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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

أحمد عز :أعاني من العواصف
الترابية في "أبوعمر المصري"

مارفل تقدم شخصية فتاة محجبة
في سلسلة أفالم أفينغرز

وفاة بطلة أفالم "سوبرمان"

آدم يغني تتر مسلسل هيفاء
وهبي "لعنة كارما"
عبير

يوا�ص��ل النجم امل�رصي �أحمد عز ت�ص��وير م�شاهده
يف م�سل�س��ل "�أبوعمر امل�رصي" داخل �إحدى املناطق
ال�ص��حراوية يف القاهرة ،متهيداً لعر�ضه يف رم�ضان
املقب��ل .وق��ال ع��ز � ،إن م�ش��اهد ال�ص��حراء تظهر يف
الن�ص��ف الثاين من احللقات ،م�ض��يف ًا �أنه ا�ض��طر �إىل
ت�ص��ويرها يف هذا التوقيت متا�شي ًا مع طبيعة العمل،
�إال �أن��ه يع��اين م��ن ح��رارة الطق���س املرتفعة و�أ�ش��عة
ال�شم�س احلارقة والأتربة ،بح�سب قوله.
وي�ش��ارك يف بطولة "�أبوعمر امل��صري" �أروى جودة
و�أم��ل بو�شو�ش��ة ونادية كون��دا وفتح��ي عبدالوهاب
و�ص�بري فواز ومنذر رياحنة وحممد �سالم� ،سيناريو
وحوار مرمي نعوم و�إخراج �أحمد خالد مو�سى.
ك�ش��ف منت��ج �سل�س��لة �أف�لام "�أفيغ�نرز" ،كيف��ن فيجي،
�أن ا�س��توديوهات مارف��ل ب�ص��دد تق��دمي �أول �شخ�ص��ية
حمجب��ة �ض��من �ش�ص��يات �سل�س��لة الأبط��ال اخلارقني،
املق��رر طرحه��ا الع��ام الق��ادم .وم��ن املقرر �أن جت�س��د
�شخ�ص��ية "كماال خ��ان" ،املمثل��ة البوليودي��ة بريانكا
�ش��وبرا ،وهي �إحدى ال�شخ�ص��يات الأ�سا�س��ية يف �سل�سلة
�أفالم املنتقمون ،وهي ملراهقة باك�س��تانية ت�س��كن يف
مدين��ة نيوجري�س��ي الأمريكي��ة ،والتي تعترب �شخ�ص��ية
الر�س��ون والتي جت�س��دها النجم��ة كارول دانفرز مثلها
الأعلى ،بح�سب ما ذكر موقع �إك�سربي�س .ويوا�صل اجلزء
الثالث من �سل�س��لة �أفالم �أفينغرز ،ت�صدره �شباك التذاكر
للأ�س��بوع الثالث على التوايل حمقق�� ًا ايرادات جتاوزت
 61مليون دوالر.

شمس الدين :محقون هم
من يقدمون على االنتحار

ن��شرت الفنانة ال�س��ورية عبري �ش��م�س الدي��ن تعليقًا عرب ح�س��اباتها على
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي� ،أثارت من خالله ق�ض��ية ع��دم حب النا�س
وخ�صو�ص��ا الأقرباء ،ما يدفع بع�ض النا���س لالنتحار ،وقالت
لبع�ض��هم،
ً
حمقون ه��م من يقدمون عل��ى االنتحار  ..لأنّ هناك م��ن يكره �أن
عب�ير ِ :
يراهم �سعداء ..وبخا�صة الأقرباء
و حت��ضر عب�ير ه��ذا املو�س��م ببطول��ة م�سل�س��ل البيئ��ة ال�ش��امية "ح��رمي
ال�ش��اوي�ش" للمخ��رج �أ�س��عد عي��د ،حيث ت�ؤدي �شخ�ص��ية "حكم��ت" ،وهي
زوجة ال�ش��اوي�ش الأوىل ولها �سيطرتها الكبرية على احلارة وعلى كل من
حوله��ا ،وهي �شخ�ص��ية ذكية وتدير الأم��ور بطريقة ممتازة ،بالإ�ض��افة
�إىل م�ش��اركتها ببطولة م�سل�س��ل "وهم" للمخرج حممد وقاف ،فيما ت� ّأجل
عر���ض م�سل�س��ل "فر�ص��ة �أخ�يرة" ،و"�أوالد ال��شر" اللذي��ن ت�ش��ارك عبري
ببطولتهم��ا ،بالإ�ض��افة �إىل �إعادة عر�ض م�سل�س��ل "وردة �ش��امية" ،الذي
ُعر�ض على القنوات امل�ش ّفرة قبل مدة ،وت�شارك عبري يف بطولته.

هوليوود

عقّبت املمثلة الربيطانية �إميا وات�سون على ال�ساخرين من الو�شم اخلاطئ ،الذي �أطلت به يف حفل توزيع جوائز الأو�سكار� .أمام �سخرية عدد من رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ،من
كتابة وات�سون ال�سم حركة "تاميز �أب" بطريقة خاطئة ،وهي " "Times Upبدال من "� ،"Time's Upأعلنت مازحة عرب "تويرت" عن حاجتها مل�صحح لغوي.

والسينما الروسية
في عمل تاريخي

تن��وي �رشك��ة "باراماون��ت" الهوليوودي��ة العمالق��ة التعاق��د م��ع
املخرج الرو�س��ي� ،ألك�س��اندر رودنيان�س��كي ،لت�ص��وير عمل �سينمائي
ناطق باللغة الرو�سية ،يف مو�سكو ،هو الأ�ضخم من نوعه يف التاريخ
وي�ش��كل امل�رشوع �أول عمل �س��ينمائي ناطق باللغة الرو�سية ،وممول
م��ن �أكرب ا�س��توديوهات هولي��وود الأمريكي��ة .كما ين��درج امل�رشوع
اجلديد �ض��من فئ��ة م�سل�س�لات "الدراما النف�س��ية هذا وي�ص��ور العمل
الدرام��ي يف العا�ص��مة مو�س��كو ،وه��و م��ن �إخ��راج الرو�س��ي� ،أندريه
زيفاغينت�س��يف ،وم��ن �إنت��اج ال�رشك��ة الفتي��ة،"AR Content" ،
التابع��ة للمخرج رودنيان�س��كي ،والتي �أن�ش��ئت بغر���ض تطوير �أفكار
�س��ينمائية جدي��دة وخالق��ة ،كذل��ك كتابة وتطوي��ر ال�س��يناريوهات.
ويه��دف امل��شروع الأمريكي-الرو�س��ي املرتق��ب �إىل جت��اوز احلدود
التقليدية وجعل ال�س��ينما الرو�س��ية �أكرث عاملية ،و�أكرث تنوعا ثقافيا.
وهذا يعود �إىل نوعية املو�ضوع املختار،

فيم فيندرز يعرض فيلمه الوثائقي عن البابا فرنسيس في كان
ال يلب��ي فيل��م في��م فين��درز الوثائق��ي ع��ن البابا فرن�س��ي�س
تطلعات البع�ض لعمل فني ينتقد ر�أ�س الكني�س��ة الكاثوليكية،
فاملخ��رج الأمل��اين الكبري يعلنه��ا �رصيح��ة �أن فيلمه تعبري
عن احلب لرجل يحرتمه .و�س��بق لفيندرز احلائز على جائزة
ال�س��عفة الذهبي��ة ملهرج��ان كان ال�س��ينمائي ال��دويل ع��ام
 1984عن فيلم "باري�س ،تك�سا�س" ،تقدمي عدد من الأفالم
الوثائقية الناجحة مثل "بوينا في�س��تا �سو�ش��يال كلوب" عن
ال�س��احة الغنائية يف كوبا و"بينا" عن م�ص��ممة الرق�ص��ات
بينا باو�ش ،ويتناول فيندرز يف �أفالمه الوثائقية مو�ضوعات
يولع بها هو على امل�س��توى ال�شخ�صي .وقال فيندرز يف كان
حي��ث كان العر�ض الأول لفيلمه "البابا فرن�س��ي�س "�إيه مان
�أوف هيز ووردز"" :مل �أرغب يف تقدمي فيلم ينتقده فالآخرين
يفعلون ذلك ب�شكل جيد للغاية والتلفزيون يفعل ذلك دائماً".

و�أ�ض��اف�" :أفالمي الوثائقية تعبري عن احلب والولع ب�ش��يء
ما �أريد �أن �أريه للعامل� ،أعتقد الآن �أنه ال يوجد من ميلك �شيئ ًا
ليقول��ه لن��ا �أهم م��ن البابا لذل��ك �أردت تقدمي ه��ذا" "نعي�ش
يف زم��ن يفتق��ر متام ًا �إىل الأخ�لاق .وزعما�ؤنا ال�سيا�س��يون
وقادتن��ا ذوو النف��وذ �أق��زام عندم��ا يتعلق الأمر بامل�ش��اعر،
ف���أردت �أن �أجع��ل هذا العم�لاق يتحدث �إلينا" وت��وىل البابا
فرن�س��ي�س ،وا�س��مه احلقيق��ي خورخ��ي ماري��و برجوجلي��و
وول��د يف الأرجنتني عام  ،1936البابوي��ة عام  2013بعد
اال�س��تقالة غري املتوقع��ة للبابا بنديكت واختار البابا ا�س��م
فرن�س��ي�س الأ�سيزي الذي ي�ص��فه فيندرز ب�أنه "ثوري" لعمله
من �أجل الفقراء والطبيعة ،و�صور فيندرز مقابلتني مع البابا
متت��د كل منهما �س��اعتني وحتدث فيهما الباب��ا مبا�رشة �إىل
الكامريا

لضمان االنتشار
احجز اعالنك االن
االعالن في جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن في الموقع قــــــسم  PDFبصورة دائمة
يعرض االعالن على الموقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

رحب النقاد بان�ضمام فيلم "�سولو� :إيه �ستار وورز �ستوري"
�إىل عامل حرب النجوم ومنحوا تقييمات �إيجابية ب�شكل عام
للفيلم الذي يحكي �أ�ص��ول �إحدى �أ�ش��هر ال�شخ�صيات يف ذلك
العامل .وح�ص��ل الفيلم على  71يف املئ��ة على موقع "روتن
توميت��وز" الذي يجم��ع �آراء النقاد  ،وهو الي��وم الذي ن�رشت
فيه �أول تقييمات للفيلم قبل عر�ضه جماهريي ًا وعاملي ًا يوم
 23مايو (�أيار)  .وخا�ض الفيلم رحلة �ص��عبة لكي ي�ص��ل
�إىل ال�شا�ش��ة ،فقد مت ا�ستبعاد املخرجني الأ�صليني فيل لورد
وكري���س ميلر يف منت�ص��ف مرحل��ة الإنت��اج ،وطلبت �رشكة
ديزين من املخرج احلائز على جائزة الأو�س��كار رون هاورد
�أن ين�ضم للإ�رشاف على عمليات �إعادة الت�صوير املكثفة.
وق��ال النق��اد الذي��ن �أعجب��وا بالفيل��م �إن ه��اورد جن��ح يف
�ص��ناعة فيلم مرح �سري�ضي املهوو�سني بهذا العامل ،ويج�سد
�أل��دن �إريرناي��خ ( 28عام ًا) �شخ�ص��ية �س��ولو التي ا�ش��تهرت
ب�أداء هاري�س��ون فورد لها يف ثالثية حرب النجوم الأ�صلية
الت��ي بد�أت عام  .1977ويلعب �إريرنايخ دور �س��ولو وهو ال
يزال �ش��اب ًا يافع ًا يف م�س��تهل تدريبه لي�ص��بح طيارا عندما
يت��ورط يف مهم��ة حمفوفة باملخاط��ر ،ون��ال �أداء �إريرنايخ
ا�ستح�س��ان النقاد لأنه �أدى ال�شخ�صية بطريقته دون �أن يقلد
ف��ورد .وقال ب��وب مونديلو م��ن �إذاعة نا�ش��يونال ريبابليك
"الأمور تبدو م�ضطربة يف البداية لكن هناك حيوية يف �أداء
�إريرنايخ ومبجرد �أن ي�ستقر يف الدور تلمع عيناه".

للمرة االولى عبد الحسين عبد الرضا
خارج الماراثون الرمضاني

توفيت املمثلة مارجو كيدر ،التي ا�ش��تهرت ب�أداء دور
لوي�س لني يف �سل�سلة �أفالم "�سوبرمان" يف ال�سبعينات
والثمانينات ،عن عمر يناهر  69عام ًا .وقالت كاميال
فلوك�س��مان باين���س ،مديرة �أعم��ال كي��در� ،إن املمثلة
توفيت يف ه��دوء �أثناء نومها يوم الأحد املا�ض��ي يف
بيتها يف ليفينج�ستون بوالية مونتانا ،ومل تذكر �سبب
الوف��اة وظهرت كي��در التي ولدت يف كندا يف �أكرث من
 70فيلم�� ًا وبرناجم ًا تلفزيوني ًا ،من بينها "ذا جريت
وال��دو بي�بر" و"�آميتيفي��ل ه��ورور" ،وم�سل�س��ل �أطفال
تلفزي��وين �أنت��ج يف  2014ونال��ت عنه جائ��زة �إميي.
وبد�أت كيدر م�شوارها يف التمثيل وهي يف الع�رشينات
م��ن عمرها ونالت �ش��هرة دولية ب�أداء دور ال�ص��حفية
اجل�سورة لوي�س يف فيلم "�سوبرمان" يف عام ،1978
�أعلن��ت النجم��ة هيفاء وهبي ع��ن انتهاء املطرب
�آدم م��ن ت�س��جيل ت�تر �أغنية م�سل�س��لها الرم�ض��اين
القادم "لعنة كارما" ،عرب ح�سابها على �إن�ستغرام.
كم��ا �أعل��ن �آدم عرب ح�س��ابه ،انتهائه من ت�س��جيل
ترت �أغنية م�سل�س��ل النجم��ة اللبنانية هيفاء وهبي،
والأغني��ة حتمل ا�س��م "خ�س��ارة" وهي م��ن كلمات
حمم��د وزي��ري و�أحم��د املالك��ي و�أحل��ان حمم��د
وزيري وتوزيع حممد مدحت.
امل�سل�س��ل بطولة هيفاء وهبي� ،أحمد �ص��يام ،نبيل
عي�س��ى ،با�س��ل ال��زارو ،وجمموع��ة م��ن الفنانني،
وت�أليف عبري �سليمان و�إنتاج ممدوح �شاهني.

إشادة نقدية بفيلم "سولو"
أحدث أفالم حرب النجوم
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تفتق��د الدرام��ا الرم�ض��انية ه��ذا العـ��ام �أح��د �أه��م رموز
الفن اخلليجي والعربي ،و�ص��احب امل�ش��وار الكبري الزاخر
بالعطـاء ،وامل�س�يرة الفنية املتميزة التي امتدت خم�س��ة
عقـ��ود ،ق َّدم خاللها �أعم��ا ًال درامية خال��دة التزال باقية
يف الذاكرة ،خا�ص��ة يف �شهر رم�ض��ان املبارك ،ر�سم بها
االبت�سامة على الوجوه ملا ميلكه من موهبة قل نظريها.
�إنه الفنان عبداحل�س�ين عبدالر�ض��ا ،ال��ذي كانت �إطاللته
التلفزيوني��ة الأخ�يرة ع�بر م�سل�س��ل "�س��يلفي  ،"3حي��ث
�ش��ارك يف حلقة من جزئني بعنوان "قلب �أبوي" ،قا�سمه
البطولة فيها النجم نا�رص الق�صبي ،الذي عمل معه �أي�ض ًا
يف "�أبو املاليني" امل�سل�س��ل الذي حقَّق جناح ًا كبرياً على
�ض ع��ام ،2013
وع ِر َ
م�س��توى اخلليج والوط��ن العربيُ ،
و�ش��كَّل الفنان��ان ثنائي�� ًا رائع�� ًا وجمي� ً
لا يف العمل ،ويف
رم�ض��ان  2014ق َّدم عبدالر�ض��ا م�سل�سل "العافور" ،كما
ق َّدم م�سل�س� ً
لا �إذاعي ًا القى جناح ًا منقط��ع النظري بعنوان
"مول الهوايل" عام  ،2017هذه الأعمال كانت �آخر ما
قدمه النجم الرائع قبل وفاته.
وبع��د �أكرث من خم�س��ة عقـ��ود من ظهوره على ال�شا�ش��ات
وعرب �أثري الإذاعات� ،س��نفتقد هذا الع��ام للمرة الأوىل يف
الدراما الرم�ض��انية النجم عبداحل�س�ين عبدالر�ضا ،الذي
يع��د من �أه��م ال�شخ�ص��يات امل�ؤث��رة يف اخللي��ج والوطن
العربي ،و�س��يفتقد امل�شاهدون تلك الب�س��مة اجلميلة التي
كان ير�س��مها عل��ى الوج��وه ب�إطالالت��ه "خفيف��ة الظل"
يف الدرام��ا الرم�ض��انية ،عل��ى �أن اجلميع لن ين�س��ى تلك
الأعم��ال اخلال��دة الت��ي قدمه��ا ط��وال م�س�يرته الفني��ة،
وجعل��ت من��ه النج��م املطل��وب عل��ى ال�س��احة الفني��ة
اخلليجية.

"أزمة التنوير العراقي :دراسة في الفجوة ما بين المثقفين والمجتمع"
الجورنال – متابعة

تكت�س��ب درا�س��ة الباح��ث ف�لاح رحي��م املعنون��ة�" ،أزمة
التنوي��ر العراق��ي :درا�س��ة يف الفج��وة م��ا ب�ين املثقف�ين
واملجتم��ع"� ،أهميتها من الط��رح املميز حول وجود فجوة
م��ا ب�ين املثق��ف العرب��ي يف الع��راق وم��ا ب�ين املجتمع
العراق��ي .كم��ا يط��رح الكت��اب �أهمي��ة و�آف��اق التنوير يف
املجتمع العربي والإ�س�لامي ب�ش��كل عام والعراقي ب�ش��كل
خا���ص .ه��ذا املفه��وم ال��ذي يواج��ه حتدي��ات جذرية يف
�أيامنا هذه ،ويف عق��ر داره كما يقول فالح رحيم .يعر�ض
رحيم لتجارب تنويرية عربية خمتلفة .ثم يركز يف قراءته
عل��ى �أربع جتارب تنويرية يف العراق ،ويحلل �أزمة الفجوة
ما ب�ين املدار�س التنويري��ة التي متثلها التج��ارب الأربع
وم��ا بني املجتم��ع وال�س��لطة وتط��ور مراح��ل التنوير :ما
قبل احتالل الع��راق ومن التغيري الذي رافقه ،والذي جتلى
ب�سقوط �سيادة الدولة ،ومن ثم يف مرحلتي احتالل العراق
وحتريره .يقدم رحيم الدرا�سة يف �أزمة التنوير العراقي يف
�ستة ف�ص��ول هذا بالإ�ضافة �إىل مقدمة وخامتة .ي�رشح يف
الف�ص��لني الأول والثاين مفه��وم الفج��وة و�أنواعها ،وواقع
حركة التنوي��ر العربي والواقع العربي ال�سيا�س��ي .ومن ثم
يدخ��ل اىل درا�س��ة �أربع حاالت ل��دى رواد التنوير العراقي
وخا�صة يف ما يتعلق باخلطط ال�رسدية يف كتابة التاريخ
العراق��ي ،ويعترب الف�ص�لان الأوالن الأ�س��ا�س ال��ذي يبني
علي��ه الكاتب ��شرح احلالت الأربع .بداي��ة ،يعترب رحيم �أن
�أزم��ة التنوير العربي ت�أت��ي من ارتباطه املبدئي بالتنوير
الغرب��ي وباحل�ض��ور الإ�س��تعماري الأوروب��ي يف ال��دول
العربية .وارتبط ت�صاعد الأزمة مع ا�ستفحال مظاهر الفقر
والتخل��ف وفقدان ال�س��يادة .وبعد الإ�س��تقالل كانت معظم
احلكوم��ات العربي��ة ذات طاب��ع ع�س��كري تبق��ي الدين يف
الهام�ش .غري �أنها متى احتاجت ،كانت ت�ستعني باملوروث
الديني واملجتمعي من �أجل دعم �رشعيتها.
يب��د�أ رحي��م النقا���ش مبفه��وم الفج��وة ب�ين املثقف�ين

واملجتم��ع ،حي��ث ي�ص��ف الوقائ��ع العربي��ة بالعجائبية،
وله��ذا عالقة باحتالل العراق والربي��ع العربي ،الذي خلق
�أزمة ما بني املفاهيم الثالثة� ،أال وهي املثقفف وال�س��لطة
واملجتم��ع ،والت��ي �ش��هدت جميعه��ا حت��والت عميق��ة يف
طبيعتها وراهنيتها ويف امل�سافات الفا�صلة ما بينها.
وهذه التحوالت مل تنطلق من فكر فل�سفي و�سيا�سي نا�ضج
يجعله��ا تع��ي �أهدافه��ا .وال ميك��ن التعري��ف بنتائج هذه
التحوالت ،وذلك ا�س��تناداً �إىل درا�س��ة طرحها الأ�س��تاذ يف
القان��ون من جامعة ييل ،بول خان والذي يقول ،واحلديث
هنا ب�ش��كل عام� ،إنه ال ميكن ح�س��اب الربح واخل�س��ارة يف
الث��ورة �إال بع��د مرور وقت من الزمن عليه��ا .والأمر الثاين
ال��ذي يتعلق بالثورات �أنها لي�س��ت جمرد �أف��كار تطرح يف

املقاه��ي ،لأن��ه يف اللحظ��ة الت��ي ين��زل فيه��ا النا�س �إىل
ال�ش��وارع ف�إن املرء ي�ض��ع حياته مو�ض��ع رهان ال تعرف
عواقب��ه .ولك��ن يف املب��د�أ ،ي��رى رحي��م �أن �أوائ��ل نتائ��ج
الإنتفا�ضات العربية �أنها ه ّزت ال�صورة التقليدية ال�ساكنة
ما ب�ين املثق��ف واملجتمع وال�س��لطة ،هذا بالإ�ض��افة �إىل
املتدين.
ظهور �صورة املثقف
ّ
هن��اك �أنواع م��ن الفجوات الت��ي حتدث ما ب�ين العنا�رص
الثالث��ة ،ولكن يعود الكاتب �إىل درا�س��ة هذه الفجوات بناء
عل��ى الدرا�س��ات الغربي��ة ويق��وم ب�إ�س��قاطها عل��ى الواقع
العرب��ي وبالتايل على الواقع العراقي .وهذه الفجوات هي:
الفج��وة الليبريالي��ة ،والتي تزامنت مع انت�ش��ار القراءة يف
�أوروبا يف القرن التا�سع ع�رش ،والتي حدثت نتيجة للثقافة
الإ�س��تهالكية ال�ضيقة التي انت�رشت ما بني جمتمع الطبقة
الو�س��طى ،مم��ا �أبق��ى الثقاف��ة يف املجتمع��ات الأوروبية
بعي��دة ع��ن ال�رصاع��ات الطبقي��ة والإجتماعي��ة والنزع��ة
الإ�س��تهالكية .غ�ير �أن ه��ذا ال��كالم ،ال ينطب��ق عل��ى ثورة
�س��تينات القرن الع�رشي��ن يف الغرب والت��ي كانت �أظهرت
التماي��ز احلاد م��ا بني املجال الثقايف م��ن جهة واملجال
احلكومي والإقت�صادي من جهة �أخرى.
الفج��وة الثاني��ة ،ه��ي الفج��وة املارك�س��ية .وهي نا�ش��ئة
ب�س��بب ما اعترب موقف كارل مارك�س يف كتابه "املثقفون
والإ�ش�تراكية" ،وال��ذي ي�ؤكد فيه على احلتمي��ة التاريخية
لإنتهاء الر�أ�س��مالية .غري �أن مارك���س يف موقفه هذا ي�ؤكد
عل��ى دور الوع��ي الث��وري يف العملي��ة احلتمي��ة لإنته��اء
الر�أ�سمالية .ولكن الربوليتارية ،التي هي مو�ضوع التغيري
و�أدات��ه ،تفتق��ر �إىل الوعي املطلوب لإحداثه لأنها �ض��حية
الإ�س��تغالل والتجهي��ل واحلرم��ان ،مم��ا �أفقده��ا قابليتها
النقدي��ة .يف هذا الإطار ميكننا عر���ض ما حتدث عنه ديك
بيل��ز ح��ول الإغ�تراب ال�سيا�س��ي ويدعو �إىل تبي��ان خيانة
املثقفني .ويرى بيلز يف الإنتخابات والتمثيل الدميقراطي
�أن��ه ف�س��حة ملجموع��ة من الأح��زاب والق��وى ،وهي فجوة
تف�صل ما بني الأحزاب واملجتمع ،الذي تدعي متثيله.
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