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تقرير

كيف سيواجه الحريري
عقدة المراعبة في عكار؟

يوسف األشقر ترشيحه خطيًا يعيد
خـلــط األوراق ،وال سـيـمــا أن لألخير
أفضلية بسبب مركزه الحزبي وكونه
من عائلة األشقر املتنية وليس فرعًا
منها كما هي حالة فادي عبود.
فــي هــذا السياق ،يقول رئيس الحزب
ال ـق ــوم ــي ح ـن ــا ال ـن ــاش ــف لـ ــ«األخـ ـب ــار»
إنــه لم يتلق بعد أي طلب من يوسف
األش ـق ــر ،و ّل ـكــن «م ــن املـحـتـمــل جـ ـدًا أن
يـ ـق ــدم ت ــرش ـي ـح ــه ،ف ــامل ـج ـل ــس األع ـل ــى
طلب مني قبول ترشيحات جــديــدة».
وعـ ّـمــا إذا كــان مـبــدأ إع ــادة التصويت
للمرشحني الـخــاســريــن ُيـ َـعـ ّـد مخالفة
ل ـ ـلـ ــدس ـ ـتـ ــور ،يـ ـجـ ـي ــب ال ـ ـنـ ــاشـ ــف بـ ــأن
«املسائل الدستورية يحددها املجلس
األعلى ،وهو ما سيحصل في اجتماع
املجلس املقرر السبت املقبل».

ف ــي رسـ ــم امل ـش ـهــد ف ــي ال ـب ـل ــدات ذات
األغ ـل ـب ـي ــة ال ـش ـي ـع ـيــة .حـ ــزب ال ـل ــه فــي
سيرته التعريفية عن زعيتر ،يصفه
ّ
بأنه «من البناة األساسيني للعالقة
م ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ال ـتــي كــان
أهمها فــي االنـتـخــابــات النيابية في
الـ ـ ـ ـ ــ ،2009ح ـيــث نـ ــال ت ـقــديــر ال ـق ـيــادة
على املساهمات الكبيرة التي قدمها
للتيار في هذا املجال» .املقصود هو
ت ــدري ــب ك ـ ــوادر «ال ـت ـي ــار» ومــاكـيـنـتــه
النيابية.
على االنتخابات ُ
إعالن ُاملرشحني ،لم يكن
قبل أيام من ّ
زعيتر يـعــرف أنــه املــرشــح .مل ــاذا هو؟
ح ــزب ال ـلــه اخ ـتــار «م ـس ــؤول املنطقة
الخامسة ،وليس اسم الشيخ حسني
زع ـي ـت ــر» ،ف ــامل ـق ــاوم ــة «م ـع ـن ـيــة بـهــذه
امل ـن ـط ـقــة ،وب ـم ـتــاب ـعــة أحـ ـ ــوال الـبـيـئــة
االج ـت ـمــاع ـيــة الـلـصـيـقــة ب ـه ــا» ،وهــي
ـؤون البلدات ذات
فرصة ملتابعة «شـ ُ
األغ ـل ـب ـيــة الـشـيـعـيــة امل ـه ـم ـلــة ،بشكل
ُم ّ
تعمد».

ع ـن ــد ّال ـب ـح ــث ع ــن أسـ ـم ــاء املــرش ـحــن
الـ ـس ــن ــة ال ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
فــي مـحــافـظــة ع ـكــار ،تـتـجــه الـبــوصـلــة
ب ــداي ــة الـ ــى آل امل ــرع ـب ــي ال ــذي ــن ي ـصـ ّـر
البعض على تسميتهم ب ـ «املــراعـبــة»
أو «الـبـكــوات» .كثرة املرشحني ضمن
ال ـعــائ ـلــة ال ــواح ــدة وك ـث ــرة الـشــائـعــات
ط ـغ ــت ع ـل ــى مـ ــا عـ ــداهـ ــا مـ ــن أسـ ـم ــاء؛
فــالـعـقــدة األك ـبــر ل ــدى ت ـيــار املستقبل
تتمثل فــي آل املــرعـبــي وم ــا ينضوي
تحت هذه العائلة من أفخاذ وأجباب.
ي ـص ـعــب إرض ـ ـ ــاء «الـ ـبـ ـك ــوات» بـسـبــب
االنـ ـقـ ـس ــام ــات وال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـك ـب ـيــرة
وتعدد الزعامات .لم يتوحد املراعبة
يومًا ،بالرغم من تأسيس «الجامعة
 ،2005والـ ـت ــي تـضــم
امل ــرع ـب ـي ــة» عـ ــام
ّ
عــددًا منهم ،بــل تـجــذرت االنقسامات
واستفحلت.
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات امل ـت ـت ــال ـي ــة وامل ـف ـتــوحــة
أف ـض ــت ق ـبــل ي ــوم ــن ،ب ـح ـســب األم ــن
ال ـعــام ل ـ «الـجــامـعــة املــرعـب ّـيــة» ،وهيب
ج ـ ــواد امل ــرع ـب ــي ،إلـ ــى ت ـبــنــي تــرشـيــح
امل ـ ـحـ ــامـ ــي وس ـ ـيـ ــم غ ـ ــان ـ ــدي امل ــرعـ ـب ــي
والـ ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق م ـص ـط ـفــى هــاشــم
املــرعـبــي .األس ـمــاء قــد حـسـمــت ،إال أن
الترشيحات هــي بحسب التحالفات
الـتــي يـتــوالهــا رئـيــس الجامعة ،رجل
األعمال غسان املرعبي.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن االخـتـيــار وقــع
عـلــى هــذيــن االس ـم ــن ،لـقـطــع الـطــريــق
عـلــى الــرئ ـيــس سـ ّعــد ال ـحــريــري وعــدم
ترك أي حجة لتبني مرشح آخر ،فتم
اخ ـت ـي ــار الـ ـش ــاب وس ـي ــم امل ــرع ـب ــي مــن
منطقة الـجــومــة وهــاشــم املــرعـبــي من
ساحل القيطع.
وأف ـ ـ ـ ــادت املـ ـ ـص ـ ــادر ب ـ ــأن اج ـت ـم ــاع ــات
عقدت بني الرئيس الحريري وغسان
املرعبي ،إال أنــه تعذر االتـفــاق بسبب
رغبة الحريري ترشيح عضو املكتب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ط ـ ـ ـ ــارق املـ ــرع ـ ـبـ ــي (ن ـج ــل
الـنــائــب الـســابــق طــال املــرعـبــي) .عدم
االتفاق ال يعني القطيعة ،ألن غسان
املرعبي ال يمكنه التفاوض ودعم أي
الئـحــة ضــد الئـحــة الـحــريــري ،بالرغم
م ــن س ـع ــي ال ـ ـلـ ــواء أش ـ ــرف ري ـف ــي إل ــى
التنسيق معه.
هناك لغط كبير حــول حجم املراعبة
ف ــي ع ـك ــار وق ــوت ـه ــم االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،مــع

االشـ ـ ــارة ال ــى أن ال ـن ـظ ــام االن ـت ـخــابــي
ال ـن ـس ـب ــي وف ـ ــق الـ ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي
سـ ـ ــوف يـ ــزيـ ــد الـ ــوضـ ــع تـ ـعـ ـقـ ـيـ ـدًا ،ألن
ال ـن ــاخ ــب س ـي ـك ــون م ـل ــزم ــا ه ـ ــذه امل ــرة
باختيار مرعبي واحد فقط ،وهو ما
يضيف إلى خسائر املستقبل العامة
خسائر مباشرة.
يتوزع املراعبة على عائالت :املرعبي،
مــرعــب ،الـيــوســف ،ال ـقــدرو ،آل عثمان،
آل صالح ،الرشيد ،الشريف ،درباس،
عبد القادر ،العلي ،آل نجيب.
أك ـب ــر تـجـمــع ل ـل ـمــراع ـبــة ه ــو ف ــي بـلــدة
الـ ـبـ ـي ــرة ( 900مـ ـقـ ـت ــرع م ـ ــن امل ــراعـ ـب ــة
ّ
صوتوا في انتخابات البلدية في عام
 ،)2016ببنني ،حلبا ،الـبــرج ،العيون،
بــزب ـي ـنــا ،ع ــن ي ـع ـق ــوب ،ع ـي ــات ،عـيــون
ال ـغــزالن ،الـعـبــوديــة ،سعدين وداري ــن.
عددهم على لوائح الشطب كــان ُي ّ
قدر
ّ
بـ 10آالف ناخب ،لكن عددًا كبيرًا منهم
م ــوج ــود ف ــي االغـ ـت ــراب .كــذلــك ف ــإن ما
يقارب  3آالف نسمة نقلوا سجالتهم
الى طرابلس.
العقبات التي تواجه توافق املراعبة
وتؤثر سلبًا على تيار املستقبل هي
ّ
تعدد املرجعيات:
ـ ـ «الجامعة املرعبية» التي يترأسها

ّ
يتجه المستقبل
إلى ترشيح عضو مكتبه
السياسي طارق طالل
المرعبي

رج ــل األع ـم ــال غ ـســان امل ــرع ـب ــي ،وهــو
ّ
املتمولني اللبنانيني،
يعتبر أحد ّ أبرز
والـ ــذي تـبــنــى فــي ع ــام  2009ترشيح
النائب معني املرعبي ،لكن عالقتهما
س ـ ـ ـ ــاء ت ع ـ ـقـ ــب ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــا
ومــوقــف نــائــب املستقبل منها ،األمــر
الــذي اعتبره غسان املرعبي ُمحرجًا
له بسبب أعماله واستثماراته.
ـ ـ ـ الـ ـن ــائ ــب وال ـ ــوزي ـ ــر م ـع ــن امل ــرع ـب ــي،
ال ـ ـ ــذي ت ـم ـك ــن عـ ـق ــب انـ ـتـ ـخ ــاب ــه نــائ ـبــا
لـلـمــرة األول ــى فــي ع ــام  2009مــن رفــع
رصيد املستقبل في عكار ،إن بسبب

الوزير معين المرعبي ال يزال ّ
مصرًا على عدم الترشح (هيثم الموسوي)

مــواق ـفــه الـسـيــاسـيــة وال ـش ـع ـبــويــة ،أو
ربطًا بتنسيقه املباشر مع البلديات
واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات وم ـت ــاب ـع ـت ــه لـ ـع ــدد مــن
املشاريع في املنطقة .لكن عضو كتلة
امل ـس ـت ـق ـبــل ال ي ـ ــزال مـ ـص ـ ّـرًا ع ـل ــى ع ــدم
الترشح مجددًا ،حتى اآلن.
ـ ـ الــدك ـتــور س ـعــود ال ـيــوســف املــرعـبــي
(أكبر مستثمر في عكار) الذي ينطلق
من مؤسسته االستشفائية التي تضم
ما يقارب  400موظف ،وهو تمكن في
كل انتخابات من االستحواذ على ثقة
عدد كبير من املراعبة .وبالرغم من أن
اليوسف لــم يحسم خـيــاره بالترشح
لــانـتـخــابــات املــرتـقـبــة ،إال أن ــه يشكل
قوة تجييرية ال يستهان بها.
ـ ـ النائب السابق طــال املرعبي ،الــذي
ّ
على الترشح لالنتخابات،
يبدو مصرًا ّ
إال في حال تبنى «املستقبل» ترشيح
نجله عضو املكتب السياسي للتيار
األزرق طــارق املرعبي .فهو لــن يغامر
ف ــي أي ح ــال ب ــإغ ــاق بـيـتــه الـسـيــاســي
والـعــزوف عن الترشح ،خصوصًا أنه
لم ينقطع عن قاعدته الشعبية ،بالرغم
من كونه خارج السلطة منذ عام .2005
لــذلــك ي ــدرس ط ــال املــرع ـبــي خـيــاراتــه
ج ـ ـي ـ ـدًا ،ك ــذل ــك فـ ـ ــإن ق ـ ـنـ ــوات االتـ ـص ــال
مـفـتــوحــة بـيـنــه وب ــن ال ـح ــري ــري ،كما
سائر القوى السياسية.
ـ ـ ـ ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق مـصـطـفــى هــاشــم،
والــذي انضم إلــى نــواب املستقبل في
ع ــام  ،2005وت ــم اس ـت ـبــدالــه بــالـنــائــب
خ ــال ــد ال ـض ــاه ــر ف ــي عـ ــام  2009بـعــد
تــراجــع شعبيته بشكل الف ــت .خــروج
الـ ـ ـض ـ ــاه ـ ــر مـ ـ ــن تـ ـ ـي ـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل لــم
ُ
ي ــرف ــع م ــن رصـ ـي ــد ه ــاش ــم ،إذ ت ـظ ـهــر
جـمـيــع اإلح ـص ــاء ات تــراجــع شعبيته
ملصلحة ّ
تمدد حضور طالل املرعبي
ف ــي مـخـتـلــف ب ـل ــدات ســاحــل الـقـيـطــع،
وتحديدًا في ببنني وبرقايل.
ـ ـ ـ ال ـ ـلـ ــواء امل ـت ـق ــاع ــد عـ ــدنـ ــان امل ــرع ـب ــي
وخــالــد عـبــود املــرع ـبــي ،واالث ـن ــان من
ب ـل ــدة ال ـب ـيــرة وم ـت ـمـ ّـس ـكــان بــالـتــرشــح
للمقعد النيابي على الئحة الحريري.
ـ ـ ع ـقــدة املــرشــح املــرعـبــي ال ــذي ســوف
ي ـن ـضــم الـ ــى الئـ ـح ــة الـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
أشـّـرف ريفي ،إذ تشير املعطيات الى
تبني ترشيح املحامي هاني املرعبي.
(األخبار)

بهية الحريري...
وأسود «االستفزازي»

عقبة «األنا»
في الجنوب 3

جالت النائبة بهية الـحــريــري ،أمــس ،على عــدد مــن الشخصيات الصيداوية
لوضعها في أجواء تحضيرات تيار املستقبل لالنتخابات النيابية في دائرة
صيدا ـ جزين .الجولة شملت رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ورجل
األعمال محمد زيــدان .مصادر مواكبة للجولة ،نقلت عن الحريري تأكيدها
أن التحالف االنتخابي بني «املستقبل» والتيار الوطني الحر ال يــزال معلقًا.
ونقلت عنها أيضًا أن أحد موانع التحالف هو «إصــرار التيار الوطني الحر
على إعادة ترشيح النائب زياد أسود عن املقعد املاروني في جزين» .واتهمت
املـصــادر األخير بأنه يشكل عنصر استفزاز لجمهور «املستقبل» بسبب
مواقفه الحادة التي طاولت آل الحريري أكثر من مرةُ .
وعلم أن تيار املستقبل
حسم أمر ضم رئيس بلدية صيدا األسبق الدكتور عبد الرحمن البزري إلى
الئحته عن املقعد السني الثاني في صيدا .إلى ذلك ،استكمل نائبا «الوطني
الحر» أمل أبو زيد وزيــاد أســود جولتهما ،أمــس ،على القوى الصيداوية في
محاولة للتوصل مع إحداها إلى تحالف مربح في جزين ،وكانت محطتهما
األبرز ،أمس ،في مقر الجماعة اإلسالمية ،وتحديدًا مع القيادي بسام حمود.

اتـفـقــت الـلـجـنــة املنبثقة مــن «ق ــوى التغيير الــديـمـقــراطــي»
فــي الـجـنــوب ،بعد اجتماعها أول مــن أمــس ،بحضور كل
مكوناتها على تأليف لجنة مصغرة مــن ثمانية أعضاء
مــن غير املــرشـحــن لالنتخابات النيابية ،مهمتها النظر
ف ــي أس ـم ــاء املــرش ـحــن وجــوجـلـتـهــا ب ـهــدف االت ـف ــاق على
الترشيحات النهائية لـقــوى املـعــارضــة فــي الــدائــرة الثالثة
(بنت جبيل ومرجعيون ـ حاصبيا والنبطية).
وإذ تبدي مصادر اللجنة ارتياحها لألجواء التي سادت
االج ـت ـم ــاع ل ـنــاح ـيــة وض ــع ب ـعــض األطـ ـ ــراف تــرشـيـحــاتـهــا
بتصرف اللجنة ،أبــدت تخوفها من إصــرار بعض القوى
عـلــى تـقــديــم أكـثــر مــن مــرشــح عــن ال ــدائ ــرة ،رغ ــم أن حجم
تمثيلها ال يــؤهـلـهــا لــذلــك .وقــالــت« :إن الـعـقـبــة األســاسـيــة
هــي لـغــة «األن ــا» الـتــي ال ت ــزال ســائــدة لــدى الـبـعــض وكـثــرة
امل ــرش ـح ــن ،عـلـمــا أن ـنــا ال نـ ــزال ف ــي مــرح ـلــة الـتــرشـيـحــات
النظرية».

