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سياسة
تقرير

في جزين نمر وصياد وأمل
يتبلور المشهد االنتخابي في دائرة صيدا – جزين عندما يحسم تيار المستقبل أسماء مرشحيه وتحالفاته .وحدهما أسامة سعد وإبراهيم
حسم هوية زميلهما الكاثوليكي خالل أيام قليلة .عونيًا ،ال يهدأ النائب زياد أسود في المنطقة ،فيما
عازار حسما تحالفهما في انتظار
ّ
يتابع زميله النائب أمل أبو زيد جولة حث للناخبين في أوروبا وينتظر جاد صوايا وسليم الخوري قرار القيادة البرتقالية باختيار أحدهما عن
المقعد الكاثوليكي
آمال خليل
تـمـثــال الـنــائــب فــي عـهــد املتصرفية
سليمان بك كنعان القطار وازدحــام
صور السياسيني والرايات الحزبية
عند مــدخــل ســوق الـســد الـتــراثــي في
ج ــزي ــن ،ي ـخ ـت ـصــران م ــاض ــي ع ــروس
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــال وح ـ ـ ــاض ـ ـ ــره ـ ـ ــا .الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع
والـســاحــات واألسـطــح تتسع لصور
الـخـصــوم والـحـلـفــاء .فــي حـ ٍّـي واحــد،
ت ـت ـجــاور مـكــاتــب الـكـتــائــب وال ـق ــوات
والتيار الوطني الحر .قبالة منزله،
تــرت ـفــع ص ـ ــورة ال ـن ــائ ــب زي ـ ــاد أس ــود
م ــذيـ ـل ــة ب ـ ـع ـ ـبـ ــارة« :حـ ـبـ ـي ــب ال ـ ـكـ ــل».

ال غنى عن المغتربين ..في
جزين وقد بلغ عدد المسجلين
في السفارات  1448ناخبًا
فوقها ،تتدلى صورة للنائب سامي
ِّ
الجميل ،مذيلة بعبارة «مستحق».
ّ
على بعض واجهات املحال العتيقة
ف ــي الـ ـس ــوق ،ت ـت ـبــدى صـ ــور ال ـنــائــب
الــراحــل سمير عــازار ونجله املرشح
إبــراه ـيــم عـ ــازار ،وه ــي مــرفــوعــة منذ
س ـ ـنـ ــوات .تـ ـق ــول ص ــاح ـب ــة الـ ـف ــرن إن
جــزيــن تتسع للجميع .تكيل املديح
للجميع ،قـبــل أن تكشف إنحيازها
إلى جارها «النمر األسود» ،أي زياد
أسود.
أم ـ ـ ــام امل ـق ـه ــى ال ـج ــزي ـن ــي امل ـ ـعـ ــروف،
يـجـلــس عـ ــدد م ــن الـ ــرجـ ــال .بعضهم
يـسـتـغــل حـ ـ ــرارة ش ـمــس آذار .يـقــول

أح ــده ــم« :الـ ـل ــه ي ـمــرق ـهــا ع ـلــى خـيــر.
إنـهــا ح ــروب اآلخــريــن على أرضـنــا».
جـ ـ ـ ـ ــاره يـ ـ ـ ـ ـ ــردد« :جـ ـ ــزيـ ـ ــن أله ـ ـل ـ ـهـ ــا»،
مستنبطًا شعار رفعه تيار املستقبل
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة األخ ـي ــرة،
للتلميح إلى «دعم الرئيس نبيه بري
لعازار بوجه العونيني».
في املنزل الواقع في قلب جزين ،الذي
يزيد عمره على مئة عــام ،أعلن آخر
ورث ــة عــائـلــة عـ ــازار ،إبــراه ـيــم ع ــازار،
ترشحه الثاني عــن املقعد املــارونــي
ف ــي ج ــزي ــن .ع ـنــدمــا ت ــرش ــح ف ــي عــام
 2016لالنتخابات الفرعية ،لــم يكن
وال ــده مــوافـقــا عـلــى خـطــوتــه .األخـيــر
اعتكف عام  2009بعد هزيمة الئحته
املــدويــة أمــام الئحة العونيني ،برغم
دعـ ــم بـ ــري لـ ــه .ع ـ ـ ــازار االبـ ـ ــن يــرفــض
االسـ ـتـ ـس ــام .ال ـص ـي ــاد امل ــاه ــر ال ــذي
حصد  7759صوتًا في أولى معاركه
فــي قضاء جزين وح ــده ،تجده أكثر
حماسة ملعركة دائرة صيدا – جزين.
يقول إنه «املرشح الجزيني الوحيد
غير املضطر إلى الترويج لنفسه في
عــاصـمــة الـجـنــوب ،حـيــث ع ــاش جــده
ووالـ ـ ــده ،وأي ـض ــا ف ــي جـبــل الــريـحــان
ال ــذي ارتـبـطــت عــائـلـتــه بــه مــن خــال
خطاب معتدل ووطني جامع».
ّ
يتحمل االبن الوحيد وزر الشائعات
ال ـت ــي ت ــاح ــق وال ـ ــده ال ــراح ــل سمير
عـ ـ ـ ــازار ب ــرغ ــم مـ ــوتـ ــه ،مـ ــن الـتـشـكـيــك
بالخدمات التي قدمها إلى منطقته،
ً
وصــوال إلــى التشكيك بنزاهته« .من
ً
يملك دليال ،فليقدمه أو فلينظر إلى
املستشفى واملدارس ومبنى السرايا
والبنى التحتية والـطــرقــات واآلب ــار

النائب أمل ابوزيد (هيثم الموسوي)

الـ ـت ــي أن ـ ـجـ ــزت ب ـم ـس ـعــى مـ ــن سـمـيــر
عــازار ،برغم تزامن سبع سنوات من
نـيــابـتــه مــع االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي».
م ــع ذل ــك ،سـيـخــرج م ــن جـلـبــاب أبـيــه
ويحقق إنـجــازات خاصة بـ ّـه أبرزها
حلمه بــافـتـتــاح مـعــامــل تــوفــر فــرص
عمل وتمنع النزوح والهجرة .رصيد
والــده أثمر جزئيًا عام  ،2016عندما
اقتصر التصويت الشيعي في جبل
الــريـحــان على مناصري حــركــة أمــل.
هــذه امل ــرة ،ينتظر إبــراهـيــم ع ــازار أن

يثمر بشكل كامل بتصويت جمهور
حزب الله له أيضًا.
االرتياح الذي يعتري خطوات عازار
نـ ـح ــو الـ ـنـ ـي ــاب ــة م ــدع ــوم ــا مـ ــن سـعــد
الـحــريــري وح ــزب الـلــه وأم ــل ،يقابله
ارتـبــاك عوني في تحديد املرشحني
والتحالفات .بعد ساعات من إعالن
عازار ترشحه ،عقد املرشح عن املقعد
الكاثوليكي جــاد صــوايــا جلسة في
منزله في كفرحونة .شرح ملناصريه
م ــاب ـس ــات اس ـت ـب ـعــاد قـ ـي ــادة ال ـت ـيــار

الحر له من الئحتها ،قبل أن يطلب
رئيس التيار منه ومــن زميله سليم
ال ـخ ــوري ال ـتــرشــح الـجـمـعــة الـفــائــت.
وف ـ ـ ــق أح ـ ـ ــد امل ـ ـشـ ــاركـ ــن ف ـ ــي ج ـل ـســة
ك ـفــرحــونــة ،أع ـلــن ص ــواي ــا أن رئـيــس
التيار جبران باسيل هو الذي طلب
منه الـتــرشــح على سبيل االحتياط
إذا وجــد التيار مصلحة في خوض
االنتخابات بثالثة مقاعد (مارونيان
وكاثوليكي) ،علمًا أن رئيس املاكينة
االنتخابية في التيار نسيب حاتم،
كـ ــان ق ــد أع ـل ــن أن ال ـت ـي ــار سيحصر
م ـع ــرك ـت ــه ب ــاملـ ـقـ ـع ــدي ــن املـ ــارون ـ ـيـ ــن،
بــاع ـت ـبــار أن ال ـت ـحــالــف املـحـتـمــل مع
تيار املستقبل كان يقتضي التخلي
ً
عــن املــرشــح الـكــاثــولـيـكــي .فـضــا عن
َ
َّ
املارونيني أمل أبو زيد
املرشحني
أن
وزي ــاد أس ــود يملكان حـظــوظــا أكبر
من حظوظ صوايا والخوري اللذين
يـمـلــك كــل منهما أص ــوات ــا تجييرية
تقدر بألفي صوت.
يوم الجمعة الفائت ،اختتم أمل أبو
زيــد وزي ــاد أســود جولة على القوى
الـ ـصـ ـي ــداوي ــة ل ـل ـب ـح ــث عـ ــن ت ـحــالــف
انتخابي مربح .في نهاية األسبوع،
ّ
استقل أبو زيد طائرته الخاصة ،وبدأ
جــولــة أوروبـ ـي ــة .ي ـقــول أح ــد أعـضــاء
املاكينة العونية إن انتخابات جزين
ستشهد استعانة باملغتربني الذين
س ـيــؤمــن س ـفــرهــم ع ـلــى نـفـقــة الـتـيــار
ك ـم ــا ح ـص ــل فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات 2009
و ،2016بعد أن بلغ عــدد الجزينيني
الذين سجلوا أسماءهم في سفارات
العالم  1448مغتربًا فقط ،منهم 162
شيعيًا.

مقال

َ
َ
َ
إسرائيل :ال عيب في الفرار الجماعي ...إن هاجمنا حزب الله
يحيى دبوق
خـ ـط ــة إج ـ ـ ـ ــاء املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــن وإخ ـ ـ ــاء
امل ـس ـت ــوط ـن ــات ،الـ ـت ــي قـ ـ ــررت تـ ــل أب ـيــب
تنفيذها مــع نـشــوب الـحــرب املقبلة في
مــواجـهــة حــزب الـلــه ،لــم تعد «موضوعًا
معيبًا» يمتنع املسؤولون اإلسرائيليون
عن تداوله علنًا ،بل هو «إجراء طبيعي»
ملواجهة تعاظم قدرات حزب الله القتالية
وال ـت ـس ـل ـي ـح ـي ــة ،وتـ ـف ــرض ــه ض ـ ـ ــرورات
القتال ،وسيناريواته.
وإذا ك ـ ــان اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن خ ـط ــة إجـ ــاء
املستوطنني غير جديد ،وجرى التأكيد
عليها م ــرارًا عـلــى لـســان كـبــار ضباط
الجيش االسرائيلي ،إال أن الجديد فيها
االع ــان أن ال عـيــب فــي الـحــديــث عنها،
وه ــي ال تـعـ ّـد خـطــوة تــراجـعـيــة تـنـ ّـم عن
ضعف أم ــام حــزب الـلــه ،وإن كــانــت هي
كذلك في الواقع.
قائد املنطقة الشمالية في قيادة الجبهة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
ي ـت ـس ـحــاق ب ـ ــار ،أش ـ ــار إلـ ــى أن الـجـبـهــة
الداخلية (بمعنى قيادة الجبهة وجمهور
اإلســرائـيـلـيــن) سـتـفــاجــأ فــي مجريات
الحرب املقبلة ومضمون سيناريواتها،
إن وقعت في مواجهة حزب الله .ولفت
ف ــي حــديــث إل ــى مــوقــع  jnsال ـي ـه ــودي ـ
االس ــرائ ـي ـل ــي إل ــى أن «ص ــواري ــخ حــزب

الله خــال حــرب عــام  2006لم تتجاوز
مدينة الخضيرة الواقعة الى الشمال من
تل أبيب .أما هذه املرة فإن ترسانة حزب
الله قــادرة على الــوصــول إلــى كــل نقطة
جغرافية في إسرائيل».
وق ـ ـ ــال أفـ ـي ــف ل ـي ـش ــم ،املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
املجلس اإلقليمي ملستوطنات الجليل
األعـ ـل ــى 29( ،م ـس ـتــوط ـنــة) ،إن االم ــور
ف ــي م ــواجـ ـه ــة ح ـ ــزب الـ ـل ــه ق ــد ت ـغ ـيــرت،
والسكان إن وقعت الحرب سيعيشون
تحت القصف ،ما يعني أن كلمة إخالء
السكان لم تعد كلمة معيبة ،و«إذا كان
ينظر اليها في املاضي على أنها فرار
ّ
وتخل وضعف ،إال أن االمور باتت اآلن
مغايرة عن ذي قبل».
خ ـط ــة إج ـ ـ ــاء امل ـس ـت ــوط ـن ــن أو إخـ ــاء
املستوطنات ،وإن كانت خطة عسكرية
ف ــرض ــت نـفـسـهــا ع ـلــى قـ ـي ــادة الـجـيــش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ربـ ـط ــا ب ـت ـن ــام ــي قـ ـ ــدرات
ح ــزب لـلــه وخ ـبــراتــه الـقـتــالـيــة ،وتـحــديـدًا
م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــإمـ ـك ــان ــات ــه ال ـف ـع ـل ـي ــة فــي
خ ــوض ق ـتــال هـجــومــي وع ــدم االكـتـفــاء
ب ــامل ـس ـت ــوي ــات ال ــدف ــاعـ ـي ــة ،اال أن ه ــذه
الخطة فرضت نفسها في املــوازاة على
الـقـيــادة السياسية والعسكرية فــي تل
أب ـيــب ،بـعــد أن ح ـفــرت ق ــدرة ح ــزب الـلــه
وإمـكــانــاتــه عميقًا فــي الــوعــي الجمعي
اإلسرائيلي ،بحيث باتت عملية الفرار

الجماعي مسلمة من مسلمات الحرب
وم ـجــريــات ـهــا ،ف ــور نـشــوبـهــا واإلعـ ــان
عنها.
خطة إسرائيل لإلخالء أو اإلجالء ،كما
ّ
تسميها القيادة العسكرية االسرائيلية،
ال تلغي ق ــرار املـسـتــوطـنــن بــاملـســارعــة
إل ــى الـ ـف ــرار ال ـج ـمــاعــي ،وه ــي الـتـسـمـيــة

نواجه
لم ِ
غراهام :إذا ّ
إيران ،فستشن إسرائيل
حربًا على حزب الله!

األص ــح للخطة اإلســرائـيـلـيــة املوضوعة
ّ
للحد من تداعيات هجمات حزب الله ،إن
قرر نقل املعركة إلى أرض العدو.

تهويل بالحرب ...من نوع آخر
يبدو أن إطــاق التهديدات اإلسرائيلية
ّ
والتفنن بأشكالها وتعبيراتها ،خرجا
عن دائــرة التأثير في الساحة اللبنانية
أو لم يعودا بمستوى التأثير املطلوب،

وذل ـ ـ ــك ربـ ـط ــا ب ـت ـك ــراره ـم ــا املـ ـم ــل غـيــر
املصحوب بأفعال ،وأيضًا واقع االفراط
فــي إطالقهما إلــى الحد الــذي يدفع إلى
االعتقاد بأن خلفيتهما هي الخشية من
حزب الله ،أكثر من كونهما تعبيرًا عن
اقتدار إسرائيلي.
عـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،ي ـبــدو أن إســرائـيــل
فــي ص ــدد تـطــويــر أس ـلــوب تـهــديــداتـهــا.
ج ــدي ــده ــا إشـ ـ ــراك عـ ــدد م ــن امل ـشــرعــن
االمـيــركـيــن ،وعـلــى رأسـهــم السيناتور
ال ـج ـم ـهــوري ال ـب ــارز لـيـنــدســي غ ــراه ــام،
ال ــذي زار فلسطني املحتلة أخـيـرًا ّعلى
رأس وفــد مــن الـكــونـغــرس ،حيث تلقى
«شكوى» من القادة االسرائيليني بشأن
تنامي تهديد حزب الله في لبنان.
على خلفية التهويل ،أكد غراهام إمكان
نشوب الحرب ،بما يشير إلى حتميتها
أيـ ـ ـض ـ ــا ،م ـ ــع ربـ ـ ــط الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئ ـي ـس ــي
لنشوبها بعدم تحرك اإلدارة األميركية
لـ«معالجة» مــا سـ ّـمــاه تهديد حــزب الله
إلس ــرائ ـي ــل ،وأي ـض ــا مـعــالـجــة «تـمــركــز»
إيران العسكري في سوريا.
وقــال غراهام في مقابلة مع قناة «سي
ب ــي اس» ن ـيــوز االم ـيــرك ـيــة إن «ال ـشــيء
األخ ـيــر ال ــذي يـشـغــل بــالــي هــو العملية
السياسية في الشرق االوسط ،وأوضاع
(مستشار الرئيس األميركي للمنطقة)
ج ـي ــراد كــوش ـن ـيــر ،إذ إن ـنــا ع ـلــى وشــك

أن نـشـهــد حــربــا بــن إســرائ ـيــل وحــزب
الله في جنوب لبنان ،وكذلك ألن إيــران
هــي الـتــي تكسب ،مقابل أنـنــا نخسر».
ُ
«كنت
وأضــاف غراهام ردًا على ســؤال:
في زيــارة أخيرًا إلى األردن وإسرائيل.
امللك االردن ــي (عبد الله الـثــانــي) يشعر
ب ــأن ــه م ـحــاصــر ،ألن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ال ت ـم ـل ــك اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ضـ ــد امل ـح ــور
اإليــرانــي ـ ـ الــروســي .وكــذلــك الــوضــع في
جـنــوب لبنان تـحــول إلــى مــوقــع إلطــاق
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ب ــاتـ ـج ــاه إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .ل ـهــذا
السبب ،أنا أركز على إيران واحتوائها،
ً
بـ ــدال م ــن االن ـش ـغ ــال ف ــي عـمـلـيــة ســام
باتت مكسورة».
ذروة ال ـت ـهــويــل ف ــي ك ــام غ ــراه ــام هي
ال ــرب ــط ب ــن ض ـ ــرورة أن تـتـخــذ اإلدارة
األميركية مقاربة متطرفة ضد إيــران،
وه ــو مــا يـطــالــب بــه مـنــذ س ـنــوات وعلى
خلفيته عــارض االتـفــاق الـنــووي معها،
ّ
ـرب يرى أن إسرائيل ستشنها
وبني حـ ٍ
ضـ ـ ــد ل ـ ـب ـ ـنـ ــان! بـ ـحـ ـس ــب الـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــور
األم ـيــركــي« ،إذا لــم نـبـلــور استراتيجية
ّ
نتسبب في دفع
ملواجهة إيران ،فسوف
إس ــرائ ـي ــل إل ــى ش ـ ّـن ح ــرب قــري ـبــة ضد
حزب الله في جنوب لبنان».

