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سياسة
تقرير

«السور الصاروخي الهائل» مستمر
في التشكل ،وما تقوم به
إسرائيل ال يؤدي إال إلى تأجيل
النتيجة (هيثم الموسوي)

تترقب  4000صاروخ يوميًا...
إسرائيل ّ
في الحرب مع حزب اهلل
يحيى دبوق
فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب امل ـق ـب ـل ــة بـ ــن إس ــرائ ـي ــل
وحزب الله« ،إن حصلت ،ال ّ
قدر الله»،
بحسب تعبير وزير األمن اإلسرائيلي
أفـ ـيـ ـغ ــدور ل ـي ـب ــرم ــان ،س ـي ـط ـلــق ح ــزب
ال ـل ــه م ــا ب ــن  3000و 4000صـ ــاروخ
ي ــومـ ـي ــا ،ل ـي ـص ــل ال ـ ــى ك ـ ــل ن ـق ـط ــة فــي
إسرائيل .هذا هو السيناريو «األكثر
خ ـط ــورة واألك ـث ــر مـعـقــولـيــة» للحرب
امل ـق ـب ـل ــة ،ك ـم ــا ت ـص ـفــه االس ـت ـخ ـب ــارات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ال ــذي عــرضــه لـيـبــرمــان
أمام نظرائه من الوزراء اإلسرائيليني،
وه ــو تــوصـيــف يـحــدد م ـيــزان الــوضــع
القائم من أحد جانبيه ،ومن شأنه أن
يفسر «االم ـت ـنــاع» اإلســرائـيـلــي طــوال
السنوات املاضية عن املقاربة العدائية
العسكرية للساحة اللبنانية ،رغم كل
الدوافع والحوافز.
صـحـيـفــة ي ــدي ـع ــوت أحـ ــرونـ ــوت الـتــي
ك ـش ـفــت ف ــي ع ــدده ــا أمـ ــس «م ـطــال ـعــة
وعـ ـ ـ ـ ــرض» لـ ـيـ ـب ــرم ــان أم ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائـيـلـيــن ،أك ــدت أن الـعــرض جاء
فــي نـيـســان ع ــام  ،2016أي فــي خضم
ال ـت ــوت ــر والـ ـتـ ـه ــدي ــدات امل ـت ـب ــادل ــة بني
إسرائيل وحزب الله ،الذي بدأ يشهد
ارت ـفــاعــا ف ــي وت ـيــرتــه ،ب ــدءًا م ــن الـعــام
امل ــاض ــي .ال ـع ــرض ي ـش ــدد أي ـض ــا على
أن تساقط الـصــواريــخ على إسرائيل
في حال انــدالع املواجهة بينها وبني
حــزب الـلــه ،سيكون مــن حيث األعــداد
(الصواريخ) مساويًا لكل الصواريخ
الـتــي أطلقت فــي  33يــومــا عــام ،2006
وهي ستطلق هذه املرة في يوم واحد،
وبمعدل  150صاروخًا في الساعة.
الـ ـتـ ـق ــدي ــرات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ت ـحــذر
فقط من عــدد الـصــواريــخ ،الــذي تؤكد
أن ــه سـيـكــون مــرتـفـعــا جـ ـدًا ،ب ــل تـحــذر

أي ـضــا م ــن دق ــة ال ـص ــواري ــخ وقــدرت ـهــا
ال ـت ــدم ـي ــري ــة وطـ ـ ــول مـ ــداهـ ــا ،وبـ ـم ــا ال
يقارن بما كان عليه الوضع عام .2006
ي ـش ـيــر ال ـت ـقــديــر اإلس ــرائ ـي ـل ــي الـ ــى أن
هذه الصواريخ ستطلق من منصات
ثابتة ومخفية وموجهة نحو أهداف
محددة في إسرائيل و«ربما بعد عدة
أيــام ،بعد التدخل والقصف والتوغل
العسكري ،قد يتقلص عدد الصواريخ
املتساقطة ،وقد يقل عدد الخسائر».
ت ـشــدد صـحـيـفــة يــدي ـعــوت أحــرونــوت
ع ـ ـلـ ــى أن «ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو ل ـيــس
خـيــالـيــا ،بــل هــو تحليل مهني صــدر
ع ــن املــؤس ـســة األم ـن ـيــة ف ــي إســرائ ـيــل،
مــع التسليم بــأنــه الـسـيـنــاريــو األكـثــر
ً
خ ـطــورة واألك ـثــر اح ـت ـمــاال فــي الــوقــت
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه» .وبـ ـحـ ـس ــب هـ ـ ـ ــذا ال ـت ـح ـل ـي ــل
املهني ،فــإن ضعف الجبهة الداخلية
فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل وت ـع ــرض ـه ــا لـتـســاقــط
ال ـصــواريــخ ،ال يــؤثــر حـصـرًا ،معنويًا
ع ـلــى ال ـج ـن ــود ف ــي ال ـج ـب ـهــة األمــام ـيــة
ح ـيــث تـ ــدور امل ــواج ـه ــة امل ـب ــاش ــرة ،بل
أيضًا على إمـكــان تــواصــل واستمرار
الـ ــدعـ ــم ال ـل ــوج ـس ـت ــي لـ ـه ــذه ال ـج ـب ـهــة،
نتيجة الـتـهــديــد ال ــذي س ـتــرزح تحت
وطأته خالل القصف .ويشدد التقرير
على أن «ال ـ ــوزراء لــم يستوعبوا بعد
كيف أن ضلوع الجبهة الداخلية في
ال ـح ــرب املـقـبـلــة سـيـكــون بـمـسـتــويــات
غير مسبوقة ،وأن الجبهة الداخلية
ستتلقى كميات نار هائلة».
تكشف الصحيفة أنــه قبل أي ــام ،عاد
امل ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغــر لـلـشــؤون
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ــانـ ـعـ ـق ــاد،
ب ـح ـضــور ك ــل م ـكــونــاتــه ،وع ـل ــى رأس
جــدول أعماله البحث بما بــات يطلق
عـلـيــه إســرائ ـي ـل ـيــا ،ت ـهــديــدات الجبهة
ال ـش ـمــال ـيــة وإمـ ـك ــان ــات ان ـ ـ ــدالع ح ــرب

«الـ ـشـ ـم ــال األولـ ـ ـ ـ ــى» ،أي ب ـم ــا يـشـمــل
ال ـس ــاح ـت ــن الـ ـس ــوري ــة وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة.
ع ــدد ال ـج ـل ـســات املـسـجـلــة ك ـمــا يشير
التقرير كــان ثــاثــا ،وكــانــت متواصلة
وعـ ــرضـ ــت خ ــالـ ـه ــا الـ ـتـ ـه ــدي ــدات فــي
الساحتني والـسـيــاســات اإلسرائيلية
في مواجهتها.
يكشف تقرير الصحيفة أن التحدي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي الـ ـح ــال ــي هـ ــو مــواج ـهــة
ت ــوس ــع ال ـج ـب ـهــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بــات ـجــاه
ال ـســاحــة ال ـس ــوري ــة ،وإن ك ــان امل ـيــدان
يشهد تـعــذر تحقيق مهمة مواجهة
هـ ــذا الـ ـتـ ـح ــدي« ،إذ إن إي ـ ـ ــران تـعـمــل
ب ـت ـص ـم ـيــم وع ـ ـ ــزم ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز ه ــذه
الجبهة صاروخيًا ،بحيث تغطي كل
نقطة في إسرائيل» .وبحسب التقرير،
ف ـ ــإن «ال ـ ـسـ ــور الـ ـص ــاروخ ــي ال ـه ــائ ــل»
م ـس ـت ـمــر فـ ــي ال ـت ـش ـك ــل وإن ب ــوت ـي ــرة
بطيئة ،وما تقوم به إسرائيل ال يؤدي
إال ال ــى عــرق ـلــة وت ــأج ـي ــل الـنـتـيـجــة ال
أكثر ،إذ يكشف التقرير أن «التقديرات
اإلسرائيلية تــرى أن أفـعــال إسرائيل
قــد تبطئ هــذا املـســار ،لكنها ال تمنع
تشكله في نهاية املطاف».

وزراء العدو لم
يستوعبوا بعد
كيف أن الجبهة
الداخلية ستتلقى
كميات نار هائلة

تقرير

حزب اهلل ـ أمل ـ التيار« :تنافس» على المقعد الشيعي في جبيل
يريد التيار الوطني الحر أن ُيحافظ
على حصته في مقعد جبيل
الشيعي ،في حين ّأن االستراتيجية
الجديدة لحزب اهلل وحركة أمل تقوم
كل مقاعد الطائفة،
على «استرجاع» ّ
وتقسيمها في ما بينها .لم ُيناقش
الحلفاء الثالثة بعد مصير المقعد ،إال ّأن
« ٨آذار» ُتصر على ُمرشح «مقبول من
الناس» ،فيما يسعى بعض العونيين
مرشح «بالمظلة
»إلى «إسقاط» ّ
ليا القزي
ال تنحصر األزمة بني الرئيس ميشال
ع ــون ورئ ـيــس املـجـلــس الـنـيــابــي نبيه
ب ـ ـ ّـري ب ــإط ــار م ــرس ــوم ض ـب ــاط «دورة
عـ ـ ـ ـ ــون» ،ب ـ ــل سـ ـيـ ـك ــون لـ ـه ــا ف ـ ــي ح ــال
استمرارها إلــى تــاريــخ  ٦أيــار املقبل،
ٌ
على مختلف الدوائر
انعكاس سلبي ُ
االنتخابية .املقعد املخصص للطائفة
الشيعية فــي دائ ــرة كـســروان ـ ـ جبيل،
ل ــن ي ـش ــذ ع ــن ه ـ ــذه الـ ـق ــاع ــدة .ال ـت ـيــار

الوطني الحر يعتبر هذا املقعد جزءًا
من ّ
حصته البرملانية ،فيما ُيحكى عن
ّ
أن ثـنــائــي ح ــزب ُالـلــه ـ ـ حــركــة أم ــل هو
ُ
الــذي سيسمي املرشحني عن املقاعد
ّ
الشيعية في كل لبنان ،ومن ضمنهم
ّ
جبيل .بحسب املعلومات ،فــإن تطور
الخالف بني «التيار» وحركة أمــل قد
ي ــؤدي إلــى أن ي ــؤول املقعد ُ
الجبيلي
ّ
إلــى ّ
حصة حــزب الله ،كــ«حــل وســط»،
ً
أسـ ــوة بـمـعـظــم امل ـقــاعــد الـشـيـعـيــة في
الـ ــدوائـ ــر ال ـت ــي ي ــوج ــد ف ـي ـهــا ان ـت ـشــار
ع ــون ــي ك ـب ـي ــر ،ول ـ ــم ت ـك ــن س ــاب ـق ــا مــن
ضـمــن حـ ّـصــة كـتـلــة ال ــوف ــاء للمقاومة
أو الـتـنـمـيــة وال ـت ـحــريــر .يـنـطـبــق ذلــك
ّ
عـلــى جـبـيــل وال ـب ـقــاع األوسـ ــط .إال أن
ُ
ّ
ذلــك ال يلغي ُ أن حــركــة أمــل ستشارك
فــي تسمية املــرشــح ،وسيتولى حزب
الله التشاور مع التيار الوطني الحر
ح ـيــث يـقـتـضــي األم ـ ــر .وف ــي ك ـســروان
ـ ـ جـبـيــل ت ـح ــدي ـدًا ،ه ـنــاك خصوصية
ُمعينة انـطــاقــا مــن أنـهــا كــانــت دائــرة
الـنــائــب ميشال ع ــون ،قبل أن ُيصبح
رئيسًا للجمهورية.
األفـ ــراد الـطــامـحــون إل ــى الـتــرشــح إلــى
«ال ـن ـيــاب ـيــة» ع ــن امل ـق ـعــد الـشـيـعــي ّفي
ُ
جبيل ،كثر ،من دون أن يجري تبني
أح ــده ــم ح ـتــى ال ـس ــاع ــة .ي ـب ــرز مـنـهــم:
ديـ ــاب ك ـن ـعــان ،مــدحــت الـ ـح ــاج ،طــال

مصادر  ٨آذار :ليس
بالضرورة أن يكون
المرشح حزبيًا
ُ

امل ـ ـقـ ــداد ،م ـص ـط ـفــى ال ـح ـس ـي ـنــي ،عـلــي
ّبرو ،محمود عواد ،ربيع عواد ،محمد
ح ـيــدر وح ـســن ه ـم ــدر .أم ــا بالنسبة
إلــى النائب عباس هاشم ،فتتضارب
املـ ـعـ ـل ــوم ــات بـ ـش ــأن مـ ـصـ ـي ــره .نـ ــواب
ب ـ ــارزون دا ّخ ــل ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
يــؤكــدون أن ــه «لــن يـكــون ُمــرشـحــا مرة
ج ــدي ــدة» ،فـيـمــا ت ــرى م ـصــادر عونية
أخرى ّأن «األمر لم ُي ّ
بت بعد ،وال ّ
سيما
ّ
ّ
أنــه ُينقل عن هاشم قوله إن الرئيس
عـ ـ ــون أبـ ـلـ ـغ ــه م ــوافـ ـقـ ـت ــه عـ ـل ــى إعـ ـ ــادة
ترشيحه ،ولكن يجب أن يحصل على
موافقة حزب الله وحركة أمل أيضًا».
أمــا داخــل فريق  ٨آذار ،فالجواب هو:
ّ
«يـبــدو أن هــاشــم يــواجــه ج ـ ّـوًا شعبيًا
معارضًا بقوة له» ،وتضيف مصادره

ّ
ب ــأن «أي ُمــرشــح يجب أن يـكــون على
عالقة جيدة مع الناس» .ولكن عمليًا،
«لم ُيناقش مقعد جبيل بعد بني حزب
ال ـلــه وح ــرك ــة أمـ ــل ،وال بـيـنـهـمــا وبــن
ّ
التيار الوطني الحر .كل الكالم ال يزال
االنتخابية
عـلــى مـسـتــوى املــاكـيـنــات ُ
ـاث املـ ـخ ــول ــة
ولـ ـي ــس ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ـ ـثـ ـ ُ
بـ ـ ـ ّـت م ـص ـي ــر امل ـ ـق ـ ـعـ ــد» .واملـ ــرش ـ ـحـ ــون
ُ
«ي ـس ـت ـق ـ َـب ـل ــون ج ـم ـي ـعــا ع ـل ــى ق ــاع ــدة:
ـدأوا نـشــاطـكــم عـلــى األرض ،وبـنــاء
ابـ ـ
عليه ُن ّ
قرر».
بـ ــرز فـ ـج ــأة ،ق ـبــل ق ــراب ــة ال ـش ـه ــر ،اســم
رب ـي ــع ع ـ ــواد ،وب ـ ــدأت تـنـتـشــر الف ـتــات
التغيير
تحمل صــوره وشـعــار« :أمــل
ّ
املقاوم ـ ربيع  ،»٢٠١٨بما يوحي بأنه
تم االتفاق عليه .الرجل يعمل ما بني
ال ـجــزائــر وأفــريـقـيــا ،لــديــه مطبعة في
الضاحية الجنوبية لبيروت ومصنع
في منطقة الحصون (جبيل) ،يبلغ من
العمر  ٣٩سنة .ناشطون سياسيون
ّ
ف ــي ج ـب ـيــل ي ـق ــول ــون إن عـ ـ ــواد «ن ــزل
عـلـيـنــا بــامل ـظ ـلــة .ه ــو غ ـيــر نــاشــط بني
بني الشيعة.
الناس وال يملك
حيثية ُ
ً
فضال عن ّأنه غير ُم ّ
سيس .أعجب به
الوزير جبران باسيل ،وفتح له النائب
سيمون أبي رميا الباب كونه يبحث
ّ
عن بديل لهاشم» .إال أن مصادر أبي
رم ـي ــا ت ـن ـفــي ذل ـ ــك .ي ـج ــري ال ـت ـســويــق

ّ
لـعــواد «عـلــى قــاعــدة أن الناخبني في
ُ
ال ــدائ ــرة ال يتقبلون ُمــرشـحــا ملتزمًا
مع حزب الله أو حركة أمل ،لذلك عواد
ٌ
قسم
ُيـشـكــل خ ـيــارًا مـنــاسـبــا .يستغل
من العونيني ذلــك ،حتى يبقى املقعد
في عهدتهم» .تجري محاولة حثيثة
ّ
تتحمل»
لتثبيت فكرة أن املنطقة «ال
ُمرشحًا شيعيًا حزبيًا ،رغم أن الجزء
األكبر من أبناء كسروان وجبيل بقوا
ملتزمني مع الجنرال ميشال عون قبل
وثـيـقــة م ــار مـخــايــل وبـعــدهــا ،وبــاتــوا
اليوم يعتبرون حــزب الله «ضمانة»،
ل ــن ي ــؤث ــر م ـع ـهــم «ت ـف ـص ـي ــل» إن ك ــان
املرشح حزبيًا أو ال.
ي ـ ـب ّـ ــدأ عـ ـ ـ ــواد ب ــال ـت ـع ــري ــف عـ ــن نـفـســه
بــأنــه «لـســت سـيــاسـيــا ،بــل اقـتـصــادي
وص ـ ـنـ ــاعـ ــي .ق ـ ـ ـ ـ ّـررت الـ ـت ــرش ــح ألن ـن ــي
شعرت بوجود حرمان على مستوى
اإلن ـم ــاء وال ـتــواصــل مــع الجبيليني».
ال ـنــاس هــي ّ«طالبتني بــأن أتـ ُـرشــح».
ولكنُ ،يقال إنك غير معروف وفرضت
ف ـجــأة عـلـيـهــم؟ «ال يـعــرفـنــي الجميع،
ل ـكــن ال ـق ـســم األك ـب ــر ي ـعــرف ـنــي .أن ــا من
آل ع ــواد وزوج ـتــي مــن آل أبــي حيدر،
ول ـ ّ
ـدي  ٣٠٠مــوظــف مــن جـبـيــل» .عــواد
ُ
طرح نفسه مرشحًا ،لكن باسيل «قال
ُلــي أن أعمل على األرض وبـنــاء عليه
ن ـقــرر» .ستكون محسوبًا على حزب

