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احمد رشیدی نژاد

مرد پشت صحنه ،بغض های فروخورده  ،نوشیدن غیرمعمول آب وناخن های بلندحریری مصاحبه اش را به حاشیه برد

پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

سرنوشت قطر در انتظار لبنان است؟
چند روز پیش بود که چهار کشور امارات  ،عربستان ،بحرین
و کویت به دلیل آن چه ک ه شرایط نامناسب لبنان خواندند،
از اتباع خود خواســتند کــه خاک این کشــور را به ســرعت
ترک کنند .مسئله اما بغرنج تر نیز شده است ،چرا که گفته
میشود ،عربستان از دبیرکل«اتحادیه عرب» خواسته است
که عضویت لبنان را در این اتحادیه به حالت تعلیق درآورد.
اقدامی که به نظر با هدف قطری کردن(محاصره سیاسی-
اقتصادی مشابه قطر) ،لبنان صورت میگیرد .البته از هم
اکنون کشــورهای عربی همچون قطر ،عراق ،مغرب ،مصر
و کویــت  ،مخالفت خود را بــا این تعلیق اعــام کردهاند ،به
شــکلی که عراق و قطر تهدید بــه خــروج از اتحادیه و کویت
مخالفت ضمنی خود را با ایــن اقدام بیان کــرده اند .با این
حال فارغ از این که عربستان موفق به تحمیل خواست خود
بر دیگر اعضای این اتحادیه شــود یا خیر؟ آن چه مهم است
پیامدایناقداماست،کهدرصورتاجراییشدن،باسختتر
شدنشرایطسیاسی-اقتصادیداخللبنان،زمینهرابرای
ناآرامیهــای داخلــی و قرارگیری جناحهــای مختلف در
برابر هم فراهم خواهد کــرد .تاوانی که ظاهرا مردم لبنان
باید به جای شکست پروسههای ســعودی -اسرائیلی ،در
عراق و ســوریه پس بدهند .بعد از ناکامی پروســه داعش و
موفق نشدن در تجزیه این کشورها مطابق خواست و منافع
آمریکا و اسرائیل(خاورمیانه جدید) ،ظاهرا توهمات ایران
هراســی مقامات اســرائیلی -ســعودی ،لبنــان را آخرین
خاکریز دفاعی رژیم صهیونیســتی در برابر محور مقاومت
میدانند که باید فتح شود  .

اندیشکده روز
پیامدهای اقتصادی استعفای حریری
اندیشکده کار ِنگی نوشت :این امکان وجود دارد استعفای
حریری بر تعداد زیــادی از مصوبات و دســتورالعمل های
دولــت تاثیــر بگــذارد .از جمله ایــن مصوبات می تــوان به
موضوع اســتخراج نفت و گاز از دریای مدیترانه و نقش آن
در ارز آوری لبنان اشاره کرد .ناآرامی های داخلی ،شرکت
های سرمایه گذار و تجاری را از لبنان فراری داده بود چرا
که فعالیت آن ها نیازمند ثبات و آرامش همراه با اعتماد و
اطمینان است .این درحالی اســت که لبنان با مشکالت
ناشــی از جنگ داخلی سوریه همچنان دســت و پنجه نرم
می کند چرا که مهم ترین راه تجاری لبنان از دســت رفته
اســت و هم اکنون بیش از یک میلیون پناهنده ســوری در
لبنان به سر می برند.

ارتش یمن:منابع اقتصادی عربستان
را هدف قرار می دهیم

جوالن حاشیهها در مصاحبه پریشانحریری

تحلیل روز

کامیار-هشت روز پس از اعالم استعفای ناگهانی نخست
وزیــر لبنــان در عربســتان ســعودی،در حالی که قــرار بود
مصاحبه «سعد حریری» ،به شایعات درباره او پایان دهد ،با
«لحظاتعجیب»بهگمانهزنیهادربارهوضعیتاودامنزد.
آسوشیتدپرسمینویسد":حریرییکشنبهشببهصورت
زنده با المســتقبل ،شــبکهای مرتبط با حزب سیاسیاش
مصاحبه کــرد اما در شــکل و مضمــون نتوانســت از طریق
مصاحبهایکهانجامداد،ابهاماترابرطرفکندیاازشدت
آن بکاهد ،بلکه برعکس ،نگرانی و خســتگی کــه از چهره و
صدایش مشــخص بود ،نظریه بازداشت وی را در عربستان
تقویت کرد" .مقدمه چینی برای این گفت وگوی ناگهانی و
محرمانه به صورتی بود که در وهله اول حتی بوال یعقوبیان،
مجریمصاحبهکنندهنیززماندقیقآنراتاهنگامرسیدن
بهریاضنمیدانست.حتیبهنوشتهواشنگتنپست،تیمی
که در ریــاض مصاحبه را ضبط کرد ،یک تیم ســعودی بود و
مجریلبنانیازتیمخبریخوداجازهاستفادهنداشت.
▪مرد پشت صحنه

آسوشیتدپرسنوشتدرطولمصاحبه،چشمهایحریری
به نقطهای در اتاق پشــت ســرش خیــره می شــد ،دوربین
تلویزیونیدریکلحظهتصاویریازیکمرددرگوشهپشتی
ضبط کرد که چیزی شبیه یک کاغذ لوله شده در دستانش
داشت.دوربین تلویزیونی تصویر را از این مرد که چهرهاش
داخــل کادر قرار نداشــت برگرداند اما ناگهــان روی چهره
خشــمگین و آکنده از نفرت حریــری ثابت شــد .در توئیتر،
کاربران لبنانی ویدئوهایی از این مرد پخــش کردند و آن را
شاهدی برای بازداشــت اجباری حریری دانستند .گمان
می رود وی از افسران سازمان اطالعات و امنیت عربستان
سعودیباشد.
▪خستگی و بغض

به نوشته آسوشیتدپرس چهره حریری نیز خسته و غمگین
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بود و او در برخی جاها تالش میکرد بغضش را پنهان کند.
حریریدرمصاحبهتلویزیونیاشسهلیوانآبازجملهلیوان
آب مجری را خورد ،بســیاری از جمالتش نامفهوم و بیربط
بود ،دلیل اســتعفایش [ایجاد شــوک مثبــت] عجیب بود،
جمالتشرامدامتکرارکرد،ازپاسخبهخیلیسواالتطفره
رفتوسهبارتاکیدکردکهدو،سهروزهبهلبنانبازمیگردد.
دربخشیازمصاحبه،حریریبهطورناگهانیشروعبهگریه
کردکهموجبتوقفسریعپخشزندهشد.سخنانحریری
همچنین دســت کم در چهار مرحله قطع و پــس از  5تا 10
دقیقهمجددازسرگرفتهشد.بسیاریازرسانههاحتیناخن
های بلند وی را دلیل و سندی برای زندانی بودن حریری به
ت کردن حریری در این
دست بن ســلمان می دانند .صحب 
مصاحبهتلویزیونیباصحبتکردناودرزماناستعفاتفاوت
داشــت .دیگرخبری از لحن تند «قطع دســتها» نبود و بار
دیگر از تفاهم و گفتوگو مانند قبل از استعفایش سخن می
گفت .او همچنین اذعان کرد اســتعفایش بر اســاس قانون
اساسیناقصاستوبایدبرایتقدیماستعفایرسمیخود
بامیشلعون،رئیسجمهورلبناندیدارکندورئیسجمهور
را در جریان شــرایط اســتعفای خود قــرار دهــد .وی افزود:
ملک ســلمان من را مانند پســر خودش می داند و ولی عهد
عربستان نیز برای من قابل احترام است.حریری همچنین
بعد از گذشت یک ســاعت از مجری خواست که مصاحبه را
تمامکند.اوگفت«:شمامنراخستهکردید«».بوالیعقوبیان»،
مجری کانال المســتقبل در اقدامی به منظور رد شــایعات
درباره ایــن که ایــن مصاحبه ضبطشــده نبوده با هشــتگ
 AskthePM#از مخاطبان خواست ســوالهای خودشان
را از حریــری بپرســند .او در یکــی از صحنههــا در پایــان
مصاحبــه گفــت« :اگر ایــن مصاحبه ضبطشــده بــود هیچ
وقت نمیگفتم زنــده اســت».یعقوبیان در طــول مصاحبه
هم بارها ســعی کرد که ثابت کند برنامه ضبطشــده نیست
و در حال پخــش زنده اســت .او بعــد از وقــوع زلزلــه در مرز
ایــران و عــراق بــه آن اشــاره کرد تــا حرفــش را ثابــت کند.

اظهار نظر مرتبط

اظهار نظر روز
ناصر قندیل:

کلمه رمز در سخنان حریری
روزنامه نگار مشهور لبنانی و سردبیر روزنامه البناء نوشت:
نخســت وزیر لبنان در بخشــی از مصاحبه اش ،کار رئیس
جمهور کشــورش را به دلیل پــای بندی به موضــع قانونی
خــود در نپذیرفتــن اســتعفای او ارج نهاد و تاکیــد کرد که
میداند باید برای ارائه استعفای کتبی خود در کاخ ریاست
جمهــوری لبنان حاضر شــود .حریــری میداند کــه با این
سخن خود از برخی اختیارات و اعتبار نخست وزیری کوتاه
آمده اســت چون این حق قانونی رئیس جمهور نیســت که
استعفای نخست وزیر را نپذیرد و اگر رئیس جمهور تاکنون
استعفای حریری را نپذیرفته به دلیل این بوده که تامل کرده
تا ببیند وی واقعا به خواست خودش استعفا کرده یا به اکراه
وادار به اســتعفا شده اســت.اما حریری در مصاحبه اش به
ســبک خود از ما (جریان  8مارس) قدردانی کرد و گفت از
آقای رئیس جمهور به خاطر نپذیرفتن استعفا متشکرم؛ این
کلمه رمز پنهان سعد حریری است و مضمونش این است که
از طریق برخورد قانونی با اســتعفای من کاری کنید که در
بازداشت باقی نمانم.

خبرهای متفاوت
حاشیه های بی پایان مالنیا-ترامپ

ناخن های بلند حریری 

مرد کاغذ به دست پشت صحنه و نگاه حریری

خبر مرتبط

مصاحبه ای که بر ابهام ها افزود

درخواست عربستان برای تعلیق عضویت لبنان در اتحادیه عرب

عطوان-۱:حریریدراینمصاحبهگفتمیتواندهرزمانکهخواستعربستانراترککند،اینحرفقشنگیاستاما
چرااینکشوررادیروزیاپریروزترکنکردهاستتااینمصاحبهبرایمثالدرپاریسانجامشودومشخصشودکهاوواقعا
آزاداست؟-2انتظارمیرفتاینگفتوگوجنجالهاییراکهبراثراستعفایحریریدرریاضکهازشبکهالعربیهپخش
شدهبودازبینببرد،اماآنچهرخدادکامالعکساینانتظاربود!-3همراهینکردنتیمفنیمتشکلازتصویربردارانو
دیگرعواملبابوالیعقوبیان،پرسشهایبسیاریدربارهشرایطحاکمبرمصاحبهایجادکرد وبهبسیاریازجملهمانشان
دادکهحریریدرچارچوبیحرفزدکهاحتماالبراودیکتهشدهاست.

عربستان از دبیرکل اتحادیه عرب خواست عضویت لبنان در این اتحادیه را به حالت تعلیق درآورد .به نوشته روزنامه
الدیار لبنان ،در همین زمینه ،بغداد نیز به اتحادیه عرب هشدار داده است که اگر لبنان از این اتحادیه اخراج شود عراق
نیز از آن بیرون خواهد آمد .قطر نیز به این اتحادیه ابالغ کرده اســت که در صورت اخراج لبنــان و خروج عراق ،قطر
نیز از این اتحادیه خارج خواهد شد.کویت اما اعالم کرده که لبنان مرتکب هیچ گونه اقدامی علیه کشورهای عربی
نشده است و نباید عضویتش در این اتحادیه به حالت تعلیق درآید .این در حالی است که هاشم صفی الدین،رئیس
شورای اجرایی حزبا ...لبنان تأکید کرد عربستان قصد دارد همان کاری را که با قطر کرده با لبنان هم انجام دهد.

دیلی میــل :بار دیگر کــدورت میان رئیس جمهــور آمریکا و
همسرش در ســفر خارجی نمود پیدا کرد .اکنون تصاویری
منتشرشدهاستکهنشانمیدهدحینسخنرانیترامپدر
کاخریاستجمهوریکرهجنوبی،مالنیابدوننگاهکردنبه
اووبهشکلیکهکامالتحقیردرآنمشهوداستازکنارترامپ
عبورمیکندبدوناینکهحتینیمنگاهیبهترامپبیندازد.
این تصاویر پس از آن منتشــر شــده که ترامپ هم در دیدار با
امپراتورژاپنبدوناینکهدرانتظارپیادهشدنمالنیابماند،
بهسمتامپراتوررفتوبهتنهاییبااودستداد.

هکشدنسایتاعماقداعش
ایندیپندنت :چندگروههکربهنام Di5s3nSi0Nموفقبه
هکسایتاعماقداعششدهاند.اینهکرهااطالعاتحدود
 ۲۰هزارنفرازکاربراناینوبسایترامنتشرکردهاند.اقدام
برایهککردنسایتاعماقازمدتهاپیشتوسطاینگروه
هاآغازشدهبودواینهکرهاتصمیمداشتندبهزیرساختهای
این وب سایت حمله کنند .این درحالی است که سه ساعت
قبل از این حمله ،اعماق در ایمیلی به مشــترکان خود اعالم
کرد به دلیل آن که بارها مورد حمالت ســایبری قرار گرفته،
اقداماتامنیتیخودراافزایشدادهاست.
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