
   
الشيعي      المذهب وتصدير اللبناني الله حزب

الرافضي

    [   : بصير[ أبو الكاتب
 

الرحيم    الرحمن الله بسم

بعده،          نبي ل من على والسلم والصلة وحده، لله الحمد
وبعد. 

بحزب  -    -    فتنوا الذين المكثفة الدعاية بحكم مؤخرا كثر
الله         حزب ظنوه أن إلى الرافضي الشيعي اللبناني الله

    : وحقيقة..    واقع يتأمل فمن نقول وغيرهم ولهؤلء بحق
أن        يجد الرافضي، الشيعي اللبناني الله حزب وسيرة

ورهبانه  -       أحباره قبل من إليه الموكلة جميعها مهامه
المذهب  -        تصدير وهي واحدة؛ غاية تصبفي إيران في

   .. التشيع   مذهب وتحسين للخرين الرافضي الشيعي
 ! الناس    أعين والرفضفي

     .. التشيع   لحركة الكبرى البوابة هو اللبناني الله فحزب
العالم..       والرفضفي التشيع مذهب ولتصدير العالمي

.. الكبيرة..        المهمة هذه لتنفيذ الله حزب وبوابة السلمي
  ..   .. والضربعلى  الفلسطينية والقضية فلسطين هي

-       .. والمة  للدين خائن من ما الذي الفلسطيني الوتر
الفلسطينية        للقضية يعلم لما المنصرم القرن هذا خلل

يدي     -     بين وقدم إل المسلمين أعين في أهمية من
 .. وأهل      فلسطين على مزيفا بكاء وغدره خيانته

   .. ينكشفللشعوب..   ل الفلسطينية والقضية فلسطين
! الدهر      من حين بعد إل المضللة

نشر       -   وهي الغاية هذه تحقيق على يساعد فأيعمل
يتورع   -      ل اللبناني الله فحزب والرفض التشيع مذهب

        .. يجوز  ل وحراما باطل العمل هذا كان وإن فعله عن
فعله! 



  .. يتعارض        أو الغاية هذه تحقيق على يساعد ل عمل وأي
..        .. يحرصعليه   ول يفعله ل الله فحزب مرحليا ولو معها

 !     .. شرعا     به القيام ويجب حقا العمل هذا كان وإن

 !   ..      : البرهان؟  فأين برهان إلى يحتاج اتهام هذا قيل فإن

مراقب:     -    - كل على ووضوحه المر جلء رغم أقول
    .. ألخصالبرهان     أنني إل السماء كبد الشمسفي وضوح

 : التالية      النقاط في قوليهذا على

والردة؛)        1 الكفر طوائف موالة في الله حزب دخول
والتوجيه  -       التوجه إيراني كونه إلى إضافة حزب فهو

السوري،  -      للنظام يخفيولءه ل والدعم والمنشأ
في      والحاكمة المتسلطة النصيرية البعثية وللفئة

العام    -  -    المين يوجهه تقريبا خطاب من فما سورية،
للنظام          يوجه أن في ملزما نفسه ويجد إل الله لحزب

والولء،        الطاعة آيات أسمى ولحاكمه فيسورية الحاكم
وحماية..        غطاء للحزبمن الخر يقدمه لما والشكر

التشيع..        في الدعائية مهامه ممارسة له تيسر ودعم
 ..  .. ودول    وفلسطين اللبنانية الساحة والرفضعلى

المنطقة! 

من         الجاهلي؛ الوطني توجهه يخفي ل كذلك حزب وهو
الحاكم        الماروني النظام وطاعة موالة في دخوله حيث

.. العلمانية       والدولة الحكم بعناصر وحفاوته لبنان، في
   .. قوانين     تنفيذ وعلى الوطنية الوحدة يحرصعلى وأنه

في         وقوانينها ورغبتها أمرها عن يخرج ل وأنه الدولة،
..    .. لبناني       حزب فهو ومقاومة أعمال من به يقوم ما كل

..     .. لبنان     حدود يتجاوز ل فقط أرضلبنان عن يدافع
     .. لرضوتراب   أساسانتمائه على لبناني كل ويوالي

      .. وعقيدته  وأخلقه دينه عن بغضالنظر لبنان ودولة
   .. يكون..       أن ألمهم أبيجهل من أكفر كان ولو وتوجهاته

.. فيه..          خفاء الحزبل سياسة عن معلوم أمر وهذا لبنانيا
تم          الذين لملفالسرى تناوله فيقضية جليا ذلك ظهر

 .. وهذا       اليهود الصهاينة قبل من مؤخرا عنهم الفراج
 .. ينشد        جهاديا إسلميا ليسحزبا الله حزب أن معناه
   .. ويظهر      يزعم كما الرض في وحكمه الله كلمة إعلء



    .. حزبوطني    هو وإنما الناس من لبعضالمغفلين
    .. تصدير..   والخير الول همه رافضي شيعي لبناني

  ..     .. كانت  أيا الناس أعين في وتزيينه والرفض التشيع
 ! المتبعة  الوسيلة

الذي           الحق الله حزب عليه يكون أن يجب بخلفما وهذا
    .. ل      الحق الله فحزب خيرا أتباعه على تعالى الله أثنى
أو           آباءهم كانوا ولو ورسوله الله حاد من يواد يواليول

: تعالى         قوله في كما عشيرتهم، أو إخوانهم أو أبناءهم
حاد{          من يوادون الخر واليوم بالله يؤمنون قوما تجد ل

أو          إخوانهم أو أبناءهم أو آباءهم كانوا ولو ورسوله الله
بروح        وأيدهم اليمان قلوبهم كتبفي أولئك عشيرتهم

فيها         خالدين النهار تحتها من تجري جنات ويدخلهم منه
حزب           إن أل الله حزب أولئك عنه ورضوا عنهم الله رضي

.{ المفلحون   هم الله

الله          حاد ممن يتبرأ كما فإنه الحق الله حزب كذلك
    .. ورسوله    الله يتول فهو آباءهم كانوا ولو ورسوله

: عنهم         تعالى قال كما آمنوا، الذين كل آمنوا؛ والذين
هم{          الله حزب فإن آمنوا والذين ورسوله الله يتول ومن

الغالبون}.

عن           بها يتميز التي الحق الله صفاتحزب وأبرز أهم هذه
وتعادي        توالي التي الجاهلية الرضية التجمعات من غيره

 . تعالى    الله غير في

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

الحقد        على وثقافته عقيدته تقوم حزب فهو الموحدين؛
النبياء         بعد تعالى الله خلق والسبعلىخير والطعن

وسلم        عليه الله النبيصلى أصحاب على والرسل،
  .. نسائه..       وعلى جهاده حق الله في جاهدوا الذين البرار

    .. ترضى   من كل وعلى المؤمنين أمهات الطاهرات
جاءوا       ممن المؤمنين المسلمين من ووالهم عليهم
 ! دربهم      على وساروا نهجهم، ونهجوا بعدهم،



زورا      -    يزعم الذي الرافضي اللبناني الله نطالبحزب ل
يسأل      -   أن المسلمين أسرى تحرير أجل من العمل

المسلم        الشباب آلف عن المجرمينفيسورية أولياءه
أكثر        منذ الطائفي النصيري النظام فيسجون المغيبين

 :       .. كفرنا   يقولون أنهم سوى لهم ذنب ل قرن ربع من
 ! بالله..   وآمنا بالطاغوت

التشيع        لحزب العام المين يعتبر الذي الوقت في
الدرزي       القنطار سمير السير قضية والرفضأن

عليها..       التيسيحاور الكبرى هيقضيته اللبناني
 -    .. ولو     يذكر ل نراه القادمة المرحلة في اليهود الصهاينة

جوانتنامو  -     "  " المسلمينفيسجون أسرى واحدة مرة
    .. عن     تعدادهم يزيد الذين المريكان يد على كوبا في

 !!.. معتقل  الستمائة

الذين         العراق في المسلمين من المعتقلين آلف يذكر ل
فيغياهب       المريكان المحتلون الغزاة بهم زج

السجون..! 

والخيانة       الغدر مواقف إحصاء هنا ليسغرضنا
    .. على..    التدليل أردنا وإنما يطول مقامه فهذا والتناقض
الحق          الله حزب ليسهو الرافضي الشيعي الله حزب أن

  .. ويعادي    ويجافي الموحدين المؤمنين يتولى الذي
     .. العكستماما؛  على هو وإنما الكافرين المجرمين

 .. ويجافي     الكافرين المجرمين يتولى الذي الحزب
 ! المؤمنين   المسلمين ويعادي

  .. غير         وهو ليسفيه وبما يعط لم بما يتشبع حزب فهو
حزب          وعقيدة أخلق أن إذ واسمه؛ عنوانه حتىمع صادق

الله         حزب وعقيدة وأخلق واد، المرضيفي الحق الله
!   .. تقدم     كما آخر واد الرافضيفي الشيعي

       : التشيع  تصدير بقضية تقدم ما علقة ما قيل فإن
! الناس؟     أعين في وتزيينه والرفض،

يدخل:         والرفضإذ التشيع فحزب كبيرة؛ علقة له أقول
وأحزابهم      طوائفهم بحميع المجرمين موالة في



  .. وتحتعنوان     وسورية لبنان في والمتنفذة الحاكمة
     .. عدم    يضمن جهة من فهو الوطنية الوحدة الحرصعلى

وحزبه..      وجوده يضمنسلمة وبالتالي المواجهة
أن..         على أكثر بشكل الفرصة له تتاح وبالتالي وكوادره

والرفض،       التشيع مذهب لمذهبه المكثفة يمارسالدعاية
.. بالمنار        المسماة الفضائية قناته عبر الن يمارسها كما

 ! المراد   هو وهذا

العداوة         إظهار سياسته ول منهاجه ليسمن حزب فهو
والمجرمين،     والجرام والكافرين، للكفر والبغضاء

  } : لكم   ?    كانت قد تعالى قال كما ، إبراهيم بملة اقتداء
إنا          لقومهم قالوا إذ معه والذين إبراهيم في حسنة أسوة

وبدا          بكم كفرنا الله دون من تعبدون ومما منكم برآء
بالله        تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء العداوة وبينكم بيننا

: الممتحنة}  عملية.   -   -   4وحده من يعيق فيزعمه ذلك لن
الطعن       على القائم والرفض؛ التشيع مذهب تصدير

والتكذيب..! 

الطوائفوالحزاب       لجميع بالمودة يتظاهر نراه لذا
يجنبه         كما النهج هذا أن لعتقاده لبنان في الموجودة

إشغاله         أو إضعافه أو استئصاله إلى تؤدي التي المواجهة
    .. التفرغ    على يساعده فإنه اهتماماته ليسمن فيما

أوساط        والرفضفي التشيع أهل مذهب ونشر لتصدير
    .. أن..     يجوز ل والتي لجلها التيوجد الغاية الخرين

 !     .. صارف   عنها يصرفه أو شاغل عنها يشغله

2 .. لم)         اللبناني الله حزب لجلها التيوجد المهمة هذه
قلوبوعواطف         إلى خلله من يصل لها منفذا يجد

النافذة -     -   من وقتممكن وأسرع بأقرب الخرين
  .. التي..    القضية الفلسطينية القضية ومن الفلسطينية

 ! العالم         في صادق قلبكلمسلم لها ويهفو يقلق

يهتم           من الناسأن من وعرفكثير نظر في أصبح حتى
     .. نوع  أهلها ونحو نحوها ويبذل الفلسطينية بالقضية

 ..   .. وهو    البطل وهو الصادق فهو تعاطفوتضامن
الجماهير..        تهتف أن يجب الذي المنقذ وهو الشريف



  .. من..       وأضل ممثل كاذبا فيحقيقته كان وإن باسمه
إبليس! 

هذه        إيران والرفضفي التشيع ورهبان أحبار عرف
مذهبك        ويسود تسود أن أردت إن قاعدة القاعدة؛

  .. موجة..     فاركب كله السلمي العالم في وتوجهك
 .. فأوحوا      وترها واضربوغنيعلى الفلسطينية القضية
اللبناني        الله فيحزب وربائبهم وصنائعهم إلىعملئهم

أن-       -  الفلسطينية الحدود من وقربهم موقعهم بحكم
 ..    .. وأن   الفلسطينية القضية موجة الموجة هذه يركبوا
تتكرر  "  "      التي أدبياتهم جملة من فلسطين كلمة تكون
    .. البعثي     النظام وعلىطريقة وأكثر ألفمرة اليوم في
    .. الكذب     كان أن يوم الولى أيامه في السوري النصيري

    .. ويفعله     فعله الذي وهذا الناس من كثير يطلىعلى
    .. يبثونه     ما منخلل والرفضاللبناني التشيع حزب الن

إذاعتهم       عبر وكاذبة فارغة دعاياتوخطابات من
 !.. بالمنار   المسماة الرافضية

القضية       حول المكثفة الدعاية خلل من وبالفعل
والرفضعن..       التشيع حزب يبثها التي الفلسطينية

    .. للتشيع   يصنع أن استطاع الفضائية قناته طريق
.. العالم        في المسلمين أوساط في كبيرة والرفضدعاية

      .. من   كثير من نسمع بتنا حيث تحديدا فلسطين وفي
الثناء  -     -  الناسكذلك عامة ومن الفلسطينية القيادات

..     ..   .. الرافضي  الله وعلىحزب الخميني وعلى إيران على
     .. والشيعة   التشيع على ثم ومن العام أمينه وعلى
التشيع..       مذهب دخل بعضهم أن حتى الروافض

السب..         في له المعد الكبر يمارسجهاده وبدأ والرفض
أمهات      من والصحابيات بالصحابة، والتشكيك والطعن
   .. مراد..     هو وهذا أجمعين عنهم الله رضي المؤمنين

القوم! 

       : الذي  الظاهر العداء هذا ونفسر كيفنفهم قيل فإن
! .. ؟        اليهود الصهاينة وبين اللبناني، الله حزب بين نلحظه

الله:         حزب بين نلحظه الذي الظاهر العداء هذا أقول
  .. نفسه     هو اليهود الصهاينة وبين الرافضي الشيعي



وبين        اليهود الصهاينة دولة بين الكاذب الظاهر العداء
     .. إطاره   عن يخرج ل وهو الطائفي السوري النظام
التشيع      مذهب الروافضولمذهبهم للشيعة الدعائي

 : أوجه..     من ذلك وبرهان والرفض

 .. هو:         اللبناني الرافضي الله حزب خلفأن ل أنه منها
الرافضي،       الشيعي اليراني النظام من كل صنيعة

وفق       يتحرك وأنه السوري، النصيري البعثي والنظام
  .. يمكن      ل الذكر النفي النظامين وسياسة ومصالح أوامر

 ! ذلك     عن يخرج أن له

 ..      .. ومن   كله المر من يهمه ل الرافضي اليراني فالنظام
    .. التشيع   مذهب تصدير سوى كله الموهوم الصراع

     .. ورهبان  وأحبار ليات الولء وتحقيق والرفضوالطعن
..     .. يكون   ما بعدها وليكن والرفضاليرانيين التشيع

تدفع         أن مستعدة ذلك لها يتحقق أن مقابل وإيران
! الدولرات  مليارات

   .. من     غيرتسياستها الخميني آيتهم موت منذ إيران
تستهدف        التي والجوار المنطقة دول إلى الثورة تصدير

    ..  .. مذهب  تصدير إلىسياسة والحكام الحكم أنظمة
الشعوب       وعقائد تستهدفعقول والرفضالتي التشيع

التي..        الشعبية القاعدة لهم تحصل أن عسى والناس
التي         اليرانية الدولة لصالح التغيير على بعد فيما تقدر

! والرفض    التشيع مذهب ترعى

الحكومات       عداء ليران تستجلب الثورة تصدير سياسة
أحبار..         على مكلفجدا أنه أثبت أمر وهذا والحكام

    .. وبين    بينهم يحيل وهو اليراني النظام وآيات ورهبان
   .. سياسة    اعتماد بخلف الرافضي الشيعي الفكر تصدير

تستهدفعقول       والرفضالتي التشيع مذهب تصدير
..     .. الثقافات   إثراء قبيل من الناس جماهير وعقائد

   ..   .. وأكثر  فهيمستساغة التنوع وضرورة الخر وقبول
الحكام..         على خطرا أقل القريب المدى وهيعلى قبول

  .. من..      وغيرها الجوار دول أنظمة جعل مما وأنظمتهم
..       .. اليراني  النظام مع جديدة صفحة تفتح العربية الدول

عند       -  تعني التي الثقافي التعاون معاهدات معه وتعقد



ل  -       وأن والرفض، التشيع مذهب تصدير الرفض آيات
    .. الثقافة     هي ما وإل ذلك من القائمة الحكومات تمنع

 ! أجلها؟        من للناسوالتعاون تصديرها يراد التي اليرانية

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

الطرفين       تصريحاتساسة خلل والخرىمن الفينة
    .. الودية    اللقاءات خلل ومن العلم وسائل تتناولها التي

      .. إيران  موقف خلل كذلكمن ويظهر الطرفين بين
المريكان       للغزاة الروافضالداعم الشيعة من وعملئها

 !.. والعراق     أفغانستان من فيكل

مشكلة        أن يعرفون اليهود الصهاينة دولة وكذلك فأمريكا
 .. وإنما       ليستمعهم إيران الرافضيفي الشيعي النظام

    .. الساسفهم    هذا وعلى السني السلمي العالم مع
..   .. والتنسيق     والتعاون التفاهم من بكثير معهم يتعاملون

 ! المة      فيجسد خامسخائن وكطابور

    .. تخفىعمالته    ل فهو السوري البعثي النظام أما
     .. الصهاينة  مواجهة في صدقه وعدم للمة وخيانته

..    .. السورية   للراضي وحتى المحتلينلرضفلسطين
أن          الرافضي الله لحزب يسمح أن يمكن ل وبالتاليفهو

      .. البتزازية   طريقته غير على يجاهد أو منه أكثر يجاهد
.. ليسفيهم..        بما والتشبع الرياء على القائمة التفاخرية

ومصالحه       وتوجهاته سياسته إطار خارج يتحرك أو
الرافضيفي..         الله لحزب دعمه منخلل وهو الذاتية

.. والرفضاليرانيين..       التشيع لدعاة سورية وفتح اللبنان
: التالية   المور يريد

قبل:        السخيمن القتصادي الدعم استمرار ضمان أول
 ..     .. فالنظام  السياسي الدعم إلى إضافة إيران دولة

.. السوري       النصيري النظام مع يلتقي اليراني الشيعي
الروافض         الشيعة وغلة أفراخ من النصيرية أن جهة من

.. والرفض       التشيع حظيرة حظيرتهم، من خرجوا وهم
أبيطالب          بن بشخصعلي الغلو في تلقيهما جهة ومن

   .. عرفذلك   ..     من البراء كل منهما البريء عنه الله رضي
السوريفي         البعثي النظام موقف من غرابة يجد ل



البعثي         النظام ضد الطويلة فيحربه إيران لنظام دعمه
 ! البائد  العراقي

    .. للنظام:     دعائيا بعدا يشكل الرافضي الله حزب دعم ثانيا
التي..       والتصدي الصمود أوسمة من ويزيد السوري

يدعيها! 

المتاخمة:        اللبناني الجنوب جبهة توتر عدم ليضمن ثالثا
    .. الفلسطينية   الفصائل جهة من اليهودية الدولة لحدود

..      .. إحراجا    له يسبب قد مما لبنان في الموجودة المسلحة
 .. وأنه      الصهيوني للعدو وتصديه صموده ويكشفحقيقة

 . كلبحراسيضعيف  

 ..   .. أهون    عليه والسيطرة الرافضي الله بحزب فالتحكم
على        والسيطرة التحكم من السوري النظام على بكثير

    .. حرية   لها ترك لو المسلحة الفلسطينية الفصائل
! اللبنانية       للدولة الجنوبية الحدود جهة من النطلق

إجراميرهيبمع        دموي تاريخ له السوري فالنظام
كانت      والتي الثمانينيات في الفلسطينية الفصائل

  -  .. ككلبحراسة    لينفرد اللبنانية الراضي على موجودة
الراضي -       علىجميع الممتدة الحدود بحراسة وفي

.. العبرية      الدولة لحدود والمتاخمة واللبنانية السورية
أو          عدائي عمل أي من يهود دولة أمنوسلمة ليضمن

  .. والغرضالدعائي..    السيطرة عن يخرج فدائي
الستهلكي! 

 .. وللمجتمع       اليهود للصهاينة يقول أن يريد بذلك وهو
    .. التفاوضباسم:    حق وأملك أحرسجبهتين أنا الدولي

 .. وبالتالي:     السورية والجبهة اللبنانية، الجبهة الجبهتين
!    .. عني    الستغناء أو تجاهلي لكم يمكن ل

الله:       حزب السوري النظام ليستخدم كذلك رابعا
الفلسطينية..      المقاومة فصائل من وغيره الرافضي

.. أرضدمشق         على لها مكاتب بشرفوجود تتمتع التي
النظام         بين علنية تفاوضية عملية أي ضغطفي كورقة
    .. المجتمع   على ولفرضنفسه العبرية والدولة السوري



..    : يهمكم..      عنديشيء لهم يقول أن يحب فهو الدولي
    .. تسوية     عملية أي في تجاهلي لكم يمكن ل وبالتالي

علنية! 

..        : اليراني  النظام الحديثعن توسعتفي قد قيل فإن
     .. الله  حزب عن حديثنا ونحن السوري والنظام

الرافضي؟! 

النظامين:        طبيعة الحديثعن في توسعنا قد أقول
    .. الله:   حزب لتعرفحقيقة والسوري اليراني الفاسدين

اليهود..     للصهاينة مقاومته وحقيقة الرافضي
.. النظامين..        هذين من أعين على صنع فهو المزعومة

    .. هذين    يفهم ل فمن النظامين ولهدافوأغراضهذين
النظامين..       هذين بين الترابطية العلقة وهذه النظامين

 .. ل         أخرى جهة الرافضيمن الله حزب وبين جهة من
  .. ما       وحقيقة الرافضي الله حزب حقيقة يفهم أن يمكن

 .. وبالتالي     المعتدين للصهاينة مقاومة من يدعيه
 ! الدعائية       وأكاذيبه ألعيبه من كثير عليه ستنطلي

الحراسة:         كلب دور يلعب الرافضي الله حزب أن ومنها
مع        اللبنانية الجنوبية يحرسالجبهة عندما فهو المزدوج؛

      .. كبيرة   خدمة يقدم جهة من فهو العبرية الدولة حدود
الفلسطينية      الفصائل يمنع لنه السوري؛ للنظام

حقها       ممارسة من لبنان في الموجودة المسلحة
أيعمل         تسلل أو فلسطين عن الدفاع في المشروع

لو..         ذاته السوري النظام من بكثير أفضل بصورة فدائي
  .. كما       وهذا وجيشه بقواته اللبنانية يحرسالحدود أن أراد

الموكلة         السوري النظام عن الحرج يرفع قبل من ذكرنا
من -  -       واللبنانية السورية الحدود حراسة مهمة دوليا إليه
 ! فلسطيني       وغير فدائيفلسطيني جهادي أيعمل

يقدم -     -     أخرى جهة من الرافضي الله حزب أي وهو
أيعمل         عنهم يمنع إذ اليهود للصهاينة جليلة خدمة

الفلسطينية        الفصائل تلك به تقوم أن يمكن عسكري
بغضالنظر..       أمنهم يهمهم اليهود فالصهاينة الشرسة
سوريا         كان سواء يحرسهم؛ الذي الكلب ولون نوع عن



الشيعة         جند من لبنانيا أم النصيري، البعث جند من
الروافض! 

.. للجهاد         دعواه في الرافضيصادقا الله حزب كان ولو
الصهاينة        من أرضفلسطين تحرير فيزعمه وصادقا

  .. يمنع..    لماذا الفلسطينيين المجاهدين ودعم الغاصبين
لبنان       في المقيمين الفلسطينيين اللفمن عشرات

للقتال       يتحرقون الذين السنة المسلمين من وغيرهم
     .. الجهاد    في حقهم ممارسة من الله فيسبيل والجهاد

 !! الجنوبية؟      الحدود عبر اليهود الصهاينة ضد

!    .. والخيانة؟   العمالة أم التحرير حب أهو

كامل       أرضلبنان على الموجودة الفلسطينية للفصائل
  .. بالسلحة      وتتقاذف بينها فيما تتقاتل أن في الحرية

..     .. فيه..    حرج ل فهذا بعضا بعضهم ويقتلون المتوسطة
القل         على أو تمانع ل السورية وكذلك اللبنانية والدولة

      .. الفصائل   بين داخليا التقاتل هذا مادام بذلك تهتم ل
عبر..        واحدة فلسطينية بندقية تتوجه أن أما الفلسطينية

   .. رابع     من فهذا اليهود الصهاينة نحو الجنوبية الحدود
قبل..     -   من يؤخذ البندقية هذه وصاحب المستحيلت

.. والقدام     -   بالنواصي يهود عملء الوفياء الحراسة كلب
 !! تمزيق   ويمزقشر

مقاومة:         أن نعتقد تجعلنا التي كذلك الوجه ومن ومنها
 ..    .. غرضها   صورية هيمقاومة الرافضي الله حزب

  .. وليسالجهاد    والرفض للتشيع والتسويق الدعاية
وتكرارا..         مرارا صرح ذاته الله حزب المدعو أن والتحرير

  .. مقاومته      وأن اللبنانية الراضي تتعدى ل مقاومته أن
..   .. لبنان     ولتحرير اللبنانية الراضي في فقطمنحصرة

  .. دخل      ل اللبنانية الدولة وقوانين بتوجيهات ملتزم وأنه
   .. يبثه      ما إل الفلسطينية بالمقاومة ول فيفلسطين له

وأهل       فلسطين عن وحماسية حزينة أغان من
 .. تساعد..      بالمنار المسماة الفضائية قناته عبر فلسطين

 ! التشيع   ترويج على



بمنظمة:      -   ممثلين لبنان الروافضفي للشيعة أن ومنها
تاريخ        -  المنظمة هذه أفراخ من الله وحزب وغيرها، أمل

في       فيمخيماتهم الفلسطينيين إجراميمخيفمع
أوائل..        وغيره شاتيل فيمخيم حصل كما لبنان

أكلوهم..      حتى فيمخيماتهم فحاصروهم الثمانينات
    .. والنصيريين  لبنيصهيون خدمة والكلب القطط

     .. الذين  إذ وأحقادهم لغليلهم وإرواء معا السوريين
     .. بمجرد     سنة كانوا ولو حتى السنة أهل من هم يقتلونهم

     .. والقتلة  الخونة هؤلء كان فمتى الطائفي النتماء
ومجاهدي..      فلسطين، وأهل فلسطين، يحبون المجرمين

! ؟.. فلسطين

    .. سياط     نسيانهم أسرع وما قومي بني هلكة أسرع ما
 ! المقهورة..     الشعوب دماء مصاصي الجلدين

      : اليهود  للصهاينة الله حزب مادامتمقاومة قيل فإن
التشيع       لمذهب الدعاية الغرضمنها صورية، مقاومة

التشيع..       ورهبان وأحبار ليات الولء وتسويق والرفض
     .. اليهود   الصهاينة دولة فكيفتضطر إيران والرفضفي

  .. بالمقابل    وتسليمها اللبنانية الراضي للنسحابمن
 ! الرافضي؟    اللبناني الله لحزب

النصرانية:        الكتائب أن اليهود الصهاينة وجد لما أقول
تعد         لم اللبناني الجنوب في كانتموجودة التي العميلة

..     .. ينبغي    كما المهام وتنفيذ الحدود حماية على قادرة
      .. على  يقدر قوي آخر بعميل استبدلتهم الكثير وتكلفهم

  ..      .. يقدر  كما المنطقة شعبيفي بعد وله الحدود حماية
فلسطيني        وغير فلسطيني عملعسكري أي منع على

  ..   .. العميل     هذا أقل وبكلفة الحدود عبر يحصل أن يمكن
 -   .. وللسف     الستبدال هذا الرافضي الله حزب هو الجديد

    .. ينبغي-     ل حقيقة هذه ومقاومة وبطولة تحريرا سمي
! الفهم       ذوي من اثنان حولها يتجادل أن

الله        حزب وبين الصليبية النصرانية الكتائب بين والفرق
تمارسدور       كانت النصراني الكتائب أن الرافضي

وتحرسعلى      وتعمل والصريح، الواضح العميل
يمارسدور..       الرافضي الله حزب بينما المكشوف



   .. البطل    دور مع المبطن الخفي الحارسوالعميل
 !       .. وخطرا..  فتكا أشد شك ل وهو والمنقذ الظاهر

        : الله  علىحزب يرتد الذي المكسب هو ما قيل فإن
 ..   .. وهذه    الحراسة وهذه العمالة هذه مقابل الرافضي

التضحيات؟!

       .. يمارسالدعاية:   أن له يسمح أن سوى لشيء أقول
   .. الحداث    يستثمر وأن والرفض التشيع لمذهب اليجابية

    .. عند    مكسبعظيم وهذا والرفض التشيع مذهب لصالح
  .. يقدر       ل إيران والرفضفي التشيع ورهبان وأحبار آيات

      .. يسببحرجا  بنفسالوقتل وهو بثمن عندهم
      .. يرونفي  بل المريكان، للغزاة ول اليهود للصهاينة

والتشتت        التفرق من مزيدا يحقق وأنه مصلحتهم ذلك
!! والضعافللمة 

مقاومة         أن نجزم تجعلنا مجتمعة الذكر النفة الوجه هذه
 .. ل       صورية مقاومة اليهود للصهاينة الرافضي الله حزب

      .. التشيع  لمذهب الدعاية صناعة الغرضمنها لها حقيقة
الروافضفي..       الشيعة ورهبان وأحبار وليات والرفض

إيران! 

3 .. إل)        للنظر ملفت وإعلمي جماهيري حدث يخلو ل
مذهب       لصالح ويجيره الرافضي الله حزب ويستثمره

..      .. إيران  في وأحبارهم آياتهم ولصالح والرفض التشيع
هذه          لصناعة إل وجد ما أنه وتجزم تشعر يجعلك مما

عن..          الفراج فيقضية مؤخرا حصل ما ذلك من الدعاية
 . اليهود     الصهاينة منسجون السرى

له     -    الذيصنعت الرافضي الشيعي عبيد الكريم فعبد
بين          وهو بيته من اعتقاله لحظة من ومكثفة كبيرة دعاية
قبل        من الرافضية الشيعية المقاومة من ظهرانيمحبيه

 ..! إلى        مقاومة أية تحصل أن دون ومن اليهود الصهاينة
      .. دونه   الذي البطل ذلك بعد ليصبح عنه الفراج لحظة
  .. الطراء  -    وعبارات وسلمه تحياته يوجه كلهم البطال

بيروت -         - إلى ألمانيا من العودة فيطائرة وهو والولء



 "      .. علي  إيران الروافضفي الشيعة مرشد آيتهم إلى
 ! المسلمين "..     بإمام زورا ويسميه خامنئي

 -   .. وهو      ينس لم اللبناني الله حزب أمين الرافضي وكذلك
السرى        - هؤلء عن الفراج الناسبمناسبة يخطبفي

وجثمان        لروح والولء المديح وعبارات بالسلم يتوجه أن
    .. على   والكراهية بالحقد المليء الخميني آيتهم وعظام

 ..    .. وخيرة  المؤمنين أمهات وعلى والمسلمين السلم
  .. التي       وكتبه وسلم عليه الله صلى الله أصحابرسول

!.. ذلك      عن تتكلم كلها وراءه خلفها

والولء         والمديح الطراء يخصبذلك ينسأن لم كما
 .. ليقول       خامنئي آيتهم الخميني بعد الفقيه وارثولية

  : النجاز     هذا المنار قناتهم عبر ولمستمعيهم للحضور
     .. السرى   هؤلء عن الفراج وهو المقاومة حققته الذي

 ..    .. إنما    إعجابكم نال والذي اليهود الصهاينة منسجون
.. والرهبان       والحبار اليات لهؤلء انتمائنا بفضل هو
.. عليه       وتربينا نشأنا الذي الرافضي مذهبهم وفضل

..      .. وعطائهم  ثمارهم من ثمرة فنحن منه ورضعنا
   .. من     حققناه وبما وببطولتنا بنا أعجبتم فإن وبالتالي

      .. إعجابكم    يكون أن من بد ل السرى هؤلء عن إفراج
 ..  .. كما     أساتذتنا والرهبان الياتوالحبار بهؤلء موصول

التشيع         مذهب ومذهبهم دينهم في تدخلوا أن بد ل
   .. ولئكم    عن وكتعبير أمثالنا أفرز والرفضالذي

 !! الباسلة  للمقاومة

.. الحج         في مراسلهم مع المنار قناة لمذيع اتصال وفي
  ..    .. عن     ول عنسلمتهم ول الحجاج أحوال عن يسأله لم

نظرهم     -    في فالحج وعباداتهم بالحجاج يتعلق أيشيء
 .. ول        تعنيهم ل فهي لذا وهابية الحج ومناسك وهابي،
سأله      -   وإنما بها الرافضية المنار قناة اهتمام تستدعي

 .. وهل       السرى عن الفراج خبر الحجاج تلقى كيف
التشيع         عن دعاية من المنار قناة تبثه ما يتابعون

   .. الحدث..     هذا بمناسبة الرافضي الله حزب وعن والرفض
!! ؟.. العظيم



   .. كل       كيفيجير الرافضي الله حزب عند المهم هو هذا
   .. ورهبان    أحبار ولصالح والرفض التشيع لصالح حدث

 ! والرفض  التشيع

     .. أعاد     لما ذكيا كان أنه الرافضي الله حزب أمين زعم
في         ثانية مرة ليدفنوا ستينشخصا نبشرفاتوعظام

    -  .. وكالت  ذلك ذكرت كما وهؤلء اللبنانية الراضي
من -        منهم ومنهم الملحد، الشيوعي منهم العلم

من         هو من ومنهم الحاقدة، الشيعية أمل منظمة عناصر
الكثر..       النسبة هم هؤلء يكونون وربما الفلسطينيين

  .. الله     نسأل والمنبوشة المنقولة والجثث الموتى من
.. منهم       المؤمنين المسلمين ويتقبل يرحم أن تعالى

رسالة         يوجه أن شارون المجرم أراد الصفقة وفيهذه
  .. أظن     ل بخاصة وللفلسطينيين برمتها، للمة مؤلمة
   .. قد      كان وإن فهمها قد الذكي الرافضي الله حزب

.. وخيانته        علىعمالته آخر ودليل فهيطامة فهمها
    : المبعدين   الفلسطينيين هؤلء أن الرسالة هذه فحوى

.. أرضفلسطين         فوق ليعيشوا العودة حق ليسلهم كما
في         ليدفنوا أموات وهم العودة حق ليسلهم كذلك

   .. ظاهرها   فأرضفلسطين أرضفلسطين باطن
     .. نبشقبورهم   يعيد فهو لذا عليهم محرمة وباطنها

انطلقوا         التي الذل فيمخيمات ثانية مرة ليدفنوا

     .. ذكيمع..    اتفاق بعد ولكن أرضفلسطين خارج منها
 ! الرافضي   الله حزب

 ..       : من  بعضالحياء عن الفراج تم ولكن قيل فإن
! والفلسطينيين؟  اللبنانيين

.. عليها:        وزاد قضىمحكوميته قد أكثرهم هؤلء أقول
    .. الصهاينة     يمانع ل ثم أصل حكم ليسعليه وبعضهم

بعضالجراءات        يتخذوا أن والخرى الفينة بين اليهود
.. عملئهم       موقفوسمعة من تعزز التي والخطوات

تقدر          ل خدمات من لهم العملء هؤلء يقدمه ما مقابل
على..     -   يكونون أقوياء عملء يريدون فالسياد بثمن

.. مهزوزين     -    ضعفاء ل إليهم توكل التي المهام مستوى
.. وقليلة       ضعيفة مثله خدماته الضعيفتكون فالعميل



الثانوية        بعضالتنازلت إبداء السياد من يحتاج وهذا
  .. هذه      فمثل الناس أعين في العميل موقف لتعزيز

السياد      بين عادة تحصل والخطوات الجراءات
وعملئهم!

الروافضخدماتهم        للشيعة تنسى أن يمكن ل فأمريكا
 .. وفي       والعراق أفغانستان من فيكل لها العظيمة

   -  .. تعزيز    قبيل من وبالتالي الرهاب ملفمكافحة مجال
يستبعد      -   ل العالم في المهزوزة الشيعة موقفوسمعة
اتصالت       -   بعد بنيصهيون دولة لربيبتها أمريكا توحي أن

هذه     -     مثل تتخذ بأن إيران وآيات أحبار مع وترتيبات
جرافة        وضع أو بعضالسرى، عن كالفراج الخطوات،

الله         حزب ليقوم اللبنانية الراضي في سائق دون من
.. ومجاهد..        ومقاوم كبطل يظهر لكي ثم ومن بتفجيرها

 .. همهم      والرفض التشيع مذهب لصالح الحدث ويستثمر
الكبر! 

  ..     .. فيه   الحق زمان نعيشفي أننا إخواني يا اعلموا
 ..    ..  .. ولو..  وأعوانه أنصاره قل ومطارد ومحارب مستعدى

.. والخلص         الحق جانبمن اللبنانيعلى الله حزب كان
  .. هي        كما الحق الله وصفاتحزب بعضخصال فيه أو
      .. دخل    ومن أمريكا عنه سكتت لما الله كتاب في مبينة

  .. هذا       إلى والنفاق والعمالة الكفر دول من فيحلفها
 .. يفترشون..     الحزبمطاردين قيادات ولكانت الوقت

 ..  ..  .. وليس..  والسجون والمغارات والكهوف الصعاب
 !     .. الحديثة   الواسعة السيارات أو الناعمة الفرشالفارهة

   .. الصدقمن      ول الباطل من الحق عليكم يختلطن فل
 .. كما..       والعمالة والغدر الخيانة الخلصمن ول الكذب

   .. تكثروا      أن أو وأهله للباطل بوقا تكونوا أن وأعيذكم
    ..  .. في   لهم شركاء وتكونون فتهلكوا فيشيء سوادهم

! تعلمون     ل وأنتم والثم الوزر

العالمين       رب لله الحمد أن دعوانا وآخر



|    : الطرطوسي[    بصير أبو حليمة مصطفى المنعم عبد
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