيل   بأن   شائعة   سمع   قد   تركي   األمير   كان   

األصلي   الواقع   إلى   االفتراضي   الواقع   من   تحققت   

 

" -   إف   طائرات   ثالث   رحلة   عن   التغاضي   منا   وطلبت   إسرائيلية   هجوم   بخطة   األمريكية   الحكومة   اعترفت .  نطنز   في   نووية   منشأة   هو   هدفهم 

35". 

 

نجله   غضب   تجاهل   وكأنه   الهاتف   عبر   بوضوح   التحدث   في   الدفاع   وزير   واستمر   

 

" الموضوع   في   بحثنا   وأنا   الخارجية   ووزير   الداخلية   ووزير   الملك  ". 
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نجل   الخارجية   وزير   وكان .  الدفاع   لوزير   الشقيق   األخ   هو   الداخلية   وزير .  بسنتين   منه   أكبر   ،   الدفاع   لوزير   الشقيق   غير   األخ   ،   الملك   كان   

كانوا .  عاًما   30  من   ألكثر   المنصب   نفس   والخارجية   والداخلية   الدفاع   وزراء   جميع   شغل .  تركي   األمير   عم   ابن   أي   الراحل   السابق   الملك   

العائالت   حكم   حماية   كانت   واجباتهم   أن   أيًضا   يعني   وهذا .  السعودية   العربية   المملكة   ودبلوماسية   الداخلي   واألمن   الدفاع   على   يسيطرون   

سعود   آل   في   المالكة   

 

إزعاج   دون   عنها   التغاضي   يجب .  الفجر   عند   قاعدتك   شمال   الثالث   الطائرات   تمر   أن   يجب .  المتحدة   الواليات   طلب   قبول   قررنا "   وأضاف  ". 

 

" يستطع   لم .  المقابل   في   تركي   األمير   سأل "  نسقطها؟   ال   لماذا   أراضينا؟   تغزو   قد   أنها   حتى   اإلسرائيلية   الطائرات   نتجاهل   إننا   تقول   هل   

عقله   على   السيطرة   

 

بجناحيه   ورفرف   للسيد   متوقع   غير   عال    بصوت   ،   كتفه   على   وقف   قد   كان   والذي   ، "  سلطان "   لألمير   المفضل   الصقر   فوجئ  . 

 

بالسلطة   يتمتع   كان   الذي   والده   ضد   بالمقاومة   إحساسًا   أيًضا   كان   بل   ،   فحسب   باالحترام   إحساًسا   هذا   يكن   لم .  والده   باسم   صقره   األمير   سمى   

 

؛   دائما   يصرخ   األمير   كان   ،   فريسته "  السلطان "   أخطأ   عندما   

" سلطان   حمار "   أو !  السلطان   جدوى   عدم  ! " 

 

 (تابع )
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