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 ملخص عام

حزب ال هذا إنطلق .حزب سبعةمل يشهد ما يُعرف باملجتمع املد� يف لبنان ظاهرة مث�ة للجدل أكرث من 

الطبقة الفاسدة، ف عن نفسه عرب موقعه الرسمي بأنه حزب عل��، يهدف إىل محاربة يعّر حيث  2016عام 

ويش� اىل أنه الحزب الجديد الواسع يف لبنان، واملنصة الحقيقيّة الوحيدة  ونرش الد�قراطية التشاركية.

ويضيف:  الوطنية والعابرة للطوائف، لتنظيم مشاركة املواطن� يف الشأن العام، وخلق قيادات جديدة

لبنانية اليوم، وهدفنا ان تصبح سبعة أكرب سبعة مرشوع سيايس جّدي وطموح عىل الساحة السياسية ال"

 "حزب سيايس عىل مساحة الوطن.

 ، ال سي� أن وزارة الداخلية والبلديات ترددت يف إعطائه علمهمنذ انطالقته وعالمات استفهام تحوم حول

أول ما لفت يف انطالقته كحزب ولد من رحم الحراك املد�   .ألكرث من سنة بعد مجموعة مظاهرات وخرب

، يةواستخدام املوسيقى الشباب ،هي حال البذخ املايل واستخدام وسائل التواصل اإلجت�عي بصورة محرتفة

وجذب ناشط� يعملون يف قطاعات املوسيقى والسين� ومتخصص� يف وسائل التخاطب واجتذاب 

 الج�ه�.

توىل جاد داغر منصب أم� عام الحزب وهو رجل أع�ل طريقة األحزاب يف أم�كا،  عىل حزب سبعةيعمل 

 .له أصبح أمنيًا عاًمايعمل يف الخليج وال يزال الحزب يعمل بأمرته بالرغم من ان حسن شمص 

 

 7حزب  القنوات اإلعالمية التي تستضيف أعضاء 

- Mtv بنسبة عالية 

 الجديد -

- Lbc  

 

 في االنتخابات 7حزب  مواقف 

أن الحزب ال يسعى للرتشح لإلنتخابات وهو ما ثبت أنه غ�  "سبعة"أبرز ما جاء يف حفل إطالق  -

 .صحيح
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يف أكرث من دائرة،  2022أحد أبرز وجوه "قوى التغي�"، حيث خاض اإلنتخابات  7يعترب حزب  -

 ."القوى التغي�ية"بشكل مبارش عرب مرشح� حزبي�، او من خالل دعم لوائح 

ظاهرة مهّمة، حيث  هاعىل أن 2022ورة التدخل السعودي يف لبنان قبل االنتخابات الرتويج لص -

اليوم مش عم نحرض ابن حدا. اليوم  " mtvعىل حلقة برنامج صار الوقت عىل  داغر معلًقاغرّد 

زوجة حدا. زوجة السيّد سكاف الله يرحمه، ييل بلّشت حلقتها بدعوة الناس للتصويت الها الن 

كان آدمي وبيّو ك�ن. وانتقلت العالمنا انه السف� السعودي زارها بالبيت اليوم. السيّد سكاف 

 "وهذا يشء كت� مهم باالنتخابات النيابية اللبنانية.

 عيل خليفة يف الزهرا�.معاً للتغي�" وبالتحديد املرشح دعم الئحة " -

 2022ابات النيابية بأن االنتخرّوج حزب سبعة عرب صفحاته عىل مواقع التواصل اإلجت�عي  -

مهم. عىل بدع حزب سبعة قوى التغي� الذي يقوم بهدف تطي� مرشحيلتالعب والتزوير تتعرّض ل

ندعوكم للتوجه إىل رسايا بيت الدين .. نداء للجميععىل الفايسبوك:" سبيل املثال عرب صفحته 

ظهروا يف آخر لحظة لتطي� ملنع التالعب الحاصل يف فرز صندوق� قادم� من الربازيل وأملانيا 

ذا ما وقفنا سوى، ا حاصل رابع لالئحة "توحدنا للتغي�" ومقعد متوقع لغادة عيد يف الشوف.

نستنكر بشدة محاولة  ." "الرجاء مالقاتنا هناك..الوضع دقيق جدا وعاجل السلطة رح تستفرد فينا.

لومات بأن الئحة "سهلنا والجبل" التي راشيا. لدينا مع-التالعب بنتائج اإلنتخابات يف البقاع الغريب

ندعمها قد اّمنت الحاصل. وان هناك محاولة لقلب النتائج عرب إدخال صندوق مجهول الهوية يف 

 " لحظات الفرز األخ�ة. ورفض ادخال مندويب الالئحة.

سطة تقوم القوى األمنية، يف مركز متو  لصالحه: " االنتخابات زويراتهم سبعة حزب الله بعمليات ت -

، بإخراج مندويب اللوائح 2، غرفة رقم 551الهرمل الرسمية يف حي الوقف يف قضاء الهرمل، قلم رقم 

وتتخّوف الئحة "ائتالف التغي�" من عملية تزوير كب�ة الستبدال النتائج لصالح "الثنايئ  من القلم. 

آلن مبناشدة الناخب� الشيعي" حيث هناك احت�ل بارتفاع نسبة االقرتاع ألن "حزب الله" يقوم ا

 ."…لالقرتاع باستخدام مكربات الّصوت.
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 سياساته اإلعالمية

 تجاه سالح املقاومة:

ضد املقاومة، وشعار "حرص السالح  NGO’sيتبنى الخطاب املوحد لجمعيات املجتمع املد� الـ  -

 بيد الجيش اللبنا�". 

 أيار هو عيد التحرير وليس عيد املقاومة والتحرير.  25إعتبار  -

يروج الحزب بأن املعركة يجب أن تكون حرصاً، حول حاجات الغذاء واملعيشة للفرد. مع تغييب  -

أن املقاومة جاءت كردة فعل عىل احتالل، وأن ما منع تويل الجيش ملعارك التحرير او الدفاع عن 

 ة التي متنع أي جهود لبناء وتطوير قدرات هذه املؤسسة.البلد، هو الضغوط األمريكي

وّجه حزب سبعة رسالة معادية وغ� اخالقية لشخصية األم� العام لحزب الله السيد حسن نرص  -

 الله بهدف تأجيج الشارع اللبنا� ضده وتثبيته ضمن شعار "كلن يعني كلن" تقول:

مة اسمها حزب الله. ايّها املواطن، منذ سنوات نراسلك اليوم كمواطن لبنا� اصبح ام� عام منظّ "

ا يف ترصّفاتك عىل الساحة السياسية اللبنانيّة ا بشكل تصاعدي، نلحظ كلبنانيّ� جنوحُ ولكن مؤخُر 

 وصل اىل درجة غ� مقبولة بكّل املعاي�.

دولة  فقد اضحيت منذ فرتة طويلة تعترب انك فوق كّل القوان� فقط النك تتلّقى متويل وسالح من

خارجيّة. فتستقوي وتتنّمر عىل دولتك وباقي املواطن� واملقيم� عىل ارايض الدولة اللبنانية. 

تستبيح حدودها، تخرق امنها القومي، تخرق انظمتها وقوانينها يف اقتناء السالح الثقيل، تستورد 

عليه كيف  ما تشاء من بضاعة دون اكرتاث لج�رك ومالية ورسوم. تستقوي عىل القضاء، متيل

يترصّف. تهّدده، تقيّم اع�له، تبتّز السلطة السياسية لتتدّخل بشؤونه. ال قانون دويل يرضيك وال 

 محّيل. فتحرّض جمهورك عىل املؤسسات الرسمية وتدعوه للتمرّد عىل كل االنظمة.

ن فّقاعة ايها املواطن حسن نرص اللّه. ال. تّذكر جيّدا انك اذا وضعت كل االلقاب جانبا وخرجت م

حياتك الشخصيّة، انت يف لبنان وبالنسبة للدولة اللبنانيّة، مواطن مثل اي مواطن اخر. متساو 

 بالحقوق والواجبات.

ان اردت ان تحمل الجنسيّة اللبنانية وتسكن يف الدولة اللبنانية ومتيش يف طرقاتها وتتنّعم بهواها 

م بقوانينها وانظمتها. هذا ليس خيار. هذا وتشارك بسلطتها التنفيذية والترشيعية، عليك االتزا

رشط اسايس ينطبق عليك وعىل باقي السياسيّ� اشباه االلهة من مالحم تاريخية نسجوها يف 

خيالهم. انتم مواطنون ال اكرث وال اقّل. اذا كنتم ال ترغبون بااللتزام بقوان� دولتنا، تفّضلوا وتخلّوا 
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ن اخر يلبّي رغباتكم ونزواتكم. هنا يف لبنان، ايها املواطن عن الهويّة اللبنانية وابحثوا عن وط

املستقوي بالخارج، �كنك ان تهزم فرد ام قاض، نعم. �كنك ان تهزمنا نحن كحزب. ولكن كن 

عىل ثقة انك بالقّوة ال �كنك انجاز اي يشء يف لبنان. جّل ما �كنك فعله هو اغراق الوطن والغرق 

وطن. تواضع واعرف حدودك وحافظ عىل وعيك وعىل اهلك يف معه. وحتى حينها سيعود ال

 ."لبنان

يجب ان ننزع الرشعية عن سالح حزب الله من ":   mtvعرب برنامج صار الوقت عىل  داغر ّرصح -

نريد دولة يف هذا البلد وعىل حزب الله ان يضبضب  " ".ة جديدة معها االكرثية النيابيةخالل سلط

الرسمية اللبنانية الطلب من حزب الله املجيء عىل طاولة املفاوضات عىل الدولة  "."شوي وضعه

 ".لتقرير مص�ه

ملاذا تعترب الثورة حزب الله  اسئلة تأتينا من عدد من املواطن�:" كتب جاد داغر عىل صفحته: -

ضمن كلن يعني كلن؟ وهل له رشكات ومصالح كربى يف القطاعات االحتكارية التجارية واملالية 

 اللبنانية مثل باقي االحزاب والزعامات...

 الجواب هو طبعا:

بحسب ما نعرف حزب الله هو ايضا منغمس يف وحول لبنان و�لك مصالح كربى يف مجاالت 

الطاقة واست�اد وتوزيع الفيول والزيوت واملواد الطّبية واالدوية واملستشفيات وطبعا الخدمات 

النغ�س وهذه املصالح املالية هو اصبح جزء من املنظومة املالية الكربى وغ�ها. وبسبب هذا ا

يض عن السياسية التجارية املتشّعبة التي تحمي اركانها عرب تغطية ارتكابات بعضها البعض والتغا

 .فساد وعدم شفافية الكث�ين

 هذا باالضافة اىل خطورة التمويل والتبعية للخارج والتي نراها من اخطر انواع الفساد السيايس

يف لبنان... وتقع يف خانته معظم االحزاب السياسية. وهي آفة نعتربها اساس فشل منظومة باعت 

 قرارها ووطنها لعواصم العامل.

اضافة اىل التغايض يف مجلس النواب عن عدم وجود موازنة وال قطع حساب لعرشات السن� 

كب� يف كل القطاعات  والتغايض يف مجلس الوزراء عىل مشاريع مشبوهة عديدة كان فيها هدر

(النفايات والطاقة وغ�ها)... وتغطية البضاعة املهّربة من الخارج اىل لبنان فتتفادى دفع الرضائب 

 للخزينة... ومن لبنان للخارج فتستغل الدعم املمّول من ودائع الناس لدعم دول خارجية.

ديد من الحكومة املتتالية وانتخاب رؤساء جمهورية والتصويت لرؤساء حكومات واعطاء الثقة للع

 التي دّمرت وطن بكامله، وافلست شعب بكامله وفّجرت عاصمة بكاملها.
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ورفض حتى الحوار مع باقي ابناء الوطن بتواضع وتفّهم حول خطورة انغ�سه يف اللعبة االمنية 

نه االقليمية واشكالية السالح الذي يخلق انقسام عامودي محليا وضغط تاريخي خارجيا يدفع مث

ة كل مواطن. وهذا الرفض للحوار والتكّرب يدّل بشكل واضح عن قلة اكرتاث للكيان اللبنا� واملصلح

 الوطنية العليا.

 والكث� الكث� من االرتكابات االخرى التي ال تحىص وال تعّد.

فاذا نعم وطبعا حزب الله هو واحد منهم. ومشكلتنا معه ليست عقائدية وال تآمرية وال من 

اذار  ١٤و ٨اع املحاور الذي ال يعنينا بتاتا. بالنسبة لنا هو... مثله مثل باقي احزاب ضمن رص 

الذين افقروا الوطن واالن �ّننون الناس بحصة غذائية من هنا ولقاح من هناك. احزاب افسدت 

وفشلت بكل املعاي� ولديها الوقاحة والفجور يف رفع االصبع والتهديد والوعيد. احزاب تّدعي 

 دين املسيحي واملسلم ومتتهن الكفر كل يوم. اليوم، كلن يعني كلن، اكرث من اي وقت مىض.ال

 

 

 الشبهات

 1.ترشين 17 حراك الطاولة ب� املنتفض� الراقصة س�هر وجعلها تقدم وصلة رقص عىل أحرض -

تكاليفاً ، والتي تتطلب 2019ترشين األول من العام  17توىل تنفيذ العديد من فعاليات حراك  -

 عىل سبيل املثال: تأم� الطعام والرشاب ونقليات وغ�ه. مادية باهظة.

وجهت له العديد من االتهامات، بأنه وراء أحداث الشغب التي شهدتها شوارع العاصمة، يف  -

 العديد من املحطات ال سي� خالل إحياء الذكرى السنوية االوىل النفجار مرفأ ب�وت.

، بعد أن توجه للنائب طارق 2021ينه العام السابق جاد داغر يف شهر آب أمأوقف الجهاز األمني  -

 املرعبي بالتهديد بالقتل.

 .يف احتفاليته وأنشطته املختلفة الحارضينقلة عدد  -

 أن يتحول الحزب إىل قوة سياسية كربى يف البالد. يطمح -

 اإلمارات.إن الحزب يتلقى دع�ً متويلياً كب�اً من الخليج وتحديداً من دولة  -

 . تفرّخت رسيًعامكاتب مركزية فاخرة ومكلفة، وفروع  -

                                                   
1 world/2016455-https://www.eremnews.com/news/arab 
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 .ية ويف الشوارع، رواتب ومتفّرغونونيّة واالفرتاضيبذخ عىل الدعايات التلفز -

خطاب عمومي يركّز عىل القدرة عىل تسويق الحزب نفسه بدل الرتكيز عىل طروحات يعتمد  -

 سياسيّة بديلة.

ال  واعت�د سياسة الخصخصة، أدوارها يف القطاعات اإلقتصاديةيطالب بانسحاب الدولة من كل  -

 سي� قطاع االتصاالت والكهرباء والطرقات وحتى املياه والصحة.

إىل رشكات خاّصة، واملطار الجديد سيتم إنشاؤه "بروحّية"  ماملطار سيتم تحويلهإدارة املوانئ و  -

 .الحزبالرشاكة ب� القطاع� العام والخاص، عىل حد قول 

لنزالء فنادق محّددة، لتعزيز السياحة. وهو  من الشاطئ تخصيص مساحاتيطالب الحزب ب -

تحديداً أحد أشكال ترشيع التعّدي عىل األمالك العاّمة، والتي يسعى كث� من اللبناني� إىل 

 استعادتها.

عىل  . بل يعتمدأي إصالحات بنيويّة يف طبيعة النموذج االقتصادي اللبنا�ال يقّدم الحزب  -

 الخصخصة الكاملة أو املقنّعة تحت ستار الرشاكة ب� القطاع� العام والخاص.

 .ملسألة متويل حمالته اإلعالنية ومصدر نفقاته الضخمة بكرثة تربيراليركز الحزب يف خطاباته عىل  -

قليل من املواطن� واملواطنات  تربعات من قبل عددينفق الحزب مئات االف الدوالرات تأيت ك -

 .اللبناني�

 2.عل� وخربا 7ء حزب داخلية والبلديات ترددت يف إعطاوزارة ال -

 3ال يفصح املسؤولون يف الحزب عن أرقام املنتسب�، وال يعرتفون بطبيعة الحال بتلقي دعم ما. -

بالرغم من ادعاء حزب سبعة بأنه ضد الطبقة السياسية الحاكمة كافة، إالًّ أنه هناك معلومات  -

كان يتوىل مركزاً  أمنه العام جاد داغر ووالد"، حزب "سبعة�ّول  جميل النائب ساميتقول أن 

ولفتت املعلومات اىل وجود تنسيق كب� ب� الحزب�  4امنياً يف حزب الكتائب يف املنت الش�يل.

 وتوزيع االدوار يف اثارة امللفات. 

رضب ترشين حزب سبعة حيث اعتربوا أن هذا الحزب ي 17معارضة نسبة كب�ة من متظاهرين  -

 5.اسية ال معيشيةفرض أجندة سي يحاولالسلم األهيل و

                                                   
 ”!البوتوكس“التغي� عرب ”: سبعة“حزب  2
 املصدر نفسه 3
 حزب سبعة = حزب الكتائب 4
 حزب سبعة يستهدف العهد بتمويل خارجي؟ 5

 

http://masdardiplomacy.com/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%B3/
https://www.lebanondebate.com/news/352412
https://www.lebanondebate.com/news/352412
https://elsiyasa.com/article/54573
https://elsiyasa.com/article/54573
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اقتحم ناشطون من حزب سبعة  مبنى املجلس النيايب وحاولوا ايصال رسالة داخل قاعة الجلسات  -

العامة، بعدما استحصلوا تحت ستار أنهم طالب وإعالميون لالطالع عىل مسار العمل داخل 

املجلس. لكنهم اغتنموا فرصة دخولهم اىل قاعة الجلسات العامة إلطالق شعارات وهتافات تحت 

وطنية، والنتقاد خرق املجلس الدستوري عرشات املرات وانتخاب  "مقاومة مدنية"سّموه إطار ما 

 وللمطالبة بانتخابات نيابية مبّكرة. "رئيس غ� رشعي"

 7أن حزب  MTVقالت وزيرة الداخلية والبلديات السابقة ريا الحسن لـ "صار الوقت" عرب الـ  -

وا يف التظاهرات االخ�ة يف ب�وت. وتابعت "تبّ� ضالع يف نقل العديد من املتظاهرين الذين شارك

ينظّمون تنّقل املتظاهرين من البقاع وطرابلس وغ�ها من  7ان هناك منارصين ينتمون لحزب 

النني اقتنعت وقتها بأنني قمت بيشء  7املناطق. كذلك أضافت "مل اندم العطايئ علم وخرب لحزب 

 ".المات استفهامجيّد ولكن تحرّك هذا الحزب اليوم يرسم ع

ان رئيس حزب سبعة جاد داغر هو املمسك الفعيل للحزب وال دور لالم�  vdlnews علم موقع -

العام الدكتور حسن شمص، ك� يعا� حزب سبعة من رفض املجموعات الثورية من التواصل 

 .معهم يف ظل وجود داغر عىل رأس سبعة وتعاطيه الفوقي

ألفكار ماسونية، املعروفة يف العامل بحركة "البناؤون األحرار"، التي يُتهم حزب سبعة بأنه يرّوج  -

 تعتمد يف تركيبتها عىل الغموض والرسية التامة وعدم الكشف عن القيادات.

 

 

 7مفردات ومصطلحات حزب 

للحد من الفساد يف "وهو مفهوم غريب متطور ، مفهوم "مؤسسات الظل"ركز الحزب عىل  -

ويتبع املعارضة بأغلب أحواله. اشتهرت كل من بريطانيا وبلجيكا وكندا  "املؤسسات الرسمية

 جاء حزب سبعة ليضيف عليه� نواب الظل ونقابات الظل.و بحكومة الظل وبلدية الظل. 

 وطنية. مقاومة مدنية -

 .عرصيةسيادية و  -

 .دولة مدنية -

 الخصخصة. -

 العرصي –مفهوم الد�وقراطية التشاركّية  -
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سياسة إعالمية ممنهجة الحاكمة، بل  يقدم حزب سبعة اي خطوات جدية ضد الطبقة مل

 مبا سموه ومقصودة يف محاولة إلغاء مفهوم املقاومة املتعلّق بالعدو الصهيو� وحرصه فقط

 ".املقاومة املدنية اللبنانية"

ال تشكل أي  وسياساتها، والخليجي األمرييك منظمة تعمل لصالح مموليها هوحزب سبعة 

التي أمّنت وصول شخصيات اىل داخل مجلس النواب تغي� عن الفاسدين يف الطبقة السياسية 

 .والخليجيةوفق املصالح والرؤى األمريكية  تعمل

 


