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 تحركات سرٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة : الفصل السادس
 

صٌد هواٌة فً مكان قرٌب فً البرٌة ، حٌث كان األمٌر القائد تركً ٌستمتع ب
الصقور بعد انتهائه من صالة فجر ٌوم الجمعة فً مسجد  قاعدة حفر الباطن 
الجوٌة التً تقع فً الطرف الشمالً لصحراء النفود على الحدود السعودٌة 

فً تلك  البرٌة حٌث ٌوجد الكثٌر من مصائد الصقور كاألرانب البرٌة . العراقٌة
د الصقور التً تلقى رواجا لدى والطٌور المهاجرة، ٌمارس األمٌر تركً هواٌة صٌ

 . الكثٌر من أفراد األسرة المالكة فً المملكة العربٌة السعودٌة
 

طقس الصحراء فً الصباح الباكر بارد ، وتهب الرٌاح باردة على الرغم من أنه 
حٌث شهدت تلك القاعدة الجوٌة  3002كان  ذلك فً عام . منتصف فصل الصٌف

اآلن . سقوط الرئٌس صدام حسٌن فً العراق مرحلة من التوتر المتواصل حتى
تحررت العراق ولكنها دمرت، ومع انتشار الفوضى فً العراق أصبحت مهمة 

القوات فً هذه القاعدة تنحصر فً حماٌة الحدود من تسلل اإلسالمٌٌن المتطرفٌن 
أو أعضاء تنظٌم القاعدة، باإلضافة إلى مهمتها الرئٌسٌة وهً مالحقة مهربً 

ٌجري تنفٌذ كل هذه المهام من قبل دورٌات . والمشروبات الكحولٌةالمخدرات 
أما القوات الجوٌة فقد فقدت دورها . الحرس الوطنً التً تقوم بتمشٌط الصحراء

تماماً، لذا وجد األمٌر تركً متسع من الوقت لممارسة هواٌة صٌد الصقور لقتل 
 ..... ...كان ذلك حتى تلك اللحظة فقط . الوقت بشكل غٌر متعمد

وفجأة ، ٌنطلق صوت لتالوة القرآن الكرٌم من الجٌب األٌمن لثوب األمٌر األبٌض 
فً الجٌب األٌسر ٌوجد الهاتف . الفضفاض، كان ذلك صوت الهاتف الخلوي

الخلوي المعتاد، أما الهاتف الذي ٌضعه األمٌر فً جٌبه األٌمن فهو الهاتف الخاص 
ة المسؤولٌن التنفٌذٌٌن فً الجٌش السعودي أن غالبٌ. بالتنفٌذٌٌن من ضباط الجٌش

هم أمراء من أسرة آل سعود حٌث أنهم ٌتوارثون تلك المهام جٌل بعد جٌل، فعلى 
 .سبٌل المثال، وزٌر الدفاع هو والد األمٌر القائد تركً
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؟ أجاب األمٌر على الهاتف بصوت فٌه نبرة من " هل حدث شًء ما... أبً" 
ها جنوده بأن على الطرف اآلخر من الهاتف وزٌر الدفاع، البهجة واالحترام، فهم من
 . فبدى التوتر على وجوههم

وزٌر الدفاع هو األبن الخامس عشر لمؤسس المملكة العربٌة السعودٌة، وهو األخ 
تزوج مؤسس المملكة الكثٌر من النساء، أنجبن له أكثر . غٌر الشقٌق للملك الحالً

 . خوة فً ترتٌب عرش الملك بٌنهم بحسب السنمن ثالثٌن إبنا، نجحوا هؤالء األ
، أنجبت سبعة أبناء من بٌنهم والد "الحسا بنت السدٌري"والدة وزٌر الدفاع تدعى 

األمٌر تركً، هؤالء السبعة أشقاء تمسكوا بالسلطة ونافسوا علٌها اإلخوة غٌر 
، وقد أصبح  األخ األكبر لهم الملك الخامس وحكم البالد لسنوات طوٌلة. األشقاء

تمكن بأسلوبه الخاص من ترقٌة األخوة األشقاء األصغر سنا فً مناصب حكومٌة 
ونتٌجة لذلك، تمكن السبعة أشقاء من تعزٌز مناصب هامة لهم . رفٌعة المستوى

 .داخل أسرة آل سعود
 
صوت األب على الهاتف .." أشرح لك فً فترة وجٌزة المواضٌع الضرورٌة فقط" 

 .أكثر حدة من المعتاد
كان هناك اقتراح من واشنطن منذ عدة أٌام، بأن ثالث مقاتالت إسرائٌلٌة ستتوجه "

إلى إٌران بعد ثالثة أٌام من اآلن، أي صباح ٌوم اإلثنٌن، وقالوا إن المقاتالت سوف 
 ".تحلق فً السماء عبر الحدود بٌن العراق والمملكة

 
م قد أعلنت عن عزم فً تلك اآلونة، كانت وسائل اإلعالم فً جمٌع أنحاء العال

إسرائٌل مهاجمة موقع نووي فً إٌران، مع ذلك، كان األمٌر تركً ٌشكك فً 
صحتها، إال أنه أدرك فً هذه اللحظة أن الشائعات أصبحت حقٌقة، فقد بدى التوتر 

 .ظاهرا علٌه
 
وواشنطن تقر بالهجوم من قبل إسرائٌل، وتطلب . اسرائٌل تستهدف مدٌنة نطنز" 

تابع وزٌر الدفاع التحدث بال أكتراث متجاهالً ". ن الثالث مقاتالتمنا التغاضً ع
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 .حالة االرتباك التى أصابت إبنه فً الجانب اآلخر من الهاتف
 "هل لك أن تخبرنا ما الذي ٌنبغً عمله؟"وأضاف 

الملك هو األخ ". كان لً حدٌث مع الملك، ومع وزٌر الداخلٌة، ووزٌر الخارجٌة"
بعامٌن من وزٌر الدفاع، ووزٌر الداخلٌة  األخ الشقٌق له، أما غٌر الشقٌق واألكبر 

إن كالً من وزٌر . وزٌر الخارجٌة فقد كان األبن الٌتٌم للملك الثالث، أي، إبن أخٌهم
الدفاع  ووزٌر الداخلٌة ووزٌر الخارجٌة محافظٌن على مناصبهم هذه منذ ثالثون 

حماٌة لحكم أسرة آل سعود على عاماً أو أكثر ، وهذا ٌعنً أٌضا، المزٌد من ال
 . البالد

 
وبالتأكٌد سوف تحلق ثالث مقاتالت شمال قاعدتك . لقد قررنا قبول طلب واشنطن"

 . "الزم الصمت وتغاضى عنهم. قرب الفجر
قد تنتهك المقاتالت اإلسرائٌلٌة مجالنا الجوي اإلقلٌمً، "سأل األمٌر تركً والده 

، ٌتحدث األمٌر بعزة، وهو " ذا ال أسقطهم؟فهل تطلب منً أن أتغاضى عنهم؟ لما
 . لم ٌكد ٌصدق األمر الموجه له من والده

 
الواقف على كتفه، فقد فوجئ بنبرة صوت الوزٌر " ناصر"رفرف الصقر 

لقد أعطى األمٌر تركً أسم والده للصقر، وهذا نوع من احترام األبن . المرتفعة
ً العالم العربً تقدٌر األب هً ومع ذلك، قد ٌتضمن ذلك معنى آخر، فف. لوالده

فقد كان األمٌر تركً ٌنفس . عادة اجتماعٌة سائدة، فال ٌمكن لألبن أن ٌعارض والده
، فكان عندما ٌطلق "ناصر"عن إستٌاءه من بعض تصرفات والده فً الصقر 

لقد كنت جٌداً : "الصقر ثم ٌخطئ الفرٌسة ٌنهال األمٌر على الصقر بالشتائم قائالً له
  .، فٌشعر باإلرتٌاح"ٌا ناصر. ال شىء مقابل

تطوٌر األسلحة النووٌة من جانب إٌران ٌشكل ! دعنا نفكر جٌدا ٌابنً"وتابع األب 
تهدٌداً وشٌكا علٌنا، أن أئمة الفرس الشٌعٌة هم أعداء للمملكة كما هم أعداء للوالٌات 

 ".سرائٌل إٌران هً عدونا البغٌض أكثر من إ. المتحدة والدول األوروبٌة أٌضا
ألنها على األقل سوف . إسرائٌل تقول انها ستهاجم العدو، فلتفعل إسرائٌل ماترٌد"  
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إن من صالحنا أن ٌتقاتل الٌهود مع الفرس، فتتم . ترٌحنا من القلق المسببته لنا إٌرن
 . "لنا نحن العرب الفائدة وبدون مقابل

رغب األمٌر تركً لم ٌعد ٌ. تسربت ضحكات وزٌر الدفاع الساخرة من الهاتف
لقد . سماع تلك الضحكات الساخرة التً اعتاد سماعها من والده منذ أن كان شاباً 

أصبح األب وزٌراً للدفاع عندما كان فً الثالثٌنات من عمره، بٌنما تركً اآلن فً 
لم ٌكن األب ٌستطٌع الحفاظ على منصب ! الثالثٌنات من عمره وال ٌزال قائدا  

لقد كان وزٌر الدفاع ٌطلق . وم لوال براعته فً استخدام الحٌلوزٌر الدفاع حتى الٌ
تلك الضحكات الساخرة كلما نجح ببراعة فً تخطً العقبات التً تواجهه فً 

 .طرٌق صعوده إلى أعلى درجات السلطة
 

، ونشأ شاباً نزٌهاً "وفً فمه ملعقة من فضة"فً المقابل ، فقد ولد األبن تركً 
سافر إلى . أبداً عن الضحك مع األصدقاء ممن حولهومرحاً، وكان ال ٌتوقف 

الوالٌات المتحدة لٌتدرب على قٌادة الطائرات، فكان ذلك المسار األساسً لتحقٌق 
كان لشخصٌته الصادقة قبول كبٌر لدى مدربٌه وزمالئه . النجاح فً الجٌش

 .األمٌركٌٌن، حٌث أن الجنود األمرٌكٌٌن ٌحبون الشخص المرح الصدوق
عائلة "على ذلك ، فإن األمرٌكٌٌن بطبٌعتهم ٌتشوقون للشخص الذي ٌمثل  وعالوة
أما بالنسبة للجندي األمرٌكً، فهو . فً الوالٌات المتحدة" أمٌر"، فلٌس هناك "مالكة

ٌشعر بمنتهى السعادة، وأنه أصبح من الطبقة الراقٌة من المجتمع، فقط ألنه صاحب 
الذٌن "ذلك، بأن حافظ على صداقة رفاقه  وزاد األمٌر على. أمٌر من عائلة مالكة

 .حتى اآلن" تناولوا األرز معه فً نفس المرجل
 

لقد أبلغتنً واشنطن طلباً : "لم ٌتفهم وزٌر الدفاع مشاعر إبنه، واسترسل فً الكالم
تغٌر لون وجه القائد ." آخراً إلسرائٌل، وسوف أعطً المهمة لك ولفرقتك الخاصة

 .الدفاع األمر له فجأًة، بعد أن وّجه وزٌر
 :قال ذلك ثم قطع االتصال، ومن ثم وّجه األمر لجندوده قائالً ". حسناً ٌا أبً"
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إنتهى صٌد الصقور، ٌجب علٌكم العودة إلى القاعدة على الفور، وإحضار جمٌع " 
 . "سٌعقد إجتماع هام بعد نصف ساعة من اآلن فً غرفتً! كبار الضباط


