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April, 2022 

 

 شرق   النكبة   ) 13( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   13:  عملية   سرية   في   المملكة   العربية   السعودية   ) 3( 

 

 
" والدول   المتحدة   الواليات   من   أخطر   الشيعة   فرس .  للمملكة   خطير   تهديد   نووية   ألسلحة   إيران   تطوير   إن !  العزيز   ابني   يا   جيدا   اسمع   

وإسرائيل   األوروبية  ". 

 

" تلقائيًا   سيجلب   الفارسي   -   اليهودي   الصراع .  صداعنا   على   سيقضي   هذا .  تريد   ما   تفعل   إسرائيل   دع .  إيران   عدونا   هزيمة   لنت أع   إسرائيل   

الوضع   من   االستفادة   يمكننا .  للعرب   انتصاًرا  ". 

 

الصوت   هذا   يعجبه   لم .  صبيا   كان   أن   منذ   الصوت   هذا   على   تركي   األمير   اعتاد .  الهاتف   عبر   الدفاع   لوزير   الساخر   الضحك   تسريب   تم   

كلما .  منصبه   على   للحفاظ   تكتيكاته   كل   استخدم .  اآلن   حتى   بمنصبه   والده   احتفظ .  قائدا   تركي   كان   عندما   للدفاع   وزيرا   والده   كان .  اآلن   حتى   

اليوم   يفعل   كما   يضحك   كان   ،   السلطة   سلم   صعد   

 

مازحا   األمير   قال   عندما   ضاحكين   أصدقاؤه   زأر .  ومنفتحة   مرحة   شخصية   مع   نشأ .  فمه   في   فضية   بملعقة   تركي   ابنه   ولد   ،   المقابل   في  . 

األمريكيين   زمالئه   قبل   من   مفضلة   المباشرة   شخصيته   كانت   ،   مقاتلة   طائرة   في   كمتدرب   المتحدة   الواليات   في   الخارج   في   درس   عندما  . 

الذهن   ومنفتح   البهيج   الرجل   حب   على   األمريكيون   العسكريون   اعتاد   

 

ألنه   نبيل   شعب   مع   أصدقاء   يكونوا   ألن   بالسعادة   يشعرون   إنهم .  الملكية   المؤسسة   إلى   خاص   بشكل   األمريكيون   يتطلع   ،   ذلك   على   عالوة   

بهم   مرتبطا   يزال   ال   كان .  مستقرين   كزمالء   تركي   األمير   اختيار   تم .  المتحدة   الواليات   في   أصليون   أمراء   هناك   يكن   لم   

 

ابنه   مشاعر   فهم   يستطع   لم .  حديثه   الدفاع   وزير   واصل   
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وجنودكم   انتم   مهمة   انها .  اسرائيل   من   آخر   طلبا   واشنطن   نقلت   لقد  . 

 

الفور   على   القائد   وجه   احمر .  بشيء   تركي   نجله   أمر   الدفاع   وزير   

 

" أبي   حسنا  ." 

 

حوله   مرؤوسيه   أمر .  الخلوي   هاتفه   وأغلق   أجاب   

 

" في   مهم   اجتماع   هناك   سيكون .  غرفتي   في   التجمع   الرئيسي   الطاقم   من   اطلب .  الفور   على   القاعدة   إلى   سأعود .  انتهى   بالصقور   الصيد   

اآلن   من   دقيقة   30  غضون  ." 

 

 (تابع )
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