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تقــرير

«معارضة» محامي بيروت :الخسارة مع سبق اإلصرار
تنتخب نقابة املحامني
بيروت بعد غد األحد أربعة
في ُ
أعضاء جدد في مجلسها ،في
املعارضة
ظل خالف داخل قوى ّ
السابقة على هوية املرشح
الشيعي بني حركة أمل وحزب
الله .أما قوى  14آذار ،فلم يقفل
بعض أطرافها الباب أمام
مرشح حركة أمل ،فيما بدأت
معركتها منذ اآلن على موقع
النقيب في العام املقبل
من انتخابات نقابة املحامني العام املاضي (أرشيف ــ مروان طحطح)

رضوان مرتضى
 48س� ��اع� ��ة ت� �ف� �ص ��ل امل � �ح� ��ام �ي�ن ع � ��ن بدء
التصويت الن�ت�خ��اب أرب�ع��ة أع�ض��اء جدد
ف��ي م�ج�ل��س ن�ق��اب�ت�ه��م ف��ي ب �ي ��روت ،خلفًا
ل �ل��ذي��ن ان �ت �ه��ت والي �ت �ه ��م :ن �ب �ي��ل طوبيا،
وسمير
وج� �ي ��ه م� �س� �ع ��د ،ح� �س�ي�ن زب� �ي ��ب
ّ
زغ��ري�ن��ي .ال�س��اع��ات املقبلة تعبق بترقب
ح��ذر تعيشه ق��وى  8و 14آذار ،بانتظار
فتح صناديق االقتراع وإقفالها في قاعة
ال�خ�ط��ى ال�ض��ائ�ع� ّ�ة ف��ي ق�ص��ر ال �ع��دل يوم
األح��د املقبل .الترقب الحذر ليس بسبب
املعركة االنتخابية فحسب ،بل ألن بعض
األفرقاء السياسيني لم يحسموا خياراتهم
بعد ،رغم اقتراب موعد بدء االقتراع .ومن
ل��م يحسم خياراته ب��وض��وح ه��و فريق 8
آذار ،وبالتحديد ح��زب ّالله وح��رك��ة أمل،
اللذان لم يتفقا على ّ مرشح شيعي واحد
للمحامي
حتى اآلن ،بسبب تبني الحركة
ّ
حسني زبيب وإصرار الحزب على مرشحه
املحامي ابراهيم عواضة.
ف��ي ال �ن �ق��اب��ة ،ل�ي�س��ت ال�ط��ائ�ف�ي��ة ج ��زءًا من
النظام االنتخابي املكتوب .لكن «ميثاق
ال� � �ش � ��رف» ي �ح �ف ��ظ «ح� � �ق � ��وق» املحامني
املسلمني ،وسط الغلبة العددية للمحامني
املسيحيني (ن�ح��و  4000م�ح��ام مسيحي
ف ��ي م �ق��اب��ل ن �ح��و ُ 2500م� �ح ��ام مسلم).
وف��ي ه��ذه ال� ��دورة ،ت �خ��اض امل�ع��رك��ة على
مقعدين للمسيحيني ،واثنني للمسلمني،
م��ن دون حسم امل��ذاه��ب وس��ط ك��ل واحدة
م ��ن ال �ط��ائ �ف �ت�ي�ن .ق� ��وى  14آذار حسمت
كسبار
خياراتها ،فتبنت املرشح ناضر
ًّ
ال ��ذي ال ي ��زال ي�ص��ر ع�ل��ى ك��ون��ه مستقال،
وامل � ��رش � ��ح ال � �ق� ��وات� ��ي س �م �ي ��ح بشراوي
وامل��رش �ح��ة امل �ق��رب��ة م��ن ال �ح��زب التقدمي
االش � �ت� ��راك� ��ي ن � ��دى ت� �ل� �ح ��وق ،واملحامي
املنتمي إلى حركة اليسار الديموقراطي
ماجد فياض .أما قوى املعارضة السابقة،
فلم تحسم أم��ره��ا ب�ع��د ،رغ��م أن محامي
ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال �ح��ر أج� ��روا انتخابات
داخ �ل �ي��ة أدت إل� ��ى ف� ��وز امل �ح ��ام ��ي فادي
ب��رك��ات ع�ل��ى رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة امل �ح��ام�ين في
التيار املحامي ميشال توفيق عون (رغم
أن ه��ذا لم يمنع «ت�م� ّ�رد» بعض املحامني
على نتائج االنتخابات الداخلية).
ال �خ�لاف ب�ين م��رش�ح��ي أم��ل وح ��زب الله،
وإص ��راره � �م ��ا ع �ل��ى خ� ��وض ال �ع ��رك ��ة من
ّ
ٍّ
دون انسحاب أي منهما ُيهددان بهزيمة
ق��وى املعارضة السابقة ،وف��ق ع��دد كبير
واملاكينات االنتخابية في
من املتابعني
ّ
ال�ن�ق��اب��ة .إال أن امل��رش��ح اب��راه�ي��م عواضة
ق ��ال ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن ��ه ي �س �ت �غ��رب إصرار
حركة أمل على سحبه ترشيحه ،مؤكدًا أن
بإمكانه الفوز بمقعد في مجلس النقابة
ّ
ألن ع��ددًا كبيرًا م��ن األص��دق��اء واألحزاب
سيدعمونه في معركتهّ .ويسأل عواضة:
ُ
«مل ��اذا ال ن�ك�م��ل ف��ي ال �ت��رش��ح م�ع��ًا ونفوز
م �ع��ًا؟» .ف��ي امل�ق��اب��ل ،ي��ذك��ر امل��رش��ح حسني
واقعيًا.
زبيب أنه يجب أن يكون املقياس ُ ّ
«يحتم
ف �ض �م��ان ال � �ف� ��وزّ ،ب �ن �ظ��ر زب� �ي ��ب،
االت � �ف ��اق ع �ل��ى م ��رش ��ح واح � ��د ك ��ي نكون
فللتيار الوطني
لفوز قوى  8آذار،
رافعة ّ
ً
ال�ح��ر ّ م��رش�ح��ه ال�خ��اص ف�ض�لا ع��ن دعمه
زبيب
للمرشح ط��ارق الخطيب» .املرشح لاّ
ّ
ي��ؤك��د ض ��رورة «االت �ف��اق ب�ين اإلخ ��وة ،إ

ّ
أن وج� ��ود م� ً�رش �ح�ين م��ن ط��ائ �ف��ة واحدة
ِّ
سيكون عامال معوقًا ال مساعدًا».
وسط الخالف الذي لم ُيحسم بعد ،يشير
أحد املحامني املحسوبني على حركة أمل
ينضب بعد ،فقد اجتمع
إلى أن األمل لم ّ
أول من أمس املرشحان ابراهيم عواضة
ّ
وح�س�ين زب�ي��ب حيث أدي��ا ال�ص�لاة خلف
ال �ش �ي��خ ع �ب��د األم� �ي ��ر ق� �ب�ل�ان .ول �ف ��ت الى
أن امل �س��أل��ة أص�ب�ح��ت ب�ي��د ال�ش�ي��خ قبالن
بعد أن ف� ّ�وض��ه ال�ط��رف��ان ح� ّ
�ري� ّ�ة االختيار
بينهما .املحامي نفسه الذي بشر باتفاق
ّ
منتظر ،ع��اد وت�ح��دث ع��ن امتعاض لدى
الرئيس نبيه ّ
بري من الوضع ّالقائم .إذ
ُ
ُ
إن الرئيس بري ال يرضيه أن يخل الحزب
باتفاق معقود بينهما منذ االنتخابات

البلدية ،على أن تكون حركة أم��ل داعمة
للحزب في أماكن ثقله مقابل أن يدعمها
ال� �ح ��زب ف ��ي أم ��اك ��ن ث �ق �ل �ه��ا .وف� ��ي نقابة
م �ح��ام��ي ب� �ي ��روت ،ي��ؤك��د امل �ط �ل �ع��ون على
أوضاعها أن حركة أمل هي أكثر حضورًا
م� ��ن ح � ��زب ال � �ل� ��ه ،ب �س �ب��ب «سيطرتها»
ال�ت��اري�خ�ي��ة ع�ل��ى كلية ال�ح�ق��وق ـــــ الفرع
األول .ك��ذل��ك ،ثمة نقطة إض��اف�ي��ة تتعلق
بالحضور الشخصي للمحامي زبيب،
الذي له خبرة ًفي العمل النقابي أكثر من
عواضة ،فضال عن التأييد الواسع الذي
وبينهم
يحظى به بني املحامني الشيعةً ،
أول �ئ��ك امل��ؤي��دون ل �ح��زب ال �ل��ه ،ف �ض�لا عن
ق��درت��ه ع�ل��ى ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ص�ل�ات جيدة
ب � ��زم �ل��اء ل � ��ه م � ��ن م �خ �ت �ل��ف االنتماءات

الخالف بين
مرشحي أمل وحزب اهلل
ّ
هدد بهزيمة قوى
ُي ّ
المعارضة السابقة

ال �س �ي��اس �ي��ة ،وخ �ص��وص��ًا ب�ي�ن املحامني
املستقلني وزمالئهم املؤيدين لقوى 14
آذار ،وال سيما الكتائبيني منهم .إال أن
النقطة الوحيدة التي يتقدم بها عواضة
على زبيب ،هي الدعم الذي سيحظى به
األول م��ن امل�ح��ام�ين املنتمني إل��ى التيار
الوطني الحر ال��ذي��ن ل��م يصوتوا لزبيب
قبل سنتني ،علمًا ب��أن محامني مؤيدين
ل �ل �ت �ي��ار ال� �ع ��ون ��ي ال ي �ق �ت��رع��ون ألي من
امل��رش�ح�ين املسلمني ،كما ه��ي ح��ال عدد
كبير من املحامني املسيحيني املتزمتني.
وي�ج��ري ال�ح��دي��ث على ن�ط��اق واس��ع بني
امل �ح��ام�ين امل��ؤي��دي��ن ل �ح��زب ال �ل��ه وحركة
أم ��ل ،ع��ن أن ب�ي�ن أس �ب��اب إص� ��رار ك��ل من
زبيب وعواضة على االستمرار باملعركة
االنتخابية ال�خ�لاف الشخصي بينهما
ال � ��ذي ي �ع��ود إل� ��ى م �ش��ارك �ت �ه �م��ا م �ع��ًا في
أكثر من مؤتمر في الخارج ،كان آخرها
ف��ي ت��ون��س وس��وري��ا ،حيث اختلفا على
قضايا بروتوكولية.
ويرى محامون مؤيدون للطرفني أنه إذا
ل��م ي �ت��واف��ق ح ��زب ال �ل��ه وح��رك��ة أم ��ل ،فإن
ذل��ك سيزيد من حظوظ املرشح الشيعي
الثالث ،ماجد ّفياض ،في دخ��ول مجلس
النقابة .وال يخفف من هذا الواقع إال توافق
حزب الله وحركة أمل على املرشح حسني
زب�ي��ب ،ث��م ح�ص��ول ت��واف��ق ب�ين الرئيسني
نبيه بري وسعد الحريري على أن يدعم
تيار ّ املستقبل مرشح الثنائية الشيعية،
وتخليه عن مرشح اليسار الديموقراطي.
أم��ا اس�ت�م��رار ك��ل م��ن ع��واض��ة وزب�ي��ب في
ترشحهما ،فسيترك آث��اره السلبية على
«ال�ل�ق��اء ال��وط�ن��ي للمحامني» ال��ذي يعقد
اجتماعاته دوري��ًا ك��ل أس�ب��وع�ين ،ويضم
امل �ح��ام�ي�ن امل ��ؤي ��دي ��ن ل� �ـ  8آذار ،إذ ّ بدأت
امل �ع �ل��وم��ات ت �س��ري ع ��ن إم� �ك ��ان ح��ل��ه إذا
خيضت معركة داخل الصف الواحد.
«الكركبة» املسيطرة على محامي فريق
الثنائية الشيعية انسحبت جزئيًا على
ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ال� ��ذي خ ��رج أحد
املحامني املحسوبني عليه ،نعمان مراد،
ليطعن في ترشيح زميله ف��ادي بركات،
ألس� �ب ��اب ت �ع ��ود ل �ح �س��اب��ات كسروانية
داخ�ل�ي��ة .ف�م��راد ّ
يحمل ب��رك��ات مسؤولية
اس� �ت� �ب� �ع ��اده ع� ��ن ال� �ت ��رش ��ح ع� �ل ��ى الئحة
ال�ع�م��اد ع��ون ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة في
ك �س ��روان .وث �م��ة م�ج�م��وع��ة م��ن املحامني
ي �ت��ول��ون إش ��اع ��ة ع ��دد م ��ن األخ� �ب ��ار غير
الصحيحة ع��ن ب��رك��ات ،منها أن��ه نشط
خ�لال االنتخابات النيابية األخ�ي��رة إلى
جانب قريبه النائب السابق فريد هيكل
ال� �خ ��ازن ض��د م��رش �ح��ي ال �ت �ي��ار .يضيف
ه ��ؤالء أن ال�ج�ن��رال ع��ون ك��ان يقيم حفل
سنوي قبيل االنتخابات النقابية
عشاء ّ
ملرشحه ،لكنه هذه ّ
املرة خرق العادة
دعمًا
ولم يفعل ،وهو ما فسرته املجموعة بأنه
دليل على عدم رضى الجنرال عن نتائج
االنتخابات الداخلية.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ي��ؤك��د م�ح��ام م �ق� ّ�رب من
واإلصالح أن األخير
رئيس تكتل ّ
التغيير ّ
يدعم بقوة املرشح السني طارق الخطيب.
ف��ال �خ �ط �ي��ب ،ر ًئ �ي��س ب �ل��دي��ة ح �ص ��روت ـــــ
ال�ش��وف ،فضال عن أن��ه مناوئ لقوى 14
آذار ،وهو ّ
مقر ٌ ّب جدًا من الجنرال .يضاف
إلى داعمي املرشح طارق الخطيب ،نقيبة
ّ
املحامني أم��ل ح��داد التي ي��رى متابعون
أن �ه��ا م�س�ت��اءة م��ن ت �ص� ّ�رف��ات أم�ي�ن السرّ
ّ
وتدعمه حداد
الحالي توفيق النويريً .
إرض��اء للجنرال ع��ون ،فضال ع��ن وجود
ّ
صديق مشترك بني حداد والخطيب هو
النقيب ريمون عون.
وي ��رى م �ح��ام��ون م�ح�س��وب��ون ع�ل��ى قوى
امل�ع��ارض��ة ال�س��اب�ق��ة أن ه�ي�ئ��ات املحامني
ف��ي ه ��ذه ال �ق��وى ف��وت��ت أك �ث� ُ�ر م��ن فرصة
ل �ت��أل �ي��ف الئ� �ح ��ة م �ك �ت �م �ل��ة ت� �ض ��م إليها
امل��رش �ح��ة ال �ق��وي��ة ب��اس �ك��ال ال �ق ��زي ،التي
تمكنت من جمع نحو  600محام في حفل
عشاء أقامته أخيرًا .ويرى هؤالء أن عدم
حسم الخالفات والبقاء في دائرة التردد
الحالية ستكون ل��ه آث ��اره السلبية على
نتيجة االنتخابات األح��د املقبل ،والتي
ت�خ��وض�ه��ا ق ��وى  14آذار وف ��ق توافقات
ُي� � ��راد ل �ه��ا أن ت �ح��دد ه��وي��ة ال �ن �ق �ي��ب في
االنتخابات التي ستجرى ال�ع��ام املقبل،
وخ� ��اص� ��ة ب �ي�ن امل� ��رش� ��ح ن ��اض ��ر كسبار،
واملحامي الكتائبي جورج جريج.

