دوشنبه  15آبان 1396

نگاه

ديپلماسی
فردا

بازی ائتالفها
فاروق نجمالدین

کارشناس ارشد علوم ارتباطات

دولت سعد الحریری ،محصول مصالحهای بود که
یکسالپیشمیاننیروهایسیاسیحاکمبرلبنان
منعقد شد؛ مصالحهای که یک پای آن را حزباهلل
لبنان تش��کیل داده بود .دوره ریاس��تجمهوری
میشل س��لیمان مدتها تمام شده بود و او حاضر
نبود دوره ریاست خود را تمدید کند .او حتی حاضر
نشد از مجوزهای قانونی مجلس��یها برای تداوم
ریاستش استفاده کند .پست ریاستجمهوری دو
سال تمام بدون متصدی مانده بود .نیروهای ائتالف
 14م��ارس ک��ه جری��ان المس��تقبل (ح��زب
س��عدالحریری) ،حزب سوس��یالیت ترقیخواه و
ق��وای لبن��ان را در برمیگیرد ،اصرار داش��ت که
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سمیر جعجع را کاندید ریاس��تجمهوری لبنان
کند؛ اما س��رانجام این حرف ائت�لاف  8مارس به
رهبری حزباهلل لبنان بود که به کرس��ی نشست
و میشلعون (رهبر مس��یحی همسو با حزباهلل)
را راهی کاخ بعبدا کرد .در مقابل ،نیروهای ائتالف
 8م��ارس پذیرفته بودند که کابین��های ائتالفی از
مجموع نیروها به ریاس��ت سعد الحریری تشکیل
شود .دولت حریری س��رانجام در نوامبر /آبان ماه
گذشته پس از کشوقوسهای فراوان رنگ حقیقت
به خود گرفت .با گذشت یک سال ،اکنون حریری
حس میکند که در تمام مدت ،قدرت کافی برای
اجرای تصمیماتش نداشته اس��ت .او حزباهلل را
مالمت میکند که دولتی در درون دولتش شکل
داده است .تظاهرات چند هفته پیش مردم حاشیه
بیروت موس��وم به «ضاحیه» نمونه بارزی از نفوذ
ح��زباهلل در امور اجرایی بود .موض��وع از این قرار
بود ک��ه ش��هرداری این منطقه طب��ق مصوبهای
دس��تفروشهای این منطقه را جم��عآوری کرد؛

اما دستفروشها و مردم س��اکن در منطقه ،تمام
اعتراضها و ش��عارهای خ��ود را متوجه حزباهلل
کردند .ما کاری به انگیزههای واقعی این اعتراضها
نداریم؛ اما حقیقت امر این است که ساکنان منطقه
طی سالهای گذشته میدانستند که تصمیمات
مربوط به این منطقه بدون جلب نظر تش��کیالت
حزباهلل صورت نمیگیرد .در سطح سیاستهای
کالن نیز عملیات گس��ترده ح��زباهلل در منطقه
هرس��ال واقع در مرز س��وریه نمونه بارز دیگری از
اقدامات مس��تقل از دولت بود که توسط حزباهلل
انجام گرفت؛ عملیاتی که سرانجام به بیرون راندن
نیروهای داعش از این منطقه انجامید .واحدهایی از
ارتش نیز در کنار نیروهای حزباهلل در این عملیات
شرکت داشتند ،اما غرفه فرماندهی عملیات گویا در
ستاد تشکیالت حزباهلل منعقد میشد .توافقهای
نهایی برای انتقال نیروه��ای باقیمانده داعش به
سمت شرق س��وریه نیز با طرفش��دن حزباهلل
صورت گرفت .اکنون اما س��عد الحریری از اینکه

«حزباهلل جنگ داخلی س��وریه را به درون لبنان
کشانده» به فغان آمده اس��ت .زخمها و دعواهای
گذشته دوباره س��ر باز کرده اس��ت« .سالحهای
حزباهلل باید تحت کنترل دولت باشد»و «حزباهلل
باید به صورت تشکیالت سیاسی درآید» و...
اغلب تحلیلگران سیاسی ،طرفدار محور مقاومت بر
این باورند که حریری با اس��تعفای خود قصد دارد
بازی را به هم بزند .برخی حتی پا را از این هم فراتر
مینهند و معتقدند که اس��تعفای او ممکن است
پیشزمینهای برای حمله مجدد اسرائیل به لبنان
بوده باش��د و از هم اکنون به این نتیجه رسیدهاند
که حزباهلل این بار با توجه به تسلیحات جدیدش
پیروزمند جنگ آین��ده خواهد ب��ود .عبدالباری
عطوان سردبیر روزنامه رأی الیوم مینویسد« :سؤال
این نیس��ت که حمله اسرائیل کجا صورت خواهد
گرفت؛ بلکه آن اس��ت که این حمله کی و چگونه
انجام خواهد شد» .به سادگی باید گفت که این نوع
از پیشگوییها بیش از آنکه تحلیل واقعیت باشد،

نيمنگاه

منطقه نیز در امان نخواهن��د بود اما پیام ترامپ
آنق��در واضح اس��ت که نی��ازی به رمز گش��ایی
دیپلماتیک ن��دارد؛ او بهصورت مس��تقیم ایران
را متهم به حمله نظامی به عربس��تان کرده است
و زمی��ن را برای پروژهای ب��زرگ در آینده آماده
میکند .نقش��های ک��ه احتماال ب��ا درگیرکردن
حزباهلل با جنگی جدید کلید خواهد خورد.

گزارش

بازداشتگسترده
شاهزادههای سعودی
به اتهام فساد
جامعه فردا :پادشاه عربستان سعودی دو تن
از مقامهای کلیدی در سیستم سیاستگذاری
و رهبری این کش��ور را تغییر داده و دس��تور
بازداشت شماری از شاهزادگان ،وزیران فعلی
و پیش��ین عربس��تان را به اتهام فس��اد صادر
کردهاس��ت .برآوردها حاکی از ایناس��ت که
تغییرات در راس��تای تحکیم پایههای قدرت
محمد بن س��لمان ،ولیعهد جوان آن کش��ور
انجام شدهاست.
گزارش ش��ده اس��ت که فرمان��ده گارد ملی
س��عودی و فرمانده نیروی دریایی این کشور
برکنار شدهاند .بنابر گزارش خبرگزاری دولتی
سعودی ،ملک س��لمان ،پادش��اه عربستان،
ش��اهزاده متعب بن عبداهلل ب��ن عبدالعزیز،
فرمانده گارد ملی و دریادار عبداهلل بن سلطان
بن محمد آل سلطان را بدون آن که توضیحی
رسما ارائه شود ،اخراج کرده است .متعب بن
عبداهلل ،فرمانده برکنار شده گارد ملی ،فرزند
ملک عبداهلل ،پادشاه فقید عربستان است.
براساس گزارش رسانهها ،صبح روز یکشنبه
 ۱۴آب��ان ،کمیته مبارزه با فس��اد عربس��تان
دستور بازداشت  ۱۱شاهزاده ،چهار وزیر فعلی
و دهها وزیر و مقام پیشین آن کشور نیز صادر
کرده است .رئیس کمیته مقابله با فساد محمد
بن س��لمان اس��ت .هنوز اتهامهای بازداشت
شدگان معلوم نیست .بنابر گزارش خبرگزاری
دولتی عربستان س��عودی ،این کمیته قدرت
صدور قرار بازداش��ت و ممنوعالخروج کردن
متهمان را دارد.
ن��ام و هوی��ت بازداشتش��دگان و جزئیات
اتهامه��ای واردش��ده به این افراد مش��خص
نشدهاست؛ اما خبرگزاری آسوشیتدپرس به
نقل از مقامهای شرکت «کینگ هولدینگ»
میگوید ولید بن طالل بن عبدالعزیز ،رئیس
این ش��رکت در میان بازداشتشدگان است.
ولید بن طالل بن عبدالعزیز ،میلیاردر سعودی،
یکی از ثروتمندترین افراد غرب آسیا است و در
شرکتهای مختلف از جمله توئیتر ،اپل ،بنگاه
خبری روپرت مرداک و یا شرکت خدمات مالی
«سیتیگروپ» سرمایهگذاری کرد ه است.
ب��ه گ��زارش ایلن��ا ،روزنام��ه آمریکای��ی
نیویورکتایم��ز در گزارش��ی درب��اره مکان
بازداشت ش��اهزادههای س��عودی که حکم
بازداشتشان شب گذش��ته به اتهام «فساد»
صادر شد ،گمانهزنی کرده است .نیویورکتایمز
نوشت ،عصر ش��نبه هتل «ریتز کارلتون» در
ریاض تخلیه شد .همزمان با این تخلیه ،برخی
اطالعات تأیید نش��ده بهدست آمده است که
این هتل احتماال برای بازداشت شاهزادههایی
که حکم حبسشان صادر ش��ده است ،مورد
اس��تفاده قرار میگیرد .این در حالی است که
امکان رزرور اینترنت��ی اتاقهای این هتل نیز
وجود ندارد.
نیویورکتایمز خاطرنشان کرد شایعاتی وجود
دارد مبنی بر اینکه امکان پرواز هواپیماهای
خصوص��ی در فرودگاههای عربس��تان وجود
ندارد تا بدی��ن ترتیب تجار مظنون ،نتوانند از
کشور فرار کنند.
دو وزیر تازه نیز از طرف پادشاه عربستان برای
وزارتخانههای کلیدی در امور امنیت داخلی
و اقتصادی آن کش��ور تعیین ش��دهاند .بنا بر
اعالمیه رسمی از سوی پادشاهی عربستان که
در تلویزیون دولتی العربیه منتشر شده ،خالد
بن عیاف ،بهجای شاهزاده متعب بن عبداهلل،
فرمانده��ی گارد ملی (الح��رس الوطنی) را
بهعهده گرفتهاست .گارد ملی عربستان یکی
از سه ش��اخه اصلی نیروهای مسلح آن کشور
است و تحت نظارت وزارتخانهای بههمین نام
اداره میشود.
در ب��ازهای از زمان ،و پیش از اوجگیری قدرت
محمد بن س��لمان ،ولیعهد فعل��ی ،از متعب
بن عبداهلل بهعنوان یک��ی از چهرههای اصلی
رهبری احتمالی عربس��تان ،نام برده میشد.
متعب بن عبداهلل ،واپس��ین عضو مس��تقیم
خانواده ملک عبداهلل ،پادشاه پیشین عربستان،
ب��ود که کنترل ی��ک بخش مهم از دس��تگاه
رهبری عربستان را برعهده داشت.
پیش از این در تابس��تان گذشته خبرگزاری
رویت��رز در گزارش��ی در مورد جری��ان تغییر
ولیعهد عربستان و جابهجایی قدرت از محمد
بن نائف به محمد بن س��لمان ،به نقل از منابع
س��عودی گزارش داده بود تنها سه نفر با این
جابهجایی مخالفت کردهاند؛ نماینده خانواده
ملکعبداهلل در رأس دستگاه رهبری ،شاهزاده
محمدبنسعد و وزیر پیشین کشور.
مل��ک عب��داهلل ب��ن عبدالعزیز آل س��عود،
دوازدهمی��ن فرزند عبدالعزیر آل س��عود ،در
بهمن ماه  ۱۳۹۳درگذشت.

نوعی گمانهزنی اس��ت که جه��ت کوبیدن رقیب
سیاسی به کار میرود.
مهمتر از هر چیز ،آن است که نیروهای ذیربط باید
راهکار مناسبی برای ورود به مرحله بعد ارائه دهند.
لبنان به قول ولید جنبالط «کوچکتر و ضعیفتر
از آن اس��ت که عواقب تنشهای بزرگ سیاسی و
نظامی را تحمل کند» .بهترین سیاستی که تاکنون
از متالشی شدن لبنان جلوگیری کرده ،خودداری
آن از ورود به بحرانهای منطقهای بوده اس��ت .به
اعتقاد من حزباهلل لبنان درعینحال که وفاداری
خود را به مقاومت نشان داده ،این منطق را به خوبی
فهمیده و علیرغم برخی ش��عارها ،هیچگاه برای
بروز بحران پیشدستی نکرده است .اگر این منطق
از سوی نیروهای داخلی و نیز منطقهای درک شود،
میتوان انتظار داشت که لبنان این بار نیز از بحران
عبور کند .لبنان دو سال بدون رئیسجمهور سپری
کرد و چه بسا مدتی هم بتواند بدون دولت ،اما بدون
بحران سپری کند.

روشنکردن آتش

عک�س :وبس�ایت
دولت لبنان

صحنهآرایی ریاض ،واشنگتن و تلآویو در شب فتنه

آغاز جنگ سوم
مرتضی سیمیاری
روزنامهنگار

«شب
مخوفی بود،
نخستوزیر
استعفا داد،
یمن به ریاض
موشک
شلیک کرد و
پرنسسهای
عربستانی
هم بازداشت
شدند»

«شب مخوفی بود ،نخستوزیر استعفا داد ،یمن
به ریاض موش��ک ش��لیک کرد و پرنسسهای
عربس��تانی هم بازداش��ت ش��دند» اینها را علی
هاشم ،روزنامهنگار «شبکه المیادین» در توئیتر
خود نوشته اس��ت ،اما آثار حوادث روی داده در
این شب س��خت تا مدتها ادامه خواهد داشت،
درس��ت مانند ش��بی که عبد ربه منصور هادی،
رئیسجمهور یمن از کاخ معاشیق به ریاض رفت
و ای��ران را متهم کرد ،ک��ه در یمن آتش تفرقه را
افروخته است.
س��عد حریری نیز انگار همین شیوه را برای خود
انتخاب کرده است ،او در تلویزیون العربیه ظاهر
ش��د و ادعاکرد« :لبنان در چنگ ایران اس��ت و
ایران به هر جا که میرود وحش��ت و ویرانی بهبار
میآورد ».او میگوید ،میروم تا سرنوشت پدرم را
تجربه نکنم .اما دولت یازده ماهه او با بدهی و فساد
همچنان باقیمانده است .لبنان آنقدر تحت فشار
قرار دارد که بودن یا نبودن حریری برایش فرقی
نداشته باشد ،کشوری که دوسال رئیسجمهور

نداش��ت و حاال میتواند دو یا س��ه سال یا حتی
بیش��تر نخس��توزیر هم نداشته باش��د .بیروت
پایتخ��ت لبنان بیش از آنکه درگیری سیاس��ی
برایش اهمیت داش��ته باشد ،جمعآوری زبالهها
از سطح ش��هر را میخواهد .بعد از پایان نمایش
تبلیغاتی حری��ری ثامر صباحان ،وزیر مش��اور
عربس��تان در امور خلیج ف��ارس و منتقد صریح
ایران ،در مصاحبهای ادعا کرد« :حزباهلل حزب
شیطان اس��ت ،هرچند ما حریری را تحریک به
استعفا نکردیم .و اگر او بازگردد سرنوشتی شبیه
پدرش خواهد داش��ت ».اش��اره او به ترور رفیق
حریری در سال  2005در روز ولنتاین است ،در
آن زم��ان حزباهلل متهم به این اقدام ش��ده بود،
حزباهلل لبنان ام��ا در واکنش به این موضوع در
بیانیهای میگوید «عربس��تان بهدنبال فتنه در
لبنان است».
پای سوریه در میان است

اما عربستان از چه چیزی عصبانی است که حریری
را هم وارد معادالت کرده است؟ پیش از استعفای
حریری چندتن از مقامات ارشد دولت باراک اوباما
گفته بودند که برخی پیامهای هماهنگشده در

واشنگتن و ریاض برای مقابله با ایران ایجاد شده
است .روزنامه گاردین مینویسد« :احتمال دارد
استعفای حریری شرایطی ایجاد کند که اسرائیل
با حزباهلل مواجه نظامی پیدا کند؛ درست شبیه
جنگ سخت س��ال  »2006.گاردین روز گذشته
اما پرده از تحول سیاسی مهمی برداشت و نوشت:
«پیروزیهای میدانی ارتش س��وریه و متحدان
آن باعث ش��ده تا عربستان حس کند همهچیز را
از دست داده است .مایک پامپیو ،رئیس سازمان
سیا و مش��اوران امنیت ملی کاخ سفید ،ترامپ را
متقاعد کردهاند که باید بهگونهای مانعی برای این
موفقیتها ایجاد کرد ».طی چند هفته گذش��ته
زمین بازی در س��وریه چرخش مهمی پیدا کرده
اس��ت ،پیروزی در دیرالزور و نی��ز ورود نیروهای
حشدشعبی به منطقه القائم این احتمال را بهوجود
آورده اس��ت که ایران بهزودی به مدیترانه دست
پیدا میکند و از سوی دیگر اسد بر تمامی مرزهای
کش��ورش احاطه خواهد یافت .در این پیروزیها
حزباهلل نقش مهمی داش��ته اس��ت .پاکسازی
مرزهای لبنان از تروریستها توسط این سازمان
سیاس��ی -نظامی صورت گرفت��ه و آنها در طول
مسیر درهرود فرات موانع را برداشتهاند .مقامات

سعودی بهویژه محمد بنسلمان چندینبار قبل
از اس��تعفا ،با سعد حریری دیدار کردهاند و بهنظر
میرس��د آنها او را به س��متی بردهاند تا با ایجاد
شکاف شیعه و سنی فضای سیاسی درون لبنان را
بر علیه حزباهلل آماده کنند .در واقع عربستان با
هماهنگی با دونالد ترامپ ،میخواهد یک ائتالف
جدید ایجاد کند و خود را برای حمله به حزباهلل
آماده کند؛ ائتالفی که البته مهمانی همیش��گی
هم دارد؛ اسرائیل بدش نمیآید اینبار با شرکای
عربی وارد میدان ش��ود .عربستان بر طبل جنگ
در منطقه میکوبد؛ انعکاس صدای آن نیز در دور
و نزدیک خاورمیانه ش��نیده میشود؛ استعفای
حریری پژواک همین صدای عربس��تان اس��ت.
عبدالباری عطوان ،س��ردبیر روزنام��ه رأیالیوم
مینویس��د« :فضای کنونی لبنان ش��بیه فضای
قبل از حمله اس��رائیل به جنوب این کش��ور در
سال  ۱۹۸۲است با یک تفاوت اساسی و آن اینکه
حزباهلل سازمان آزادیبخش فلسطین نیست».
دوئل پاتریوت و بالستیک

در هم��ان لحظ��ات که حری��ری اس��تعفا داد،
موشک بالستیک یمنی بهسوی فرودگاه ریاض
ش��لیک ش��د ،البته موش��ک رهگیری و منهدم
ش��د .عربس��تانیها میگویند این موشک برای
ری��اض پی��ام دارد ،دونال��د ترامپ که در س��فر
به ش��رق آس��یا بهس��ر میبرد ادعا کرد« :از نظر
من حمله به عربس��تان کار ایران بوده اس��ت اما
سامانه ضدموشکی ما بر آن غلبه کرد ».هرچند
که حوثیها میگویند پیام ما روش��ن بود و این
موشکها ،پاسخی به حضور نظامی عربستان در
یمن است و نهتنها ریاض بلکه سایر پایتختهای

لبنان کشور توافقات شگفتانگیز است ،حریری
ش��علههای جنگ س��وم در لبنان را روشن کرده
است؛ این نوسیاستمدار در ریاض میگوید ،جانش
در خطر است .اما تا همین چند روز پیش در بیروت
توآمده��ای دیپلماتیک میکرد .او
بهراحتی رف 
زمانی که پذیرفت میش��ل ع��ون ،رئیسجمهور
لبنان ش��ود ،همهچیز را باخته بود .او میدانست
که حزباهلل قادر اس��ت تا نظام سیاسی ملی این
کشور را بهطور کامل متوقف کند .این امر در طی
چندین سال گذشته نیز اتفاق افتاد و شرایط را در
بخشهایی همچون بدهیه��ای خارجی ،تولید
برق ،انتقال و توزیع آب و دیگر بخشهای خدماتی
ضروری بسیار وخیم کرد تا جایی که موجب بروز
مشکالت و دردسرهای بسیاری برای اکثر مردم
این کشور شد؛ مردمی که همواره و بهطور متناوب
مراتب اعتراض خود را نسبت به رهبران فرقهای
لبنان که حکومت این کشور را بهدست گرفتهاند،
نش��ان دادهاند .اما برای حریری س��خت بود که
بپذیرد سنیها هیچ سهم مهمی در لبنان نداشته
باشند؛ برای همین زیر بار توافقی احساسی رفت و
گفت« :برای لبنان و ملتم پذیرفتم ».او انگار اینبار
احساساتش توسط عربستان تحریک شده است و
آنها خیلی خوب میدانستهاند که چطور حریری
را وارد این بازی خطرناک کنند.
استعفای او پازلی از نقشه عربستان و آمریکا برای
درگیری نظامی با اسرائیل است تا بتواند آنها را از
سوریه دور کنند .حریری با عجله تمام به ریاض
میرود ،ارتباطات دیپلماتیکش را با لبنان قطع
میکند تا جایی که جبران باس��یل ،وزیر خارجه
لبنان میگوید غافلگیر ش��دم! شاید حریری در
رویاهایش بازگش��ت به لبن��ان روی تانکهای
س��عودی را دارد ،همی��ن آرزو را منصور هادی
رئیسجمهور یمن هم درسر دارد .حریری آتش
را روشن کرده است ،اما این پایان ماجرا نیست.
پاسخهای سرد تهران

از روز گذش��ته ته��ران مورد حمل��ه دیپلماتیک
عربس��تان ،حریری و ترامپ قرار گرفته اس��ت؛
اما پاس��خهای تهران آنقدرها هم داغ نیست .در
شبکههای مجازی شایعه دهانبهدهان میچرخد
که بعد از سفر والیتی به لبنان او مجبور به استعفا
شده اس��ت ،اما تهران پاس��خ دقیقی نمیدهد و
همین باعث میشود ابهامات ماجرا بیشتر شود.
به��رام قاس��می میگوید س��ناریوهای جدیدی
طراحی شده است و رابطه با رئیسجمهور لبنان
خوب اس��ت؛ این پیام برای اذهان عمومی کافی
نیست ،الزم است تهران سطح دیالوگ منطقهای
را افزایش دهد ،آمریکا و عربس��تان میخواهند
ایران تنها بماند ،آنها در مرحله اول بهدنبال حذف
شرکای استراتژیک تهران هستند ،اما مهرههای
ایران روی میز بازی درست جابهجا نمیشود.
عربس��تان و آمریکا میخواهند حزباهلل را وارد
جنگ کنند .عبدالباری عطوان مینویسد«:جنگ
سوم لبنان در راه است».

توگو
گف 
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والیتی ،عامل رفتن حریری نبود
جامعه ف�ردا -در فضایی مبهم اس��تعفا داده
و رفته اس��ت؛ او میگوید ق��درت را رها کرده تا
جانش را نج��ات دهد .طبق قانون او بایدنامهای
به رئیسجمهور مینوش��ت و بعد میرفت اما با
ش��تاب به ریاض میرود و در تلویزیون سعودی
اس��تعفا میدهد .او راه گفتوگو با جریانهای
سیاس��ی در لبنان را بسته اس��ت ،اما این همه
ماجرا نیس��ت؛ او یک پروژه سیاسی مهم را نیز
کلید زده اس��ت ،اتفاقی که ممکن است با یک
جنگ به پایان برسد .صباح زنگنه در اینباره به
«جامعه فردا» میگوید« :عربستان با هماهنگی
با اس��رائیل و آمریکا برای حزباهلل برنامه دارد،
اما آنها نمیدانند که حزباهلل داعش نیست و
پایگاه مردمی مستحکم دارد».
یک استعفای نابههنگام شرایط منطقه
را تحتتأثی�ر ق�رار داده اس�ت؛ برخی
میگویند جنگ جدیدی در راه است و
ممکن است صحنه منطقه بههم بخورد.

صحنه منطقه بهس��رعت درحال تغییر است .با
شکست داعش در منطقه ،پروژه دیگری درحال
کلید خوردن اس��ت .عدهای از کش��ورها مایل
نیستند سایه تروریس��م و جنگ برداشته شود

تا شاهد امنیت و آرامش در منطقه باشیم .یکی
از این صحنهها لبنان است ،با استعفای حریری
فضایی ایجاد شده است که تحلیلگران میگویند
ممکن اس��ت جنگ دیگری در منطقه ش��روع
ش��ود .جالب آنکه با سفر آقای والیتی به لبنان،
حریری میگفت ،نگاه مثبتی بین تهران و لبنان
ایجاد شده اس��ت ،اما بالفاصله او به ریاض رفت
و در آنجا از او خواسته ش��د تا استعفا دهد .این
استعفا بدون هماهنگی با رئیسجمهور و بدون
رایزنی با رئیس پارلمان که در پذیرش و چینش
کابینه نقش دارند صورت گرفت .این اقدام برای
تهران مشکوک اس��ت ،اما صحنه دوم بازداشت
شاهزادههای سعودی است؛ آنها نیمهشب احضار
و بازداشت و برخی نیز عزل شدهاند ،که این خود
الیه درونی و پنهانی ماجراست .ولید بن طالل،
یکی از این ش��اهزادگان است که مدتی قبل در
توئیتر خود با ترامپ مجادله لفظی نیز پیدا کرده
بود .در واقع یک پاکسازی سیاسی در عربستان
درحال وقوع اس��ت و هدف ،اس��تحکام جایگاه
بنس��لمان جوان است تا اگر در آینده حادثهای
جدید روی داد ،عربس��تان شاهد چندصدایی و
چنددستگی نشود .صحنه س��وم نیز تهدیدات
اس��رائیل علیه حزباهلل افزایش یافته است .در

واقع بین این س��ه موضوع یک رابطه مهم وجود
دارد و میتواند لبنان را محل جنگ جدیدی در
خاورمیانه بکند .در واقع اس��رائیل ،عربستان و
آمریکا مایل نیستند لبنان با محوریت حزباهلل
به ثبات برس��د .آمریکا در مرحل��ه اول بهدنبال
آن بود تا نخس��توزیر لبن��ان را تغییر دهد اما
درحالحاضر کل ماجرا تغییر کرده و استراتژی
جدیدی ح��ول محور جنگ با حزباهلل ش��کل
گرفته اس��ت و تحلیل آن هم این است که این
س��ازمان سیاس��ی را مانند داعش حذف کنند؛
اتفاق��ی که امکانپذیر نیس��ت و تفاوت ماهوی
بین این دو وجود دارد.
حریری میگوید ایران به او فشار آورده
تا کنار برود؛ احتماال اش�اره او به س�فر
والیتی به لبنان است .آیا میتوان تئوری
جنگ را کنار گذاشت و حریری را تصور
کرد که تحت فشار ایران بوده و به ریاض
پناه برده است؟

هر طرح و هر پیشنهادی که والیتی داده باشد،
نمیتوانس��ته آنقدر مؤثر باش��د ت��ا حریری از
نخستوزیری مجبور به استعفا شود.
ایران میتوانس�ته از طری�ق حزباهلل
آبستراکسیون کند و دولت را از رسمیت
بیندازد یا مسائلی شبیه به این.

همه این موارد موجب انزوای حریری نمیشد؛
حریری میتوانست نقش مؤثرتری داشته باشد،
نه آنکه در اسارت سعودیها قرار بگیرد تا جایی
که آنها تلویحا بگویند او میتواند به لبنان برود.

را علی�ه ایران بش�وراند ،آیا توانس�ته
موفق باشد؟

تالشش را کرد ،اما شکس��ت خورد .او به مردم
لبنان توهین کرده است ،نه بهخاطر اینکه علیه
ایران موضع گرفته است ،بلکه بهخاطر اینکه در
کشوری دیگر استعفا داده است.
آیا در لبنان دموکراسی توافقی و تأکید
بر هوی�ت مذهبی ی�ا ن�ژادی میتواند
ناسیونالیسم را تحریک کند تا بهتعبیر
شما مردم از رفتار او آزرده باشند؟

در س��وریه حوادث و رویدادهایی ش��کلگرفته
که عربستان مجبور شده با کارت حریری بازی
کند ،ش��راکت حزباهلل در حکوم��ت و پارلمان
یک واقعیت در لبنان است و حریری این موضوع
را پذیرفته اس��ت .در لبنان هرچقدر هماهنگی
پارلمان ،رئیسجمهور و رئیس دستگاه اجرایی
بیشتر باشد ،رژیمهای عربستان و اسرائیل بیشتر
ناراحت میشوند ،حتی در دوران حریری پدر نیز
همینگونه بود ،هماهنگی بین نیروها در لبنان
ضروری اس��ت .لبنان دموکراسی توافقی است،
واقعیت لبنان آن چیزی نیس��ت که رسانههای
سعودی بیان میکنند ،نه حریری و نه حزباهلل
بهتنهای��ی نمیتوانند اقدامی انجام دهند ،برای
همین توافق در لبنان همیشه از همهچیز بیشتر
اولویت دارد.
حریری از لبن�ان رفته اس�ت؛ او گمان
میکرد میتواند احساس�ات لبنانیها

این حس ناسیونالیستی وجود دارد؛ حس اتحاد
و عزتنفس در مردم وجود دارد و آنها در مجموع
زی��ر یک پرچم جم��ع ش��دهاند .اینکه حریری
وابسته به سعودی باشد برای مردم لبنان باعث
دلخوری میشود ،او میتوانست در بیروت بماند
و استعفا دهد؛ ش��اید آن موقع بهتر میتوانست
روح ناسیونالیستی لبنانیها را بیدار کند.
احتمال جنگ داخلی در لبنان چقدر به
واقعیت نزدیک است؟

سازمانهای امنیتی سعودی تسلیحات زیادی
را وارد لبنان کردهاند ،در حمله به سفارت ایران
این موضوع را دیدم؛ یا حمایت از احمداالسیر در
جنوب لبنان یا رساندن کمکهای اطالعاتی و
تس��لیحاتی به داعش ،از برنامههای عملیاتی و
امنیتی سعودی است؛ جنگ داخلی بعید است،
حری��ری توان اق��دام نظامی در لبن��ان را ندارد
اما میتوان��د فضایی ایجاد کند که اس��رائیل با
حزباهلل وارد جنگ شود.

