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االختراق الثقافي ...متابعات ميدانية
طاابسئ: الحغت ضاظط الخالتغ

حمى الحفالت الموسيقية والغنائية في السعودية 
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لها  يعزف  وسالم  وإنسانية  أي حب  ترى  تعليق:    (۱)
«ياني» من السعودية, وهي الدولة التي تعاضد شيوخها 
التكفيري  الوهابي  الفكر  لتبني  وحكومتها  الوهابيون 
وفرضه على الجزيرة العربية ونشره في العالم بمختلف 
النفطية  الثروة  ووضع  الخادعة  والعناوين  االسماء 
والماكنة االعالمية واستخدام الكتاب الماجورين وبعض 
في  تمثل  التي  الشريرة  اهدافهم  خدمة  في  السياسيين 
في  االسالم  لضرب  خبيثة  استعمارية  اهدافا  الحقيقة 
بهذا  لاليمان  البسطاء  الشباب  استمالوا  وبذلك  الصميم, 
(الطالبان,  االرهابية  المجموعات  في  واالنخراط  الفكر 
و...) الشريعة  انصار  النصرة,  جبهة  داعش,  القاعدة, 
االسالمية  والمذاهب  االديان  جميع  من  االبرياء  لقتل 



1238

     
      
      
     
     



       
     



   
     
     

البيت بابشع االساليب والوسائل باسم  خاصة اتباع اهل 
االسالم والقران والدولة االسالمية و..., وتسخر ماكنتها 
االعالمية في خدمة هذا الفكر واصحابه, وتهلك الحرث 
وايران  وباكستان  واليمن  وسوريا  العراق  في  والنسل 

وبلدان اخرى.
عن  يسمع  ولم  واحدة  صورة  «ياني»  على  تمر  ألم 
والتشريد  والمجاعة  واالمراض  والدمار  القتل  جرائم 
في اليمن على يد مؤسس هيئة الترفيه ابن سلمان وزير 
من  المدعومة  الجوية  الغارات  باالف  سعود  ال  دفاع 
بما  علم  وان  وفرنسا؟  وبريطانيا  المجرمة  امريكا  قبل 
بالموسيقى واالنغام  المرهف  ألم يحركه ضميره  يجري 
صور البيوت والمدارس واالسواق والمشافي والجسور 
والسيارات المدنية المهدمة على اهلها ؟ ألم يهزه الوجدان 
االنشطارية  بالقنابل  المقطعة  واالجساد  االشالء  منظر 

المحرمة دوليا منذ اكثر من ۱۰۰۰يوم ؟     
االنساني  والوجدان  للضمير  فاقد  هو  اما  «ياني»  ان 
ال  يد  على  جرائم  من  يرتكب  بما  يعبأ  فال  علمه  رغم 
سعود النغماسه وذوبانه في الحفالت الموسيقية والغنائية 
التي تنمي النفاق في االنسان واصبح تابعا وعبدا للهوى 
وليس  للعقل والوجدان واالنسانية, أو هو يعلم بما يجري 
ويندد بما يحدث استجابة لضميره ولكن الدوالر السعودي 
الفنانين  النداء كما هو حال غيره من  قد قد اسكت ذلك 

واالعالميين والسياسيين والكتاب والمتاجرين بالدين .

Live at the Acropolis 
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قناة DW االلمانية 
تحمي المعادين لالسالم ..الروائي حامد عبد الصمد نموذجًا

 اسثاد: سمار طاحاء ا� و سطغ لفائ
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   سياسة الهيمنة األمريكية في العراق.. إلى أين؟   

سطغ لفاه
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   حروب المياه هل أصبحت واقعًا   

  وما مدى تأثير سد أليسو التركي على العراق؟  

 سئاس  سطغ
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  خروج العراق من مؤشر دافوس لجودة التعليم  

  هل هو مؤامرة مخّطط لها أم ماذا؟  

سطغ الضائغ
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    الشباب وظاهرة تشجيع الفرق الرياضية    

تغثر طتمث الضسئغ



           
   
              


(۱) مارس البشر لعبة كرة القدم منذ العهدين اليوناني والروماني (ينظر: الموسوعة الحرة بعنون كرة القدم).
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   القدس الشريف ..  

بين رعونة ترا مب وتخاذل الحكام العرب..

شائص الحمري
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ايران ومصر: تقارب خفي تظهره المواقف المشتركة

سقء المرسئغ
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السيطرة الصهيونية على وسائل األعالم العالمية(1)

الحغت ضاظط الخالتغ
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استجابة لنداء المرجعية 
 العبادي يتعهد بـمحاربة الفساد بكل أشكاله
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◈ ============ ◈
السيد الخامنئي: الشباب هم الذين يرسمون مستقبل العراق
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بالوثائق .. 

السعودية تدعو الكيان الصهيوني الحتالل القدس عام 1966
 –
 

     
      
     
 
      
     





      
     


     
      
      

       
      
  
     


      

      
     
      
     







      
      

      


    



8438

االنحطاط الخلقي في الجيش األمريكي
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 شخصيات سعودية دعت للتطبيع عالنية مع «إسرائيل»
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جنرال إسرائيلي: إيران مسؤولة عن آالف الهجمات اإللكترونية 

اليومية على إسرائيل
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ترحيب بقرار األمم المتحدة
 إدراج السعودية بالقائمة السوداء
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التبذير يكلف السعوديين  مليون ريال يومًيا
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◈ ============ ◈
منعا للترويج لإللحاد.. الكويت تلغي ندوة لباحث مصري 

معروف
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محكمة كويتية تبرئ الداعية «عثمان الخميس» من ازدراء 
الشيعة!
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