
.. وتصدير اللبناني الله حزب
  الرافضي الشيعي المذهب

 الرحيم الرحمن الله بسم
نبي ل من على والسلما والصلةا وحده، لله الحمد

وبعد.  بعده،
ًا كثر ُفتُنوا الذين ـ المكثفة الدعاية بحكم ـ مؤخر

ظنوه أن إلى الرافضي الشيعي اللبناني الله بحزب
يتُأمل نقول: فمن وغيرهم .. ولهؤلءا بحق الله حزب
الشيعي اللبناني الله حزب وسيرةا وحقيقة واقع

قبل من إليه الموكلة ـ جميعها مهامه أن يجد الرافضي،
وهي واحدةا؛ غاية في تصب ـ إيران في ورهبانه أحباره
.. وتحسين للخرين الرافضي الشيعي المذهب تصدير
الناس!  أعين في والرفض التُشيع مذهب

لحركة الكبرى البوابة .. هو اللبناني الله فحزب
في والرفض التُشيع مذهب .. ولتُصدير العالمي التُشيع
المهمة هذه لتُنفيذ الله حزب .. وبوابة السلمي العالم

.. الفلسطينية .. والقضية فلسطين .. هي الكبيرةا
خائن من ما .. الذي الفلسطيني الوتر على والضرب

يعلم لما المنصرما القرن هذا خلل ـ والمة للدين
إل ـ المسلمين أعين في أهمية من الفلسطينية للقضية

ّدما ًا بكاءا وغدره خيانتُه يدي بين وق فلسطين على مزيف
ينكشف .. ل الفلسطينية .. والقضية فلسطين .. وأهل
الدهر! من حين بعد إل المضللة للشعوب
وهي ـ الغاية هذه تحقيق على يساعد عمل فأي

ل اللبناني الله فحزب ـ والرفض التُشيع مذهب نشر
ً العمل هذا كان .. وإن فعله عن يتُورع ًا باطل ل وحرام
فعله!  يجوز

.. أو الغاية هذه تحقيق على ُيساعد ل عمٍل وأي
ًا ولو معها يتُعارض ول يفعله ل الله .. فحزب مرحلي
ًا العمل هذا كان .. وإن عليه يحرص القياما .. ويجب حق

ًا!  به شرع
.. فأين برهان إلى يحتُاج اتهاما قيل: هذا فإن

البرهان؟! 
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ـ مراقب كل على ـ ووضوحه المر جلءا أقول: رغم
ألخص أنني .. إل السماءا كبد في الشمس وضوح

التُالية:  النقاط في هذا قولي على البرهان
الكفر طوائف موالةا في الله حزب - دخول1

التُوجه إيراني كونه إلى إضافة ـ حزب فهو والردةا؛
للنظاما ولءاه يخفي ل ـ والدعم والمنشأ والتُوجيه
والحاكمة المتُسلطة النصيرية البعثية وللفئة السوري،

ًا ـ خطاب من فما سورية، في المين يوجهه ـ تقريب
ًا نفسه ويجد إل الله لحزب العاما يوجه أن في ملزم

الطاعة آيات أسمى ولحاكمه سورية في الحاكم للنظاما
غطاءا من للحزب الخر يقدمه .. لما والشكر والولءا،
في الدعائية مهامه ممارسة له .. تيسر ودعم وحماية
.. .. وفلسطين اللبنانية الساحة على والرفض التُشيع
المنطقة!  ودول

الجاهلي؛ الوطني توجهه يخفي ل كذلك حزب وهو
الماروني النظاما وطاعة موالةا في دخوله حيث من

والدولة الحكم بعناصر وحفاوته لبنان، في الحاكم
.. وعلى الوطنية الوحدةا على يحرص .. وأنه العلمانية

ورغبتُها أمرها عن يخرج ل وأنه الدولة، قوانين تنفيذ
.. ومقاومة أعمال من به ُيقوما ما كل في وقوانينها

.. ل فقط لبنان أرض عن .. يدافع لبناني حزب فهو
أساس .. على لبناني كل .. ويوالي لبنان حدود يتُجاوز
دينه عن النظر .. بغض لبنان ودولة وتراب لرض انتُمائه

أبي من أكفر كان .. ولو وتوجهاته وعقيدته وأخلقه
ًا يكون أن .. ألمهم جهل عن معلوما أمر .. وهذا لبناني

ًا ذلك .. ظهر فيه خفاءا ل الحزب سياسة قضية في جلي
ًا عنهم الفراج تم الذين السرى لملف تناوله من مؤخر

ليس الله حزب أن معناه .. وهذا اليهود الصهاينة قبل
ًا ًا حزب ًا إسلمي في وحكمه الله كلمة إعلءا .. ينشد جهادي

َيظهر َيزعم .. كما الرض .. الناس من المغفلين لبعض و
.. همه رافضي .. شيعي لبناني وطني حزب هو وإنما
في .. وتزيينه والرفض التُشيع تصدير والخير الول
ًا الناس أعين ّي المتُبعة!   الوسيلة كانت .. أ

الحق الله حزب عليه يكون أن يجب ما بخلفا وهذا
ًا أتباعه على تعالى الله أثنى الذي الله .. فحزب خير
كانوا ولو ورسوله الله حاد من يواد ول يوالي ل الحق

في كما عشيرتهم، أو إخوانهم أو أبناءاهم أو آباءاهم
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ُد ل تعالى: قوله ًا َتِج ُنوَن َقْوم ّلِه ُيْؤِم ِما ِبال َيْو ْل اْلِخِر َوا
ّدوَن ّد َمْن ُيَوا ّلَه َحا َلُه ال َلْو َوَرُسو ُنوا َو َءاُهْم َكا َبا َءاُهْم َأْو آ َنا ْب َأ

َنُهْم َأْو َتُهْم َأْو ِإْخَوا ِئَك َعِشيَر َل َتَُب ُأو ِبِهُم ِفي َك ُلو ِْليَماَن ُق ا
َدُهْم ّي َأ ْنُه ِبُروٍح َو ُلُهْم ِم ْدِخ ُي ّناٍت َو ِتَُها ِمْن َتْجِري َج ْنَهاُر َتْح َْل ا
ِلِديَن ّلُه َرِضَي ِفيَها َخا ْنُهْم ال ْنُه َوَرُضوا َع ِئَك َع َل ِحْزُب ُأو

ّلِه ّلِه ِحْزَب ِإّن َأل ال ِلُحوَن ُهُم ال ْلُمْف . 22المجادلة: ا
الله حاد ممن يتُبرأ كما فإنه الحق الله حزب كذلك

ورسوله الله يتُوّل .. فهو آباءاهم كانوا ولو ورسوله
عنهم: تعالى قال كما آمنوا، الذين كل آمنوا؛ والذين

َتَُوّل َوَمْن ّلَه َي َلُه ال ّلِذيَن َوَرُسو ُنوا َوا ِإّن آَم ّلِه ِحْزَب َف ُهُم ال
ُبوَن ِل ْلَغا الله حزب صفات وأبرز أهم . هذه56المائدةا:  ا

الرضية التُجمعات من غيره عن بها يتُميز التُي الحق
.   الله غير في وتعادي توالي التُي الجاهلية

إضافة الرافضي الشيعي اللبناني الله حزب بينما
يتُولّى ل .. فهو المجرمين يتُولّى حزب كونه إلى

وثقافتُه عقيدته تقوما حزب فهو الموحدين؛ المؤمنين
تعالى الله خلق خير على والسب والطعن الحقد على
.. البرار  النبي أصحاب على والرسل، النبياءا بعد

نسائه .. وعلى جهاده حق الله في جاهدوا الذين
ترضى من كل .. وعلى المؤمنين أمهات الطاهرات

جاءاوا ممن المؤمنين المسلمين من ووالهم عليهم
دربهم!  على وساروا نهجهم، ونهجوا بعدهم،
يزعم الذي ـ الرافضي اللبناني الله حزب نطالب ل

ًا يسأل أن ـ المسلمين أسرى تحرير أجل من العمل زور
المسلم الشباب آلفا عن سورية في المجرمين أولياءاه

أكثر منذ الطائفي النصيري النظاما سجون في المغيبين
يقولون: كفرنا أنهم سوى لهم ذنب .. ل قرن ربع من

بالله!   .. وآمنا بالطاغوت
التُشيع لحزب العاما المين يعتُبر الذي الوقت في
الدرزي القنطار سمير السير قضية أن والرفض
عليها سيحاور التُي الكبرى قضيتُه .. هي اللبناني

ـ يذكر ل .. نراه القادمة المرحلة في اليهود الصهاينة
" سجون في المسلمين أسرى ـ واحدةا مرةا ولو

يزيد .. الذين المريكان يد على كوبا " في جوانتُنامو
..!!  معتُقل الستُمائة عن تعدادهم
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العراق في المسلمين من المعتُقلين آلفا يذكر ل
غياهب في المريكان المحتُلون الغزاةا بهم زج الذين

..!  السجون
والخيانة الغدر مواقف إحصاءا هنا غرضنا ليس
التُدليل أردنا .. وإنما يطول مقامه .. فهذا والتُناقض

الله حزَب هو ليس الرافضي الشيعي الله حزَب أن على
ُيجافي الموحدين المؤمنين يتُولّى الذي الحق .. و

ُيعادي العكس على هو .. وإنما الكافرين المجرمين و
ًا؛ ّلى الذي الحزب تمام .. الكافرين المجرمين يتُو

ُيجافي ُيعادي و المؤمنين!  المسلمين و
.. وهو فيه ليس وبما ُيعط لم بما يتُشبع حزب فهو

وعقيدةا أخلق أن إذ واسمه؛ عنوانه مع حتُى صادق غير
حزب وعقيدةا وأخلق واد، في المرضي الحق الله حزب
تقدما! .. كما آخر واد في الرافضي الشيعي الله

التُشيع تصدير بقضية تقدما ما علقة قيل: ما فإن
..؟!  الناس أعين في وتزيينه والرفض،

إذ والرفض التُشيع فحزب كبيرةا؛ علقة أقول: له
وأحزابهم طوائفهم بحميع المجرمين موالةا في يدخل

عنوان .. وتحت وسورية لبنان في والمتُنفذةا الحاكمة
عدما يضمن جهة من .. فهو الوطنية الوحدةا على الحرص

وحزبه وجوده سلمة يضمن .. وبالتُالي المواجهة
أن على أكثر بشكل الفرصة له تتُاح .. وبالتُالي وكوادره
والرفض، التُشيع مذهب لمذهبه المكثفة الدعاية ُيمارس

.. بالمنار المسماةا الفضائية قناته عبر الن ُيمارسها كما
المراد!  هو وهذا

إظهار سياستُه ول منهاجه من ليس حزب فهو
والجراما والكافرين، للكفر والبغضاءا العداوةا

ْد تعالى: قال كما ، إبراهيم بملة اقتُداءا والمجرمين، َق
َنْت ُكْم َكا ٌةا َل َنٌة ُأْسَو ْبَراِهيَم ِفي َحَس ّلِذيَن ِإ ْذ َمَعُه َوا ُلوا ِإ َقا

ّنا ِلَقْوِمِهْم ُءا ِإ ُكْم ُبَرآ ْن ُدوَن َوِمّما ِم ُب ّلِه ُدوِن ِمْن َتْع َنا ال َكَفْر
ُكْم َدا ِب َب َنا َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُةا َو َداَو ْلَع ُءا ا َبْغَضا ْل ًا َوا َبد ّتُى َأ ُنوا َح ُتْؤِم

ّلِه ُه ِبال َد من ُيعيق ـ زعمه في ـ ذلك . لن4الممتُحنة: َوْح
على القائم والرفض؛ التُشيع مذهب تصدير عملية

..!  والتُكذيب الطعن
والحزاب الطوائف لجميع بالمودةا يتُظاهر نراه لذا

ُيجنبه كما النهج هذا أن لعتُقاده لبنان في الموجودةا
إشغاله أو إضعافه أو استُئصاله إلى تؤدي التُي المواجهة
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التُفرغ على ُيساعده .. فإنه اهتُماماته من ليس فيما
أوساط في والرفض التُشيع أهل مذهب ونشر لتُصدير

أن يجوز ل .. والتُي لجلها وجد التُي .. الغاية الخرين
صارفا!   عنها يصرفه .. أو شاغل عنها ُيشغله
اللبناني الله حزب لجلها وجد التُي المهمة - هذه2
ًا يجد .. لم وعواطف قلوب إلى خلله من يصل لها منَفذ

النافذةا من ـ ممكن وقت وأسرع بأقرب ـ الخرين
.. القضية الفلسطينية القضية .. ومن الفلسطينية

العالم!  في صادق مسلم كل قلب لها ويهفو يقلق التُي
من أن الناس من كثير وعرفا نظر في أصبح حتُى

أهلها ونحو نحوها .. ويبذل الفلسطينية بالقضية يهتُم
.. وهو البطل .. وهو الصادق فهو وتضامن تعاطف نوع

الجماهير تهتُف أن يجب الذي المنقذ .. وهو الشريف
ًا حقيقتُه في كان .. وإن باسمه ً كاذب من .. وأضل ممثل

إبليس! 
هذه إيران في والرفض التُشيع ورهبان أحبار عرفا
مذهبك ويسود تسود أن أردت إن قاعدةا القاعدةا؛
موجة .. فاركب كله السلمي العالم .. في وتوجهك
.. وترها على وغني واضرب الفلسطينية القضية
الله حزب في وربائبهم وصنائعهم عملئهم إلى فأوحوا

الحدود من وقربهم موقعهم بحكم ـ اللبناني
القضية .. موجة الموجة هذه يركبوا أن ـ الفلسطينية
جملة " من " فلسطين كلمة تكون .. وأن الفلسطينية

.. وعلى وأكثر مرةا ألف اليوما في تتُكرر التُي أدبياتهم
أيامه في السوري النصيري البعثي النظاما طريقة
الناس من كثير على ُيطلى الكذب كان أن .. يوما الولى
والرفض التُشيع حزب الن ويفعله فعله الذي .. وهذا

وخطابات دعايات من يبثونه ما خلل .. من اللبناني
..! بالمنار المسماةا الرافضية إذاعتُهم عبر وكاذبة فارغة

القضية حول المكثفة الدعاية خلل من وبالفعل
عن والرفض التُشيع حزب يبثها .. التُي الفلسطينية

للتُشيع يصنع أن .. استُطاع الفضائية قناته طريق
العالم في المسلمين أوساط في كبيرةا دعاية والرفض
ًا فلسطين .. وفي من كثير من نسمع بتُنا .. حيث تحديد

الثناءا  ـ كذلك الناس عامة ومن ـ الفلسطينية القيادات
الله حزب .. وعلى الخميني .. وعلى إيران على

التُشيع على ثم .. ومن العاما أمينه .. وعلى الرافضي
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مذهب دخل بعضهم أن .. حتُى الروافض والشيعة
له الُمعد الكبر جهاده يمارس .. وبدأ والرفض التُشيع

والصحابيات بالصحابة، والتُشكيك والطعن السب في
.. وهذا أجمعين عنهم الله .. رضي المؤمنين أمهات من
القوما!    مراد هو

الظاهر العداءا هذا ونفسر نفهم قيل: كيف فإن
الصهاينة وبين اللبناني، الله حزب بين نلحظه الذي

..؟! اليهود
حزب بين نلحظه الذي الظاهر العداءا أقول: هذا

.. هو اليهود الصهاينة وبين الرافضي الشيعي الله
اليهود الصهاينة دولة بين الكاذب الظاهر العداءا نفسه
عن يخرج ل .. وهو الطائفي السوري النظاما وبين

مذهب ولمذهبهم الروافض للشيعة الدعائي إطاره
 .. وبرهان والرفض التُشيع

أوجه:  من ذلك
.. اللبناني الرافضي الله حزب أن خلفا ل : أنهمنها

الرافضي، الشيعي اليراني النظاما من كل صنيعة هو
وفق يتُحرك وأنه السوري، النصيري البعثي والنظاما

.. ل الذكر النفي النظامين وسياسة ومصالح أوامر
ذلك!  عن يخرج أن له يمكن

كله المر من يهمه .. ل الرافضي اليراني فالنظاما
مذهب تصدير .. سوى كله الموهوما الصراع .. ومن
وأحبار ليات الولءا .. وتحقيق والطعن والرفض التُشيع
ما بعدها .. وليكن اليرانيين والرفض التُشيع ورهبان

أن مستُعدةا ذلك لها يتُحقق أن مقابل .. وإيران يكون
الدولرات! مليارات تدفع

سياستُها .. غيرت الخميني آيتُهم موت منذ إيران
التُي والجوار المنطقة دول إلى الثورةا تصدير من

تصدير سياسة .. إلى .. والحكاما الحكم أنظمة تستُهدفا
وعقائد عقول تستُهدفا التُي والرفض التُشيع مذهب

القاعدةا لهم تحصل أن .. عسى والناس الشعوب
الدولة لصالح التُغيير على بعد فيما تقدر التُي الشعبية
والرفض! التُشيع مذهب ترعى التُي اليرانية

عداءا ليران تستُجلب الثورةا تصدير سياسة
ًا مكلف أنه أثبت أمر .. وهذا والحكاما الحكومات على جد

بينهم ُيحيل .. وهو اليراني النظاما وآيات ورهبان أحبار
اعتُماد .. بخلفا الرافضي الشيعي الفكر تصدير وبين
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تستُهدفا التُي والرفض التُشيع مذهب تصدير سياسة
الثقافات إثراءا قبيل .. من الناس جماهير وعقائد عقول

مستُساغة .. فهي التُنوع .. وضرورةا الخر .. وقبول
ً وأكثر ًا أقل القريب المدى على .. وهي قبول على خطر

.. الجوار دول أنظمة جعل .. مما وأنظمتُهم الحكاما
مع جديدةا صفحة .. تفتُح العربية الدول من وغيرها
الثقافي التُعاون معاهدات معه .. وتعقد اليراني النظاما

التُشيع مذهب تصدير ـ الرفض آيات عند ـ تعني التُي
.. وإل ذلك من القائمة الحكومات تمنع ل وأن والرفض،

للناس تصديرها ُيراد التُي اليرانية الثقافة هي ما
أجلها؟!   من والتُعاون

اليراني النظاما بين حقيقية مشكلة توجد ل
.. وهذا اليهود الصهاينة ودولة أمريكا وبين الرافضي

ساسة تصريحات خلل من والخرى الفينة بين يظهر
خلل .. ومن العلما وسائل تتُناولها التُي الطرفين
خلل من كذلك .. ويظهر الطرفين بين الودية اللقاءاات

الداعم الروافض الشيعة من وعملئها إيران موقف
..!  والعراق أفغانستُان من كل في المريكان للغزاةا

أن يعرفون اليهود الصهاينة دولة وكذلك فأمريكا
معهم ليست إيران في الرافضي الشيعي النظاما مشكلة
هذا .. وعلى السني السلمي العالم مع .. وإنما
.. التُفاهم من بكثير معهم يتُعاملون فهم الساس
جسد في خائن خامس .. وكطابور والتُنسيق والتُعاون

المة! 
عمالتُه تخفى ل .. فهو السوري البعثي النظاما أما
الصهاينة مواجهة في صدقه .. وعدما للمة وخيانتُه

.. السورية للراضي .. وحتُى فلسطين لرض المحتُلين
أن الرافضي الله لحزب يسمح أن يمكن ل فهو وبالتُالي

البتُزازية طريقتُه غير على ُيجاهد .. أو منه أكثر ُيجاهد
فيهم ليس بما والتُشبع الرياءا على .. القائمة التُفاخرية

ومصالحه وتوجهاته سياستُه إطار خارج يتُحرك .. أو
في الرافضي الله لحزب دعمه خلل من .. وهو الذاتية
اليرانيين والرفض التُشيع لدعاةا سورية .. وفتُح اللبنان
التُالية: المور .. يريد

من السخي القتُصادي الدعم استُمرار أولً: ضمان
.. السياسي الدعم إلى .. إضافة إيران دولة قبل

النصيري النظاما مع يلتُقي اليراني الشيعي فالنظاما
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وغلةا أفراخ من النصيرية أن جهة .. من السوري
حظيرةا حظيرتهم، من خرجوا وهم الروافض الشيعة
بشخص الغلو في تلقيهما جهة .. ومن والرفض التُشيع

.. من البراءا كل منهما .. البريءا  طالب أبي بن علي
البعثي النظاما موقف من غرابة يجد ل ذلك عرفا

ضد الطويلة حربه في إيران لنظاما دعمه في السوري
البائد!   العراقي البعثي النظاما

ًا: دعم ًا .. يشكل الرافضي الله حزب ثاني ًا بعد دعائي
والتُصدي الصمود أوسمة من .. ويزيد السوري للنظاما

يدعيها!  التُي
ًا: ليضمن اللبناني الجنوب جبهة توتر عدما ثالث

الفصائل جهة .. من اليهودية الدولة لحدود المتُاخمة
قد .. مما لبنان في الموجودةا المسلحة الفلسطينية

ًا له يسبب وتصديه صموده حقيقة .. ويكشف إحراج
ضعيف.  حراسي كلب .. وأنه الصهيوني للعدو

.. عليه .. والسيطرةا الرافضي الله بحزب فالتُحكم
والسيطرةا التُحكم من السوري النظاما على بكثير أهون
حرية لها ُترك .. لو المسلحة الفلسطينية الفصائل على

اللبنانية! للدولة الجنوبية الحدود جهة من النطلق
مع رهيب إجرامي دموي تاريخ له السوري فالنظاما

كانت والتُي الثمانينيات في الفلسطينية الفصائل
حراسة ككلب ـ .. لينفرد اللبنانية الراضي على موجودةا

الراضي جميع على الممتُدةا الحدود بحراسة ـ وفي
.. العبرية الدولة لحدود والمتُاخمة واللبنانية السورية
أو عدائي عمل أي من يهود دولة وسلمة أمن ليضمن
الدعائي .. والغرض السيطرةا عن .. يخرج فدائي

الستُهلكي!  
.. اليهود للصهاينة يقول أن يريد بذلك وهو

حق .. وأملك جبهتُين أحرس الدولي: أنا وللمجتُمع
والجبهة اللبنانية، الجبهتُين: الجبهة باسم التُفاوض
الستُغناءا .. أو تجاهلي لكم يمكن ل .. وبالتُالي السورية

عني!
ًا: كذلك الله حزب السوري النظاما ليستُخدما رابع

الفلسطينية المقاومة فصائل من .. وغيره الرافضي
.. دمشق أرض على لها مكاتب وجود بشرفا تتُمتُع التُي

النظاما بين علنية تفاوضية عملية أي في ضغط كورقة
المجتُمع على نفسه .. ولفرض العبرية والدولة السوري
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.. يهمكم شيءا لهم: عندي يقول أن يحب .. فهو الدولي
تسوية عملية أي .. في تجاهلي لكم يمكن ل وبالتُالي
علنية! 

النظاما عن الحديث في توسعت : قدقيل فإن
حزب عن حديثنا .. ونحن السوري .. والنظاما اليراني

الرافضي؟!  الله
النظامين طبيعة عن الحديث في توسعنا : قدأقول

حزب حقيقة .. لتُعرفا والسوري الفاسدين: اليراني
اليهود للصهاينة مقاومتُه .. وحقيقة الرافضي الله

.. النظامين هذين من أعين على ُصنع .. فهو المزعومة
يفهم ل .. فمن النظامين هذين وأغراض ولهدافا

هذين بين التُرابطية العلقة .. وهذه النظامين هذين
جهة من الرافضي الله حزب وبين جهة من النظامين

.. الرافضي الله حزب حقيقة يفهم أن يمكن .. ل أخرى
.. المعتُدين للصهاينة مقاومة من يدعيه ما وحقيقة
وأكاذيبه ألعيبه من كثير عليه ستُنطلي وبالتُالي

الدعائية! 
كلب دور يلعب الرافضي الله حزب : أنومنها

الجنوبية الجبهة يحرس عندما فهو المزدوج؛ الحراسة
يقدما جهة من .. فهو العبرية الدولة حدود مع اللبنانية

الفصائل يمنع لنه السوري؛ للنظاما كبيرةا خدمة
ممارسة من لبنان في الموجودةا المسلحة الفلسطينية

أي تسلل أو فلسطين عن الدفاع في المشروع حقها
السوري النظاما من بكثير أفضل .. بصورةا فدائي عمل
.. وجيشه بقواته اللبنانية الحدود يحرس أن أراد لو ذاته

السوري النظاما عن الحرج يرفع قبل من ذكرنا كما وهذا
ًا ـ إليه الموكلة السورية الحدود حراسة مهمة ـ دولي

وغير فلسطيني فدائي جهادي عمل أي من واللبنانية
فلسطيني! 

يقدما أخرى جهة من ـ الرافضي الله حزب أي ـ وهو
عمل أي عنهم يمنع إذ اليهود للصهاينة جليلة خدمة

الفلسطينية الفصائل تلك به تقوما أن يمكن عسكري
النظر بغض أمنهم يهمهم اليهود .. فالصهاينة الشرسة

ًا كان سواءا يحرسهم؛ الذي الكلب ولون نوع عن سوري
ًا أما النصيري، البعث جند من الشيعة جند من لبناني

الروافض!  
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ًا الرافضي الله حزب كان ولو دعواه في صادق
ًا للجهاد من فلسطين أرض تحرير زعمه في .. وصادق

.. الفلسطينيين المجاهدين .. ودعم الغاصبين الصهاينة
المقيمين الفلسطينيين من اللفا عشرات يمنع لماذا
يتُحرقون الذين السنة المسلمين من وغيرهم لبنان في

في حقهم ممارسة .. من الله سبيل في والجهاد للقتُال
الجنوبية؟!!  الحدود عبر اليهود الصهاينة ضد الجهاد

..؟!  والخيانة العمالة .. أما التُحرير حب أهو
لبنان أرض على الموجودةا الفلسطينية للفصائل

.. وتتُقاذفا بينها فيما تتُقاتل أن في الحرية كامل
ًا بعضهم .. ويقتُلون المتُوسطة بالسلحة ل .. فهذا بعض

أو تمانع ل السورية وكذلك اللبنانية .. والدولة فيه حرج
ًا التُقاتل هذا .. ماداما بذلك تهتُم ل القل على بين داخلي

فلسطينية بندقية تتُوجه أن .. أما الفلسطينية الفصائل
.. فهذا اليهود الصهاينة نحو الجنوبية الحدود عبر واحدةا

من ـ يؤخذ البندقية هذه .. وصاحب المستُحيلت رابع من
بالنواصي ـ يهود عملءا الوفياءا الحراسة كلب قبل

ُيمّزق والقداما تمزيق!!   شّر .. و
أن نعتُقد تجعلنا التُي كذلك الوجه : ومنومنها

.. صورية مقاومة .. هي الرافضي الله حزب مقاومة
.. وليس والرفض للتُشيع والتُسويق الدعاية غرضها
ًا صرح ذاته الله حزب المدعو .. أن والتُحرير الجهاد مرار

ًا .. وأن اللبنانية الراضي تتُعدى ل مقاومتُه أن وتكرار
.. اللبنانية الراضي في منحصرةا فقط مقاومتُه
الدولة وقوانين بتُوجيهات ملتُزما .. وأنه لبنان ولتُحرير
بالمقاومة ول فلسطين في له دخل .. ل اللبنانية

عن وحماسية حزينة أغاٍن من يبثه ما .. إل الفلسطينية
الفضائية قناته .. عبر فلسطين وأهل فلسطين
ُتساعد بالمنار المسماةا ّيع!  ترويج على ..  التُش

ممثلين ـ لبنان في الروافض للشيعة : أنومنها
هذه أفراخ من الله وحزب وغيرها، أمل بمنظمة
في الفلسطينيين مع مخيف إجرامي تاريخ ـ المنظمة

شاتيل مخيم في حصل .. كما لبنان في مخيماتهم
مخيماتهم في .. فحاصروهم الثمانينات أوائل وغيره

ّكلوهم حتُى صهيون لبني .. خدمة والكلب القطط أ
ًا السوريين والنصيريين ًءا مع وأحقادهم لغليلهم .. وإروا

كانوا ولو .. حتُى السنة أهل من هم يقتُلونهم الذين إذ
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الخونة هؤلءا كان .. فمتُى الطائفي النتُماءا بمجرد سنة
فلسطين، وأهل فلسطين، .. يحبون المجرمين والقتُلة

..؟! فلسطين ومجاهدي
نسيانهم أسرع .. وما قومي بني هلكة أسرع ما
المقهورةا!  الشعوب دماءا .. مصاصي الجلدين سياط

للصهاينة الله حزب مقاومة : مادامتقيل فإن
لمذهب الدعاية منها الغرض صورية، مقاومة اليهود
ورهبان وأحبار ليات الولءا .. وتسويق والرفض التُشيع
دولة تضطر .. فكيف إيران في والرفض التُشيع

.. اللبنانية الراضي من للنسحاب اليهود الصهاينة
الرافضي؟!  اللبناني الله لحزب بالمقابل وتسليمها
الكتُائب أن اليهود الصهاينة وجد : لماأقول
الجنوب في موجودةا كانت التُي العميلة النصرانية

.. وتنفيذ الحدود حماية على قادرةا تعد لم اللبناني
.. استُبدلتُهم الكثير .. وتكلفهم ينبغي كما المهاما
بعد .. وله الحدود حماية على يقدر قوي آخر بعميل
عمل أي منع على يقدر .. كما المنطقة في شعبي

يحصل أن يمكن فلسطيني وغير فلسطيني عسكري
حزب هو الجديد العميل .. هذا أقل .. وبكلفة الحدود عبر
ًا ُسمي ـ وللسف ـ الستُبدال .. هذا الرافضي الله تحرير

يتُجادل أن ينبغي ل حقيقة .. هذه ومقاومة وبطولة
الفهم! ذوي من اثنان حولها

ـحـزب وبين الصليبية النصرانية الكتُائب بين والفرق
دور تـمـارس ـكـانت النـصـراني الكتـُـائب أن الرافضي الله

عـلــى وتـحــرس وتعـمــل والـصــريح، الواـضــح العمـيــل
ـا المكـشـوفا ـه ـحـزب .. بينـم ـارس الرافـضـي الـل دور يـم

ـارس ـل الـح ّـطـن الخـفـي والعمـي ـع المب البـطـل دور .. ـم
ًا أشد شك ل .. وهو .. والمنقذ الظاهر ًًا!  فتُك وخطر

الـلـه حزب على يرتد الذي المكسب هو : ماقيل فإن
.. وـهـذه الحراـسـة .. وهذه العمالة هذه مقابل الرافضي

التُضحيات؟!
ُيـمـارس أن ـلـه ُيـسـمح أن .. ـسـوى ـشـيءا : لأـقـول

يستُثمر .. وأن والرفض التُشيع لمذهب اليجابية الدعاية
مكـسـب .. وـهـذا والرـفـض التُشيع مذهب لصالح الحداث

ـفـي والرـفـض التُـشـيع ورهـبـان وأحـبـار آـيـات عند عظيم
ّدر .. ل إيران ل اـلـوقت بنـفـس .. وـهـو بثـمـن عـنـدهم ُيق
ًا يسبب بل المريكان، للغزاةا .. ول اليهود للصهاينة حرج
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ًا يحقق وأنه مصلحتُهم ذلك في يرون التُـفـرق ـمـن مزـيـد
للمة!! والضعافا والتُشتُت
أن نـجـزما تجعلـنـا مجتُمـعـة اـلـذكر النفة الوجه هذه
مقاوـمـة اليـهـود للـصـهاينة الرافـضـي الـلـه حزب مقاومة
الدعاـيـة ـصـناعة منـهـا .. الـغـرض لـهـا حقيقة .. ل صورية

ـذهب ـض التُشــيع لـم ـات والرـف ـار .. ولـي ـان وأحـب ورهـب
إيران!  في الروافض الشيعة
ـر ملفت وإعلمي جماهيري حدث يخلو - ل3 .. للنـظ

ّيره الرافضي الله حزب ويستُثمره إل ُيج ـمـذهب لـصـالح و
.. إيران في وأحبارهم آياتهم .. ولصالح والرفض التُشيع

هـذه لصـناعة إل وجـد مـا أنـه وتجـزما تشـعر يجعلـك مما
ًا حـصـل ما ذلك .. من الدعاية الـفـراج قـضـية ـفـي ـمـؤخر

اليهود.  الصهاينة سجون من السرى عن
ـذي ـ الرافضي الشيعي عبيد الكريم فعبد ـنعت اـل ـُص

وـهـو بيتُـه ـمـن اعتُقاله لحظة من ومكثفة كبيرةا دعاية له
ـمـن الرافضية الشيعية المقاومة من محبيه ظهراني بين
مقاومة! .. أية تحصل أن دون ومن اليهود الصهاينة قبل
اـلـذي البـطـل ذـلـك بـعـد .. ليـصـبح عنه الفراج لحظة إلى

.. وعـبـارات وسـلمه تحـيـاته يـوجه ــ كلهم البطال دونه
ـا من العودةا طائرةا في وهو ـ والولءا الطراءا إـلـى ألمانـي
ـران في الروافض الشيعة .. مرشد آيتُهم إلى ـ بيروت إـي
ًا " .. ويسميه خامنئي " علي المسلمين!  بإماما زور

ينس .. لم اللبناني الله حزب أمين الرافضي وكذلك
 بمناسبة الناس في يخطب وهو ـ

وعـبـارات بالـسـلما يتُوجه أن ـ السرى هؤلءا عن الفراج
.. الخميـنـي آيتُـهـم وعـظـاما وجثمان لروح والولءا المديح
.. والمـسـلمين الـسـلما عـلـى والكراهـيـة بالحقد المليءا
ـه رسول أصحاب .. وخيرةا المؤمنين أمهات وعلى .  الـل .
                  ! . .

              
                 ..

        :     
   ..           
   ..     ..    
     ..     
    ..    ..     . .
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