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 السياقات والدالالت :لمخابراتتسريبات ا
 عطية عدالن .د

 
خ والرعب (إرادة العّم سحححححا )انسحححححإلاال اتعت  تإلي  الية ال وا خ والخلحححححن  الظا  لم ال وا  لما تم ي  

مب الرجبة اليالإلة اء إق ححا   اللي  (ال بَضس اتسححتلءّ )يسححيطر ع ا اليميم لم انظضا ححة  إلس اتسححت خ لر
 .لم جن ال را  العا خ كس إلله الدالالت لم الن نح بما يغ ء عم صهيس األلس ة وص يس األقت 

ا الدالالت األخضا واألنكا واألكثر اإلشحححححححاد واألبعد  لراد  خيرة لمكالمات  حححححححاب  لظ ك الظسحححححححريبات األ - لب
اهء ت ك المظع قة بالمقايلة ع ا القدس بنعند  -المخابرات الم رّي لم ش ة اتعتلييم لم  إلس ل بظ  

بةخ تظإلدث عم ؛ ا يس إل اك  !(الض سطي ية) الإلسِّ اليلريِّ ل قلية ختب ونهاية لظاعب الشعب الض سطي ءِّ
والمسححاجد ك ها ل  خ بس إنب هللا جعس األرض ك ها ل مسحح ميم ؛ ااألرض ك ها ل  خ (را  هللا)ارال بيم القدس و

؛ اضيم الظع ق بب ا    !؟قدس ع د هللا لم د  لس م يرااللم يكنن   -لهما ب غي قداسظ   -لسيداد وطهنراد
ة القظس  لشححححعب الض سححححطي ّء وتقظ نن  بكس لاتظآلرون ع ا ا -وال زلظم  -وقد ك ظم  !؟آلنا دب  وتيظم لم عر

 !؟نن عم و حححم نهاية لعلاب  ولعانات آآلن تشحححضقنن ع ا الشحححعب الض سحححطي ّء وتظإلدل !؟سحححإلسلوآالت ا
بهححا ج م البشحححححححر اء كححس بقححا   و نظم لم اححاصحححححححرإلم وجنعهم وارلهم اقنقهم الطبيعيححة الظء يظمظم

 !!ال لشء  إال للات المماألة الظء تبعثكم الين  ع ا القيا  بهله السمسرة الدنيئة؟ !؟األرض
ِ َيْي بتدنا بإلكمكم المشححححئن   -ننا عم الشححححعب الض سححححطي ّء وال عم لعانات ؛ ألنبكم ال تإلدل لم  -لر ل  ن لر

تكنننا ل شححعب الض سححطي ّء  ن ححاراد وال  عناناخ وادلننا عم صححضقة الَقْرن يا لم لم يعرخ الظاري  لهم اء 
نزول المسحححححححيي اللي ي ظوره العمالة وال لالة نوير وال ِقْرنخ ادلننا عم تسححححححح يم القدس لظكنن لإل  

هاي ة جميعاد لم يهند وبروتسحححححححظانيخ ادلننا الملالرة الكبرا ع ا القدس ولا  ورا إلا لم كس  ال ححححححح
لقدسخ ادلننا وادلنا المسححححح ميم عم دوركم اء إلله ال عبة الخسحححححيسحححححة؛ ليع م المسححححح منن إلنية لم 

ا اديث ا امم المس ميم واسب  .يإلكمننهمخ  لب
إنب قلية القدس إلء   ُّ القلاياخ وليس ألنبها  ولا القب ظيم ولالث الإلرليم ولسرا  ..ايا  يها المس منن 

نبي ا لإلمد صحححح ا هللا ع ي  وسحححح م واسححححبخ وإن كان كس اعظبار لم إلله االعظبارات الثتث ل  وزن  اء 
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َعدُّ   ب القلايا لهله االعظبارات وأللر آخر  شد خ خ ل  جلوره الإلّس اتستلءِّ العا خ وإنبما تر طراد و بعد  لراد
 .اللاربة اء  عماال الظاري خ ول  آلاره الممظدة إلا قرب ظهنر المسي 

واالطت  ع ا إللا األلر يسهم بقدر عويم اء إيياد االة لم النعء اليالم لقلايانا المظضرقةخ ويسهم 
َعدُّ بمثابة لركز الداةرة بال سححبة لكس لشححار يم اركات الظإلرير سححنا  ل ها ِلم لمب اء و ححم رةية جالعة تر

القاةمة  و القادلةخ ويسحححححححاعد ع ا رةية الطريق اليالم اللي ييب  ن ت حححححححب اي  كس الطرال؛ اظا ال 
 .تظشعب ب ا السبس

لم ت ك ال قطة الغاة حححة اء  عماال الظاري  اتنسحححانّء تبد  لسحححيرة ال حححرا  اللي قدر ل   ن  ..ولم إل اك 
ك اء العمق الظاريخء السححححححإليق يظ قا إبراإليم ع ي  السححححححت   لك يسححححححظمر ويدو  إلا ين  يبعثننخ إل ا

ا) :النعد اتلهّء بشححرخ اتلالة ع ا البشححرية وبدعنة ل   لسححظيابة يمظد النعد  (ِإنِّء َجاِع رَك لِ  باِس ِإَلالد
ِظء َقاَل اَل َيَ الر ) :اء  ريظ خ لشروطاد بأنب  لم ي ال الوالميم ل هم يب رِّ الِِميمَ  َقاَل َوِلْم  ر  (.َعْهِدي الوب

ة اء ارعيم ل إلدريم لم صحح ب  المبارك ار  إسححإلاال اللي تشححعب ع ا تلدةخ  :ويظداق نسححس ال بءُّ األلب
ع ا العالميم اء ت ك  -رجم لا وقم ل هم  -اغرس اء رابة الظاري  شححيرة ب ء إسححراةيسخ الليم الحح نا 

ة المباركةاألزلانخ وار  إسحححححححماعيس اللي  لقا بختصحححححححة ع حححححححارت  اء   :ل ظها طرا  اكاني إلله األلب
ا يَ ) دد يب ا سر عد كب ْم رر ْم َتَراإلر َاَما ر َبْيَ هر اِر رر ضب ا ر َعَ ا اْلكر ِشدب نلر ال بِ  َوالبِليَم َلَع ر َ  ٌد َرسر إَلمب ْلتد ِلَم ال بِ  لر نَن َا ْبَظغر

ن ير نإِلِهْم ِلْم َ َلِر السُّ جر ْم ِاء ور ْم ِاء اْتِْنِييِس َكَزْرٍ  َ ْخَرَج َوِرْ َناندا ِسيَماإلر ْنَراِة َوَلَث رهر ْم ِاء الظب ِد َ لَِك َلَث رهر
اَر َوَعَد ال ب ر الب  ضب اَ  لَِيِغيَظ ِبِهمر اْلكر رب ْعِيبر الزُّ نِقِ  ير ِليَم آَل رنا َوَعِم رنا َشْطأَهر َاآَزَرهر َااْسَظْغَ َظ َااْسَظَنا َعَ ا سر

الإَِلاِت ِل ْ  اال ب ا َعِويمد ْم َلْغِضَرةد َوَ ْجرد  (.29الضظي ) (هر
وسحححياال الشحححطر األول لم سحححنرة البقرة قبس  ن ي ظهء إلا وعد هللا تبراإليم و ريظ  باتلالة ي ظهء إلا 
ا سياال اآليات الظالية لهلا  نظيية لضادإلا  نب ب ء إسراةيس جيروا وبدلنا؛ بما يقلء ب ز  اتلالة ل هم؛  لب

م ايس   اللن  ع ا الضر  اآلخر لم نسس إبراإليم ع ي  الست خ ايظإلدث عم لكة والبيي النعد الكري
العظيق وعم دعنة إبراإليم وإسماعيس بإخراج إلله األّلة وبعث إللا ال بّءخ وإللا يع ء انظقال النعد لهله 

ة  .األلب
ة اتسحححححتلية بميرالها لنعد إبراإليم ع ي  السحححححت   إلن اللي ارك الإلسحححححد وإللا الضلحححححس اللي اازت  األلِّ

مر ال ب ر ِلْم ) :اليهندي المشحححار إلي  اء قنل هللا تعالا لم سحححنرة ال سحححا  وَن ال باَس َعَ ا َلا آَتاإلر در َ ْ  َيإْلسحححر



 
 

 

وميدان قلم        3    8012يناير    14  

  

ا ا َعِويمد ْ كد ْم لر ِ ِ  َاَقْد آَتْيَ ا آَل ِإْبَراإِليَم اْلِكَظاَب َواْلإِلْكَمَة َوآَتْيَ اإلر إلم رسحححنل وال اس إل ا  (54ال سحححا  ) (َالحححْ
 .هللا ص ا هللا ع ي  وس م و لظ 

ة اقها إللا اء وقي لبكر؛ و لك باتسحححححرا  برسحححححنل هللا صححححح ا هللا ع ي  وسححححح م لم  وقد لارسحححححي األلب
ةخ بما اء  لك  المسححححححيد الإلرا  إلا المسححححححيد األق ححححححا؛ إيلاناد بأي نلة ليراث إبراإليم ك   إلا إلله األلب

كما ت ص ع ا  -بأن يعطي  إلله األرض المباركة ل  ول سحححح   لم بعده النعد تبراإليم باتلالةخ والنعد ل  
اباتسححرا  آلي القدس إلا رسححنل هللا صحح ا هللا ع ي  وسحح مخ وب ححتت  باألنبيا  إلالاد اء  - لك الظنراة 

المسححححيد األق ححححا تنلق عقد الم كية اللي  وق  ت ضيله إلا  ن تسحححح م  لير الملل يم عمر لضاتيي بيي 
 .الضظي اتستلّء ل  المقدس بعد

والتاي ل  ور  نب اتسحححححححرا  بما يإلم   لم إلله المعانء جا  ع ا ر س ل عط  إلا  اء طريق الدعنة 
اتسحححححححتليةخ وإلن انظها  القرآن الكريم لم لعركظ  لم النل يةخ وتقنيلححححححح  ل وريظها لم  صحححححححنلهاخ ليبد  

و ححا  ع ا نإلن ل اسححب لهاخ وإلء لرا ة لرا ة اء ال ححرا  جديدة اسححظدعي إعداداد جديداد وتهيئة لأ
ال حححدا  لم عقيدة  إلس الكظابخ ت ك الظء بد ت قبس الهيرةخ وبدت خطنطها العريلحححة بعد آية اتسحححرا  

وِنء َوِكيتد ) :لباشحححححرة وا ِلْم در ِخلر َراِةيَس َ الب َتظب ددا لَِبِ ء ِإسحححححْ ا اْلِكَظاَب َوَجَعْ َ اهر إلر نسحححححَ ةَ  (2)َوآَتْيَ ا لر يب رِّ  َلْم  ر
ا  نرد كر ا شحَ َتْيِم  (3)َاَمْ َ ا َلَم نرنٍح ِإنب ر َكاَن َعْبدد نب ِاء اأْلَْرِض َلرب در ْضسحِ َراِةيَس ِاء اْلِكَظاِب َلظر ْيَ ا ِإَلا َبِ ء ِإسحْ َوَقلحَ

ا  ا َكِبيرد ا لَ  (4)َوَلَظْع رمب عر رنًّ ْم ِعَبادد َما َبَعْثَ ا َعَ ْيكر َياِر َاِإَ ا َجاَ  َوْعدر  رواَلإلر نا ِخَتَل الدِّ َ ا  رولِء َبْأٍس َشِديٍد َاَياسر
نالد  ا َلْضعر ا  (5)َوَكاَن َوْعدد ْم َ ْكَثَر َنِضيرد َ اكر ِبأَْلَناٍل َوَبِ يَم َوَجَعْ  ْم  َناكر ْلَدْد َة َعَ ْيِهْم َوَ  مر اْلَكرب َنا َلكر مب َرَدْد ِإْن  (6)لر

ْم وَ  ِسكر ْم أِلَْنضر َسْ ظر ْم َ ْا َسْ ظر ْسِيَد َ ْا ْم َولَِيْدخر رنا اْلَم نإَلكر جر وا ور ن ر سر ْم َاَ َها َاِإَ ا َجاَ  َوْعدر اآْلِخَرِة لَِي َسْأتر ِإْن َ 
ا  وا َلا َعَ ْنا َتْظِبيرد رر َظبِّ ٍة َولِير َل َلرب  (.7-2اتسرا  ) ((7)َكَما َدَخ رنهر َ وب

 حححححارا بداام االسحححححظيت  ع ا القدس ولئم كاني الإلروب ال ححححح يبية الظء اسحححححظمرت قرونا قد تنالإلا ال 
واسححححظردادإلا لم  يدي المسحححح ميمخ اإنب إللا الداام قد  خل بعداد عقدياد  عمق اء الإلمتت المعاصححححرة بعد 
الظإلا  العهد القديم لم العهد اليديدخ وبعد تإلال  الضكر اليهندي لم الضكر ال  يبء تإلي لو ة الملإلب 

اي حححدر ة لأني نسحححاكسحححنن؛ ليبد  الهنس الغربّء بالنعد القديمخ البروتسحححظانظء الممزوج بال زعة الهميي
 .وعد ترالب وعد ب ضنر وبعده بقرن ي در

وراححاإلححا تححدور ع ا المسححححححح ميم اء كححس بتد العربخ وتق   ا إ ن ارب عقيححدةخ ولإلنرإلححا القححدسخإنبهحح
ةخ ولم  الشحححعنب ل ضردة اء لناجهة إلله الإلرب اللحححروس؛ بي ما الإلكا  و نومظهم اء نضق  عدا  األلب
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إل ا نقنل إنب المعركة واادةخ وإن العدو واادخ وإنب الثنرة ع ي  واادةخ تظعدد سححححححححاااتها وليادي هاخ 
ة كما وتظنسحح  القدس إلله السححاا ات والمياديمخ والغاية ل ا ولهم واادةخ وجايظ ا البعيدة إلء عندة األلب

 .(1).وعد رسنل هللا ص ا هللا ع ي  وس م لدورإلا القيادي ولإلنرإلا ينلئل المسيد األق ا والقدس
 
 
 
 
 

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات1)


