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 سکوت و خيانتی که 
  ارزش داشتدالر ميليارد ٣

  

 سالح فرانسوی مجھز کند، در حالی که دالر تصميم گرفت ارتش لبنان را به سه ميليارد ولی پس چرا عربستان سعودی

 می کنند و تبانی بين ءرا افشا»  مقاومت-  ارتش -مردم «طی ھفته ھای گذشته شبکه ھايش در لبنان بی وقفه شعار 

سکوت لبنان نيست که بايد برخی ارتش و حزب هللا را زير عالمت سؤال می برد؟ و آيا اين سخاوتمندی ناگھانی بھای 

 قربانيان تروريسم سعودی در کشور را بفراموشی بسپارد و به ھمين گونه خيانت فرانسه و تعھداتش در خاور نزديک؟

 ٢٠١۴ جنوری ١۵|دمشق|شبکۀ ولتر

 

 

 حضرت پادشاه خدمتگذار دو مسجد مقدس،يپذيرائی از فرانسوآ ھوالند توسط اعل

 ت مشاورانشأمالزمت ھيعبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود، به 
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مبر  دس٣٠ و ٢٩به عربستان سعودی، طی  - کارفرما از شرکت ھای بزرگ ٣٠ به ھمراھی -سفر فرانسوآ ھوالند 

مسائل سياست بين الملل می بايستی . ايستی به مسائل اقتصادی و آيندۀ سوريه و لبنان اختصاص داشته باشد، می ب٢٠١٣

بين فرانسوی ھا و سعودی ھا مورد بررسی قرار گيرد، ولی در عين حال در حضور مقامات لبنانی، رئيس جمھور 

ان عضو طبيعی خاندان سلطنتی تلقی می که به عنو(سعودی سعد حريری  -ميشل سليمان و نخست وزير اسبق لبنانی

 ).١( سعودی احمد العاصی الجربا- ، و به ھمچنين رياست اتحاديۀ ملی سوريه، سوری)شود

 اسلحۀ فرانسوی به ارتش لبنان اھداء دالر ميليارد ٣طی اين ديدار، عربستان سعودی ناگھان اعالم کرد که می خواھد 

 بروریمۀ تعيين شده صورت گرفت، در حالی که گردھمآئی بين المللی، طی فچنين سخاوتمندی ھائی خارج از برنا. کند

ولی لبنان ھرگز از چنين . طور اخص بپردازده طور اعم و ارتش آن به  به جمع آوری پول برای لبنان بد، بايچيا مار

 . سخاوتمنديھای برخوردار نبوده است

 فرماندھی مرکز  نرالی کهجاين . يشل سليمان اعالم شدبنان ماطالعيه به شکل تشريفات رسمی توسط رئيس جمھور ل

فرماندھی ارتش لبنان را به عھده داشت برای اين که ديگران به چنين پستی گمارده نشوند، به ھمين دليل توسط فرانسه 

و پست او توسط رئيس ) ٢) (۴٩مادۀ (انتخاب او ضد قانون اساسی بود . و قطر به عنوان رئيس جمھور تحميل شد

رئيس جمھور ميشل سليمان در خطابۀ . مھور پيشين به او تحويل داده نشد، بلکه توسط امير قطر صورت گرفتج

تلويزيونی در حضور مردم لبنان از الطاف سلطنتی، يعنی داد و دھشی که حاکم بر خدمتگذارانش سزاوار دانسته اظھار 

 .خاتمه داد» !نده باد عربستان سعودیز«خوشوقتی کرد، و به شکل نامتناسبی سخنرانی اش را با شعار 

اين بيانيه باشور و حرارت از سوی نخست وزير سعد حريری مورد استقبال قرار گرفت و با اين حساب که تصور می 

 .کرد که نخستين گام ھا به سوی خلع سالح حزب هللا برداشته شده است

 ١۴ن ماه ھا، جبھۀ مدافعان سعودی ھا معروف به در واقع طی نخستي: تصميم رياض تنھا می تواند موجب شگفتی شود 

 .، سعد حريری در رأس آن، بی وقفه نزديکی ارتش و حزب هللا را مورد انتقاد قرار دادچمار

در روزھای بعدی، طی اردوی تبليغاتی وسيعی ديوارھای بيروت مزيِن و مورق به آفيش ھائی شد که مناسبات دوستانه 

اعالم می » سرزمين سلطنتی نيک سرشت«را به مردم شاد باش می گفت و اين کشور را بين لبنان و عربستان سعودی 

 .کرد

 .برای درک آن، می بايستی چند روز منتظر باقی می مانديم. در حقيقت، چنين موضوعی ھيچ معنائی ندارد

   

 تحت فرمان شاھزاده مجيد المجيد ھنگام بازداشت اعتراف کرد که افسر سرويس ھای مخفی سعودی است، و مستقيماً 

   او يک شبکه از القاعد ه را فرماندھی می کرد و رابط بين القاعده و مقامات عالی مقام. بندر بن سلطان عمل می کند

 .خاورميانه بود
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، يعنی چھار روز پس از بيانيۀ سعودی، مطلع شديم که ارتش لبنان مجيد المجيد، از اھالی سعودی ٢٠١۴ جنوریاول 

 . بريگاد عبدهللا عزام، يکی از شبکه ھای القاعده در لبنان را بازداشت کرده استهفرماند

، در روز ). ای. آی.دی(اياالت متحده  اعالم شد که اين بازداشت به يمن اخطار يک سرويس اطالعات دفاع ولی بعداً 

واشينگتن ارتش لبنان را مطلع ساخته بود که مجيد المجيد برای دياليز به بيمارستان رفته . مبر ممکن گرديده است دس٢۴

مبر، او را دستگير  دس٢۶بازگشتش با آمبوالنس،  او را در بيمارستان المقاصد رد يابی و ھنگام ارتش لبنان فوراً . است

 .، يعنی سه روز پيش از بيانيۀ سعودی ھاکرد

 از سوی اين فرد سعودی رسماً . طی بيش از يک ھفته، بازداشت رھبر القاعده در لبنان ھنوز جزء اسرار دولتی بود

دولت سعودی به عنوان تروريست تحت تعقيب بود، ولی به شکل مخفيانه به عنوان مأمور اطالعاتی سعودی تحت 

 اعتراف کرد که چندين عمليات تروريستی را ھدايت کرده او رسماً .  سلطان انجام وظيفه می کردفرمان مستقيم بندر بن

به .  نفر شد٢۵ که منجر به مرگ ٢٠١٣مبر  نو١٩در بيروت، روز و از جمله عمليات تروريستی عليه سفارت ايران 

 .ھمين علت ارتش لبنان رياض و تھران را از دستگيری او مطلع ساخت

دھای مھم لبنان، بايد دانست که مجيد المجيد نقش مھمی در سازماندھی يک ارتش جھاد طلب، به نام فتح بين رويدا

 . االسالم به عھده داشته است

، اين گروه سعی کرده بود اردوگاه ھای فلسطينی ھا را در لبنان عليه حزب هللا بشوراند و امارات اسالمی را ٢٠٠٧سال 

اين وجود، پدرخواندۀ او، عربستان سعودی، پس از مالقات بين رئيس جمھور احمدی نژاد با . در شمال کشور بر پا کند

جھاد طلبان که از اين بابت عصبانی شده بودند، خودشان با اسلحه به . و پادشاه عبدهللا بی ھيچ مقدمه ای او را رھا کرد

 نھر البارد عقب نشينی کردند و سپس ارتش پس از چند درگيری به اردوگاه. بانک حريريھا رفتند که مزدشان را بگيرند

طی اين . به آنھا يورش برد و تارومارشان کرد) ٣(نرال شامل روکزجپس از يک ماه نبرد، . لبنان آنجا را محاصره کرد

 ).۴( سربازش را از دست داد١٣۴جنگ ضد تروريستی، ارتش لبنان 

در مقابل بازجويان، او به .  سياسی عرب و غربی بودمجيد المجيد در رابطۀ شخصی، مستقيم و سّری با چندين رھبر

روشن است که اعترافات او . يد کندئی تأی خود را به عنوان مأمور مخفی سعودئاندازۀ کافی وقت داشت تا ھويت حرفه 

به ويژه در وضعيتی بود که می . به مسائلی گره خورده بود که می توانست سياست منطقه را دچار دگرگونی کند

 . در لبنان فراھم سازدچ مار١۴ت موجبات اتھاماتی چند را برای عربستان سعودی و گروه توانس

ر را برای ضبط نکردن ال ميليارد د٣ مبنی بر اھداء  ت پارلمان ايران در امنيت ملی پيشنھاد سعودی ھاأمعاون رئيس ھي

امۀ االخبار چنين گفته بود که فرد زندانی، روزن). ۵(اعترافات مجيد المجيد و بازگرداندن او به رياض تعبير کرده است

در ھر صورت در معرض خطر مرگ به سر می برد، و پدر خواندگان او خواھان مرگش ھستند تا مطمئن شوند که او 

 ).۶(حرف نخواھد زد

خالف بدن مجيد المجيد به پزشکی قانونی واگذار شد، ولی . فردای اين گزارش، ارتش لبنان خبر مرگ او را منتشر کرد

پزشکی قانونی نيز مرگ او را به بيماری اش . روند قانون جزائی، تنھا توسط يک پزشک مورد معاينه قرار گرفت

جسد او را به عربستان سعودی منتقل کردند و در آنجا در حضور خانواده اش و به ھمچنين خانوادۀ بن الدن . نسبت داد

 .به خاک سپرده شد

 المجيد از لبنان توضيحات روشنتری را درخواست کرده است، ولی بی آن که ايران در مورد چگونگی مرگ مجيد

 .پافشاری کند زيرا از سوی ديگر رئيس جمھور روحانی در پی نزديک شدن به عربستان سعودی است

: ودی از چنگ عدالت لبنان می گريزد يک سازمان تروريستی طرفدار عربستان سعهو اين ششمين باری است که فرماند

 .ر العبسی، ھشام قادورا، عبدالرحمان عواده، عبدالغانی جواھر و اخيرتر احمد األسيرشاک
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 .زيران ژان ايو دريان و لوران فبيوسدر پشت صحنه، و. فرانسوآ ھوالند و ميلياردر سعد حريری در رياض

  

 .تنان تعلق خواھد گرفر پرداخت کرده باشد، چيز کمی به ارتش لبال ميليارد د٣در ھر صورت، اگر شاه عبدهللا 

پادشاھان بين آنھائی تقسيم خواھد شد که به فرمانروا خدمت کرده » داد و دھش ھای«نخست، اين مبلغ به شکل سنتی،  -

رئيس جمھور ميشل سليمان ريخته شد،  ر به حساب شخصی ال ميليون د۵٠ساس، مبنی بر تشريفات رايج، بر اين ا. اند

و رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند مبلغی متناسب با مقامش که نمی دانيم چه مبلغی بوده و آيا او اين داد و دھش را پذيرفته 

د و دھش شامل حال تمام رھبران عالی مقام لبنانی و بر اساس اصول و قواعد بزھکاری از نوع سعودی، دا. است يا نه

 .فرانسوی می شود که در قراردادھا شرکت دارند

 دوم، بيشتر اين مبلغ به خزانه داری فرانسه واريز خواھد شد که به ازای آن بايد اسلحه و آموزش نظامی به ارتش -

 فرانسه برای توطئه چينی جھت ٢٠١٠سھم فرانسه انجام تعھد به مأموريت نظامی سّری است، از سال . منتقل کندلبنان 

ايجاد آشوب در سوريه به ھدف سرنگون سازی بشار اسد علوی، که خدمتگذار دو مسجد مقدس نمی تواند او را به 

ه بر اين از آنجائی که فھرستی برای قيمت وجود عالو). ٧(عنوان رئيس جمھور سرزمينی با اکثريت مسلمان تحمل کند

به ھمين . ندارد، فرانسه بر سياق ھمت عالی اين داد و دھش را ارزيابی خواھد کرد که معادل چه چيزھائی خواھد بود

 روشن است که پاريس سالح ھائی را که از ھم اکنون کامالً . گونه پاريس نوع سالح و آموزش ھا را انتخاب خواھد کرد

 . صادر نخواھد کرد، برای مقاومت عليه دشمن اصلی لبنان، يعنی اسرائيل، به کار بسته شودواند بعداً بت

سوم، اگر اين پول برای کمک ارتش برای دفاع از کشور اختصاص ندارد، پس می توانيم نتيجه بگيريم که برای  -

آموزشھائی که . و چند مذھبی کشور بوده استارتش لبنان تا کنون تنھا پيکرۀ اصيل . تجزيۀ آن به کار بسته می شود

از . توسط فرانسه صادر می شود پيش از آن که بخواھد مھارت فنی را منتقل کند، ھدفش فرانسوی سازی افسران است

 .پولی که باقی می ماند پادگان قشنگی خواھند ساخت و يا ماشين ھای قشنگ اداری خريداری خواھند کرد

 قانون اساسی ۵٢در واقع، بر اساس مادۀ . ھای رژيم سلطنتی ممکن است ھرگز به لبنان نرسدبا اين وجود، داد و دھش 

 ۀدر نتيجه، کابين.  شورای وزيران برسد، و سپس به پارلمان تسليم شود يدئ بايد به تأء، برای دريافت، اھدائيه ابتدا)٨(

 . پارلمان تسليم نکرده است يد بهئ را نيز برای تأو توافق ماه پيش ھيچ اجالسی تشکيل نداده ٩مستعفی نجيب ميکاتی از 

با عرضۀ توافقنامه با لبنانی ھا، رئيس جمھور ميشل سليمان مناسب ديد تا مشخص کند، بی آن که چنين موردی را از او 

ت او پرسيده باشند که مذاکرات رياض به ھيچ عنوان امکان به تعويق انداختن انتخابات رياست جمھوری و تمديد مأموري
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نظر می ه چنين توضيحات مشخصی خنده آور ب. را مطرح نکرده و حتی به تشکل دولت جديدی نيز مرتبط نبوده است

 .رسد، زيرا روشن است که اين نکات در مرکز مذاکرات بوده است

دھد، رئيس جمھور نزد مخاطبان سعودی و فرانسوی خود متعھد شده است که دولتی متشکل از تکنوکرات ھا را تشکيل 

در اينجا به » تکنوکرات«اصطالح . بی آن که شيعيان و دروزھا را در آن شرکت دھد، و آن را به پارلمان تحميل کند

الق می شود که در بانک جھانی و صندوق بين المللی پول و غيره انجام وظيفه کرده طکارمندان عالی رتبۀ بين المللی ا

در نتيجه بايد دانست که دولت از مدافعان اياالت . االت متحده نشان داده انداند و فرمانبرداری خودشان را از نظريات اي

ولی نمی توانند اکثريت . متحده در کشوری تشکيل خواھد شد که در اکثريت خود در مقابل امپراتوری مقاومت می کنند

 ر داشته باشند؟ال ميليارد د٣را در پارلمان با 

لبنان در قرن دوازدھم و رئيس حزب  - بنيانگذاران شاھزاده نشين جبلمتأسفانه، شاھزاده طالل ارسالن، وارث

، امروز مديريت در )٩( به دفاع از رئيس جمھور سليمان يادآور شد که، منطبق بر توافقنامۀ طائفدموکراتيک فوراً 

 بر اين اساس، دولت). ١١(که بايد ترکيب مذھبی کشور را منعکس سازد) ١٠(انحصار شورای وزيران است 

تکنوکرات ھا نقض اين توافقنانه خواھد بود و رئيس جمھور سليمان به عنوان پوچيست تلقی خواھد شد، و چنين امری 

 . را بايد البته مستقل از قابليت او در منحرف ساختن پارلمان در نظر بگيريم

 منطقۀ مرزی با سوريه، ، ارتش لبنان در يک حمله درجنوری ١۵روز :  به ھمينجا خاتمه نمی يابد موضوع احتماالً 

 .جمال دفتردار يکی از افسران مجيد المجيد را بازداشت می کند
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