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دافــــــعــــــت الــــنــــاشــــطــــة الـــحـــقـــوقـــيـــة 

الــيــمــنــيــة تـــوكـــل كــــرمــــان عــــن دور 

املرأة اليمنية وثورتها على الظلم 

بعد أن خرجت في مظاهرات تندد 

بتسلط الحاكم واستبداده، حيث 

عبرت عن قدرتها ومقدرتها على 

توفير الحلول القادرة على تغيير 

الصورة النمطية التقليدية التي 

تطبع املرأة في اليمن.

وقــالــت تــوكــل الــتــي كــانــت تتحدث 

خـــالل الجلسة الــثــانــيــة مــن الــيــوم 

الثاني مــن أعــمــال منتدى أميركا 

املــــــــرأة  والـــــعـــــالـــــم اإلســـــــالمـــــــي إن 

اليمنية سابقا كــان عنوانها هو 

املــنــزل أو األدوار التقليدية التي 

ظــلــت حــكــرا عليها، وأشــــارت إلــى 

املــرأة اليمنية كانت في ميدان  أن 

التظاهر، حيث أعلنت عن نفسها 

فـــي ســـاحـــة الـــحـــريـــة أمـــــام رئــاســة 

الــــــــــــوزراء، ورفــــعــــت شــــعــــار حــريــة 

الــتــعــبــيــر والــــحــــق فــــي الـــتـــظـــاهـــر، 

ونوهت بأن هذه املظاهرات كانت 

تـــضـــم بـــضـــع نــــســــاء، وكــــــان الــجــو 

الــــعــــام هــــو الـــضـــحـــك عـــلـــى هــــؤالء 

الـــنـــســـوة فـــي مــجــتــمــع يـــؤمـــن بــأن 

صوت املرأة عورة.

وقالت إن الحاكم املستبد عندما 

هـــاجـــم االخــــتــــالط وقــــيــــادة املـــــرأة 

للسيارة من أجــل التشويش على 

حــــضــــور املـــــــــرأة فـــــي املــــظــــاهــــرات، 

اســـــتـــــمـــــرت املــــــــــــرأة الــــيــــمــــنــــيــــة فــي 

ــــــتــــــظــــــاهــــــر فـــــــــي اعــــــتــــــصــــــامــــــات  ال

أسبوعية، حيث كــان االعتقاد أن 

الــــــدور الــحــقــيــقــي هــنــا فـــي ســاحــة 

الــتــحــريــر، وجـــرى اســتــدعــاء امللكة 

بلقيس وأروى كــقــيــادات نسائية 

عرفها اليمن.

ونــــوهــــت تـــوكـــل بــنــتــائــج الــربــيــع 

العربي التي لبت إرادة الشعوب 

فــي الــحــريــة والــتــحــرر مــن الحاكم 

الـــــغـــــاشـــــم، واعـــــتـــــبـــــرت أن هـــــؤالء 

املــــــاضــــــي، وال بــد  أصــــبــــحــــوا مـــــن 

مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى طــــي صــفــحــتــهــم 

والــــتــــطــــلــــع إلـــــــى املـــســـتـــقـــبـــل وفــــق 

نــــظــــرة مـــتـــفـــائـــلـــة تــــــــروم تــحــقــيــق 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــحـــريـــة وإرادة 

الـــشـــعـــوب فـــي االخـــتـــيـــار. وركــــزت 

بـــاقـــي املــــداخــــالت خــــالل الــجــلــســة 

الــثــانــيــة ملــنــتــدى أمــيــركــا والــعــالــم 

اإلســــالمــــي عــلــى قــضــيــة الــتــغــيــيــر 

االجـــتـــمـــاعـــي وقـــــوة الــفــاعــلــني من 

غــيــر قــطــاعــات الـــدولـــة فــي إحـــداث 

هذا التغيير ومواجهة التحديات 

الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة واالقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 

واالجتماعية عبر مبادرات مدنية 

وخيرية.

وســـلـــطـــت الــجــلــســة الــــضــــوء عــلــى 

بــعــض الــتــجــارب فـــي املــجــتــمــعــات 

اإلسالمية مثل مؤسسة «أخــوات 

اإلســــــــالم» فــــي مـــالـــيـــزيـــا، وشــبــكــة 

الـــعـــمـــل اإلســـــالمـــــي «إيــــــمــــــان» فــي 

الـــواليـــات املــتــحــدة، وشــبــكــة «آغـــا 

خان» للتنمية في باكستان.

وتـــــحـــــدثـــــت الـــــســـــيـــــدة زيـــــنـــــة نــــور 

مـــؤســـســـة «أخــــــــــوات إســـــــــالم» عــن 

تــجــربــة مــؤســســتــهــا الـــتـــي تــكــافــح 

مـــــن أجـــــــل ضــــمــــان حــــقــــوق املـــــــرأة 

املسلمة، فيما تطرق السيد رامي 

نشاشيبي املدير التنفيذي لشبكة 

العمل اإلســالمــي «شيكاغو» إلى 

عمل الشبكة ودورهــا االجتماعي 

وجــــهــــودهــــا فـــــي دمــــــج املــســلــمــني 

خــصــوصــا املــهــاجــريــن مــنــهــم في 

املجتمع األميركي.

وتـــحـــدث الــســيــد إقـــبـــال نــــور علي 

عـــن شــبــكــة «آغـــــا خـــــان» للتنمية 

الــتــي تعمل فــي أكــثــر مــن 30 بلدا، 

فـــي حـــني تــطــرقــت الـــســـيـــدة تــوكــل 

كــرمــان إلـــى جــهــود املــــرأة اليمنية 

بشكل خاص والعربية بشكل عام 

فـــي إحـــــداث الــتــغــيــيــر والــتــحــوالت 

الجارية في العالم العربي.

وأشـــــار املــتــحــدثــون إلـــى الــظــروف 

الــــــتــــــي دعـــــتـــــهـــــم إلـــــــــى االنـــــــخـــــــراط 

فــــي الـــعـــمـــل االجـــتـــمـــاعـــي وقـــيـــادة 

الـــــتـــــحـــــوالت والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 

أثـــنـــاء ســعــيــهــم للتغيير  واجــهــتــم 

واآلثــــــــار املــحــتــمــلــة لـــهـــذا الـــحـــراك 

االجتماعي على املدى الطويل.

ومــــن املـــقـــرر أن تـــتـــنـــاول الــجــلــســة 

الثالثة غدا التغيير االستراتيجي 

«تحديات جيوسياسية جديدة» 

وذلــــك بــالــتــركــيــز عــلــى الــتــحــوالت 

الـــســـيـــاســـيـــة فــــي شــــمــــال إفــريــقــيــا 

الــشــرق األوســــط، وكيف  ومنطقة 

ســتــؤثــر عـــوامـــل مــثــل «الــنــهــوض 

االقــتــصــادي فــي الــصــني والــهــنــد» 

فــــي دول مــثــل  وعــــــدم االســــتــــقــــرار 

أفـــغـــانـــســـتـــان وبـــاكـــســـتـــان ومــلــف 

إيـــــــــــــران الــــــــنــــــــووي عـــــلـــــى الــــعــــالــــم 

اإلسالمي.

كــمــا تــنــاقــش الــجــلــســة الــتــحــديــات 

الــجــيــوســيــاســيــة الــرئــيــســيــة الــتــي 

تلوح في األفق وبالتحديد الوضع 

في سوريا واحتماالت استئناف 

املــــــــفــــــــاوضــــــــات الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة-

اإلسرائيلية في املستقبل القريب.

يشار إلى أن جدول أعمال منتدى 

أمـــيـــركـــا والــــعــــالــــم اإلســـــالمـــــي فــي 

الــتــاســعــة يتضمن ثــالث  نسخته 

جلسات عامة، إضافة إلى جلسات 

نــقــاشــيــة، إلـــى جــانــب مــجــمــوعــات 

عـــمـــل مــغــلــقــة تــبــحــث الـــعـــديـــد مــن 

الــقــضــايــا املــطــروحــة عــلــى أجــنــدة 

املنتدى.

الدوحة - قنا »

وصـــف الــســيــد إرمــــان جــوثــمــان، رئــيــس مجلس الــنــواب 

اإلقليمي في إندونيسيا، العالقات الوثيقة التي تربط 

بني بــالده ودولــة قطر باملمتازة، مؤكدًا تطلع الجانبني 

إلى تطويرها واالرتقاء بها في شتى املجاالت بما فيه 

مصلحة البلدين وشعبيهما.

ونــوه السيد جوثمان فــي حديث خــاص أدلــى بــه اليوم 

لوكالة األنباء القطرية (قنا) على هامش مشاركته في 

أعمال منتدى أميركا والعالم اإلســالمــي بفندق الريتز 

كــارلــتــون، بــحــرص دولـــة قطر على عقد دورات املنتدى 

على مدى السنوات املاضية وحتى اآلن.

وقال إن املنتدى يكتسب أهمية كونه يسعى إلى معالجة 

أي ســــوء فــهــم فـــي الـــعـــالقـــات بـــني الـــطـــرفـــني وتــصــحــيــح 

املــعــلــومــات املــغــلــوطــة الــتــي قــد تــشــوه صـــورة كــل منهما 

لدى اآلخــر. ورأى أن املنتدى أصبح يضطلع بــدور مهم 

وحيوي في هذا الخصوص غير أن املسألة تحتاج إلى 

وقت وجهود مضاعفة ومشتركة حتى يتم القضاء على 

أسباب االختالف والحد منها. 

ولفت إلى أن اإلسالم دين تسامح وسالم وينشد العدل 

والتآخي والديمقراطية التي ينادي بها الغرب. 

وأعرب السيد جوثمان عن الفخر واالعتزاز بما تشهده 

دولــة قطر حاليا بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ 

حمد بــن خليفة آل ثاني أمير الــبــالد املــفــدى مــن نهضة 

تـــنـــمـــويـــة فــــي كـــافـــة املـــــجـــــاالت االقـــتـــصـــاديـــة والــعــلــمــيــة 

والثقافية واالجتماعية وغيرها.

وقــال في هذا السياق «ال يسعني وأنــا أزور قطر للمرة 

الثانية بعد زيارة مماثلة عام 2008 إال أن أشيد بالتطور 

الــســيــاســي واالقــــتــــصــــادي واالجـــتـــمـــاعـــي الـــالفـــت الـــذي 

تشهده قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ 

حــمــد بــن خليفة آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى الحكيمة 

الذي لم يدخر وسعا في خدمة قضايا األمة اإلسالمية 

الوقوف إلى جانب الحق اإلسالمي والعربي في املحافل 

اإلقليمية والدولية»، واصفا هذا الدور باملهم واإليجابي 

ألبعد الحدود.

ومضى إلى القول «من هنا نحن فخورون بقيادة سمو 

األمير لبالده وبما لقطر من وزن وثقل ومكانة دولية 

الفاعلة في قضايا األمــن والسلم  مرموقة وإسهاماتها 

الدوليني». وأضــاف «سمو األمير من وجهة نظرنا هو 

رجل دولة حكيم ذو رؤية بعيدة ومثال للقيادة الرشيدة 

الواعية املحبة لشعبها وأمتها، وقد التقيته مرتني هنا 

عـــام 2008 ولــــدى زيـــارتـــه إلنــدونــيــســيــا لــذلــك نــلــمــس أن 

الشعب القطري يبادله نفس الود واملحبة التي يحظى 

بها أيضا في العالم العربي واإلسالمي».

وعــبــر الــســيــد إرمـــــان جــوثــمــان فـــي حــديــثــه لــــ (قـــنـــا) عن 

لــفــوز قطر بتنظيم نهائيات كأس  ســعــادة إندونيسيا 

الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم عــــام 2022، واعــتــبــر ذلــــك فــــوزًا لكل 

إلـــى أن قــطــر تتمتع ببنيات  املسلمني والـــعـــرب. مــشــيــرًا 

تحتية قوية مكنتها من استضافة العديد من األحداث 

واملناسبات الكبرى املهمة.

وحول امليادين االستثمارية التي يمكن لكل من الدوحة 

وجاكرتا التعاون فيها مستقبال، أوضح رئيس مجلس 

الــنــواب اإلقــلــيــمــي فــي إنــدونــيــســيــا أنــهــا تشمل مــجــاالت 

االســتــثــمــار والــبــنــى التحتية وقــطــاع االتـــصـــاالت حيث 

اتــصــاالت قطر (كيوتل) اآلن فــي بــالده،  تستثمر شركة 

بينما افتتح بنك قطر الوطني فرعًا له هناك.

ونــــــوه بــاملــعــامــلــة الــطــيــبــة الـــتـــي تــحــظــى بـــهـــا الــجــالــيــة 

اإلنــدونــيــســيــة فـــي قــطــر مـــن جــانــب الــســلــطــات والــشــعــب 

ألــف إندونيسي يعملون مع  القطري، وقــال إن نحو 30 

إخوانهم القطريني للمساهمة في تنمية قطر ويلقون 

من أشقائهم كل احترام وتقدير. 

الــقــضــيــة  بــــقــــاء  كــــــان  مــــا إذا  بــــشــــأن  وردا عـــلـــى ســـــــؤال 

الفلسطينية دون حل سيؤثر على العالقات األميركية 

اإلســـالمـــيـــة، قــــال الــســيــد جــوثــمــان إن بـــــالده تـــؤيـــد حل 

الــدولــتــني فلسطينية وإســرائــيــلــيــة تــعــيــشــان فــي ســالم 

الــذي  الــعــادل والشامل  جنبًا إلــى جنب. مــؤكــدًا أن الحل 

يـــرضـــي جــمــيــع األطـــــــــراف ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة الــضــمــانــة 

الحقيقية ألمن واستقرار املنطقة.

مسؤول إندونيسي: قطر تشهد نهضة 
تنموية شاملة

كرمان: املرأة اليمنية كسرت الصورة التقليدية

الدوحة - محمد عيادي »

أكـــــد املــــشــــاركــــون فــــي أول جــلــســة مــن 

فعاليات اليوم الثاني ملنتدى أميركا 

والــــعــــالــــم اإلســـــالمـــــي بـــفـــنـــدق الـــريـــتـــز 

كــــارلــــتــــون صــــبــــاح أمـــــس عـــلـــى الـــــدور 

الـــكـــبـــيـــر لـــلـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون فــــي دعـــم 

الــتــواصــل بــني اإلنــســانــيــة بشكل عــام، 

مــشــدديــن على أهمية وســائــل اإلعــالم 

في التقريب بني الشعوب ودفع حركة 

الــتــطــور الــثــقــافــي والــرفــع مــن مستوى 

الوعي.

وشــــــــدد ولــــتــــر بـــــاركـــــس مـــنـــتـــج أفـــــالم 

واملدير التنفيذي لشركة 

«باركس- ماكدونالد / األمة الصورة» 

فـــــي مــــداخــــلــــتــــه عــــلــــى أهــــمــــيــــة تـــعـــزيـــز 

الثقافي لتحسني العالقة بني  التبادل 

الـــغـــرب والـــعـــالـــم الــعــربــي واإلســـالمـــي 

وتــقــلــيــل هــامــش الـــخـــالفـــات، قــائــال إن 

«فـــهـــم اآلخــــــر يـــبـــدأ مــــن الـــتـــعـــرف عــلــى 

حــضــارتــه»، مــؤكــدا فــي الــســيــاق نفسه 

أهــمــيــة الــشــراكــة بـــني أمــيــركــا والــعــالــم 

الـــعـــربـــي فــــي الـــصـــنـــاعـــة الــســيــنــمــائــيــة 

الــقــدرات املحلية  واملساعدة على بناء 

في املنطقة.

وأوضــــــح املـــتـــحـــدث أن لــلــشــركــة الــتــي 

يـــــديـــــرهـــــا عـــــالقـــــة وشـــــــراكـــــــة وصـــفـــهـــا 

بالرائدة في املنطقة مع دولة اإلمارات 

الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة فــــي مـــجـــال إنـــتـــاج 

األعـــمـــال الــتــلــفــزيــونــيــة، مــتــوقــعــا الــبــدء 

يــتــنــاول قضايا  فــي تــصــويــر مسلسل 

حقوقية وقــانــونــيــة محلية بميزانية 

كبيرة من شأنها رفع مستوى وسقف 

اإلنــــــتــــــاج الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي فـــــي مــنــطــقــة 

الخليج.

وأشار إلى أن سيناريو العمل املذكور 

حــــــــول قــــصــــة تـــــــــدرس ابــــنــــتــــه فــــــي كــل 

الــحــقــوق مـــن إنـــجـــاز كــاتــب ســيــنــاريــو 

غــربــي بالتعاون مــع شــبــاب مخرجني 

إمــاراتــيــني، منوها إلــى أن الــجــودة في 

العمل الفني هي نتاج قــدرة العاملني 

فـــــي املـــــجـــــال عـــلـــى املــــالحــــظــــة لـــلـــواقـــع 

واملـــراقـــبـــة الــدقــيــقــة ملـــا يــحــدث حولهم 

وفي مجتمعهم، قائال نحن ال نتعامل 

كــنــشــطــاء بــــل نــــحــــاول عـــــرض الـــواقـــع 

(نــــــزاعــــــات وصــــــراعــــــات مـــــوجـــــودة فــي 

املجتمع).

وزاد أن العمل السردي واإلخـــراج أمر 

إلــــى أن عملية  يــتــطــلــب خـــبـــرة، الفـــتـــا 

املــواهــب يليه إفساح  تدريب وتطوير 

املجال للشباب اإلماراتي في التجربة 

املــــذكــــورة لـــلـــوصـــول ملــرحــلــة يــقــدمــون 

فــيــهــا إبـــداعـــهـــم وتــعــبــيــرا عـــن ذاتـــهـــم، 

مــؤكــدًا فــي الــوقــت نفسه أن الــشــراكــات 

في املجال الفني والسينمائي تسعى 

لتمكني السينمائي واملــخــرج العربي 

من اللغة السينمائية العاملية ليكون 

لعمله أثر في الثقافات األخرى.

وبـــدأ خــالــد أبــوالــنــجــا املــمــثــل وصــانــع 

أفالم وناشط، مداخلته بالتعقيب على 

ما ختم به باركس مداخلته، حيث أكد 

أن املهم في العمل السينمائي والفني 

بــشــكــل عـــــام هــــو الــــصــــدق والــتــعــاطــف 

الــعــمــل  واملـــــوهـــــبـــــة، مـــــشـــــددا عـــلـــى أن 

الفني يتكلم بلغة املشاعر اإلنسانية 

وهي أداتــه في إيصال رسالته للعالم 

الــحــدود ومــتــجــاوزة لكل  مخترقة كــل 

العوائق.

وفي السياق نفسه قال املتحدث -الذي 

برز كناشط مع دخول محمد البرادعي 

للمشهد السياسي املصري- إنه يحزن 

لــعــدم مــعــرفــة الــنــاس بــتــاريــخ الثقافة 

الــعــربــيــة، ويعتقدون  والــفــن باملنطقة 

أن إنتاج األفالم بالشرق األوسط جاء 

بعد هوليوود أو ما شابه، في حني أن 

املنطقة عرفت إنتاج أفــالم جيدة قبل 

هوليوود باألبيض واألسود من قبيل 

فيلم «أريــد حــال» الــذي طــرح موضوع 

قــــانــــون األحــــــــوال الــشــخــصــيــة بــمــصــر 

في السبعينيات، داعيا الغرب للقيام 

ببحث عن تاريخ املنطقة فيما يتعلق 

الــحــديــث عــن جلب املعرفة  بالفن قبل 

الفنية والسينمائية لها.

وتــــــأســــــف أبــــوالــــنــــجــــا لـــــعـــــدم مـــعـــرفـــة 

كــثــيــريــن بـــتـــراثـــهـــم الـــفـــنـــي والــثــقــافــي 

ــــيــــوود، قـــــائـــــال، لــن  واالنـــــبـــــهـــــار بــــهــــول

يــتــحــدث عـــن قــصــتــك إال فـــنـــك، مــشــيــرًا 

في الوقت نفسه لتجربة شباب كانوا 

يــتــلــقــون مــن الــنــاس رســائــل تعبر عن 

اتــجــاه واقعهم،  رغباتهم ومشاعرهم 

ويــحــولــونــهــا لــعــمــل مــســرحــي يكتفي 

فــقــط بــالــوقــوف عــلــى الخشبة وقـــراءة 

تلك الرسائل في إطار تجربة «مسرح 

حـــكـــي» الـــتـــي مــنــعــت مـــع الـــعـــرض في 

املسارح بفعل الرقابة.

الـــشـــبـــاب عــرض  بــعــض ذلــــك  وزاد أن 

بعض تلك األعمال في ساحة التحرير 

أيام الثورة ومنهم من استشهد فيها، 

مؤكدًا أن التجربة املذكورة جزء أصيل 

من الثقافة العربية، وأن الذي يحكي ال 

يموت، مشيرًا إلى ما يعاب على العمل 

السينمائي والتلفزيوني العربي من 

ســلــبــيــات بــاملــقــارنــة مـــع أعـــمـــال أخـــرى 

في تركيا وغيرها، راجــع للمسؤولني 

والقائمني على ذلــك املــجــال وكسلهم، 

والـــذيـــن يــحــتــاجــون -عـــلـــى حـــد قــولــه- 

لثورة تسقطهم.

واقـــتـــرح أبــوالــنــجــا عــلــى الــســيــاســيــني 

دراســــــــــة الــــفــــنــــون كــــجــــزء مـــــن عــمــلــيــة 

لــيــكــونــوا ساسة  تكوينهم وإعـــدادهـــم 

وصناع قرار، مشيرًا إلى أن السياسيني 

ومراكز األبحاث والدراسات لم تتوقع 

أبدًا حصول الثورات في أي من البلدان 

التي سقط فيها حكام وتــهــاوت فيها 

األنـــظـــمـــة، وحـــتـــى وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 

األميركية قال إن نظام مبارك قوي.

لـــــكـــــن الـــــفـــــنـــــانـــــني مــــــــن خــــــــــالل عــــمــــال 

ســيــنــمــائــيــة وفــنــيــة تــوقــعــوا -يــضــيــف 

املـــتـــحـــدث- أن أمــــرا مـــا ســيــحــصــل وأن 

تغييرا سيحدث ألن عملهم قائم على 

املــشــاعــر اإلنــســانــيــة والــصــدق، مشددا 

على أن الفن والثقافة هما مفتاح فهم 

الــشــعــوب، وأن هـــذا املــوضــوع مــن أهــم 

املواضيع في برنامج املنتدى.

واعـــتـــبـــر أبـــوالـــنـــجـــا أن الـــنـــقـــاش حــول 

عــــالقــــة الــــديــــن بـــالـــفـــن نــــقــــاش مــفــتــعــل 

ومصطنع، مستبعدا أن يكون لتغير 

طــبــيــعــة األنـــظـــمـــة الــســيــاســة وهــيــمــنــة 

اإلسالميني أن تؤثر على العمل الفني 

والسينمائي، ألن أروع األفالم أنتجت 

وصـــنـــعـــت فــــي أســـــــوأ الــــفــــتــــرات، وألن 

لرقابة لن توقف الفنان بشكل عام، بل 

أكــثــر ذكـــاء فــي طـــرح قصته  ستجعله 

دون أن تتعرض للقص واملــنــع، الفتا 

إلــى أنها ليست املرة  في الوقت نفسه 

األولــــى الــتــي يــحــاكــم فيها عـــادل أمــام 

على عمل فني وكانت هناك مضايقات 

عـــلـــى الـــفـــنـــانـــني لـــكـــن الــــنــــاس لــــم تــكــن 

تعرف ذلك.

لـ «�» قال أبوالنجا،  وفي تصريح 

إن» الــتــخــوفــات مـــن جــمــاعــة اإلخــــوان 

املسلمني ال تقتصر فقط على الفنانني 

بــــل مــــن عــــمــــوم الــــنــــاس فــــي املــجــتــمــع 

املــدنــي، ألن تاريخهم غير ديمقراطي 

وفـــيـــه كــثــيــر مـــن الـــســـريـــة ووجــــــود في 

السلطة يقلق الناس املناصرة للدولة 

املدنية والديمقراطية».

وفيما تــأســف ألن اإلخــــوان املسلمون 

بــقــي عــمــلــهــم مـــحـــصـــورا ملــــدة طــويــلــة، 

حال دون تطورهم بشكل ديمقراطي، 

قــال إنــهــم فــي حــاجــة لقليل مــن الوقت 

كما حصل فــي تــونــس والــتــعــاطــي مع 

املــدنــي، مؤكدًا في تصريحه،  املجتمع 

أن الجماعة املذكورة في مأزق حقيقي. 

وأضاف بناء على صداقاته مع بعض 

أبــنــاء الجماعة، يــعــرف بأنهم وجــدوا 

أنــفــســهــم فـــجـــأة بــعــد طــــول مــنــع أمـــام 

فــرصــة هــم غــيــر جــاهــزيــن لــهــا، مشيرًا 

إلــى أن مشكلة عــدم وفــائــهــم بعهدهم 

ملا قالوا إنهم لن يترشحوا للرئاسة، 

جـــعـــل الـــجـــمـــيـــع يـــتـــشـــكـــك بـــوعـــودهـــم 

بــالــنــســبــة الحــــتــــرام الـــفـــن والـــحـــريـــات 

وغير ذلك بحيث فقد الثقة.

وكــان رئيس مجلس إدارة «مجموعة 

الــفــنــي والتلفزيوني  لــإلنــتــاج  مــوبــي» 

سعد محسني قــد تــحــدث عــن املشهد 

اإلعالمي في أفغانستان موضحا أنها 

عــرفــت منذ عــام 2011 فــرصــة وصفها 

بالرائعة في املجال اإلعالمي بعد حال 

فقر وفراغ كبيرين.

وقــــال فــي مــداخــلــتــه، إنـــه تــم مــن خــالل 

الـــخـــرائـــط الــبــرامــجــيــة تــطــويــر الــعــمــل 

التلفزيوني عبر بــرامــج القــت نجاحا 

الــــعــــالــــم ووجــــــدت  فـــــي عــــــدد مـــــن دول 

لــهــا صـــدى كــبــيــرا داخــــل أفــغــانــســتــان، 

منوها لألهمية الكبيرة للتلفزيون في 

تعريف املشاهدين بالوضع واملشهد 

الــــســــيــــاســــي، خـــــاصـــــة فـــــي ظـــــل حـــالـــة 

وجـــــود فـــســـاد فـــي الـــنـــظـــام األفـــغـــانـــي، 

لــة السياسيني  وذلـــك مــن خـــالل مــســاء

واملــســؤولــني، وتعرية الفساد وتزوير 

االنتخابات. وأكد محسني أن اإلعالم 

يـــقـــوم بـــــدور مــهــم ونـــوعـــي فـــي مــجــال 

التوعية بحقيقة ما يجري في الواقع، 

كاشفا أنه لم تكن له أي خبرة إعالمية 

أو مــنــهــجــيــة عـــنـــد ولـــــوجـــــه لــلــمــجــال 

اإلعـــالمـــي لكنه حـــرص عــلــى أن يكون 

أمينا في مناقشة القضايا وتفسير ما 

تم التوصل إليه.

وأوضـــح املــتــحــدث األفــغــانــي أن إنتاج 

مــحــتــوى مــحــلــي مــكــلــف بــشــكــل كــبــيــر، 

مــحــذرا فــي الــوقــت نفسه مــن التمويل 

الــــخــــارجــــي رغـــــم أنـــــه مــفــيــد عـــلـــى حــد 

تـــعـــبـــيـــره، وبــــــرر تـــحـــذيـــره بــاســتــغــالل 

التمويل بدعم محتوى معني للتسويق 

أو ما وصفه بـ «البروباجندا».

وحــيــث إن املــشــاهــد ذكــي وال يقبل أي 

دخــــيــــل، دعـــــا مــحــســنــي إلـــــى ضـــــرورة 

التعامل بحكمة مع املانحني ومسألة 

التمويل.
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