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الحغت ضاظط الخالتغ

متت متابعة عمليات االخرتاق والغزو الفكري والثقايف يف بعض الصحف والفضائيات 
مؤخراً  فيام ييل استعراض امجايل هلا نقدمه حتت العناوين التالية: 

   أ - صحيفة المدى للثقافة واالعالم والفن       
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(١)  سالم حربة – صحيفة المدى العدد ٣٨٠٩–٢٤ كانون  اول 
.٢٠١٦
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(١) ياسر جاسم قاسم - صحيفة المدى- العدد ٣٨١٤ ٢٨ كانون 
األول ٢٠١٦.
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كانون   ٥  -  ٣٨١٨ العدد  المدى-  صحيفة   - سلوم  سعد    (١)
الثاني ٢٠١٧.
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(١)  شبكة رافـد.
(٢)  هوحسين علي النوري, وادعى أخوه يحيى « األزل » النبّوة 
البابية. علما أنّ  للطائفة  ليكون رئيسًا  بالسمّ  البهاء  أيضًا وقتله 
ب  الباب قبل إعدامه في إيران في الفتنة التي أثارها كان قد نصّ
 ، النوري  علي  حسين  أخيه  مع  له  خليفة  النوري  يحيى  ميرزا 
حيث لقّب األول عندهم بـ « األزل » ، والثاني بـ « بهاء » ،.وقد 
اعتُقال من قبل الدولة ، فتوسّطت السفارة الروسيّة والبريطانيّة 
إلطالق سراحهما وإخراجهما مع جماعة من البابيّة إلى بغداد 
ومكثوا هناك عشر سنين وأخذوا شيئًا فشيئًا يبتدعون األحكام 
قبرص  جزيرة  إلى  إبعادهم  إلى  اضطرّت  السلطات  أنّ  ثمّ   ،
وهناك تنازع األخوان ، فانقسمت البابيّة إلى األزليّة والبهائيّة 
لهم يحجّون  برعاية دولة إسرائيل مقرًّا  واتخذوا من فلسطين 
جهر  قد  المازندراني)  محمد  علي  (ميرزا  الباب  وكان  إليه.  
نفسه  وأعلن  بدعوته،  بإيران  شيراز  في  هـ   ١٢٦٠ عام  بدعوته 
يحين  أن  إلى  له،  ووكيالً  المنتظر،  والمهديّ  الخلق  بين  سفيرًا 
له  يستقطب  البشروئي»  حسين  «مالّ  داعيته  وبدأ  خروجه.  أوان 

ج. األنصار من السذَّ
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  ب - الفضائيات   //
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فرنسية,  أسبوعية  هزلية  سياسية  إيبدو...صحيفة  شارلي    (١)
والسلطوية,  يسارية  وبنزعة  حاد  هجائي  بأسلوب  تتصف 
منها  كبيرة  مساحة  والكاريكاتير  الهزلية  الرسوم  شغلت 
النسخة  محل  لتحل   ١٩٧٠ عام  أُسست  السياسية،  وخصوصًا 
ولكن  العمل  فريق  نفس  نشر  من  وهى   Hara kiri االسبوعية 
وبعد   .١٩٨١ عام  حتى  مستمر  بشكل  تنشر  وكانت  حظرها  تم 
صدور أول عدد في عام ١٩٨٢ تم وقف النشر حتى عام ١٩٩٢ 
حيث اجتمع أعضاء الفريق القديم ليقوموا بإطالق مجلة شارلي 
الرسوم  إيبدونشر  شارلي  أعادت  الجديدة.  إيبدوبالمواهب 
بوستن،  يوالندس  صحيفة  في  لمحمد  المسيئة  الكاريكاتورية 
في عام ٢٠٠٦؛ مما أثار ردود أفعال قوية ضد الصحيفة، عنيفة 
تم   ٢٠١١ نوفمبر  وفي  االسالمية.  البالد  في  األحيان  بعض  في 
نشرت  وقد  فاعل.  بفعل  حرقها  طريق  عن  الجريدة  مقر  تدمير 
رسمًا   ٢٠١١ نوفمبر   ٣ في  األولى  صفحتها  في  الصحيفة 
في  مكتبها  تعرض  وقد  اإلسالم.  رسول  لمحمد  كاريكاتوريًا 
الثاني  تشرين  في  اإللكتروني  موقعها  واخترق  للحرق،  باريس 
الجريدة  مقر  على  مسلحان  هجم   ،٢٠١٥ يناير   ٧ في   .٢٠١١
 ٨ بينهم  من  األقل  على  قتيال   ١٢ الهجوم  وخلف   ، باريس  في 
أشخاص من المساهمين في المجلة االسبوعية و ١١ جريحًا في 
حالة خطيرة, وقد تبنى الهجوم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. 
كاريكاتورية  رسوم  نشر  الفرنسية  ابدو“  ”شارلي  مجلة  قررت 
مكتب  على  المسلح  الهجوم  عقب  اإلسالم  رسول  من  ساخرة 
ابدو“  ”شارلي  عدد  إن  الصحيفة:  محامي  قال  حيث  المجلة 
من  وعدد  محمد  للنبي  كاريكاتورية  رسومًا  سيتضمن  الجديد 
مواقفها.  تتراجع عن  لن  المجلة  أن  ليظهر  الشخصيات األخرى 
وقد أثارت إعادة نشر الرسوم الكاركاتورية لنبي اإلسالم محمد 
جانب  إلى  اإلسالمية  والشخصيات  الدول  واستياء  غضب 
المسيحية  الشخصيات  قبل  من  المجلة  إلى  وجهت  انتقادات 

(الموسوعة العربية الحرة - ويكيبيديا).
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الرفض  بين  المدني  «الزواج  عنوان  تحت  النهار  صحيفة    (١)
والقبول والمعارضة والتأييد» صيدا اون الين – ابريل/ ٢٠٠٨
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(١)   من مقال له تحت عنوان»الزواج المدني تعريفه وحكمه في 
الشريعة اإلسالمية».
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(١)  الهجر هو انفصال الزوجين في المسكن والحياة المشتركة 
مع بقاء الرابطة الزوجية قائمة بينهما.
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   الرموز والجماعات الماسونية فنًا روائيًا في الثقافة العربية  

- القسم الثاني -
       سادل الفاقوي
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(١) حروب الفرنجة أو الحمالت الصليبية أو الحروب الصليبية 
الحمالت  من  مجموعة  على  حاليًا  يطلق  اسم  عامة  بصفة 
والحروب التي قام بها أوروبيون من أواخر القرن الحادي عشر 
 ،(١٢٩١  -  ١٠٩٦) عشر  الثالث  القرن  من  األخير  الثلث  حتى 
نسبة  االسم  بهذا  وسميت  فرسان،  حروب  رئيس  بشكل  كانت 
شعار  وتحت  دينية  حمالت  وكانت  فيه  اشتركوا  الذين  إلى 
الصليب من أجل الدفاع عنه وذلك لتحقيق هدفهم الرئيس وهو 
السيطرة على األراضي المقدسة كبيت المقدس ، ولذلك كانوا 
يخيطون على ألبستهم على الصدر والكتف عالمة الصليب من 

قماش أحمر. ويكيبيديا .
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(٢)  محاكم التفتيش: ديوان أو محكمة كاثوليكية نشطت خاصة 
اكتشاف  مهمتها  عشر،  والسادس  عشر  الخامس  القرنين  في 
كنسيه  قضائية  «سلطة  هي  إذ  ومعاقبتهم،  الكنيسة  مخالفي 
جميع  في  لقمع،  التاسع  غريغوري  البابا  وضعها  التي  استثنائية» 
أنحاء العالم المسيحي، جرائم البدع والردة، وأعمال السحر، من 

القرن الثالث عشر إلى السادس عشر. ويكيبيديا.
بِّهَ  لَبوهُ وَلَكنْ شُ (٣) يقول القرآن الكريم(وَما قَتَلُوهُ وَما صَ

لَهمْ) سورة النساء اآلية ١٥٧. 
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آثار  وعالم  مؤلف  وهو   (٢٠١٢ وتوفي   – في(١٩٦٦  ولد   (١)
وصحفي بريطاني، ترجمت رواياته إلى أكثر من ٣٣ لغة حول 

العالم. ويكيبيديا.
أو معسكر أوشفيتز لالعتقال واإلبادة كان  بيركينو»  (٢) «شفيتز 
في  النازية  ألمانيا  قبل  من  وشغل  بني  وإبادة  اعتقال  معسكر 
أثناء االحتالل النازي لبولندا أثناء الحرب العالمية الثانية. يعتبر 
معسكر أوشفيتز من أكبر معسكرات االعتقال النازية ويتكون من 

ثالثة معسكرات رئيسة و٤٥ معسكرًا فرعيًا.

      

    
     
  
      


        
      
      
      

 


     

     
      



      
   

    

في  بدأت  غنوصية  جذور  لها  دينية  حركة  هي  الكاثار   (٣)
الرومانية  الكنيسة  اعتبرتها  وقد  عشر.  الثاني  القرن  منتصف 
المسيحي.  الدين  عن  خارجة  طائفة  أنها  آنذاك  الكاثوليكية 
كانت الكاثارية موجودة في معظم مناطق أوروبا الغربية، وهي 

من أصل فرنسي جنوبي. ويكيبيديا.
تموز  بين  استمرت  الفرنسية  الدولة  رسميا  الفيشية،  فرنسا   (٤)
الجمهورية  / يوليو ١٩٤٠ وأيلول / سبتمبر ١٩٤٤، وقد خلفت 
الثالثة وأعلن قيام حكومتها المارشال فيليب بيتان وذلك عقب 
الثانية،  العالمية  الحرب  خالل  النازية  ألمانيا  بيد  فرنسا  سقوط 
الفرنسية  الوطنية  الجمعية  قبل  من  الحكومة  تلك  وانتخبت 
لبيتان  واسعة  صالحيات  منحها  مع   ١٩٤٠ يوليو   ١٠ بتاريخ 

كرئيس للحكومة. ويكيبيديا.
الحرب  بعد  ألمانيا  في  تأسست  سياسية  حركة  النازية:   (٥)
العالمية األولى، إذ تمكن المنتمون للحزب القومي االشتراكي 
عام  الهيمنة  من  هتلر  أدولف  زعامة  تحت  األلماني  العمالي 
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الزعيم  بدولة  سمي  ما  وإنشاء  ألمانيا  في  السلطة  على   ١٩٣٣
والمملكة الثالثة. التي أثارت الحرب العالمية الثانية وقد اتهمت 
يقرب  ما  فيها  قُتل  جماعية  إبادة  وهي  الهولوكوست  بارتكاب 

من ستة ماليين يهودي. ويكيبيديا .
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        البحرين.. إطاللة على قمع امة        

سطغ العائطغ
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     حرب اليمن .. الهدف غير المعلن      

طتمث سطغ جالط
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أوًق: دسط الحرسغئ الثجاعرغئ: 
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ينظر:   ،٢٠١٥  /٣/٨ في  رويتر  نشرته  الذي  الخبر  بحسب   (١)
.http://ara.reuters.com
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(٢)  قناة الجزيرة، تقرير.
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قجاسادة  جــثغــئ  طتاولئ  بــاظــغــًا: 
طظ  والتث  المظطصئ  شغ  الــاــعازن 

الظفعذ ا�غراظغ شغ الئقد
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العثف غغر المسطظ
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العلن؛  في  أصبحت  اإلسرائيلية  السعودية  العالقات  ينظر:    (١)
https://www.noonpost. مشعل؛  نورة  السعودية  الكاتبة 
net؛ وايضًا: االسباب الحقيقية من حرب العدوان السعودي على 
annaharpress؛  برس  النهار  موقع  صحفي؛  تحقيق  اليمن؛ 

   

       

  


  



 
     

     
     


      


      
     
      
      

      
 

 
       
      

     
      
    




..https://www.youtube.com
(٢)  العالقات السعودية اإلسرائيلية أصبحت في العلن؛ مصدر 

..https://www.noonpost.net سابق؛
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         العالقات العراقية – الكويتية ..خور عبد اهللا أنموذجا           

تغثر رزاق حمران
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أتثاث تارغثغئ
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تتئ ذائطئ الئظث السابع:
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طغظاء طئارك الضئغر :
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خعر سئث ا� ..أزطئ طاخثرة:
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تظزغط المقتئ بغظ الطرشغظ
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جثط برلماظغ
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الضعغئ تخّرح :
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السئادي غضسر الخمئ:
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      النزاعات العشائرية.. لماذا .. ومن المستفيد؟      

سطغ الضائغ  
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أجئاب الظجاسات السحائرغئ : 
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"

سطى  وأبـــره  السحائري  السظش 
المةامع:
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ظاائب وتطعل:
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     الضحك على المأساة     

برامج الكوميديا السياسية وتأثيراتها

تغثر طتمث الضسئغ


   








ظحأة الضعطغثغا السغاجغئ سربغًا  

  
"     " "
    " 
"       
       "
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(١)  اإلعالم الساخر: من يعقوب صنّوع إلى أحمد رجب وباسم 
العربي  المركز   - اللبان  درويش  شريف  د.  بقلم:   – يوسف 

للبحوث والدراسات ٢٠١٤/٥/٤.



     
"   ""  

"

 (باجط غعجش) وظاعرة (الئرظاطب)

  "" 


 " "  �e Daily Show
      
       
        



 (The Daily Show) (٢)  قال «جون ستيورات» مقدم برنامج
باسم  انا  يعرفونني  ال  (للذين  يوسف:  باسم  تكريم  حفل  في 
يوسف االمريكي، اقدم برنامجا يشبه كثيرا البرنامج الذي يقدمه 
باسم يوسف في مصر مع اختالفين صغيرين، األول: إن برنامجه 
يشاهده الماليين، وثانيا: انه يقدم برنامجه في بلد حرية التعبير فيه 
https:// غير مضمونة) يمكن مشاهدة المقطع على الرابط اآلتي

.www.youtube.com/watch?v=oqosJaiPVno




 ""
 ""
     
      
      " "



    " " 
    "" 
        


(٣)  الموسوعة الحرة (ويكبيديا) تحت عنوان: باسم يوسف.

(٤)  الموسوعة الحرة (ويكبيديا) تحت عنوان: باسم يوسف.
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 ""
       ""
      


"

"

    
  
   
    
    



     
 ""
    "  "



       
      


       
 ""
""
    "" 

     


أجئاب الظةاح.. (الئرظاطب) أظمعذجا
     " "  
 

      

     
 ""    


       

"
 "
�e Daily Show
   


"     
    "

    
      
   
    


  ""     
      
       
      

بأن  لومان)  (نيكالس  األلماني  االجتماع  عالم  يقول    (١)
قائم أوال وأخيرا على قدرته على فرض أجندة  «نجاح اإلعالم 
بعنوان  مقال  (من  المجتمع»  على  واألسلوب  المحتوى  جديدة 
قصاب  لطيف  للباحث  الناجح»  واإلعالم  الدينية  «الفضائيات 

نشره مركز المستقبل للدراسات والبحوث).
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(التلفزة  كتابه  في  االمين  اسماعيل  الدكتور  يقول    (١)
المعاصرة:٥٢): (ان الحيادية والموضوعية والنزاهة تظل الطريق 
ثباتا  المشاهدين وعقولهم واالكثر  الى قلوب  االقصر واالسرع 

وتثبيتا للمعلومات).

   ""   


 ""      
       
      
""
      
       

     ""  


(٢) (سبعة برامج ساخرة فشلت في فك عقدة باسم يوسف)-
غادة غالب- المصري اليوم ٢٠١٥/٥/١.

براطب الضعطغثغا السراصغئ

        
     




      



    
    

      
     
      " " 



(٣)  «البشير شو» لعنة باسم يوسف في طبعة عراقية – صحيفة 
تُبعد  األوضاع  من  تسخر  برامج   -٢٠١٤/١٢/٣٠ اللندنية  الحياة 
  -  ٢٠١٦/٣/٢٤ نقاش  موقع  األخبار-  نشرات  عن  العراقيين 
برامج الكوميديا السوداء تشدّ الجمهور العراقي - موقع ايالف 

.٢٠١٥/١٢/٢
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   "  "  
    " " 
 " "    

""

أوق: برظاطب "الئحغر حع"

"     
      "
      
      

    DW
       

NRTDW
"   " "   
         "


 ""      

 ""
   ""    
      
     

      
   

(١)  البشير شو ... كوميديا جنسية-عمر الشمري-موقع كتابات 
.٢٠١٦/٤/١٦
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(١) الموسوعة الحرة (ويكبيديا) تحت عنوان (البشير شو).

باظغا: برظاطب "وقغئ بطغت"
    
"      
    "



       
     




      

     


       




أم  جطئغ  الساخرة:  الئراطب  تأبغر 
اغةابغ؟
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أوق: ضحش صداغا غائئئ 
سظ التّج السام 

   
    
   
  
   
   

     
   
    

  " "     
      
       
      


  –     
     
      



       



"
      "
      
      
      

       


      

     



"

"

  " "  
   
    
    
    



وخطص  ــععــات  ــاب ــا ال ــًا: ضــســر  ــغ ــاظ ب
الظمطغئ

       
    

 ""
      
 ""
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 "Negative Stereotype"
      
   
      


بالبا: تظفغج اقتاصان الةماعغري

     
     
    


      



      

     
      
 


        
      
     
     
      
    
        




رابسا: تتصغص اجظثات طشرضئ 
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وشغ الثاام:


        
     

      
      
 "      

 "
       




  

       


       
        
  " "     
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    ظاهرة الطالق ... وأزمة العائلة العراقية     

سطغ لفاه
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أوًق: أجئاب الطقق:
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صرح  فقد  حرب  طــارق  المحامي  أما  ۸ـ 
 في مقال نشر
    
    
       
 "    
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6633

      


"

      


       




باظغًا/ آبار الطقق سطى الطفض وافجرة 
والمةامع:

       
      

      



آبار الطقق سطى افوقد :
       
       
     

     


  
    
   
    



        
      
       


      
       
       
      



آبار الطقق سطى افجرة:
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آبار الطقق سطى المةامع:
      
      


     



     
       


       


      


       
      

       


تعخغات وظاائب:
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   قروض البنك المركزي و المواطن   

لعبة الجزرة و االرنب
عحام اطعري ضمعن 
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تأضغث برلماظغ :
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شؤئ ق تحمطعط الصرض:

       

      

      

 


       
   
   


"

  
 
    

   


"
      
       
       




تترغك سةطئ اقصاخاد: 
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طمغجون بغظ السالط:
       

    




      

     

  
      
     
      

      
       


     

      
      

      

     




عثا طا اباطغظا به :
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     لوائح العهد الجديد     

محطات في خطاب "ترامب" بعد أداء الَقَسم 

ذالإ حّئر


             

 






    
     

 ""
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    ""   
  



 


قنبلة  فتيل  يشعل  قد  ترامب  القلق:  يثير  التنصيب  خطاب    (١)
اليوم  رأي  صحيفة  الشرفي-  الوهاب  عبد   - داخلية  امريكية 

.٢٠١٧/١/٢١
 – الدستورية  اليمين  أدائه  بعد  خطاب  أول  يلقي  ترامب    (٢)

صحيفة عربي ٢٠١٧/١/٢٠.


 
  “  “  

    

        


"

"

      
      
   



     
        
       
      
     
     
      


 ""  


 

 
 "" 

قنبلة  فتيل  يشعل  قد  ترامب  القلق:  يثير  التنصيب  خطاب    (٣)
امريكية داخلية-مصدر سابق.

(٤)  (ثلث أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين سيقاطعون حفل 
التنصيب، ومعهم رهط من الفنانين والحقوقيين والنخبة المثقفة، 
وسيتظاهر ما يقرب المليون امام البيت األبيض احتجاجا) ينظر: 
في  عطوان  الباري  عبد  اليوم  رأي  صحيفة  تحرير  رئيس  كلمة 

.٢٠١٧/١/٢٠
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 ""
     
      
  ""   
 "" 


 
       
     



""




 ""        
       




اضاءات  موقع  ستريت»-  وول  «احتلوا  حركة  ذهبت  أين    (١)
.٢٠١٦/٨/١٨

السابع  اليوم  صحيفة   – االسود  الربيع  شفا  على  امريكا    (٢)
.٢٠١٦/٧/١١

المتحدة –  انفصال عن الواليات  (٣)  تكساس تتطلع الستفتاء 
موقع روسيا اليوم ٢٠١٦/٦/٢٤.




"      
    "
        
        ""




       
       
 ""      
     




      
""
     
      
      
 





 
    ""  
 
     
  ""    


      
 "" 

(٤)  ترامب: السعودية بقرة متى جف حليبها سنذبحها - صحيفة 
الرياض اليوم السعودية ٢٠١٦/٥/١١.
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    "" 


      "" 
     



      

 ""

(١)  كلمة رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم ٢٠١٧/١/٢٠.

      


       


 ""
      
   
""

    ""   

 ""
     


"

"

 ""
    
   

""

       


" ""
      
      
 """


 ""    

(٢)  كيف سيكون مستقبل االتفاق النووي اإليراني بعد وصول 
عربي  بوست  هافنغتون  صحيفة  األبيض-  البيت  إلى  ترامب 

.٢٠١٧/١/٤
اإليراني  النووي  االتفاق  «تمزيق»  في  ترامب  ينجح  هل    (٣)
عربي  بوست  هافنغتون  صحيفة  ترشحه؟-  أثناء  وعد  كما 

.٢٠١٦/١١/١٢
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 "" 
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 "  "   
 ""
     
 "" 
      "
     

(١)  المصدر نفسه.

"  "
       



   

"

 



  ""     

       
      
    – 
     






     
      
 




      "" 
       
        
(٢)  ترامب يختار اقتصاديا معاديا للصين لرئاسة مجلس التجارة 

الوطني في إدارته الجديدة- بي بي سي عربي ٢٠١٦/١٢/٢٢.
للصين-موقع  اقتصادية  أزمة  قد يسبب  ترامب  الغارديان:    (٣)

االستثمار دوت كوم ٢٠١٧/١/١٦.
مع  كبرى  بأزمة  ويجازف  تايوان  رئيسة  يهاتف  ترامب    (٤)

الصين- ميدل ايست اون الين ٢٠١٦/١٢/٣.
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(١)  اضطرابات في مطار كينيدي بعد منع دخول مواطني سبع 
 ٢٤ فرانس  جزئيا-  ترامب  قرار  تعطل  أمريكية  وقاضية  دول 

بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٩. 
بمنع  تقضى  محكمة  «ترامب»..   VS األمريكى  القضاء    (٢)
ترحيل المسافرين الموقوفين بالمطارات-صحيفة اليوم السابع 

.٢٠١٧/١/٢٩

     
 "" 

      

    "" 

        

     


"

"

    

  
    


    ""   
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     ماذا وراء الغزل الروسي األردني..؟    
 
شائص الحمري
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تعاشص اصاخادي صئض السغاجئ
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و  افتــقف  تاةاوز  دولغئ  سقصات 
المتاور

    
      
      
     




         
  
     
 



     
      
      






       
     


     

     
     

     

 
 
      



غجل طائادل
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      ترامب والطوفان .. أميركا أوال        

حاضر الصجوغظغ
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تشغغر جغاجئ اطرغضا الثارجغئ
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طثاوف
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تسابات افطظ الصعطغ
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خراع داخض الئغئ اقبغخ
 ""
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     االستراتيجية التركية بين الغرب والورقة الطائفية      

عاحط الئاجةغ
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   "ميونخ لألمن" اصطفاف اسرائيلي سني ضد ايران..!     

تسغظ الثغغري
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جئعئ طعتثة.. وتصارب قشئ
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السسعدغئ تظجع الصظاع
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ترضغا تظدط لطةئعئ
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إخطفاف جظغ
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     شريط  األحداث والوقائع       

الحغت الخالتغ






• أذــمــاع الــرئــغــج اقطــرغــضــغ 
الةثغث شغ ظفط السراق .


FOX NEWS     



     


       





cspan     
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CNN



          







      


    




       
  
      


         



      
 " "    
    
"      
 "



• المآتمر الثولغ السادس لثسط 
اقظافاضئ الفطسطغظغئ   
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• ختفّغئ ججائرغئ تارك الختاشئ 
التحث  ســظ  التصغصئ  لظصطعا 

الحسئغ (١)
 ""
      
      

       
     
     
      
       



    

 "  "   
       



      
     
       
 
  


(١) موازين نيوز  ٢٠١٧/٠٢/١٥.

      


      

      
    
      





بعصش  غتضط  لئظاظغ  صــاض   •
والماتعلغظ  المبطغغظ  طقتصئ 

جظسغًا !(٢) 
"
"    "  
     "
      
   "   
     



• العقغات الماتثة: "شاغئر" تآطظ 
طظ  لطمادررغظ  طةاظغئ  اتخاقت 

صرار تراطإ (٣)
 Viber     

      
    
     
Viber
     Out

(٢)   مجلة المرابط الراصد (١٣ شباط ٢٠١٧ م ).
(٣)  المصدر السابق.
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 ""  ""   
   ""  ""  ""



• السراق: أضبر طظ ططغعن و٩٠٠ 
السراق  شغ  وططّطصئ  أرططئ  ألش 

خقل سام ٢٠١٦ (١) !
      
     ”  


      
“



    ”   

 
 “      
  ”   
    

“


(١)  المصدر السابق.

“
       
“
     
      

      


“

أرباح  ا�غراظغ:  الثاخطغئ  وزغر   •
ططغار   ١,٥ تئطس  المثثرات  تةارة 

دوقر جظعغا(٢) 
       

       
      
 
     
    

       



       
      

(٢)  القدس العربي ٢٠١٧/٢/١٤.
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• طظزمئ تصعصغئ طشربغئ تحغث 
اقسطى  السطمغ  المةطج  باراجع 

سظ شاعى ”صاض المرتث (١)“
 
     
      
       
      
       
     
     

(١)  القدس اليوم -٢٠١٧/٢/١٣.

     
“     
 ”     
“
      


تخادق  ا�جرائغطغئ  التضعطئ   •
سطى طحروع صاظعن طظع افذان(٢) 
    
 ""
     

      
 ""    


 "     
       
   "    
""     
    
    "
        
"

تعصسات   .. افطرغضغ  الةغح   •

(٢)  سبوتنيك ٢٠١٧/٢/١٢.
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بمعاجعئ أطرغضغئ - إغراظغئ شغ 
السراق(١)  

      





"

""   "  " 
"
      



 —      
 "   
      
     

     
     


"
حغعخ  لــصــاــض  ــثســع  غ داســــح   •

الععابغئ(٢) 
 "   "   
“
“”“

      
 “” 
  ““ 

.٢٠١٧/٢/١٢- Sputnik  (١)
(٢)  رأي اليوم ٢٠١٧/٢/١٢.

   



      

     
 “”
    

 ““
     
      



    
     
““”
  “ “ “
  “ “  
 “” 



اقطرغضغ  ــثوان  ــس ال خسائر   •
السسعدي سطى الغمظ(٣) 

      
      
      
      

    
   




(٣)  موقع صحافة ٢٤.
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جسعدي  ضاتإ  سطى  التضط   •
شغ  حــارك  جظعات   ٧ بالسةظ 

تزاعرات(١)   
      
      
 ""
      
      
    
"
 
"
"



بطرد  غعثد  الععلظثي  شغطثرز   •
تاعسث  ــغــئ  والــةــال المسطمغظ 

بمطغعظغئ إجقطغئ
      
  "  "   
 “”

(١)  سام برس – ٢٠١٧/٢/٢٧.
(٢)  خيرت فيلدرز ....سياسي وبرلماني يميني هولندي، عرف 
عدة  قضائيا  حوكم  الالجئين،  وكراهية  لإلسالم  الشديد  بعدائه 
مرات وأدين بسبب تصريحات أدلى بها بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ في 
وسائل اإلعالم وعبر فيلمه ”فتنة“، ووصف فيها اإلسالم بأنه دين 
”فاشي“، ودأب على توزيع ملصقات تحمل لوني علم السعودية 
(األخضر واألبيض)، وعليها تعليقات مسيئة إلى اإلسالم والنبي 

محمد صلى اهللا عليه وآله  وسلم والقرآن الكريم.

       

  “”    
      


     
    
      
 
      
    

     

      



  ”   
     “ 

“    
”  “
  “   
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