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تقــرير

ّ
ّ
محامو  14آذار يستقطبون مستقلني وأمل وحزب الله منقسمان
وت��ذك��ر أوس � ��اط ن�ق��اب�ي��ة ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن
تأييد األح��زاب وال�ت�ي��ارات يكون بمثابة
«ال ��راف� �ع ��ة» ال �ت ��ي ت �س��اع��د امل ��رش ��ح على
ال �ن �ج��اح ع�ل��ى أس ��اس أن امل��رش��ح القوي
ه��و م��ن ي �ن��ال ال �ع��دد األك �ب��ر م��ن أصوات
امل �س �ت �ق �ل�ين .ان �ط�ل�اق��ًا م �م��ا س �ب��ق ،تشير
األوس��اط نفسها إل��ى أن أح��د املقاعد في
مجلس النقابة ب��ات محسومًا ملصلحة
أحد املرشحني املستقلني ناضر كسبار،
امل� �ع ��روف ب �ص�لات��ه ال �ج �ي��دة ب �ع��دد كبير
م��ن امل �ح��ام�ين .وذك� ��رت ّامل �ص ��ادر نفسها
آذار
أن ��ه ع� ّل��ى ال��رغ��م م��ن ت�ب��ن��ي ق ��وى ّ 14
ل�ل�م��رش��ح ك�س�ب��ار ع�ل��ى الئ�ح�ت�ه��اُ ،يتوقع

رضوان مرتضى
خيط تفاؤل ما زال يلوح في أفق املعارضة
ال�س��اب�ق��ة ،م��ا دام ي��وم م�ع��رك��ة انتخابات
عضوية مجلس نقابة املحامني (أربعة
ش��واغ��ر) ل��م ي��أت ب �ع��د .ب�ض��ع دق��ائ��ق من
األم ��ل ف��ي ال �س��اع��ات ال�ق�ل�ي�ل��ة ال�ب��اق�ي��ة قد
تكون كافية لكي تحسم ق��وىُ املعارضة
السابقة أمرها ،هذا إذا كانت تريد الفوز
ف��ي ان �ت �خ��اب��ات م�ج�ل��س ن�ق��اب��ة املحامني
ف��ي ب �ي��روت ،ول ��م ي�ك��ن أق �ص��ى طموحها
ه ��و ال� �خ� �س � ً�ارة .امل� �ح � ّ�ام ��ون املعارضون
يعيشون حاال من الترقب الحذر ،يفرضه
ّ
ش��د ال�ح�ب��ال ب�ين ح��رك��ة أم��ل و ّح ��زب الله
ّ
ّ
بهوية
ّ
املستمر منذ أي��ام ف��ي م��ا يتعلق ّ
املرشح الشيعي ال��ذي ُيفترض أن يتفقا
ع�ل�ي��ه ق �ب��ل خ ��وض امل �ع��رك��ة .ال � ٌّط��رف��ان ال
ّ
مصرين على خوضها كل بمفرده،
يزاالن
رغ��م تهديد ال�خ�س��ارة امل�ح��دق بالالئحة
ّ
استمر عنادهما.
كلها إذا
ّ
ه ��ذا ف��ي امل �ح��ص �ل��ة ،أم ��ا ف��ي التفاصيل،
مفاوضات الساعات ما قبل األخيرة
فإن
ُ ّ
أم� ��س ل ��م ت � � ��ؤد ّإل� ��ى ج ��دي ��د .فمحاوالت
االتفاق ُ على مرشح واحد بني أمل وحزب
الله لم تبصر النورّ .
أصر كل من الطرفني
ّ
على مرش ُحه رغم علمهما بأن في األمر
مخاطرة تهدد بخسارة ق��وى املعارضة
مجتمعة ف��ي ان �ت �خ��اب��ات م�ج�ل��س نقابة
امل�ح��ام�ين ف��ي ب �ي��روت .امل �ف��اوض��ات جرت
ع �ل��ى أع �ل��ى امل �س �ت��وي��ات .ع �ق��د املحامون
اجتماعات
امل�ن�ت�م��ون ّل �ح��زب ال �ل��ه وأم ��ل ّ
م� ًّغ�ل�ق��ة ل �ع��ل �ه��م ي �خ��رج��ون ب �ح��ل ُيرضي
منهما ،لكن عبثًا كانت محاوالتهم.
ك�لا ّ
ف ��امل ��رش� �ح ��ان اب ��راه� �ي ��م ع ��واض ��ة (حزب
الله) وحسني زبيب ً (أم��ل) ال يّ��زاالن على
ّ
ت��رش �ح �ه �م��ا ،ف �ض�ل�ا ع ��ن م ��رش ��ح التيار

ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ت��أي �ي��د ال �ع ��دد األك �ب ��ر من
املستقلني ،إضافة إلى «أح��زاب صغيرة»
في قوى املعارضة السابقة ،بانتظار أن
علمًا أن
تحسم القوى الرئيسية أم��ره��ا،
ّ
كسبار ً كان قد فاز في عام  2006مرش ّحًا
لاّ
ّ
مستق
لعضوية مجلس النقابة .وأكد

تأييد األحزاب والتيارات هو بمثابة «الرافعة» التي تساعد املرشح على النجاح (أرشيف ــ مروان طحطح)
ّ
ال��وط �ن��ي ال �ح� ّ�ر ،ف ��ادي ب��رك��ات ،واملرشح
ال � ��ذي ي��دع �م��ه ال �ت �ي ��ار ،ط � ��ارق الخطيب.
ّ
استمر االنقسام على ما هو عليه،
وإذا
ص� ّ�وت امل �ح��ام��ون ال �ع��ون �ي��ون ملصلحة
ي� ّ
مرشح حزب الله ابراهيم عواضة ،فيما
ي �ح �ج��ب م �ح ��ام ��و أم � ��ل أص ��وات� �ه ��م عنه.
علمًا بأن زبيب لديه أزمة ثقة مع التيار
ال��وط �ن��ي ،ب �ع��دم��ا ام �ت �ن��ع ع ��دد ك�ب�ي��ر من
م �ن��اص��ري ال �ت �ي��ار ع��ن ال�ت�ص��وي��ت ل��ه في
�ة ،رغ ��م «ال �ت ��زام أمل
اال ّن �ت �خ��اب��ات امل��اض �ي� ّ
الكلي التصويت للمرشح العوني» ،على
وفي انتظار أن
حد قول أحد محامي أملّ .
ُيحسم الخالف على اسم املرشح الشيعي
ّ
ال��ذي ستدعمه ق��وى امل�ع��ارض��ة ،يتحدث

مراقبون «محايدون» عن احتمال ضئيل
حساب
س��وي��ة ع�ل��ى
ّ
ج �دًا ّ ل�ل�ت��وص��ل إل��ى ت� ّ
امل ��رش � َ�ح�ي�ن ،ب �ح �ي��ث ي��ت �ف��ق ع �ل��ى مرشح
شيعي آخر هو املحامي وليد أبو دية.
ف��ي ا ّمل�ق��اب��ل ،ستضم الئ�ح��ة ق��وى  14آذار
امل ��رش � �ح �ي�ن ن ��اض ��ر ك� �س� �ب ��ار (املستقل)
وسميح ّ
بشراوي وندى تلحوق ،مع بقاء
ُ
امل��رك��ز ال��راب��ع ش��اغ�رًا وي�ت��وق��ع أن تعطى
كلمة ال�س��ر ف��ي ش��أن��ه ي��وم االنتخابات،
وتؤيد بالتالي ماجد فياض ،القريب من
الديموقراطي.
حركة اليسار
ّ
وقد انخفضت الئحة املرشحني إلى أربعة
عشر ،ه��م :روجيه خ��وري ،سامي عطية،
ف � ��ادي م �ع �ل��وف ،ط � ��ارق ال �خ �ط �ي��ب ،ندى

يتحدث مراقبون
ّ
«محايدون» عن احتمال
ضئيل للتوصل إلى تسوية
ت�ل�ح��وق ،ب��اس�ك��ال ال �ق��زي ،ن��اض��ر كسبار،
فادي بركات ،ماجد فياض ،حسني زبيب،
ابراهيم عواضة ،سميح بشراوي ،صباح
قبرصي ،منير العيد ووليد أبودية.

ك �س �ب��ار أم� ��س أن� ��ه س�ي�ع�ل��ن ص �ب��اح يوم
االن� �ت� �خ ��اب ��ات أم � ��ام امل �ح ��ام�ي�ن ف ��ي قصر
ٍّ
ال �ع��دل ،أن��ه ال ينتمي إل��ى أي م��ن طرفي
ّ
ال�ص��راع السياسي ف��ي ال�ب�لاد .ويتحدث
م�ح��ام��ون ع��ن ان�خ�ف��اض أرص� ��دة كسبار
ّ
بمجرد حلوله ضمن الئحة قوى  14آذار،
ويشير هؤالء إلى أن «املرشح األقوى» لم
يكسب ،بل كانت الفائدة خالصة للقوى
التي وضعت اسمه على لوائحها.
أرص � � ��دة األس � �م� ��اء ال� �ت ��ي ي� �ج ��ري تداول
اح �ت �م��ال ف ��وزه ��ا ت��رت �ف��ع وت �ن �خ �ف��ض .إذ
لالصطفافات السياسية
تخضع أسهمهم
والطائفية واملذهبية التي ُت ّ
سير املعركة
االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي مجلس ن�ق��اب��ة املحامني
ّ
ضبابيًا
ف ��ي ب� �ي ��روت ،م ��ا ي �ت��رك امل �ش �ه��د
أم ��ام ح�س��م ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي ال ت ��زال بإمرة
صناديق االقتراع.

