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9 2016 

   هوليوود : ثالثية الخيال والدين والسياسة   

تغثر طتمث الضسئغ


 
   
     
     


    


      



      
     

بارنو»: (ان مفهوم  الشهير «إريك  المؤرخ االمريكي  (١)  يقول 
الترفيه في تصوري هو مفهوم شديد الخطورة، اذ تتمثل الفكرة 
بالقضايا  قريب  او  بعيد  من  يتصل  ال  انه  في  للترفيه  االساسية 
الفراغ،  من  ساعة  ملء  او  شغل  مجرد  هو  وانما  للعالم،  الجادة 

     
     
 

     
      


انواع  كل  في  بالفعل  مضمرة  ايديولوجية  هناك  ان  والحقيقة 
العنصر  االهمية  في  يفوق  الخيال  فعنصر  الخيالية،  القصص 
الواقعي في تشكيل آراء الناس.(المتالعبون بالعقول- لهربرت 

شيللر ص:٩٦)
ويقول الباحث االيراني د. حسن عباسي: (ان صناعة الحضارات 
االيام  هذه  وفي  لها،  خريطة  رسم  على  تتركز  والمجتمعات 
مضامين  في  يكمن  الخرائط  هذه  لرسم  الرئيس  العامل  فان 
المسلسالت وبشكل اخص في األفالم.. لقد مضى ذلك الزمن 
اذ  المجتمعات،  إلعداد  تبا  كُ يكتبون  فيه  الفالسفة  كان  الذي 
أو  المخرجين  اسلوب  يشبه  ما  الى  الفالسفة  اسلوب  تحوّل 
في  الرائدين  إن  الواقع  ففي  السناريوهات،  كتّاب  أو  الممثلين 
مجال إعداد حضارة المجتمع هم الممثلون والفنانون في ساحة 
التمثيل اليوم).(مقتبس من محاضرة مسجلة للدكتور عباسي في 

قاعة مركز الرسبارن الثقافي في ايران).
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ابرز السمات الفضرغئ لععلغعود 
٢٠١٦
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ععلغعود  أشقم  طظ  ظماذج  بقبئ 
٢٠١٦

    
      
       

      

     


     



           



أوق: ضاباظ اطرغضا- الترب افعطغئ
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(١)  ينظر: مراجعة للفيلم بقلم (جابر الغول) على موقع (مجلة 
السينما) نشر بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٥.
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باظغا: باتمان ضث جعبرطان – شةر السثالئ
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بالبا: رجال أضج- ظعاغئ السالط
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(١)  ينظر: بحث للمفكر السوري فراس السواح بعنوان(دراسات 
بين  الساقط  المالك  الشيطان-  المقارن:  االديان  علم  في 
الباحث  بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٨ على صفحة  نشر  والقران)  التوراة 

نفسه(اسم الصفحة: فراس السواح/مؤلف).
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(٢) افالم مثل (شفرة دافنشي) و (الدراج الشبح/ج٢) و(الكنز 
الوطني) وغيرها.
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       االختراق الثقافي....متابعات ميدانية       

الحغت ضاظط الخالتغ

      

      

 
       
      
"
"   "  
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ــقســقم  ل الـــمـــثى  طــآجــســئ   -١
والبصاشئ والفظ . 

البصاشغ  اقخــاــراق  ســظ ضــّاــاب  الــثشــاع 
والظصث الثغظغ .
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ليغيبوا  المثقفون حاضرين  (١) في مقال تحت عنوان «هل كان 
عن المشهد» في ٣و١٢ ايلول ٢٠١٦.
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ظةغإ طتفعظ


      

     
      
     

(١)  صحيفة المؤتمر العراقية- ٥  حزيران ٢٠١٤.

      
     
      
      
     

    
       


   
     

      
      
       
       

      
      
      
     

      


     
  
       
   
     



      


(٢)  موقع صيد الفوائد.
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جعرج ذرابغحغ



     

   
     

(١)  دوت مصر تي في – ٢٠١٤/١٢/١٣.
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جغث الصمظغ
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(١)  منتديات برطلي الثقافية – ٢٠١٦/٩/١٥.
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ظخر تاطث أبع زغث

       
       
     
   

      

         



  "     
       
"    "    
   "    
 "



"
         
"      
 "" "
     
     


     " "
     

      
  –  
 “

      
       

”
 
 
    

 
   

      
 –      

   –



2231

      
       





خادق جقل السزط
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(١)  موقع «صيد الفوائد».
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(٢)  موقع أنفاس ـ من أجل الثقافة واإلنسان- ٢٤ أيار ٢٠١١.
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شرج شعدة
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(١)  موقع المعرفة.
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إسالمي  ومفكر  عالم  ١٩٩٦م)  الغزالي(١٩١٧-  محمد    (١)
الحديث،  العصر  في  اإلسالمي  الفكر  دعاة  أحد  يعد  مصري، 
عُرف عنه تجديده في الفكر اإلسالمي وكونه من «المناهضين 
لألنظمة  الغزالي  انتقادات  سببت  الدين»  في  والغلو  للتشدد 
الحاكمة في العالم اإلسالمي العديد من المشاكل له سواء أثناء 

إقامته في مصر أم في السعودية.
(٢)  الموسوعة الحرة - ويكيبيديا.
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ظعال السسثاوي
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سئث الضرغط جروش
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(١)  د. الشيخ هادي صادقي- نصوص معاصرة مركز البحوث 
المعاصرة في بيروت.
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(١)  نصوص معاصرة مركز البحوث المعاصرة في بيروت.
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  ٢- طآجسئ طآطظعن بق تثود    

الثسعة لطظصث الثغظغ و الاترر طظ الثغظ.

طتمث  الاعظسغ  المفضر  طــع  تـــعار 
المجوغغ

                                                             

    
      
     
     

     





 

 
     
    





(١)  مجلة يتفكرون - العدد (٩)  ٢٠١٦.
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(٢)  يرى المؤلف في كتابه هذا «أن المشكلة ليست في الدين، 
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في  ليس  به،  يصبح  والذي  يلقاه  الذي  التثبيت  ذلك  في  إنما 
دنيوية،  تعاليمه  أكثر  من  حتى  بل  فحسب،  اإليمانية  تعاليمه 
خارجًا عن الزمان والمكان، بحيث يصبح كممارسة معيقًا ألي 
الثورات  الماضي  هنا كانت في  السائدة، من  تغير في األوضاع 
الدولة  عن  الدين  فصل  اآلن  ولذلك  الدينية،  واإلصالحات 
إقامة  من  نتمكن  ولكي  يستغل،  ال  لكي  والعالم،  والسياسية 
دياناتهم،  بشتى  الوطن  أبناء  جميع  فيه  يتعايش  عصري  مجتمع 
وفي  وجه،  أفضل  على  اإلنسانية  الحاجات  ترضى  ولكي 
الجنس، على طريق تحقيق  الذات وحاجة  بقاء  مقدمتها حاجة 
وبحثه  الكاتب  رآه  ما  ذاتها».هذا  غاية  هي  التي  اإلنسان  سعادة 
علمية،  دراسة  كموضوع  الدين  فيه  يعالج  الذي  هذا  مؤلفه  في 
الجنس كمجال للتنوير والتثقيف، والصراع الطبيعي كأداة نظرية 
المتسلطة تحرم  الطبقات والفئات  للتحول االجتماعي،  وعملية 
واإلباحية  باإللحاد  بشتمها  مكتفية  المجاالت،  هذه  في  البحث 

والشيوعية..
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     تأمالت في  حركة تزييف التاريخ في اإلعالم الحديث     

سقء تغثر المرسئغ

        
     
       
    
     





       

      
    
     

    




      

      
     
     

    

      
      



33 2016 

       
      


  
      
      
     
      


      
     
"
      
     
     

 

"
  
      



أوًق: وضاقت اقظئاء
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باظغًا: الصظعات الفدائغئ 
         
     

     

     
     

     
      
     



      
     
      


١- الصظعات الفدائغئ العبائصغئ
       
    
     

      






أ- افشقم العبائصغئ
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ب- الئراطب التعارغئ العبائصغئ
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ج- الئراطب الثاخئ
       
     
     

     
    
     
    
    
     



     


     
       


٢- الصظعات اقخئارغئ
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٣- الصظعات الارشغعغئ
       
       




    


      

     
    



     



أ- دراطا المسطسقت
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�e Tudors   Rome
World Without
�e Pillars of the  End
Spartacus   Earth
Call   Black Sails
Da Vinci’s  �e Midwife
Downton Abbey Demons
 Game Of �rones  
Boardwalk EmpireVikings

Reign

"

"

  
  


    

  


ب- دراطا افشقم
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ExodusNoah
�e Passion of the Christ
�e   Son of God  
     Nativity Story



 ج- اقشقم العبائصغئ السغظمائغئ
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د- طسابصات طسطعطاتغئ
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٣- ا�ذاسات
        

     
      
      

     

      
     

      
       


    
    



      
    




    



أ - ا�ذاسات اقخئارغئ
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  الرجمغئ:  ــات  ا�ذاس  - ب 
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ـــع  ـــمـــعاص (ال ا�ظـــاـــرظـــئ   -٤
اقلضاروظغئ) 
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اقظارظغئ طظ تغث  أظعاع طعاصع 
المدمعن (٤٤):-
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طعاصع الاعاخض اقجاماسغ (٤٥)


     
     
 
    


      
 
        

WordPressXanga
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GoodReads
       
      
         

PBworks Wetpaint  
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وطاذا بسث؟
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       عندما تنقلب المعادلة في اليمن       

غجوان السغساوي
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الثور السسعدي
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إظصقب المسادلئ
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العقغات الماتثة افطرغضغئ
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اقسقم الشربغ
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   استراتيجية جديدة:

      شيطنة إيران في نظر الشيعة       

  تغثر طتمث الضسئغ 

 

 

              

 



الاطرف اقجقطغ خظاسئ اغراظغئ
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ضث  اقغـــراظـــغ  ــثاخــض  ال تعغغب 
ظزاطه
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الــمــعّجــه  الــثــطــاب  ظــئــرة  تشغر 
لطحغسئ السرب
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تحعغه خعرة تجب ا� اصطغمغًا
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     العراق.. ماذا بعد داعش    

شائص الحمري
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أوق: المطش اقصاخادي 
          (المعازظئ، الثغعن، ا�سمار)

      
      
      
      





:١- المعازظئ
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٣- اقسمار: 
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باظغا: المطش السغاجغ (افضراد، الامبغض 
السظغ، اقخقح) 

    :اقضراد  -١
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٢- الامبغض السظغ: 
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٣- اقخقح: 
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(الئغحمرضئ،  اقطظغ  المطش  بالبا: 
التحث الحسئغ، التحث السظغ):
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١- الئغحمرضئ: 

    

        
      
      
      
      
    
     
    
 






٢- صّعات التحث الحسئغ:


       
     

      
     
      
      



(الــســحــائــرّي،  الــســظــغ  الــتــحــث    -٣
العذظغ، ظغظعى): 
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خارذئ الطرغص
     



اوق:  ترطغط العضع اقصاخادي:
    
      
     
     
     
     
      
     
     




      
    

      
      
       
     
      







باظغا: ترطغط الئظى الاتاغئ واسادة بظاء 
المثن الاغ حعثت سمطغات سسضرغئ.
     
 
     
      
      


     
      

    


       
      
      
      
     



بالبا: تضرغج الحسعر العذظغ: 
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     الجديد والمعتاد في جلسة استجواب وزير الدفاع      

تغثر طتمث الضسئغ 


 


 
            

الةثغث شغ تادبئ اقجاةعاب
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المسااد شغ تادبئ اقجاةعاب
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التادبئ تضحش تمجق الضغاظات
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     المشكلة مع تركيا..  و أوراق أخرى      

  ظعار طتغغ الثغظ.










 المحضطئ طع ترضغا ..
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الاساغح ام الاصسغط ؟
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     "السلطان" الطائفي الجديد!     

جالط طحضعر
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التحالف الوطني

     بين طموح المستقبل وقناعة الجماهير     

عحام اطعري ظاجغ

            
           
            
             
            

    

      

       



التضغط رئغسا لطاتالش العذظغ:
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المالضغ لط غتدر اقجاماع اقول 
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ضقم غحغث بافسغض الاتالش

     
      

      
      

       
       
   
       
     

    
     
    

 
     


     
     
     


       
  





      
     
       




ضقم شغ ظصث الاتالش:
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الحمض  لط  بغظ  الحغسغ  الئغئ 
وحروط الخثر
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بخغص اقطض
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    استراتيجية االصالح والتنمية االدارية في العراق    

 المتاجإ الصاظعظغ شقح حفغع
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( اقخقح اقداري والمالغ )
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     رؤية في مؤتمر (من هم أهل السنة؟)     

سادل الفاقوي  
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الزقم  تاتثى  غروزظغ  حمسئ 
الععابغ
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تسنيم  وكالة  مع  خاص  حوار  في  الحمود  ماهر  الشيخ   (١)

  ٠٧/٠٩/٢٠١٦
بين   “ اإلسالمي  الشيشان   “ مؤتمر  مقال:  المعلومة،  موقع   (٢)

التجاذبات، ٠٨/٠٩/٢٠١٦
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"
شمعة  غروزني،  مؤتمر  مقال:  عدنان/  أحمد  العرب/  موقع   (١)
تتحدى الظالم، االثنين ١٩ سبتمبر/ ايلول ٢٠١٦، العدد: ١٠٣٩٩.

اسالمية  سجاالت  الشيشان:  مؤتمر  مقال:  قصير/  قاسم   (٢)
النبأ  شبكة  قصير،  قاسم  المستقبلية/  تداعياته  من  وتخوف 

المعلوماتية (٣٠٨) ٢٠١٦-٠٩-١٥ .

طظ عط أعض السظئ؟ 
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اسالمية  سجاالت  الشيشان:  مؤتمر  مقال:  قصير/  قاسم   (٣)
النبأ  شبكة  قصير،  قاسم  المستقبلية/  تداعياته  من  وتخوف 

المعلوماتية (٣٠٨) ٢٠١٦-٠٩-١٥ .
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األشاعرة  صراعات  يشعل  «الشيشان»  مؤتمر  مقال:   (١)
والسلفيين من جديد/ موقع البوصلة/ متابعات ٢٠١٦/٨/٣١ .

(٢) المصدر ذاته .  

      
     
      
     
      



ردود شسض غاضئئ
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األشاعرة  صراعات  يشعل  «الشيشان»  مؤتمر  مقال:   (٣)
والسلفيين من جديد/ موقع البوصلة/ متابعات ٢٠١٦/٨/٣١ .
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شمعة  غروزني،  مؤتمر  مقال:  عدنان/  أحمد  العرب/  موقع   (١)
تتحدى الظالم/ االثنين ١٩ سبتمبر/ ايلول ٢٠١٦، العدد: ١٠٣٩٩ 

.
تسنيم  وكالة  مع  خاص  حوار  في  الحمود  ماهر  الشيخ   (٢)

. ۰۷/۰۹/۲۰۱٦
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لمثعإ  جــغــاجــغــئ  طــخــالــح 
جطفغ 
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موقع  التجاذبات،  بين   “ اإلسالمي  الشيشان   “ مؤتمر  مقال:   (٣)
المعلومة ٠٨/٠٩/٢٠١٦، يوسف تيلجي …
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شمعة  غروزني،  مؤتمر  مقال:  عدنان/  أحمد  العرب/  موقع   (١)
تتحدى الظالم/ االثنين ١٩ سبتمبر/ ايلول ٢٠١٦، العدد: ١٠٣٩٩.
(٢) مقال: يوسف تيلجي … مؤتمر “ الشيشان اإلسالمي “ بين 

التجاذبات، موقع المعلومة ٠٨/٠٩/٢٠١٦،
اسالمية  سجاالت  الشيشان:  مؤتمر  قصير/  لقاسم  مقال   (٣)
النبأ  شبكة  قصير،  قاسم  المستقبلية/  تداعياته  من  وتخوف 

المعلوماتية (٣٠٨) ٢٠١٦-٠٩-١٥ .
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(٤) مقال لقاسم قصير/ مؤتمر الشيشان: سجاالت 
اسالمية وتخوف من تداعياته المستقبلية/ قاسم قصير، 

شبكة النبأ المعلوماتية (۳۰۸) ۰۹-۲۰۱٦-۱٥ .
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      نظرة على مؤتمر الشيشان.      

خقح سئث المعثي التطع.

     
     
       
   

      

  
       
 

     
     

       




       


      
      
   
      
        
      

     
      
     
     
   
      

…

دواشع المآتمر جغاجغًا ودغظغًا.
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جسض  طظ  الععابغئ  اجاشراب   
(الحغسئ) طظ اعض السظئ.


      
      

    


        
      
      



  


      
       
         
      
       




   
      
       
       

 






      
      

       


      
      





      
      




 
      
      


      
        



10031

 
      
         
       
   
  
     
                

طالةثغُث شغ المآتمر؟
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تراجع اقزعر!
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      التوتر في العالقات األمريكية السعودية؟      

رغاض طةغث
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وخاـــاطــا..
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