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اإلمارات ليكس «المعارضون الشيعة» و«المرشحون المحتاجون إلى التمويل االنتخابي»!
تستمر «األخبار» بنشر البرقيات السرية الصادرة عن
السفارة اإلماراتية في بيروت .وفي حلقة اليوم،
برقية أعدها الديبلوماسي حمدان سيد الهاشمي
(يتولى منصب القنصل) ،وبعث بها إلى بالده،
وتحديدًا إلى «مكتب مساعد الوزير للشؤون األمنية
والعسكرية» .موضوع البرقية« ،قائمة بأسماء
الشخصيات الشيعية المعارضة لثنائية حزب الله
وحركة أمل» ،والتي أعدها الهاشمي ً
بناء على طلب
مساعد وزير الخارجية اإلماراتي للشؤون األمنية

والعسكرية (الطلب ورد إلى السفارة بكتاب حمل
الرقم  1814بتاريخ  .)2017/12/19والهدف ،على ما
هو مدرج في البرقية ،إعداد قائمة بتلك الشخصيات،
«بما فيها المرشحة لالنتخابات النيابية في لبنان على
لوائح معارضة لتلك الثنائية والتي تحتاج إلى تمويل
يأتي ،النص الحرفي
في حمالتها االنتخابية» في ما ُ
للقائمة الواردة في البرقية ،والتي تظهر خفة
الدبلوماسية اإلماراتية في اختيار األسماء وجمع
المعلومات وعدم تدقيقها:

«تيار املستقبل».
ّ
التوجه السياسي
● م ـنــذ ت ـعــرضــه ل ـل ـضــرب وم ـغ ــادرت ــه
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،انـ ـحـ ـص ــر دوره ال ـس ـي ــاس ــي
ومشاركته بانتقاد مؤسسات الحزب
ودوره ونشاطاته في لبنان واملنطقة.

 14ـــ أحمد اسماعيل

اإلمارات تدرس تمويل مرشحي «المعارضين الــشيعة»
 1ـــ المحامي غالب ياغي
الرئيس األسبق لبلدية مدينة بعلبك
كان ُيعتبر أحد أبرز الكوادر اللبنانية
األساسية في حزب البعث سابقًا.
خاض االنتخابات البلدية األخيرة في
وجــه «حــزب الـلــه» عبر الئحة «بعلبك
مدينتي» التي ّ
ضمت عائالت وكفاءات
وشخصيات مستقلة وحزبية سابقة
مــن بـعـلـبــك ،ولـكـنــه لــم يـسـتـ ِـطــع حصد
ـاف مــن األصـ ــوات (حـصــل على
ع ــدد ك ـ ٍ
 %46من األصوات).
ّ
التوجه السياسي
● يـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ــرز ال ـش ـ ّخ ـص ـي ــات
املناهضة لحزب الله ُ
ويصنف ضمن
«املـ ـع ــارض ــة ال ـش ـي ـع ـيــة» ال ـت ــي تــرفــض
هيمنة الحزب وإيران على لبنان.
● ك ــان م ــن ض ـمــن ال ـش ـخ ـص ـيــات الـتــي
اجتمعت خالل األشهر املاضية إلطالق
ح ــرك ــة س ـيــاس ـيــة شـيـعـيــة ت ـت ـح ـ ّـرر من
ثنائية «حزب الله» ـ ـ «حركة أمل».
● يهمه الوصول إلى املجلس النيابي
ب ــأي طــري ـقــة ،ومـطــالـبــه املــال ـيــة كثيرة
وعليه شبهات فساد مالي.
● يستفيد من أصوات السنة في بعلبك،
لكنه يبقى حاجة إلزعاج حزب الله.

 2ـــ د .حارث سليمان

ّ
● باحث ومحلل السياسي
● عـضــو الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لــ«حــركــة
التجدد الديمقراطي».
● ح ــرك ــة ال ـت ـج ــدد ال ــدي ـم ـقُــراط ــي ،هي
حــركــة سـيــاسـيــة لـبـنــانـيــة أ ِّس ـس ــت في
ُ
 15يوليو  ،2001وما لبثت أن اعتبرت
ضمن قوى « 14آذار» .تراجع وجودها
ونـشــاطـهــا بـعــد وفـ ــاة رئ ـيــس الـحــركــة
نسيب ل ـحــود .وتـضــم ال ـيــوم ع ــددًا من
القيادات منهم :انطوان الخوري طوق،

من المفيد دعم لقمان سليم
الستثماره في المجال التنظيري
ضد حزب الله ووالية الفقيه
انطوان حــداد ،أيمن مهنا ،رامــي شما،
س ــرج ي ــازج ــي ،سـمـيــر ل ـح ــود ،شفيق
مراد...
ّ
التوجه السياسي
● م ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـف ـك ــري ــة
واإلعــامـيــة الــرافـضــة لسياسة الحزب
ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ــو ي ـع ـبــر ع ــن ذلـ ــك مــن
خالل تحليالته السياسية أو املقاالت
ال ـتــي يـنـشــرهــا فــي ع ــدد مــن الــوســائــل
اإلعالمية املكتوبة.
● شارك في االجتماع األخير الذي ُعقد
من أجل خلق «حراك شيعي جديد» ال
يدخل ضمن سياسة األحــزاب القائمة
أي «حزب الله» و«حركة أمل».
● كان ُيعتبر من الشخصيات الشيعية
املـنـضــويــة ضـمــن الـتـحــالــف الـعــريــض
لـقــوى  14آذار ،ولــم يـكــن لــه ّ
أي نشاط
سياسي سابق.

 3ـــ د .منى فياض

● تحمل دك ـتــوراه فــي علم النفس من
ج ــام ـع ــة بـ ــاريـ ــس ،وه ـ ــي تـ ـ ـ ـ ّ
ـدرس عـلــم
ال ـن ـف ــس ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة فــي
بيروت.
● كانت عضوًا مشاركًا في العديد من
الـجـمـعـيــات العلمية والـفـكــريــة ،ومنذ
ع ـ ــام  2001ك ــان ــت ال ـع ـض ــو امل ــؤس ــس
ل ـ ــ«حـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـج ــدي ــد ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي»
وعضوًا في اللجنة التنفيذية للحركة
حتى عام  ،2010عادت إلى اللجنة في
االنـتـخــابــات الــداخـلـيــة الـتــي ج ــرت في
ُ
 19تموز/يوليو وانتخبت في أعقابها
نائبة للرئيس.
● خــال حــرب  2006كتبت العديد من
املـقــاالت الـتــي انتقدت فيها سياسات
االبـ ـت ــزاز وال ـض ـغــط ال ـتــي ت ـعــرض لها
امل ـث ـق ـفــون الـشـيـعــة غ ـيــر املـنـتـمــن إلــى
حزب الله.
● لها عدة مؤلفات تروي فيها معاناة
الشيعة فــي ظــل احـتـكــار قــرارهــا وهي
ال ـق ــائ ـل ــة إن «ل ـب ـن ــان دولـ ـ ــة مـخـطــوفــة
تعيش تحت الوصاية اإليرانية».
ّ
التوجه السياسي
● مــن الـشـخـصـيــات الــراف ـضــة لهيمنة
«ح ــزب ال ـلــه» ،وهــي واجـهــت انـتـقــادات
ع ـ ــدي ـ ــدة وص ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ــى ح ـ ــد ال ـت ـك ـف ـي ــر
وال ــدع ــوة إل ــى االق ـت ـصــاص منها على
خلفية تصريحاتها ومقاالتها.
● تتميز بــالـجــرأة فــي الـطــرح وتقديم
رؤية سياسية واضحة وتقدم املجتمع
الـشـيـعــي كـمـكـ ّـمــل لـ ــدور مـجـتـمـعــه وال
يرتبط ّ
بأي محاور.
ُ
ّ
● ل ــم تــخــض يــومــا أي ع ـمــل سـيــاســي
ُ
ولـكـنـهــا تـعـتـبــر مــن أه ــم الشخصيات
املثقفة التي تخاطب البيئة الشيعية.

 4ـــ هدى الحسيني
● إعالمية متزوجة مــن عضو املكتب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي «ت ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل»
اإلع ــام ــي وامل ـح ـل ــل ال ـس ـيــاســي راش ــد
فايد.
ّ
● سـبــق أن تــولــت ع ــدة م ـهــام وأق ـســام
ف ـ ــي مـ ــؤس ـ ـسـ ــات إعـ ــام ـ ـيـ ــة ت ــابـ ـع ــة لـ ـ
«املستقبل».
ّ
التوجه السياسي
● شاركت مؤخرًا في االجتماعات التي
عقدتها شخصيات رافضة لسياسات
«حزب الله وحركة أمل».
● دورها ينحصر في املهام التحريرية
اإلخبارية ،أما في ما يخص نشاطها
ُ
السياسي فهو معدوم .ولكن تعتبر من
الشخصيات ّ
املقربة من الرئيس سعد
الحريري ،واألمــن العام للتيار أحمد
الحريري.

 5ـــ مصطفى فحص

ّ
● هو ابن رجل الدين الشيعي العالمة
هاني فحص الذي ّ
تميز بفكر انفتاحي
داع إلى وحدة األديان.
ٍ
● كــاتــب سياسي فــي جــريــدة «الـشــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط» وع ـ ـ ـ ــدد آخ ـ ـ ــر م ـ ــن وس ــائ ــل
اإلعالم.
● ل ــه عـ ــدة مـ ـق ــاالت ت ـتــركــز ف ــي ال ـشــأن
اإليراني كما «حزب الله».

ّ
السياسي
التوجه
ّ
● م ــن امل ـصــن ـفــن ض ـمــن الـشـخـصـيــات
الشيعية املنضوية ضمن قوى  14آذار
وتجمعه عالقات مميزة بهذه القوى.
· لطاملا ّ
عبر عن رفضه وشجبه سياسة
احتكار الشيعة بحزب أو حركة.

 15ـــ منيف فرج
● ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ملـ ـنـ ـت ــدى ص ــور
الثقافي
● له نشاط سياسي محدود في إطار
الدور الذي يلعبه في منطقة صور.
ّ
التوجه السياسي
● من الشخصيات التي ترفض احتكار
«حزب الله» و«حركة أمل» االنتخابات
ف ــي ص ــور وم ــع ال ـح ـفــاظ عـلــى الـتـنــوع
الطائفي واملذهبي في املدينة.
● شارك في التجمع السياسي األخير
سعيًا وراء رفــض مــا يسميه سياسة
الهيمنة الحاصلة.

6ـــ علي األمين

ّ
● كاتب ومحلل سياسي
● مـ ـ ــالـ ـ ــك ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس تـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر م ــوق ــع
«جنوبية»
● ل ــه ال ـع ــدي ــد م ــن املـ ـق ــاالت املـنــاهـضــة
ل ـل ـحــزب وال ـت ــي خـلـقــت ل ــه الـكـثـيــر من
الـخــافــات ووص ـلــت إل ــى ح ـ ّـد املطالبة
ّ
وتعرض ملضايقات جسيمة
بهدر دمه
ّ
بسبب مــواقـفــه .ت ــم اقـتـحــام بيته عــدة
مرات في الجنوب والعبث بمحتوياته.
ّ
التوجه السياسي
● من أوائل الشخصيات التي شاركت
ف ــي ال ـت ـح ــرك ــات ال ـس ـيــاس ـيــة الــراف ـضــة
لـ ــ«ح ــزب الـ ـل ــه» ،خ ــاص ــة أنـ ــه م ــن أب ــرز
الداعني إلى وجود فئة ثالثة أو حراك
فعلي مناهض.
● يملك عالقاتّ ،
خاصة أنه من عائلة
شيعية معروفة ومرموقة ،وهي تملك
مكانة وحيثية داخل الشارع الشيعي،
وهـ ــي ع ـن ـصــر قـ ــوة الس ـت ـغــال ـهــا ضــد
حــزب الـلــه ال سيما أن العائلة عريقة
دينيًا عند الشيعة.
● يحصل على دعــم مــالــي مباشر من
السفارة األميركية ملوقعه اإللكتروني
ّ
ويتلقى دوريًا هبات سعودية.

 7ـــ محمد بركات
● ي ـش ـغ ــل ح ــالـ ـي ــا م ـن ـص ــب امل ـ ـسـ ــؤول
اإلع ـ ــام ـ ــي ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ن ـه ــاد
املشنوق.
● سبق أن عمل في تلفزيون املستقبل
ك ـمــراســل وك ـم ـحــرر وك ـم ـعـ ّـد لـبــرنــامــج
« »DNAال ــذي يـقــدمــه اإلع ــام ــي نديم
قطيش.
● ك ــان ــت لـ ــه م ـ ـقـ ــاالت عـ ــديـ ــدة تـنـتـقــد
سياسات حزب الله اإللغائية.
ّ
التوجه السياسي
● يـشـكــل هــو وعـلــي األم ــن كـمــا عماد
قميحة ثالثيًا إعالميًا مـ ّ
ـوحـدًا يسعى
لخلق وحدة إعالمية مناوئة للحزب.
● ُي ـع ــرف ع ــن ال ـثــاثــة رفـضـهــم الــدائــم
لـسـيــاســة «ح ــزب ال ـلــه» وه ــم مــن أطلق
عليه لقب «شيعة السفارة» ولكن يمكن
ال ـق ــول إن لـلـثــاثــي م ـطــامــح ومـطــامــع
فردية أكثر من حقيقية.

 8ـــ عماد قميحة
● إعالمي سبق أن شغل منصب رئيس
تحرير موقع «لبنان الجديد».
ّ
التوجه السياسي
● مــن الشخصيات كما سبق وذكرنا
الــرافـضــة لـلـحــزب ،ويـعـ ّـبــر عــن ذلــك من
خالل مقاالته أو صفحاته على مواقع
التواصل االجتماعي.
● ُ
دوره ُي ـع ـت ـبــر م ـق ــارن ــة ب ـغ ـي ــره مــن
الـشـخـصـيــات الـشـيـعـيــة م ـع ــدوم ،وهــو
ي ـس ـعــى ألن يـ ـك ــون ل ــه م ـن ـبــر إع ــام ــي

● أسير ّ
محرر من السجون اإلسرائيلية
بعدما قضى  10سنوات داخلها.
● تم استدعاؤه مؤخرًا من ِقبل األمن
الـ ـع ــام ال ـل ـب ـن ــان ــي وخـ ـض ــع لـلـتـحـقـيــق
بعد نشره سلسلة مواقف انتقد فيها
سياسة حزب الله وتدخله في الحرب
السورية.
ّ
التوجه السياسي
ّ
● شارك في التجمع السياسي األخير،
ً
خـ ّ
ـاص ــة أنـ ــه ُي ـع ـت ـبــر مـ ـث ــاال ح ـ ّـي ــا عـلــى
مواجهة إسرائيل ،ولكنه منذ خروجه
رفــض مــا يـقــوم بــه الـحــزب ّ
وزج لبنان
في أتون صراع املحاور.
● يستفيد مــن مــاضـيــه إلث ـبــات دوره
ّ
لكنه متطلب باستمرار للدعم املالي.

 16ـــ لقمان سليم

ّأدى صقر دورًا سلبيًا بعد أزمة الحريري في الرياض
ما دفع باألخير إلى إبعاده من حلقته الضيقة (مروان طحطح)

خاص به.
● ي ـ ـقـ ــدم ن ـف ـس ــه عـ ـل ــى أنـ ـ ــه شـخـصـيــة
مناكفة لحزب الله في بيئته الجنوبية
للحصول على مزيد من الدعم املالي،
لكنه يتمتع بجرأة في الكتابة تساعد
على إمكانية تشغيله كصوت مرتفع
في وجه حزب الله.

 9ـــ هادي األمين

ّ
● ابــن العلمة الشيعي املـعــروف علي
األمني.
● ُيـعــرف بــأنــه مــن املـنــاصــريــن للثورة
الـســوريــة وشــديــد االنـتـقــاد لحزب الله
وربطه مصير الشيعة بإيران.
● لــه ع ــدة ك ـتــابــات تــؤكــد عـلــى عــروبــة
ال ـش ـي ـعــة وأه ـم ـي ــة أن ي ـك ــون ــوا ضـمــن
النسيج االجتماعي.
ّ
التوجه السياسي
● لم يشارك في االجتماعات األخيرة
ال ـت ــي ُع ـق ــدت ف ــي إطـ ــار تـشـكـيــل ح ــراك
شيعي جديد.
ُي ـ ـعـ ــرف ع ـن ــه ب ـ ـعـ ـ ُـده عـ ــن ال ـن ـش ــاط ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،خ ــاص ــة أن ـ ــه ُي ـع ـت ـبــر مــن
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي ت ــرف ــض ال ــدخ ــول
في معارك دم وقتال ،بل الدعوة نحو
عودة الشيعة إلى جذورهم وانتمائهم
ملجتمعاتهم.

 10ـــ حسان الزين
● عـ ـم ــل ف ـ ـتـ ــرة ط ــويـ ـل ــة فـ ــي صـحـيـفــة
«ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر» ض ـ ـمـ ــن عـ ـ ـم ـ ــود بـ ـعـ ـن ــوان
«تـغــريــدة» .أعـلــن استقالته منها بعد
محاولة طالل سلمان ،مالك الصحيفة،
مـنـعــه م ــن الـتـعـبـيــر ع ــن رأيـ ــه ب ـحـ ّ
ـريــة،

خاصة في ما يتعلق بسوريا و«حزب
الله».
● أط ـ ـلـ ــق م ــوقـ ـع ــا اس ـ ـمـ ــه «ت ـ ـغـ ــريـ ــدة»
ويحاول فيه إعالء أصوات الصحافيني
غ ـيــر املـنـتـمــن إل ــى ج ـهــة سـيــاسـيــة أو
حزبية.
ّ
التوجه السياسي
● ينحصر دوره في املجال اإلعالمي،
ومـ ـش ــارك ــات ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـح ـصــورة
وتكاد تكون معدومة.
● ُي ـع ـت ـبــر م ــن أك ـث ــر امل ــؤي ــدي ــن حــالـيــا
ل ـل ـث ــورة الـ ـس ــوري ــة وأب ـ ـ ــرز امل ـن ـت ـقــديــن
ملشاركة حزب الله في الحرب هناك.
● مــوق ـعــه اإلع ــام ــي ال ـج ــدي ــد ُيـعـتـبــر
«ن ـ ـ ــاف ـ ـ ــذة» يـ ـع ـ ّـب ــر ف ـي ـه ــا ع ـ ــن م ـش ــاك ــل
ومواضيع ّ
جمة.

 11ـــ ثائر غندور
● ع ـمــل ف ــي ج ــري ــدة «األخـ ـب ــار» لـفـتــرة
ط ــوي ـل ــة ق ـب ــل أن يـ ـغ ــادره ــا م ــع ب ــداي ــة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة بـ ـسـ ـب ــب م ــوق ــف
الصحيفة املتوافق مع قتال حزب الله
هناك.
● ُيـعـتـبــر م ــن ال ـنــاش ـطــن والــراف ـضــن
لـسـيــاســات ال ـحــزب ويـكـتــب حــالـيــا في
ّ
(املمولة من قطر).
«العربي الجديد»
● شـ ـي ــوع ــي س ــاب ــق عـ ـم ــل فـ ــي إذاعـ ـ ــة
ً
«ص ــوت ال ـش ـعــب» ،وك ــان م ـنــاضــا في
الصفوف األولى قبل أن ينسحب أيضًا
منها.
ّ
التوجه السياسي
● لم يشارك في تجمعات أو اجتماعات
سياسية ،خاصة أنه يرى في بعضها
ال طائل منه دون رؤية حقيقية ودعم.

● ك ــان وم ــا زال ض ـ ّـد س ـيــاســات قــوى
 14آذار و  8آذار على ّ
حد ســواء ،يملك
الكثير من األفكار الشيوعية الرافضة
لــان ـت ـمــاء إل ــى األحـ ـ ــزاب أو ال ـت ـي ــارات.
ول ـ ـه ـ ــذا ي ـق ـت ـص ــر دوره عـ ـل ــى ال ـن ـق ــد
اإلعالمي.

 12ـــ وضاح شرارة
● س ـيــاســي وك ــات ــب وأس ـت ــاذ جــامـعــي
لبناني.
● رغــم انتمائه إلــى الطائفة الشيعية
(بنت جبيل) ُيعتبر من أبرز املنتقدين
لسياسات «حزب الله».
● من أبرز مؤلفاته كتاب بعنوان «دولة
حزب الله :لبنان مجتمعًا إسالميًا».
● ي ـك ـتــب ح ــال ـي ــا ف ــي ج ــري ــدة ال ـح ـيــاة
واملستقبل.
ّ
التوجه السياسي
● ال نـشــاط سياسيًا لــه وهــو مــن أبــرز
االعالميني املخضرمني ،حيث كان من
أوائـ ـ ــل ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي ع ـب ــرت عن
رفضها لسياسة الثنائيات الحزبية.
● يتمتع برؤية سياسية واضحة وهو
كــان في أول حياته من قياديي حركة
لبنان االشتراكي.

 13ـــ عمر حرقوص
● يـعـمــل حــال ـيــا ف ــي ق ـنــاة «ال ـعــرب ـيــة»
مكتب دبي.
● سبق أن عمل في تلفزيون وجريدة
امل ـس ـت ـق ـبــل ،ت ـع ــرض ل ـل ـضــرب ع ـلــى يد
«الحزب القومي السوري» في الحمرا.
● م ــن ال ـن ــاش ـط ــن املـ ـع ــارض ــن ب ـشــدة
ل ـس ـيــاســات «حـ ــزب ال ـل ــه» وم ـق ــرب من

● كـ ــاتـ ــب ومـ ـحـ ـل ــل سـ ـي ــاس ــي ون ــاش ــر
لبناني.
● يدير مركز «أمم لألبحاث والتوثيق»
وجمعية «هيا بنا».
● لــديــه ع ــدد مــن الـكـتــب ال ـتــي ت ـ ّـم منع
نشرها وحظرها مــن قبل األمــن العام
اللبناني ،ومنها كتاب تضمن ترجمة
ع ــربـ ـي ــة لـ ـكـ ـت ــاب ــات مـ ـحـ ـم ــد خ ــاتـ ـم ــي،
الرئيس اإلصــاحــي اإليــرانــي السابق،
ً
وأثار جدال داخل الطائفة الشيعية في
لبنان.
ّ
التوجه السياسي
● من الشخصيات التي انضوت تحت
لـ ـ ــواء قـ ــوى « 14آذار» وكـ ـ ــان ل ــه دور
إعالمي معروف.
ّ● شارك في التحركات األخيرة ،خاصة
أنــه من أوائــل القيادات الرافضة لدور
وسياسة حزب الله التهميشية.
● م ــن امل ـف ـي ــد دعـ ـم ــه الس ـت ـث ـم ــاره فــي
امل ـ ـجـ ــال ال ـت ـن ـظ ـي ــري ضـ ــد حـ ـ ــزب ال ـل ــه
ووالية الفقيه.

 17ـــ مالك مروة
● ن ـج ــل م ــؤس ــس جـ ــريـ ــدة «الـ ـحـ ـي ــاة»
و«دي ـ ـلـ ــي سـ ـت ــار» و«بـ ـ ـي ـ ــروت م ــات ــان»
وأحــد أبــرز رواد الصحافة والفكر في
لبنان كامل مروة.
ّ
● صحافي ومحلل سياسي.
ّ
التوجه السياسي
● ُيعتبر من الكوادر الرافضة لسياسة
األحـ ــزاب الـضـيـقــة ،خــاصــة أن ــه ينتمي
إل ــى عــائ ـلــة تــاري ـخ ـيــة عــري ـقــة صنعت
اإلعالم ومجده في لبنان.
● يرفض مــروة مــا آلــت إليه األوضــاع
في لبنان ،خاصة لجهة تغييب صوت
الـشـخـصـيــات املـسـتـقـلــة ال ـتــي انحصر
دورهـ ـ ـ ـ ــا واض ـ ـم ـ ـحـ ــل ن ـت ـي ـج ــة س ـط ــوة
األحـ ـ ــزاب ع ـلــى الـ ـق ــرارات وخ ــاص ــة في
البيئة الشيعية التي غاب عنها التنوع
واالختالف.

 18ـــ نديم قطيش

ّ
ومقدم برامج لبناني.
● إعالمي وكاتب
● ت ـس ـل ــم م ـن ـص ــب املـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ــأخـ ـب ــار والـ ـب ــرام ــج ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
تلفزيون «املستقبل».
● هو من اإلعالميني املواجهني ملشروع

الحزب وأكثر من يحرض عليه إعالم
«املقاومة».
● يعتبر من الحلقة الضيقة املقربة من
الرئيس سعد الـحــريــري ،ومـتــزوج من
ابنة النائب السابق صالح الحركة.
ّ
التوجه السياسي
● يعرف بنقده الالذع لحزب الله وذلك
من خــال برنامجه اليومي على قناة
«املستقبل».
● تعرض لتهديدات مباشرة من قبل
«ح ــزب ال ـلــه» مــا دف ـعــه لـبــث بــرنــامـجــه
من منزله قبل أن يعود للواجهة منذة
فترة.

 19ـــ زياد ماجد
● كاتب واستاذ جامعي لبناني.
● ش ـ ـ ـ ــارك م ـ ــع عـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـن ــاش ـط ــن
والطالب واملثقفني في تأسيس حركة
ال ـي ـســار الــدي ـم ـقــراطــي ،وك ــان لـهــا دور
هــام في إطــاق «انتفاضة االستقالل»
في بيروت.
● نـ ـش ــر مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  2009اف ـت ـتــاح ـيــة
أسـبــوعـيــة ف ــي مــوقــع «نـ ــاو لـيـبــانــون»
تـ ـتـ ـن ــاول ق ـض ــاي ــا م ــرت ـب ـط ــة بــالــرب ـيــع
العربي ،وهو من أبرز الداعمني للثورة
الثورية.
ّ
التوجه السياسي
● يـعـيــش حــالـيــا فــي فــرنـســا وه ــو من
الشخصيات املثقفة والفكرية املهمة،
ول ـك ــن ل ــم ت ـحــظ ب ـ ــدور ب ـس ـبــب سـطــوة
«حــزب الـلــه» على الـقــراريــن السياسي
واإلعالمي.

 20ـــ سعود المولى
● أس ـ ـتـ ــاذ ج ــام ـع ــي وبـ ــاحـ ــث م ـش ــارك
فــي املــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث ودراس ــة
السياسات.
● مدير وحدة ترجمة الكتب.
● كــان قــريــب الصلة مــن اإلم ــام مهدي
شـمــس ال ــدي ــن ويـعـتـبــر م ــن األص ــدق ــاء
املقربني من النائب وليد جنبالط.
التوجه السياسي
● مــن أب ــرز الشخصيات الـتــي رفضت
منذ البدء سياسات الثنائي الشيعي.
● ال دور سياسيًا لــه بــل يقتصر على
املنشورات والكتب واآلراء التي يعبر
عنها.

 21ـــ فاروق يعقوب
● ناشط مدني
● يـ ـمـ ـل ــك صـ ـفـ ـح ــة اسـ ـمـ ـه ــا «املـ ـكـ ـت ــب
اإلع ــام ــي ل ـلــدك ـتــور فـ ـ ــاروق يـعـقــوب»
وهو يسخر من كل األحداث السياسية
ال ـت ــي ت ـمــر ع ـلــى دول ال ـع ــال ــم ع ـمــومــا،
وعلى اليوميات اللبنانية خصوصًا.
التوجه السياسي
● ي ــدع ــو ي ـع ـقــوب ال ــى إن ـش ــاء مجلس
وط ـن ــي م ــدن ــي ،خ ـ ــارج ك ــل ال ـط ــوائ ــف،
ويحاسب املواطنني بمقضى القوانني،
ويـمـنــع أي مــركــز دي ـنــي أو حــزبــي من
التدخل في القوانني العامة.
● طــرح نفسه مــرة فــي سبيل الدعاية
للترشح النتخابات رئاسة الجمهورية
ل ـك ـســر الـ ـع ــرف امل ـ ـكـ ـ ّـرس ض ـم ــن ات ـف ــاق
الطائف.
السياسية
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ـ
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ـ
● مــن ال
ّ
ع ــام ــة وم ـن ـهــا ح ــزب ال ـل ــه وال يـصــنــف
ض ـم ــن قـ ــوى أو ج ـه ــة م ـعـ ّـي ـنــة بـسـبــب
أفكاره الساخرة والتي يعبر عنها عبر
صفحته الــرسـمـيــة الـتــي تلقى رواج ــا
ومشاركة.

 22ـــ عباس الجوهري
● يـ ـشـ ـغ ــل مـ ـنـ ـص ــب رئ ـ ـي ـ ــس الـ ـلـ ـق ــاء
«الـعـلـمــائــي الـلـبـنــانــي» ورئـيــس املــركــز
العربي.
● سبق وحاول عناصر من «حزب الله»
ال ـت ـعــرض ل ــه ولـســائـقــه ف ــي الـضــاحـيــة
الجنوبية وفي بعلبك.
● وجــه رســالــة مفتوحة لــأمــن العام
لـحــزب الـلــه داعـيــا إي ــاه إلــى وقــف قتال
الشعب السوري.
● انضم إلى العلماء الشيعة في لبنان
كالسيد محمد حسن األم ــن ،وهاني
فحص ،علي األمني وصبحي الطفيلي
فــي تجريم دعــوة الجهاد فــي سورية،

معتبرًا أن «حزب الله» يؤسس لحرب
طويلة األمد بني السنة والشيعة.
ّ
التوجه السياسي
● ي ـش ــارك بـفـعــالـيــة ف ــي االج ـت ـمــاعــات
الـسـيــاسـيــة الــداع ـيــة إل ــى كـســر هيمنة
«حــزب الـلــه» .يحاول أن يخلق حيثية
ومكانة له على الساحة السياسية من
خالل رفضه ملا يقوم به الحزب وإيران
وتقويته مــن ال ــدول الـعــربـيــة ،لكنه لم
يستطيع إي ـجــاد حيثية شعبية فهو
ّ
منبوذ من بيئته ومتهم بالخروج عن
ثوابتها.
● لــديــه ع ــدة كـتــب وم ـحــاضــرات تدعو
إل ــى وح ــدة ال ـصــف اإلس ــام ــي ونـظــرة
الشيعة للدولة واملؤسسات.
● نـشــاطــه ال ي ــزال م ـحــدودًا ومقتصرًا
عـلــى امل ـشــاركــة فــي نـ ــدوات ونـشــاطــات
وهـ ــو م ــن ال ـع ـل ـمــاء امل ـس ـل ـمــن حــديـثــي
العهد.
● وعد بأنه سينشط قبل االنتخابات
عـبــر مــوقـعــه اإلل ـك ـتــرونــيّ ،
ملمحًا إلــى
ضرورة دعمه ماليًا لتحقيق نتيجة.

 23ـــ صبحي الطفيلي
● شغل منصب األم ــن الـعــام السابق
لـ«حزب الله» من عــام  1989حتى عام
 1991ثم أجبر على االستقالة.
● يعتبر من مؤسسي الحزب بالتعاون
مع الحرس الثوري اإليراني.
● خ ــاض م ـع ــارك قــاسـيــة ض ــد «حــركــة
أمـ ــل» (ال ـشــريــك الـشـيـعــي) ف ــي منطقة
إق ـل ـي ــم ال ـت ـف ــاح ف ــي م ــا أص ـب ــح ي ـعــرف
ب ــ«ح ــرب االشـ ـق ــاء» .واع ـت ــرض ف ــي اام
 1992على دخــول الحزب إلــى البرملان
وبـ ـ ـ ــدأ يـ ـن ــاق ــض وي ـ ــرف ـ ــض س ـي ــاس ــات
الحزب املتبعة حتى اتخاذ قرار مركزي
بفصله نهائيًا في عام .1998
● أسـ ـ ــس حـ ـ ــوزة عـ ــن ب ـ ــورض ـ ــاي فــي
مـنـطـقــة ال ـب ـق ــاع ال ـل ـب ـنــان ـيــة وحـصـلــت
اش ـت ـب ــاك ــات م ـس ـل ـحــة ب ــن م ـنــاصــريــه
ومناصرين لـ«حزب الله» أكثر من مرة.
● ل ــم ي ـن ـضــم إلـ ــى ص ـف ــوف « 14اذار»
ل ـكــن س ـيــاس ـتــه ت ـت ـمــاهــى م ــع امل ـب ــادئ
التي رفعتها ،يرفض الشيخ الطفيلي
سـيــاســات إيـ ــران فــي املـنـطـقــة العربية
واستخدامها لحزب الله أداة وكــان له
موقف داعــم ومــؤيــد للثورة السورية،
وأعـلــن أن مــن ُيقتل مــن حــزب الـلــه في

للثالثي (األمين قميحة بركات)
مطامح ومطامع
فردية أكثر من حقيقية
سوريا فهو في جهنم وليس شهيدًا.
ّ
التوجه السياسي
● يعتبر من أبرز الرافضني لسياسات
ال ـح ــزب ويـتـمـتــع بـشـعـبـيــة أف ـضــل من
غيره ضمن البيئة الشيعية نظرًا إلى
املكانة التي يشغلها في السابق.

 24ـــ (محمد) عبد الحميد بيضون

● س ـيــاســي ل ـب ـنــانــي ُيـ ـع ــرف بـخــافــه
الشديد مع «حزب الله» و«حركة أمل».
● ش ـغ ــل م ـن ـص ــب ع ـض ــو فـ ــي مـجـلــس
ال ـن ــواب ف ــي ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة م ــن 1992
حـتــى  ،2005كـمــا شـغــل مـنـصــب وزيــر
ال ـك ـهــربــاء وال ـطــاقــة لـفـتــرة طــويـلــة في
عهد حكومتي ،رشيد الصلح ورفيق
الحريري.
● انتخب رئيسًا للمكتب السياسي في
«حــركــة أمــل» فــي عــام  ،1988فصل من
الـحــركــة ع ــام  2003بـعــد عـشــريــن عامًا
مــن وجـ ــوده فـيـهــا وخ ــرج م ــن الـ ــوزارة
ولــم يعد بعدها إلــى شغل أي منصب
حكومي.
التوجه السياسي
● يـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـ ــن األقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب ال ـش ـي ـع ـي ــة
املنضوية تحت قوى « 14آذار».
● م ــن أب ـ ــرز امل ـن ـن ـت ـقــديــن وال ــراف ـض ــن
ل ـح ــزب ال ـل ــه ودوره ك ـمــا ل ـحــركــة أمــل
واحتكارها الساحة الشيعية.

 25ـــ ابراهيم شمس الدين

● ُعـ ــن وزيـ ـ ـ ـرًا لـلـتـنـمـيــة اإلداري ـ ـ ـ ــة فــي

الحكومة التي أتت بعد اتفاق الدوحة
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2008وانـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب م ـي ـش ــال
سليمان رئيسًا للجمهورية وكــان من
حصة الرئيس سعد الحريري.
● هو ابــن الراحل اإلمــام محمد مهدي
شمس الدين.
● ل ـ ـ ــدي ـ ـ ــه م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
وخدماتية في مناطق الجنوب ورثها
عن أبيه ،ولكن يعمل الثنائي الشيعي
اي «ح ــرك ــة أمـ ــل» و«ح ـ ــزب ال ـل ــه» على
م ـح ــارب ـت ــه ب ـس ـبــب م ــواق ـف ــه ال ــراف ـض ــة
لسياسة احتكار الطائفة الشيعية من
قبلهما.
ّ
التوجه السياسي
● تـ ـم ــت م ـ ـص ـ ــادرة ج ـم ـي ــع األراضـ ـ ـ ــي
وامل ـم ـت ـل ـك ــات الـ ـت ــي ت ـم ـل ـك ـهــا ال ـعــائ ـلــة
بسبب مواقفه الرافضة لـ«حزب الله».
● ي ـ ــدرك ج ـي ـدًا ص ـعــوبــة دور ومــوقــع
الشيعة الرافضني لحزب الله ،خاصة
ف ــي ظ ــل ع ــدم وجـ ــود ق ــوى داع ـم ــة لهم
وبسبب نفوذ وسطوة الحزب.
● كان ُيعتبر من الشخصيات الشيعية
امل ـق ــرب ــة م ــن «ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل» ،ولـكــن
حاليًا يقف على الحياد منذ خروجه
من العمل السياسي.

 26ـــ صالح الحركة
● سياسي ونائب لبناني سابق.
● ورد اس ـ ـمـ ــه أي ـ ـضـ ــا ضـ ـم ــن ل ــوائ ــح
«الـ ـشـ ـيـ ـع ــة املـ ـتـ ـع ــامـ ـل ــون م ـ ــع اإلدارة
األميركية».
● مــواقـفــه الــرافـضــة جعلته يفشل في
ح ـصــد م ـق ـعــد ن ـيــابــي ف ــي اع ـ ــام 2009
لـعــدم توفير أي دعــم لــه وبخاصة من
ِقبل حركة أمل.
ّ
التوجه السياسي
● ُيعرف عنه أنه من الداعني الى كسر
هيمنة «حركة أمل» و«حزب الله» على
املجتمع الشيعي.
● يبدو حضوره ضعيفًا في الضاحية
الجنوبية لـبـيــروت ،وال ُيعثر لــه على
تأثير لدى الشيعة هناك.
● م ــرش ــح دائ ـ ــم لــان ـت ـخــابــات ودع ـمــه
ماليًا أو العمل على ضمه إلــى الئحة
 14آذار قد يفيد في استخدامه عنصر
إقالق لحزب الله.

 27ـــ أحمد األسعد
● رئيس حزب «االنتماء اللبناني».
● ابن رئيس مجلس النواب اللبناني
ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق كـ ـ ــامـ ـ ــل األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد وحـ ـفـ ـي ــد
السياسي اللبناني ورئـيــس املجلس
النيابي األسبق أحمد األسعد.
ّ
التوجه السياسي
● يـمـثــل ص ــوت ــا م ـعــارضــا أي ـض ــا لــدى
ال ـط ــائ ـف ــة ال ـش ـي ـع ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة وك ــان
ُيـعـتـبــر م ــن املـتـحــالـفــن م ــع ق ــوى «14
آذار».
ّ
● برغم تلقيه الدعم من أكثر من جهة،
إال أنــه يـبــدو ظــاهــرة إعــامـيــة صوتية
أكثر منها فعلية.

 28ـــ عقاب صقر
● سياسي وإعالمي لبناني.
ُ
● انــت ـخــب نــائ ـبــا ع ــن امل ـق ـعــد الشيعي
فـ ــي م ــدي ـن ــة زحـ ـل ــة ع ـ ــام  2009ضـمــن
كتلة «زحـلــة فــي القلب» التي يدعمها
الرئيس سعد الحريري.
● عمل كصحافي فــي جــريــدة «البلد»
ومــوقــع «ن ــاو لـيـبــانــون» .بعد ّ
تعرضه
للكثير من التهديدات غادر لبنان إلى
فرنسا قبل أن يعود إثر أزمة الحريري.
● كــان ُيعتبر مــن املـقــربــن مــن الحلقة
الضيقة لدى الرئيس الحريري ،ولكن
بـعــد أزم ــة الـحــريــري فــي الــريــاض أدى
دورًا سلبيًا دفع الحريري إلبعاده من
تلك الحلقة ،وهــو يـ ّـعــول على عالقته
الخاصة بفريق ولي العهد السعودي
لضمان عودته إلى بيت الحريري.
ّ
التوجه السياسي
● ُيـعـتـبــر م ــن الـشـخـصـيــات الشيعية
الرافضة لسياسات الثنائي الشيعي
وأك ـثــر مــن يـمـلــك ال ـق ــدرة عـلــى تسليط
الضوء على أخطاء الحزب وسياسته.

