
08 الثــــورةسربغ ودولغ

شنت مجلة "ليزانروكوبتيبل" 
الثقافية الفرنسية هجوما عنيفا 
ــد السعودي محمد  عىل ويل العه
ــرش  ــه ين ــدة ان ــان، مؤك ــن سلم ب
ــوىض بمنطقة الرشق األوسط  الف
يف حني يعتقد نفسه بأنه املصلح 

األكرب. 
ووجهت املجلة يف مقال للكاتب 
ــوان: ”كيف يخدع  بيار بوشو بعن
ــالم؟"،  ــل اإلع ــان وسائ ــن سلم ب
ــوار املطول  ــادات الذعة للح انتق
ــي  ــب األمريك ــراه الكات ــذي أج ال
ــع ويل العهد  ــان م ــاس فريدم توم
ــه  في ــدح  امت ــذي  وال ــودي  السع
ــان يف محاربة  ــن سلم ــة اب سياس
ــة "نيويورك  ــاد عرب صحيف الفس

تايمز" .
إىل  ــه  مقال يف  ــب  الكات ــار  وأش
ــارض يف جامعة  ــني للمح تغريدت
ــال  ــت، ق ــاس بريي ــربة" توم "إيدن
ـــ "الربيع  ــا يسمى ب ــا إن م فيهم
ــة  ملح ــة  كحاج ــاء  ج ــي  العرب
ــاك الكثري  ــة، وأن هن للديمقراطي
ــىل  ــات ع ــس يف التعليق ــن اللب م
ــف  فكي ــودي،  السع ــد  العه ويل 
ــص أن يكون مصلحا  يمكن لشخ

ونقيضه يف نفس الوقت".
ــة  ــب إن "السعودي ــال الكات وق
ــة  ــام 2016 حمل ــذ الع ــدأت من ب
ــا،  لصورته ــج  للرتوي ــة  إعالمي
ــال  ــار إىل مق ــذا اإلط ــار يف ه وأش
يف  ــة  الفرنسي ــد"  بجريدة"لومون
ــىل استهداف  ــارس 2016 ركز ع م
ــا، إذ استفادت  السعودية لفرنس
ــال  مج يف  ــة  املختص ــاالت  الوك
ــدوالرات  ــن ماليني ال ــق م التسوي
ــاض لتحسني  ــي قدمتها الري الت

صورتها يف الخارج.
ــدة تحوالت  ــت املقال إىل ع ولف
ــة خالل الفرتة  شهدتها السعودي
ــة 2030"  ــدءا من "رؤي ــرية ب األخ
ــاح  بالسم ــرورا  م ــة،  االقتصادي
ــوال  ــارة وص ــادة السي ــرأة بقي للم
ــن رجال األعمال  باعتقال عدد م
ــة محاربة الفساد،  واألمراء بتهم
ــا  مل ــد  العه ويل  ــة  خط ــار  إط يف 
ــة"،  اململك ــث  بـ"تحدي ــي  سم
وتساءل الكاتب ما املقصود بهذا 

"التحديث"؟
وتناولت املجلة موقف الباحث 

يف  ــة  الدولي ــاث  األبح ــز  مرك يف 
باريس ستفيان الكروا، الذي رأى 
ــودي أدرك  ــد السع أن "ويل العه
ــذ زمن  ــع يتغري، فمن ــأن املجتم ب
هناك أغلبية صامتة مؤيدة لحق 
ــم  ــا "ل ــادة"، مضيف ــرأة يف القي امل
ــوى بمسايرة  ــم ابن سلمان س يق

جريئة ملجتمع يتطور".
ــة 2030"،  ــا يتعلق بـ"رؤي وفيم
ــان  ك إذا  ــه  أن ــث  الباح ــرب  اعت
ــان  ــن سلم ب ــد  ــص محم تشخي
ــري  تث ــه  حلول ــإن  ف ــا،  صحيح
ــل أن  ــة األوىل قب ــام للوهل االهتم
ــا  م ــل  ك أن  إىل  ــام  االهتم ــت  يلف
ــن أفكار،  ــك الرؤية م تضمنته تل
ــب  مكات يف  ــاص  أشخ ــا  حرره

مؤسسات استشارية يف الواليات 
ــىل دراية بسيطة  املتحدة، وهم ع
ــاف  وأض ــودي"،  السع ــع  بالواق
ــرية عندما  ــا كب ــاك شكوك أن "هن
ــق األمر بالنتائج املستقبلية  يتعل

لهذه الرؤية".
هذا وجرت العادة يف السعودية 
ــني  ب ــوازن  ت ــاك  هن ــون  يك أن 
ــوع  بتن ــح  يسم ــا  مم ــاب،  األقط
ــود نقاشات يف وسائل  اآلراء ووج
التواصل االجتماعي وعىل رأسها 

موقع تويرت.
ــني األخريين  لكن وخالل العام
ــدادي  االستب ــع  الطاب ــن  هيم
ــت موجة االعتقاالت، إذ  وتضاعف
ــت السلطات السعودية عىل  عمل

ــدول يف محيطها  ــد بعض ال تقلي
ــىل رأسها مرص حيث  القريب وع
يقبع اآلف النشطاء يف السجون.

ــام  "النظ إن  ــروا  الك ــال  وق
ــن الفساد،  ــي م ــودي يعان السع
ــري  تس ــة  السياسي ــذه  ه ــق  ووف
ــني املحليني..  ــني الفاعل ــور ب األم
ــع  الجمي ــإن  ف ــذا  ــاق كه ويف سي
ــح  الواض ــن  ــاد، وم بالفس ــم  مته
ــض الشخصيات يف  ــع بع أن وض
ــاء شخصيات  ــون واستثن السج
ــر قرار  ــع إىل أن األم ــرى، يرج أخ
سيايس"، ولفت إىل ان السلطات 
ــة  ــرش الالئح ــم تن ــة "ل السعودي
ــي  الت ــات  للشخصي ــة  الرسمي
ــة تهم  ــا عىل خلفي ــرى إيقافه ج

ــل محاط  ــوع كك ــاد، واملوض الفس
بالتعتيم".

 ورأى صاحب املقال أن األزمات 
ــة محمد بن  ــي فجرتها سياس الت
ــني األخريين  العام سلمان خالل 
ــدوان عىل اليمن بقيادة  سواء الع
ــرة  املتوت ــا  أو عالقته ــة  السعودي
ــة  ــة الخليجي ــران أو األزم ــع إي م
ــر وأخريا  ــة عىل حصار قط املرتتب
ــوزراء اللبناني  استقالة رئيس ال
ــن الرياض وما  ــد الحريري م سع
أثارته من ردود فعل، كلها أمور ال 
ــول أن ويل العهد  تشجع عىل الق
ــود "ربيع  ــم بوج ــودي يله السع
ــىل العكس  ــد"، بل ع عربي جدي

من ذلك فهو أول محاربيه.
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مسرية "وفاء وانتصار ألسرى 
الحرية" يف الضفة الغربية

  
جدار  باتجاه  بلعني  قرية  وسط  من  شعبية  مسرية  أمس،  انطلقت 
يف  الشعبية  املقاومة  ألرسى  وانتصارا  وفاء  الجديد  والتوسع  الضم 

بلعني وعىل رأسهم األسري عبدالله أبو رحمة.
وشارك يف املسرية التي دعت إليها اللجنة الشعبية ملقاومة الجدار 
واالستيطان يف بلعني، وأهايل قرية بلعني، ونشطاء سالم ومتضامنني 

أجانب.
أرسى  وصور  الفلسطينية،  األعــالم  املسرية  يف  املشاركون  ورفع 
الهتافات  يرددون  وهم  القرية  شوارع  وجابوا  الشعبية،  املقاومة 
واألغاني الداعية إىل الوحدة الوطنية، واملؤكدة عىل رضورة التمسك 
جميع  رساح  وإطالق  االحتالل  ومقاومة  الفلسطينية،  بالثوابت 

األرسى والحرية لفلسطني والحرية ألرسى املقاومة الشعبية.
الجدار  بوابة  بقرع  الجديد  للجدار  وصولهم  عند  املتظاهرون  وقام 
اإلرسائييل  االحتالل  جنود  وقام  فيما  عليها،  شعارات  وكتابة 
بتصوير املتظاهرين من فوق األبراج العسكرية، واندلعت مواجهات 

بني املتظاهرين وجنود االحتالل.

األمم املتحدة تصّوت ضد تبعية 
القدس إلسرائيل

نيويورك/
مدينة  تبعية  ضد  ساحقة  بأغلبية  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  صوتت 
القدس لدولة إرسائيل، وسط أنباء عن قرب اعرتاف الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب بهذه املدينة عاصمة للدولة العربية.
وأكدت 151 دولة أثناء التصويت الذي أجري يف نيويورك أمس األول أنه ال 
صلة للقدس بإرسائيل، مقابل تسع دول ممتنعة وست داعمة، وهي إرسائيل 

نفسها والواليات املتحدة وكندا وجزر مارشال وميكرونيسيا وناورو.
تتخذها  خطوات  أي  أن  عىل  ينص  أممي  قرار  التصويت  أعقاب  يف  وصدر 
إرسائيل كقوة احتالل لفرض قوانينها وواليتها القضائية وإدارتها يف مدينة 
السلطات  لها، داعيا  القدس غري مرشوعة وتعترب الغية وباطلة وال رشعية 
اإلرسائيلية إىل احرتام الوضع القائم تاريخيا يف املدينة قوال وفعال، وخاصة 

يف الحرم القديس الرشيف.
من جانبه، أعرب الطرف األمريكي عن خيبة أمله من القرار الصادر، قائال إن 

هذا هو القرار األممي الـ18 املوجه ضد إرسائيل منذ بداية العام.
يف  املتواصل  إرسائييل  تواجد  تدين  أخرى  قرارات   5 مع  القرار  هذا  وصدر 

الجوالن املحتلة، ودعمته 105 دول مقابل 6 معارضة و58 ممتنعة.
جاء ذلك يف وقت أوردت فيه وسائل اإلعالم، نقال عن مصادر رسمية، أنباء 
عن قرب اعرتاف الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلرسائيل 

ونقله سفارة واشنطن من تل أبيب إىل هذه املدينة.


