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سياسة

سياسة

ّ
لبنان ليس العراق :التدخل اإليراني ال يســهل التأليف
تقرير

لم ّ
يسهل الكالم االيراني حول لبنان تأليف الحكومة .فاستثمار نتائج االنتخابات النيابية في لبنان ،ال يشبه استثمارها في
العراق .وحيث يظهر التدخل السعودي واالميركي واضحًا ،يمكن معرفة سر التأخر في المشاورات الحكومية

ّ
ّ
الحريري غير قادر حاليًا على تخطي السعودية وشارعه السني (هيثم الموسوي)

هيام القصيفي
ال ي ــزال كــام قــائــد «فيلق ال ـقــدس» في
الحرس الثوري االيــرانــي اللواء قاسم
سليماني حــول االنتخابات النيابية
فــي لـبـنــان ي ـتــردد ص ــداه فــي االوس ــاط
السياسية في بيروت ،رغم أنه سحب
مــن ال ـتــداول .لكن االنشغال باملراوحة

الـحـكــومـيــة وعـ ــدم ال ـت ـقــدم خ ـطــوة الــى
االمام في مفاوضات تشكيل الحكومة،
أعادا كالم سليماني الى دائرة الضوء.
م ـ ـنـ ــذ أن ع ـ ـلـ ــق الـ ــرئ ـ ـيـ ــس االم ـ ـيـ ــركـ ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي مع
إيــران ،وأطلق مجددًا مسار العقوبات
االم ـي ــرك ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة ض ــده ــا وض ــد
ح ــزب ال ـل ــه ،وم ـن ــذ أن بـ ــدأت إســرائ ـيــل

ت ــوج ــه ض ــرب ــات م ـح ــددة ض ــد أهـ ــداف
إي ــرانـ ـي ــة ف ــي سـ ــوريـ ــا ،سـ ـ ــادت أج ـ ــواء
ترقب للرد االيــرانــي .في هــذه املرحلة،
قـ ـي ــل ك ـ ـ ــام سـ ـي ــاس ــي ع ـ ــن م ـ ـحـ ــاوالت
اسرائيلية الستدراج ايران وحزب الله
ال ــى ال ـح ــرب ،وف ــي امل ـقــابــل ،ع ــدم رغـبــة
الطرفني في االنجرار الى ما تريده تل
ابيب ،ألن طهران ترى في الحرب اليوم

تدميرًا ملا حققته من إمساك باملفاصل
االس ــاسـ ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـق ــة .وقـ ـي ــل ك ــام
سياسي ايضًا عن أن ايران تسعى الى
فــك العزلة االميركية عليها مــن خالل
االبواب االوروبية املفتوحة عليها كي
تـتـفــادى أي ط ــوق اقـتـصــادي متجدد،
وهي تسعى من خالل سياسة النفس
ال ـطــويــل ال ــى خـفــض مـسـتــوى الـتــوتــر

وتقليل عناصر املــواجـهــة مــع اوروب ــا
لـتـقــف ال ــى جــانـبـهــا ف ــي صــراع ـهــا مع
اميركا.
ب ــن هـ ــذه امل ـ ـحـ ــاوالت ك ـل ـهــا وال ــوض ــع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي والـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري والـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
وال ـي ـم ـن ــي ،وكـ ـث ــرة خ ـط ــوط املــواج ـهــة
التي تخوضها ايــران ،جاء كالم قاسم
سليماني عن انتصار محور املقاومة

فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،لـيـثـيــر
زوبـعــة سياسية خمدت ظاهريًا .لكن
ما جرى في العراق الحقًا ،مع االتفاق
ال ـس ـيــاســي الـ ــذي أب ــرم ــه زع ـي ــم الـتـيــار
ال ـص ــدري مـقـتــدى ال ـصــدر مــع ائـتــاف
الفتح بقيادة هادي العامري (الحشد
ال ـش ـع ـبــي) ،بــرعــايــة إيــران ـيــة وحـضــور
سليماني نفسه ،فتح باب التساؤالت
واالجتهادات.
ف ــي الـ ـق ــراءة الـسـيــاسـيــة الــداخ ـل ـيــة ،ان
إيــران املتهمة بأنها تقف وراء أحــداث
غ ــزة الـعـسـكــريــة األخـ ـي ــرة ،وامل ـتــورطــة
فــي الـيـمــن وت ــواج ــه خــافــات مـتــزايــدة
مع روسيا في سوريا ،في ظل السعي
املتكرر الــى احتوائها والتخفيف من
ن ـف ــوذه ــا ،تـمـكـنــت م ــن تـنـفـيــذ ان ـقــاب
واض ــح فــي ال ـع ــراق ،فـعـمــدت ال ــى خلق
م ـف ــاج ــأة س ـيــاس ـيــة ب ـعــد االن ـت ـخــابــات
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة جـ ــوهـ ــرهـ ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــي إلـ ــى
استيعاب الوضع العراقي لصالحها،
موجهة رسالة واضحة الــى واشنطن
وال ـ ــري ـ ــاض ،بــأن ـهــا ق ـ ــادرة ع ـلــى جـمــع
أض ـ ــداد وح ـل ـف ــاء ت ـحــت راي ـ ــة واح ـ ــدة،
تمهيدًا لتأليف الحكومة الجديدة في
العراق.
سبق التطور العراقي رسالة إيرانية
حـ ـ ـ ــول لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان .فـ ـمـ ـن ــذ أشـ ـ ـه ـ ــر يـ ـ ــدور
ال ـكــام عــن تــداخــل الــوضـعــن الـعــراقــي
واللبناني ربطًا باالنتخابات النيابية
ال ـتــي ج ــرت فــي وق ــت مـتـقــارب فــي كال
البلدين .ومع صدور النتائج العراقية
وتقدم تحالف مقتدى الصدر ،سارعت
إيران الى احتواء االنتصار ،في حني أن
حلفاءها في لبنان حققوا فوزًا مريحًا.
م ــا ق ــال ــه س ـل ـي ـمــانــي ع ــن االن ـت ـخــابــات
ال ـن ـيــاب ـيــة ودوره ف ــي الـ ـع ــراق الح ـقــا،
بمثابة رســالــة عــن سـحــب ال ـعــراق من
االيدي االميركية والسعودية ،واالنذار
املباشر بأن لبنان ليس ساحة غربية
أو اميركية ،ولــن يـكــون ســاحــة خلفية
لواشنطن أو الرياض.
ف ــي ان ـت ـظــار ّ
رد ال ـف ـعــل ع ـلــى م ــا جــرى
ف ــي الـ ـع ــراق ،بـ ــدأت أولـ ــى م ــام ــح ال ــرد
االم ـيــركــي – ال ـس ـعــودي لـبـنــانـيــا على
الرسالة االيرانية بالتعثر الحكومي.
فـ ـ ــإذا اع ـت ـب ــرت طـ ـه ــران أنـ ـه ــا أمـس ـكــت
بـمـفــاصــل الـلـعـبــة الــداخ ـل ـيــة م ــن خــال
املجلس النيابي الجديد ،اال ان مفتاح
ال ـح ـك ــوم ــة ال ي ـ ــزال ف ــي ي ــد واش ـن ـطــن
والرياض .أقله هذا ما برز حتى اآلن من
خــال جــوالت امل ـشــاورات االولـيــة التي
توقفت مــن دون أي م ـبــررات ،ال سيما
أن الــذرائــع الداخلية لجهة الحصص
وتوزع الحقائب لم تعد مقنعة ،ما دام
االتفاق الطائفي واملذهبي بات واضحًا
لجهة تقاسم ال ــوزارات االساسية .وال
يمكن التخفيف مــن أهـمـيــة الـتـجــاذب

االق ـل ـي ـم ــي ح ـ ــول ال ـح ـك ــوم ــة ،وإعـ ـط ــاء
ال ـح ـج ــج حـ ــول ال ـح ـص ــص املـسـيـحـيــة
أو الـسـنـيــة امل ـعــارضــة ل ـل ـحــريــري ،ألن
ّ
هذه تمامًا الواجهة التي يتغطى بها
االفـ ــرقـ ــاء امل ـح ـل ـي ــون ف ــي ك ــل مـحـطــات
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــات م ـنــذ ع ــام ،2005
ل ـت ـبــريــر غ ـي ــاب ق ـ ــرار اق ـل ـي ـمــي ودولـ ــي
ن ــاف ــذ ب ــاإلق ــاع بــال ـص ـيــغ الـحـكــومـيــة.
فالرسالة االيرانية وصلت .والى اآلن،
ّ
رد املـعـنـيــون الــدول ـيــون واالقـلـيـمـيــون
بـتـعـطـيــل امل ـ ـشـ ــاورات ،وم ــا حـصــل في
موسكو من اتصاالت جانبية بحسب
بعض املطلعني ،لم يضف الى الصورة
سوى مالمح سوداء ال تبشر بالخير.
وألن ل ـب ـنــان غ ـيــر ال ـ ـعـ ــراق ،بـتــركـيـبـتــه
ال ـطــائ ـف ـيــة وامل ــذه ـب ـي ــة وتـ ـ ــوزع ال ـقــوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وال س ـي ـمــا ب ـع ــد ن ـتــائــج
ُّ
االنـتـخــابــات ،وألن الــذي كــلــف بتأليف
الحكومة هو الرئيس سعد الحريري،
فمن الصعب الخروج مبكرًا من املأزق

ما قاله سليماني
عن االنتخابات إنذار
مباشر بأن لبنان لن
يكون ساحة خلفية
لواشنطن أو الرياض
الراهن من دون دفع أثمان .فالحريري
ّ
حاليًا على تخطي السعودية
غير قادر ّ
وشارعه السني ،والذهاب الى حكومة
ت ـتــرجــم ال ـص ـي ـغــة ال ـت ــي ت ـح ــدث عنها
سليماني ،والقوى املسيحية املعارضة
إليـ ـ ـ ــران لـ ــن ت ـق ــف ج ــان ـب ــا فـ ــي م ـعــركــة
تـحـيـيــدهــا وتـشـكـيــل حـكــومــة م ــن لــون
واحد .وليس من مصلحة العهد ،مهما
كــان مــوقـفــه مــن إي ــران ،املـغــامــرة بنوع
كهذا من الحكومات ،في ظل الضغوط
الدولية من خالل التضييق على حزب
ال ـل ــه .ف ــي امل ـقــابــل ،ل ــم تـظـهــر واشـنـطــن
والـ ــريـ ــاض أن ـه ـم ــا ف ــي وارد الـتـخـلــي
نـهــائـيــا عــن لـبـنــان .وامل ـخــرج املـعــروف
سيكون تكرارًا لشكل حكومات االتحاد
الوطني السابقة .لكن ال يبدو أن أحدًا
مـسـتـعـجــل ل ـل ــوص ــول إل ــى ه ــذا ال ـحــل.
والقلق من أن نكون أمام تجربة مماثلة
ملــرحـلــة تــألـيــف حـكــومــة الــرئـيــس تمام
ســام فــي نهاية عهد الرئيس ميشال
سليمان ،فنحتاج إلى  11شهرًا إلنتاج
حكومة جديدة.

مقالة

الدجاجات تبيض دوالرات
إدمون صعب
لــم يبق سياسي واح ــد ،ورجــل ديــن كــذلــك ،إال وطــالــب بمكافحة
الفساد.
حتى الذين يسبحون منذ عقود في مستنقعات الفساد ،رفعوا
رؤوسهم وأصواتهم في وجه الفساد.
فمن نصدق؟ علمًا أن هناك اثنني ال يرقى شك إلى صدقهما ،في
ضرورة وضع خطط ملكافحة الفساد ،هما الرئيس ميشال عون
والسيد حسن نصرالله ،وخصوصًا أن مصير العهد مرتبط
ّ
بقدرته على التغلب على حيتان الفساد.
ُ
وإلــى الذين يعتبرون أن الفساد مسألة بسيطة تمحى بممحاة
طبشور ،نقول :أنتم ُمخطئون.
فقد أظهرت دراسة أجريت حول أسباب الفشل في القضاء على
الفساد في اليابان ـ ـ البلد الذي ّ
يسجل أعلى مستوى للفساد في
العالم ،ما أدى إلى إطاحة عدد كبير من السياسيني ،وخصوصًا
رؤســاء الحكومات ـ ـ أظهرت أنها تربية تتحول مع الوقت ثقافة
يتوارثها جيل عن آخر.
تقول الدراسة إن بذور الفساد موجودة في املنزل .فمن الوالدة
تدهن حلمة الرضاعة لدى األم ً
إغراء للطفل بالرضاعة.
وعندما ُ
يكبر ُيرشى بحلوى لتناول أطعمة ال يستسيغها.
وعندما يصبح بعمر الــدراســة ،ويــرفــض االنـفـصــال عــن والدته
للصعود إلى الحافلة ،يرشى ببعض الحلوىّ ،
وتقدم األم رشى
لسائق الحافلة وللمعلمة التي تهتم ب ــاألوالد وتحرص على أال
تفوتهم الحافلة.
وفــي املــدرســة ،تهتم الــوالــدة برشوة املعلمة إليــاء ابنها اهتمامًا
خ ــاص ــا ،ف ـت ـســاعــده ف ــي دروس ـ ـ ــه ،وال تـغـيــب ع ــن ن ــاظ ــري ــه في
االمتحانات ،وعند الحاجة تغطي محاوالته للغش ،فتمرر له أحيانًا
األجوبة عن أسئلة االمتحان الخطية ،كذلك توصي به لدى املعلمني
واملعلمات في االمتحانات الشفهية.
وعندما يصل االبــن إلى الجامعة تكون قد اكتملت لديه صفات
الفاسد بامتياز.
ويتساءل واضع التقرير أخيرًا :بعد ذلك ،هل نعجب من مستوى
الفساد في أي بلد؟
وهنا يطرح سؤال :هل تأخرت جمعية حماية املستهلك في إثارة
موضوع األدوية وأسعارها في وجه «وزير الظل للطاقة» الذي كان
ً
منشغال في القصف على وزراء التيار الوطني الحر في الحكومة
بــإظـهــارهــم أنـهــم «عـصــابــة لـصــوص وس ـمــاســرة» فــي مــوضــوع
الكهرباء ،فيما املرضى يئنون من وطأة استغالل تجار األدوية
ألوجاعهم ،وكثيرون منهم قضوا الفتقارهم إلى ثمن الدواء؟
وكان صديقنا الدكتور إسماعيل سكرية ،قد جعل مسألة الدواء
قضيته ،وأصدر أخيرًا كتابًا ناطقًا باملافيات التي تسيطر على
هذا القطاع ،فجوبه بالقرد األبكم واألصم واألعمى!
وال نـغــالــي إذا قلنا إن وزارة الـصـحــة هــي «م ـغ ــارة عـلــي بــابــا»
الحقيقية ،وإن «دود الخل منه وفيه».
وللمناسبة ،زارنــي ذات يوم من تسعينيات القرن املاضي وزير
صديق للصحة وقــال لــي« :أنــا قــاصــدك لتساعدني بالبقاء في
وزارتي ،ألن هناك من يسعى لدى القيادة السورية لسحبها مني»،
فعجبت لألمر ،وسألته :من هو هذا؟ فأجابني« :أنت تعرفه جيدًا،
وهو قال للسوريني إن وزارته ما بتطعمي ،ألن لديه حاشية تريد
َ
أن تعيش» ،وأضاف أن الــوزارة التي يشغل ال تلبي حاجته ،لذلك
وضــع عينه على وزارة الصحة ،ألنها دجاجة تبيض ذهبًا من

األدويــة وتسجيلها ،وتبديل أسمائها ،واعتماد وكالء وتبديلهم،
ً
ّ
حتى املستشفيات واملستوصفات ،فضال عن األدويــة املصنعة
محليًا وأذوناتها ،إلى املختبرات التي ّ
تدر ماليني الدوالرات.
وألنــي أعــرف موقع الــوزيــر اآلخــر لــدى الـســوريــن ،فقد نصحت
لــه بــأن «يقطش قـ ّـريـعــة» ،كما يقول املثل ال ــدارج ،وأن يقبل بأي
وزارة أخرى .وهنا سألته عن الوزارة البديلة ،فأجاب« :السياحة».
فنصحته بأن يقبل بها وال يغضب أصدقاءه السوريني «الذين
ال ينكرون خدمة «عجائبية» أسديتها إليهم فكافأوك بالوزارة».
وحصل بعد تولي الوزير اآلخر الوزارة أن جاءني صديق صيدلي
قال لي إنه نال عقد وكالة حصرية لدواء مضاد للحساسية ويريد
تسجيله في وزارة الصحة ويرغب في أن أساعده في ذلك ،إذ قيل
له إن تسجيل األدوية الجديدة متوقف.
َ
حصلنا على موعد مع الوزير ،فرحب ِبنا بحفاوة ،وملا عرضنا
عليه موضوع الــدواء ،قال لنا إن «األمر صعب ،ألن اللجنة الفنية
التي يفترض أن توافق على التسجيل متوقفة عن االجتماع منذ
مــدة» ،وعندما سألناه :ما العمل؟ أحالنا على املدير العام الذي
أبلغنا الكالم نفسه.
خرجنا من الوزارة َ
يائسني ،إلى أن ملعت في رأس الصيدلي فكرة
البحث عن السبل التي تستعمل منذ أشهر إلنزال أدوية جديدة،
وزارني في اليوم التالي متأبطًا ملفًا يضم
في ظل لجنة ال تجتمعُ ،
أكثر من  ١٥ألف اسم دواء أنزلت إلى السوق دون الحصول على
رقم من اللجنة الفنية ،وهو الشرط الشرعي للسماح بتوزيع الدواء.
حملنا امللف في اليوم التالي إلى الوزير ،فأحالنا على املدير العام،
«ألن األمر يعود إليه» ،فتظاهر ّاملدير بأن املسألة تتجاوزه ،ثم قال
لنا إن املخرج الوحيد هو أن يوقع الوزير املعاملة ،مع اإلشارة إلى
أنها «إجازة موقتة إلى أن تعود اللجنة الفنية إلى االنعقاد» ،فعدنا
إلــى مكتب الــوزيــر مـجــددًا للحصول على توقيعه ،وفيما نحن
ننتظر فراغ الوزير من اجتماع في مكتبه ،سمعنا موظفًا يسرد
على مسامعنا ،وهو يتحدث على الهاتف بدالت «اإلتــاوات» التي
على صاحب العالقة دفعها في مقابل تسجيل دواء ،أو تغيير
اسمه ،أو تغيير وكيله ،وكلها أموال بعشرات آالف الدوالرات ،وقد
علمنا الحقًا أن هذا املوظف يملك خاتم الوزير ،وأن املعامالت ّ
تمر
بــه ،وأن الدفع يتم له مباشرة! (تــردد بعد أشهر أن هــذا املوظف
اشترى شقة في أفخم مناطق بيروت).
ّ
وقع الوزير املعاملة ،ولكن بقيت مهمة إخراجها من مكتب دائرة
الصيدلة ،وقد حضر صديقنا الصيدلي مرات عدة إلى هذه الدائرة،
فلم يجد الطبيب املختص ،إلى أن استوقفه أخيرًا أحد ّ
الحجاب
وأبلغه أن (الدكتور ق ).ال يحضر إال إذا كانت هناك معاملة قد
دفع صاحبها «إتاوة» إخراجها من الدرج ،وأشار عليه بأن يعود
ويضع مبلغ ألــف دوالر في الــدرج األول الــذي يبقى مفتوحًا مع
اسمه أو بطاقته ويحضر في اليوم التالي فيجدها جاهزة في
الدرج حيث وضع الدوالرات.
غضبت عندما عرفت باألمر ،وتوجهت إلى وزارة الصحة ،ودخلت
دائرة الصيدلة وأنا أصرخ« :يا عيب الشوم عليكم ،ما بتستحوا.
دكانة خضرة أحسن منكم».
والتفتت نحو إحدى املوظفات فوجدتها بكامل أناقتها ،وكان قد
ورد في اإلعــام أنها عائدة من أحــد ّ املؤتمرات كمرافقة لزوجة
مسؤول كبير وأن «تايورها» وحده كلف ثالثة آالف دوالر!
إنها شهادة ،اللهم إني بلغت.
مالحظة :الوزير ال يزال نافذًا ،ويطالب لفريقه في الحكومة الجديدة
بدجاجة تبيض دوالرات!

تقرير

ّ
هكذا ذهب الصوت اللبناني إلى أميركا في معركة «الفيفا» لماذا غير الوفد اللبناني رأيه في موسكو؟
مــا ال ــذي حـصــل فــي مــوسـكــو ،وكيف
ّ
صب الصوت اللبناني في خانة امللف
األميركي املشترك (الواليات املتحدة
واملكسيك وكندا) على حساب املغرب
السـتـضــافــة ك ــأس الـعــالــم 2026؟ هــذا
هو السؤال األساسي .املعطيات تقول
إن وفد لبنان إلى العاصمة الروسية
تألف من نائب رئيس االتحاد ريمون
س ـم ـع ــان ،ع ـضــو ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
س ـم ـع ــان الـ ــدوي ـ ـهـ ــي ،واألمـ ـ ـ ــن ال ـع ــام
جـ ـه ــاد الـ ـشـ ـح ــف .الـ ـث ــا ُث ــي امل ــذك ــور
حـضــر الـفـعــالـيــات ال ـتــي أقـيـمــت على
ه ــام ــش ك ــون ـغ ــرس «الـ ـفـ ـيـ ـف ــا» ،حـيــث
نشط ّ
القيمون على امللفني في عرض
م ــا ي ـح ـمــانــه ف ــي م ـلــف االس ـت ـضــافــة

للتأثير فــي املـصـ ّـوتــن ،وهــي مسألة
توقف عندها وفد لبنان ،قبل تغيير
ـاط ع ــدة ،اتـخــذ
رأيـ ــه ،ان ـطــاقــا م ــن ن ـق ـ ٍ
على إثــرهــا ق ــرارًا بالتصويت للملف
نقاش «داخلي» ،حصل
املشترك عقب
ٍ
في موسكو .أما في بيروت ،فقد كان
الـ ـق ــرار م ـت ـخ ـذًا بــالـتـصــويــت «سـلـفــا»
ملصلحة املغربي .التغير فــي املوقف
الـلـبـنــانــي ح ــدث ه ـنــاك ف ــي مــوسـكــو.
بـ ـحـ ـس ــب م ـ ــا ي ـ ـقـ ــول مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون فــي
الــوفــد الــذي تولى عملية التصويت،
فــإن الدويهي هو الــذي «كبس الــزر»،
ً
وتــولــى الـتـصــويــت ،ب ــدال مــن سمعان
الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـق ــوم
باملهمة ،لكنه عزف عن هذه الخطوة

مـنـعــا ل ــإح ــراج .وي ـش ــرح امل ـص ــدر أن
االتفاق كان بني أعضاء الوفد من دون
العودة إلى االتحاد املحلي أو إخطار
رئ ـي ـس ــه ب ـه ــذا األم ـ ـ ــر ،وذل ـ ــك «بـسـبــب
ض ـيــق ال ــوق ــت» ،وف ــي خ ـضـ ّـم ت ـســارع
األح ــداث خ ــال الجمعية العمومية،
مضيفًا« :أسباب عدة ،وهي رياضية
ـ ـ ـ ـ ـ ع ـل ـم ـيــة أق ـن ـع ــت الـ ــوفـ ــد ال ـل ـب ـنــانــي
بضرورة التصويت للملف املشترك،
إذ ي ـك ـفــي أن ت ـم ـنــح ل ـج ـنــة الـتـقـيـيــم
ّ
املكلفة مــن قبل «الـفـيـفــا» عــامــة 5/4
للملف املشترك مقابل  5/2.7للملف
املـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي» .ول ـ ـكـ ــن ه ـ ــذا «ال ـت ـس ــوي ــغ
الــريــاضــي» يـتـجــاهــل حـقــائــق أخ ــرى،
أهـ ـمـ ـه ــا تـ ـج ــاه ــل ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـسـ ـع ــودي

ف ــي «اس ـت ـق ـط ــاب» أص ـ ــوات ملـصـلـحــة
امل ـلــف األم ـيــركــي املـشـتــرك ض ـ ّـد امللف
املغربي .فمما ال شك فيه ،أن ارتباط
لبنان باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم
يستفيد مــن بــرامــج دعـ ٍـم كثيرة
الــذي
ّ
م ـنــه وامل ـم ــث ــل ف ــي لـجـنـتــه الـتـنـفـيــذيــة
بالرئيس هاشم حيدر ،لعب دورًا في
ذه ــاب ق ــرار ال ــوف ــد ف ــي ه ــذا االت ـج ــاه،
وهـ ــي ن ـق ـطــة م ـه ـمــة ب ـ ــرأي امل ـصــوتــن
ملـصـلـحــة أم ـي ــرك ــا ،ل ـك ــون اآلس ـيــويــن
هــم مــن يـصـ ّـوتــون فــي االستحقاقات
الـقــاريــة الـتــي قــد يحتاج فيها لبنان
أصوات في أي انتخابات أو طلب
إلى
ٍ
استضافة.
ف ــي ه ــذا االت ـج ــاه ص ـ ّـب غــالـبـيــة عــرب

آسـيــا ،حيث ذهبت  7أص ــوات للملف
امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك م ـ ـقـ ــابـ ــل  5ل ـ ـل ـ ـم ـ ـغـ ــرب .مــع
تصويت لبنان والعراق والكويت إلى
جــانـ ًـب ال ـس ـعــوديــة ،سـجـلــت األخ ـيــرة
نقطة في صراعها السياسي مع قطر
ً
ال ـتــي احـتـضـنــت ال ـع ــراق م ـثــا لـفـتــر ٍة
طــوي ـلــة ح ـيــث ت ـح ـ ّـول ــت ال ــدوح ــة إلــى
مكان أساسي ملعسكرات منتخباتها
ٍ
ّ
ومــاعـبـهــا ملـبــاريــات أنــديـتـهــا فــي عــز
األزم ــة التي عرفها الـعــراقـيــون ،ولكن
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ن ـج ـحــت فـ ــي اس ـت ـق ـطــاب
الـ ـع ــراق ،ك ـمــا نـجـحــت ف ــي اسـتـقـطــاب
لبنان .الـفــارق هــو أن الــوفــد اللبناني
«يـ ـت ــذرع» بــأس ـبــاب ري ــاض ـي ــة ،بينما
ال ي ـخ ـفــى ف ــي األروق ـ ـ ـ ــة ال ـع ــراق ـي ــة أن

قــرار العراقيني بالوقوف في الجانب
ال ـس ـع ــودي ،ك ــان «س ـي ــاس ـي ــا» .لـبـنــان
استفاد أكثر من مرة من االستضافات
الـقـطــريــة ملنتخباته بحكم الـعــاقــات
الـطـ ّـيـبــة بــن االت ـح ــادي ــن ،لـكــن صوته
ّ
صب في اتجاه معاكس .وهذه مفارقة
أيضًا.
وبعيدًا من كل هذه املسائل الخارجية،
بــرز اعتبار وزارة الشباب والرياضة
ف ــي بـيــانـهــا أن م ــا حـصــل ك ــان خــافــا
لـ ـت ــوجـ ـي ــه واضـ ـ ـ ـ ــح ،وألنـ ـ ـه ـ ــا أرسـ ـل ــت
ت ــوج ـي ـه ــا بـ ـش ــأن الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،ف ـك ــان
«اس ـت ــدع ــاء» االتـ ـح ــاد وط ـلــب الــوزيــر
أمس من أعضائه اتخاذ إجراء صريح
واتخاذ تدابير ،على اعتبار أن أحدهم

ي ـج ــب أن ي ـت ـحـ ّـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة .وف ــي
ه ــذه «ال ـخ ـط ــوة ال ـضــاغ ـطــة» خ ـطــورة
إل ــى ح ـ ٍّـد م ــا ،إذ ك ـمــا ه ــو م ـع ـلــوم ،إن
اتحاد
أي تدخل سياسي فــي شــؤون
ٍ
وطني يؤدي إلى قرار إيقاف االتحاد
م ـ ــن قـ ـب ــل «ال ـ ـف ـ ـي ـ ـفـ ــا» ،الـ ـ ـ ــذي ب ـح ـســب
م ـع ـلــومــات خ ــاص ــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» كــان
رئيسه السويسري جياني إنفانتينو
(ال ـ ـ ــذي «ي ـ ـمـ ــون» ع ـل ــى ل ـب ـن ــان) يـمـيــل
إل ــى املـلــف املـشـتــرك .اع ـت ـبــارات أخــرى
ذكــرهــا أع ـضــاء الــوفــد فــي اجتماعهم
مــع وزي ــر الـشـبــاب والــريــاضــة محمد
فنيش أمس ،حيث حضر إلى الوزارة
رئيس االتـحــاد هاشم حيدر ،ونائبه
ري ـ ـمـ ــون س ـم ـع ــان وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
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التنفيذية سمعان الــدويـهــي ،موسى
م ـك ــي ،وائ ـ ــل ش ـه ـي ــب ،واألم ـ ـ ــن ال ـع ــام
لالتحاد جهاد الشحف .كذلك حضر
ّ
استمر لساعةٍ كاملة
االجتماع الــذي
املدير العام لوزارة الشباب والرياضة
زيــد خيامي ،ومستشار الــوزيــر علي
ف ــواز .يبقى أن املـخــرج الوحيد ،الــذي
ك ــان مـمـكـنــا ،حـســب م ـصــدر آخ ــر ،هو
أن ال يـ ـص ـ ّـوت ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون إط ــاق ــا،
ال لـلـمـغــرب ،وال ألم ـيــركــا ،كـمــا فعلت
إيران .الالفت أن االتحاد الذي ّ
يحمله
البعض املسؤولية جماعيًا ال فرديًا
خندق واحد
بشأن ما حصل ،بدا في
ٍ
خ ــال ل ـقــائــه م ــع ال ــوزي ــر ،وذلـ ــك بعد
اقتناعه بتوضيحات وفده ،الذي كان

رئـيـســه واض ـحــا ب ــأن أحـ ـدًا لــم يتصل
ب ــه م ــن أي وزارة ،طــال ـبــا الـتـصــويــت
للمغرب ،بــل إن ق ــرار ات ـحــاده كــان قد
ّ
اتخذ ضمن هذا السياق ،علمًا أن قلة
تعرف بأنه خــال انتخابات االتحاد
ال ـعــربــي األخـ ـي ــرة ل ــم ي ـص ـ ّـوت امل ـغــرب
مل ـص ـل ـحــة ع ـض ــو االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـنــانــي
م ـح ـمــود ال ــرب ـع ــة ،ل ـكــن هـ ــذا األم ـ ــر لم
يسقط من ّ
توجه االتحاد لدعم امللف
املـغــربــي .وه ــذه وجـهــة نـظــر تتجاهل
«سير األح ــداث» ،بحيث كــان االتفاق
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت أن ي ـ ـجـ ــري ال ـت ـص ــوي ــت
للمغرب ،وفــي موسكو صــوت الوفد
اللبناني ألميركا.
من الواضح أن الوزارة تريد موقفًا من

االتحاد ،وال تريد إحراجه أمام الفيفا،
فما كان من سمعان إال أن أبلغ الوزير
فنيش بأنه «جاهز لتقديم استقالته»،
كـمــا نـقــل حــاضــرون لــاجـتـمــاع ،لـيـ ّ
ـرد
األخ ـي ــر ب ــأن «هـ ــذه امل ـســألــة ه ــي شــأن
اتحادي داخلي» .حتى هذه اللحظة،
ترى ًوزارة الشباب والرياضة أن ثمة
خ ـط ــأ حـ ــدث ب ـم ـنــح امل ـل ــف األم ـي ــرك ــي
املـشـتــرك صــوتــا لبنانيًا ،وف ــي خدمة
«االستقطاب السعودي» ،لكنها تريد
«كـ ـب ــش ف ـ ـ ــداء» م ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد ،ل ـك ــي ال
ً
يحسب موقف الــوزارة نفسها تدخال
سياسيًا فــي كــرة الـقــدم ،وهــو أمــر قد
يكون عقاب الفيفا عليه شديدًا.
(األخبار)

