










الله.؟ص،حزب تعمق ماذا 

منهذا أن شك ولا البطولة، وسام وتتويجه الحزب هذا رئيس 
المتمينوعقيدة ودوافعه، ا الحزب هذا بحال العفليم الجهل 

الأبرياء،بدماء الم1اطح وتاريخه إليه، 
قال:حين - عم - الفاروق المؤمنين أمير عن اش فرصي 

منالأسادم في يحل إذا عروة عروة الإسلام عرى تنقص راإنما 
الجاكة(<،يعرف لا 

البالغالثناء وسمع الإشادة فيها نرى التي الأيام هذه وفي 
فيهالنا حرج التي الأيام تلك نتذكر ورئيسه الحزب على 

-الإيرانية إ( )الإسلامية للجمهورية ه تأسيوأعلن )الخميني( 
الحالوصل بل المة، أهل من كثير حلق به فانخيع _، زعموا 

الدولةتلك بقيام الخميني لتهنئه إيران إلى فر ما أن بعضهم عند 
أحادمهمصاعت ولكن الإسلام، دولة ستقيم أنها فلتوا التي 

)الخميني(هدف أن ولغيرهم لهم تبين عندما آمحالهم وتبدلت 
فيالشيع نشر وغايتها هدفها رطائقبهآ شمعية دولة تأسيسي هو 

الإسلامي.العالم 

إسرائيلأذ على التنبيث وهو مهم؛ أمر إبراز من بن ولا 
امتناحد في خبيثا وورما ، صهيوسا كيانا إلا لتت 

أذىمن الصهاينة يصبب ما بكل وتعد نفرح ؤإننا الإسلامية، 
كان.أحد أي من وأموالهم، أنفسهم في وحاتر وسوء 

قرأومن الرمل، وأعواء الأنبياء، قتلة إلا لموا فاليهود 
الأمة،في الموداء وأعمالهم مخازيهم عزف المثللم تاريخهم 

عنونتغافل الحقائق عن نعقل تجعلنا لا الملمات هذه ولكن 



اللمه■؟>حزب ص ماداتعمق 

بدأوالذي المنطقة، في البي الصفري الفارمى المد أهداف 
طربقعن وذلك الجريح، بالعراق مردرا ل~ان إلى إيران من 

فلسطين،وقفنة الزائفة المقاومة بورقة الوهمية المتاجرة 

حولأسلة عدة كتابة محي افه على فتوكلت عزمت لدلك 
Wمنه حمى ما ولّسالمتن وأكشف حقيقته لأبنن الحزب هذا 

بعدالوافي أرءس على حماس من وحدت بما ثم بالته فاستعنت 
ووثائق•كب من عله اطلعت وبما لبنان، إلى زيارتي 

الدينللأمة ونصحا ؤإبراء اف إلى معيرة ذلك كل 
بعضهم.به افتتن حتى الحزب، هدا ثان أكئرهم على حفى 

الفقهيمحهم وأن لمين، المثان يملح أن افه أل ن
مادتهميوفق وأن المجرمين، بل ليسبنوا الدين فى 

وشمعوأهالها السنة بنصر وأن وصلاح، حير كل إلى وعلماءهم 
ويربناأتباعه، ويرزقنا حقا الحق يرينا وأن وأهلها، الدعة 
اجتنابه.ويرزقنا باطلا' ١لاطل 

٠.بافه إلا توفيقي ومحا 

تبنناللعالمين، رحمة المبعوث على وأسلم وأصلي 
أجمعين.وصحبه أله وعلى محمد وقلوننا 

الصادقعلي 
Ali.alssadiq@hotmail.com







الله•؟1حزب عن تمرق مادا 

حزبكون فقد هذا من وحشيه الأمة، عن الدفاع مهام استلأم 
التهءدلاحزب اليوم يعرف ما وهو جديد، 

الإعلامويصنع الشخمات ئلمع الأمم؛ تغيير ويعد 
فكتفوشاتيالآ، صبرا وسماحى الأمس، لفتلة وهميين أدهلالأ 
االيوم! الفاتحين المجاهدين هم هؤلاء يكون 

الأمةعلى ترويجها يراد ومسرحية درامية، عملية إنها 
العقيدةيعلمون ولا الدين، يفقهون لا الذين البسطاء، وعلى 

منالناس على يحكمون ل التاريخ، ينرِؤون ولا الممحة، 
أسسعلى أمجادها تبني لا التي المضللة الإعلام وماثل خايل 
واقعية,وحقائق حوادث على ولا صحيحة علمية 

الأمةفى ححليرأ دورأ لملمب الحزب هذا حاء فقد 
والمىالشيعية(، )أمل أمه دور من وأثمل أعم الإسلامية 

بلباسسياسية ناحية من الشيعية بالهلائفق الاهتمام ار ماتخذت 
القذرة.والعصية المقيتة بالطاتفية تنضح وص علماني، 

...

.ص١٨١النلية رالمخيمات أمل كتاب! انظر ( ١١



اش<؟رحزب -ص ,ُاذاتعِذ، 

؟اعما!ه وماظي أمل حركاذ هوموس ْن 

الجشة،إيراني الصدر، موسى هو؛ أمل حركة موس 
إلىووصل ٠^١^٠، جامعة ص نخنج ، ٢١٩٢٨عام موالي من 

أنبعد اللبناب ين الجنعلى حصل وقد ، ٢١٩٥٨عام لبنان 
ايرانيأنه هع جمهوري مرسوم بموجب شهاب فواد إياها منحه 

اين؛محابيااإإ
فابنبه، الصائن أثوى وتربطه الخم—نى تلميذ وهو 

أحتوابن ، الخدر موسى أخت بنت من متزوج أحمد الخمض 
الخمض.حفيدة من متروج الطبطبار مرتضى الخدر 

في)أمل( مسلحة منفلمة بتأسيس الصدر موسى قام لقد 
معمتعاونة المقلمة هده وكاث ا وال-قاع وبيروت الجنوب 

الوحلية.القوات 

نصرىمسوول لأي الأيمن المساعد الصدر موسى وكان 

.٣١ص الملطسبة والمخيمات أمل 



١لJم٠٩ءحزب صر تعراف مادا 

إلىالمصرف ورى الالجيش دخل لحين لبنان، إلى تدخل 
وجهاالإسلأٌي، الوًلمى بوجهه الصدر موس استبدل لبنان، 
اخممار:اكاليآ الأدوار ونام اتمارا، باطنا 

العربي،الجيش عن فانشى شاهين إ;rّاهيم الضابقل أمر - ١ 
ائئقكما لسورية، الموالمة ي>و الجيش طلاتع وأس 

الجيشإلى وانض_لم لبنان شمال في المعماري أحمد الراثد 
ترمبقوة أكبر العربي لبنان جيش وكان المصيري، 

منالخطر ياتيه أن يتوفر كان ما لأنه فانهار الموارنة، 
منفلمةالمدر وأمر وغيره•• شاهين إبراهيم من داخله، 

عناصرمحامعظم وانضلم الوطنية القوات عن فتخك )أمحل( 
التحرير.مقلمة بمهاجمة المدر وبدأ الغزاة، لجيش 

المدرأن ية القرنالأنباء وكالة نقك وني - ٢ 
وارومالأرنوذكس الروم أساقفة صم اجتماع إلى دعا 

البقاعمنطقة أعيان من وعددأ والموارنة، الكانرليلئ، 
منالجوية رياق، قاعدة في الاجتماع عقد ونم ونزابها، 

عليهاييلر يالتي المنطقة في محلية حكومة تنكيل أجل 
الميريون.الوريون 

الأنباءوكالة نقك كما التحرير منظمة بمباحمة المدر بدأ 
بأنهاالمقلمة واتهم م،  ١٩٧٦ا/a/٢ تاريخ في ية القرن

رأسهاوعلى الحاكمة، المربية المقلم نلب على نعمل 
الخطرمواحهة إلى الأنظمة ودعا اللبناني، المظام 

الفليني.



>حزباش■؟ص ماذاتعرت 

ممثلجعل مما مؤلمة للملننيين الصدر صرية وكانت 
عرالصدر يموامرة فيه يندد تصريحا يصدر القاهرة في المنظمة 
الورى.وااننلام الموارنة مع وتآمره الفار.هليني الشعب 

حكاممع بالتعاون وشيعته المدر محومحي اكتفى وما 
وإخراجالفداني الممل بوففا يهلالمون أحدوا وإنما موريا، 

صدامات،ونمته ذلك أجل ومن الجنوب، من ْلينيين الفل
المنظماتبإحراج و٠لاJوا صيلءا في عاما إضرابا الشيعة ونملم 

الجنوب.من الملحة 

تتمركزدولية 'لوارتمأ بفوات 'لمالب من أدل المدر وكان 
يجوزدلا إسرانيل، ٌع هدنة في لناف أن وزعم الجنوب، ني 
٠٢١الفيهليوزأيخرقها أن 

بينالملأفة 'إن المخابرات؛ من إسرائيلي نحابعل ينول 
المهلقةبوجود مشروؤلة غير الشيعة اللبنانيين والمكان إسرائيل 
وحلمتالشيعية المناصر برعاية إسرائيل قامت وليلك الأمنية، 

والدقالفلالينى التواجد على للقضاء التفاهم من نوعا معهم 
؛.والجيادار حماس لحركتي الداخلي للدعم امتد.اد هو 

النظاممعها؛ يتعاون العير كان التي الجهات وأكثر 
أصمحكوميا مرسوما امتصلآر ولقد ، سورية فى المصيري 

V

الغرسمحع،و ء_داش : للمؤلف الغلطنية( رالمخيمات )أمل كتاب )١( 
..تمنن ٣٤-٣١منحة 

.a١٩٩٧/ا/تارخ م المودية سارق( )صحيفة ام )٢( 



حزب> عن ماداتعرف 

منتثالهم وعئن ا شيعة بموججه الثمال نصبرير 
المدر،امتدعى الأسد حاففل والد محلك وعندما ! جعنرا!

الزع.حالة في وهم لموتاهم تلفن التي اصِات ولقنه 

والقواتالعربي لمان حبش حامها معركة من وما 
النتعة،أمام مكشوفة ظهورهم ووجدوا إلا ْلببة الفالاللبنانية 

سليمانفاتصل والهرمل بعلبلث، نرب معركة حاصرا فمنلأ' 
أمامهوسار النميري بالجيش هناك الجعفري المفتي اليحفوفي 

الملمين.أشلاء عر ملك، دخاي حتى 

أوعزبل الندرة الأعمال من القدر بهيا الصدر اكتفى وما 
والئياح،البعة حي في الموارنة قاوموا لا بأن )أمل( قيادة إر 

وتركهمللموارنة، بيروت في الشيعة مناطق ملم أنه يعني وهدا 
الملاحت يقول كان الدي وهو ا يثاوون كيفما ويأمرون يقتلون 

فيتمت لم ثورتهم وإن التائر، رجال يانهم الرجال، ذبنة 
،.كربلأءأ رمال 

مقلمةأعاكتؤ ْ»؛اير عام من المبارك رمضان نهر وفي 
فىطينبة الفلالمخيمات محكان على حربا الشيعية )أمل( 

واستمرالأسلحة.. كل عدوانهم في تخدموا وامبيروت.. 
ْلينيينالفلاستجابة بعد إلا ، يتوقفولم كامالأ، شهرأ عدوانهم 

حافغل. دمشق في بأمره الحاكم يربيه ما لكل ورصوخهم 
بري•شه بيروت ر أعماله ووكل - الأسد 

صْهاالسباب الوانمة إر الأيديولوجي الحلم من اض حزب انظر- 





اللم•؟•حزب عن »اذاتعرف 

حربمن طينجون الخالحرج  ٢١٩٨٠ا/ا/ا■/وفي 
لكملنهر بعد المخابئ من حرجوا أمل، ثنتها التي الخيمات 

القططأكل إلى دفئهم الذي والجوع والرم، الخوف من 
منها*آ./ نهدم التي بيوتهم أؤللأل ليشهدوا حرجوا والكلاب، 

•/٤ * أي المهجرين من ألغا  ١٥و و-ميح نتل ين ما  ٠٣١ و٠ 
المخيمات.مكان عن 

الأمينالنلسفيين بحق )أمل( ارتكبها الض الفظائع إن 
وصنها،عن القلم ويعجز الجبين، لها يندى ^ بماض٦١في 
منها؛يعفا ذاليلن» الأسرار.. لكنف أوان آن وقد أما 

رلدر اي يمم ولم المذابح، لهذه امثكار أية الخميص عن بمدر ولم 
بيرضأسعد الشيخ له ذهب بل المجازر، مالل إيقاف محاولة 

عامإيران إلى الحسبنى عبدالقادر غازي ويراننه - هقفث - التميمي 
المجازرلونف يتدخل أن الخمينى من يطالبرا أن أحل من ، ١٩٨٦

نابهإلى ذموا ثم ، رذضأولكنه المالفى، التعب محي الشيمة 
الخمبنىغضب سبب مما الخدابح، هده تتنكر فتوى فأصدر )مطري( 

.االرتاسة نيابة عن رمحنتفلري( عزل أسباب أحد ذلك وحعالت عاليه 
منكرةمرقع لبنان، نى يجري ماذا ت منال بيوض، أسعد لضحم.ال 
الإسلام،

•هديلي فهمي الأصتاذ وتال 
خىللفلطيتيين أمل منفلمة قتال حيال الصمت التزم الخميس الإمام 

تاريخفى العيد صلاة بعد الناص نى خطب وحينما المخنمات، 
نىالفلسفيين على الخرب موصرع إلى بثر لم •ميونيو/هخبمام 

يمثلالإمام إن قالوا مجته، القزبيءن بعض سالت وحينما ٠ أ المخيمات 
ونرازناتهحساباته وله القرى، نجاران مختلف بين التوازن عنمر 

صرأ•،[.ا١داخلط مجن إيران هريدي، ]فهمي الخاصةأا. 



اس•؟•حزب ص ُاداتعِذ، 

صحبنةمراسل ذكر كما الفلفنين المعافى فل ء ١ 
ببها.إنها و}\ل: الأيهناب ريوبلكا 

بهيوجد وكان م  ١٩٨٠اُلإ/ه/يوم الملاجئ أحد فوا ن_ ٢ 
دنيثة.بربرية عملية في اء والنوالأطفال الشيوخ منان 

ونالبيروت، منفيات في هلينيين الفلمن عدد قتل _ ٣ 
إنام؛ ٩٨٥مامآ/ْ/ني تلغراف صنيى صحيفة مراسل 

الأعناق،من أصحابها ذبح طينية الفلالجثث، من مجمرعة 
احتجت،لأنها غزة؛ تثني مفى فلسفية ممرضة ذبحوا ِ ٤ 

أمامها.جريح نتل على 
أنالشهود من اJنين عن رإموميتدبرس( وكالة وذكرت — ه 

والمدنيينالجرحى من العشرات جمم، )أمل( ميليشيات 
وقتلتهم.الثلاثة المخيمات في القتال من أيام ثمانية حلال 

يقتلونالدس واللوا، )أمل( أفراد رأِا أنهما الشاهدان وقال . ٦ 
وحوله.غزة تثنى مفي جرحى بينهم فلينيا ٤ ٥ من أكثر 

الجثث،إ صفتتفحص وهي هلتنية فلسيدة وتصيح — ^١ 
منبعضأ تغطي وأخرى منهم؛•، أقفل •اليهود الطويل: 
فجأةتستدير شقيقها.. عن القتلى قافلة فى وتبحث، وجهها 

وجثناجل.ه.ؤ في تنخر الديدان ولكن هو انه وتصرخ! 
الذباب'فيها يرع وجثث 

مراتش الغربية بيروت شوارع ش )أمل، مقاتلو وردد - ٨ 
مخيمسقوط بعد التمر، بيوم احتفالا م ١٩٨٥/٦/٢



ص.أ•حزب ص محاذا 

منملح رقال . اق أيداء ب الس !ث !لا !له لا ; صبرا
طالمهما القتال في للاستمرار استعداد على أنه أمل 

لمان•قي الفلسفين سحق يتم حتى الزمن 
والوطن.( ١٩٨٥؛/I/في ١^٠ضن ١^ وكالأت وذكرت . ٩ 

سعة،جريمة اقترفت )أمل( قوات أن م ١  ٩٨٥"ا/آُ/في 
مخيمأهالي من طينية فلفتاة  ٢٥باغتحامب قامت حسن• 
المخيم•أهالي من مرأى وعلى صرا 
علىالقفا، : نشاطاتهاأهم من كان )أمل( فحركة إذن، 

منفلسطين يحزر أن يريد كان الذي ني التليض الملالوجود 
سوىنيتا النشاط هدا سب عن ندرى ولا اليهود، المحتلين 

وتكفرهم،النتة، أهل بغض على تحملهم الشيعة عقيدة أو 
كمرا.أند تجعلهم ل والعاري، باليهود اؤيهم رت

المهءينيتوفيق يقول وليلك 

علىالقضاء هو )أمل( لحركة الفني البرنامج ءإن 
لأمنيا رتيتهديدأ يثكل باعتباره لح؛ المطيني الفلالوجود 

علىبهجماتها للقيام لإسرائيل مزرأ ويملي الشيعي المجتمع 
انتهى•اللبناني•• الجنوب زى 

علىومضاته لبنان إلى الاصرانيلي الجيش يحول وبعد 

. ،rSu/؟/الكريب الوطن جريدة )١(  \Uo  :والمح_مادأمل عن
القليب

•٨١صت المجا؛هات حلة ر اش وحزب أمل ت كتابه في )٢( 



الله■؟»حزب عى ماداتعرف 

لبنانحنوب في الشيعة قام شيعية، بمثاركة طينية الفلالنمانل 
اوالأرز بالورود الصهاينة الإسرائيليين الجنود باسقبال 

"كنا؛ الدائخ( )حيدر أمل حزب من الزعهاء أحد ويقول 
ذراعيهاضحت إّراتيل ولكن إسرانيل، وجه في السلاح نحمل 

اقتلاععلى إيرانيل ساعدتنا لني اعدننا، موأحيت لنا، 
،!من الوهابي هليني الفالالإرهاب 

الأوسطالشرق جريدة في معه لقاء في الطفيلي صبحي ذلك قال كما ( ١ ) 
.٩٠٦٧العدد ؛، ٠٢٠ ٠٣بمر  ٢٥رجب  ٢٩الخميس يوم 

تكتاب في كما نصر حن  ١١اخ، لخزب العام الأمتن الأمر هذا وأكد 
تنقاsاض. لخنب الإعلامية الوحو٠ عن الخائر ، ٥٢٢٧^النور، سجل 

رووف،عادل قيادة، بلا عراق عزت 
م(. ١٩٨٣*ا/U/ ٤ العريي الأمجؤع مجلة أجرته حيدر •ع صحفي )لقاء )٢( 





الئع■؟■حزم، عى ماذاتعرف 

المؤسسوناء الرؤسهم من 
عالىالآراضىس؟الشم ام لحزب 

اش:حزب قادة هم رأمل( قادة تأ 
علىلا اه •احزب مى نة حديد حركة تاصيس إلى إيران سعت 

واصحيلمازا، والمالقبإداحمنى اض، قفل حين "محمد يد 
موسوف"وءعباس الأينء وءابرامم اممهء مر وءحسن الطفيرْ، 

حرتبءولإراغب Jزدالثااا وارمحمل  ١١كنج ولازهير  ١١قاسم ورانعيم 

محاولةثب يهؤلاء بين الوصع تنجر ما وسرعان 
فاشللمان، غي الميعة مناطق على نفوذْ بسهل طرف كل 

حضترسا، فالا - اث وحزب )أمل( حركة - الطرفان 
مناطق_، أغالعالي نغوذْ عل بمحن اض" "حزبح نمكن 

يقدمهما ؟؟I ؛الميعة أبناء بين شعبيته وازدادت، الجنوب، 

الساسةالوانمة إلى الأيديرلرحى الحلم من اض حزب كتاب؛ اننلر ل١( 
.ص٩٧١الفلقة راوخِطت وأمل العني لغ-اذ، 



اض.؟صماذانعرت 

المنطثةفى الشمعة لأبناء كسرة احنمامة خدمات من 
الأنهءاارحزب الحزب وهذا الإيرانية. اثمولة من مخية بماعدات 

الئنةأبناء على المنن أشد من الحاصر زمننا في بعد 
المهودمن اف اعداء جهاد فظاهره العالم، في والجماعة 

الثورةير ونمد التشيع إلى الدعوْ وحقيقته والتماري، 
الإسلامي.للعالم الإيرانية الحسية 

الخارج:هن التوجيه يتلقون )أمل( وحركة اس حذب نتأ 
فيإيراني حزب هر اف حزب إن نلنا إذا نغالي لا 

بعنوانحاء الذي للحزب، التأسيسي البيان ففي لبنان، 
فقال:ه نفعن الحزب عزف هريتنا؟اا هي وما نحن رمن 
إيران،في طليعتها اممه نصر التي اض حزب أنة أبماء إننا ٠••• 

العالم...في المركزية الإسلام دولة نواة حديد من وأسست 
الفقيهبالرلى تتمثل عائلة حكيمة واحدة قيادة بأوامر نلتزم 

اممهآية د المن. بالإمام حاضرا وتنجسي للشرانمي، الجامع 
نورةمفجر خلله دام الخميني الموسوي الله روح العفلمى 

إبراهيمعير وفل المجيدة..٠، نهضتهم وباعنلأ اللين 
١٩٨٧عام التوجه هذا عن الحزب( في )قيادي الأمين 
فيإيران نحن إيران، من جزء إننا نقول لا رنحن فقال: 
إيران«أآ،.و ولمان لمان، 

يعدها.وما  ٢٢٦مغايرة روية افه حزب كتاب؛ في الحزب متثاق انظر ( ١١
.١٩٨٧/٣/٥المهاد جريدة )٢( 





اللم■؟■حزب عن نعماف ماذا 

مدايالجعفري الض أعش ح//'\إس\^إ في 
)أمل(حركة 'ران يلي؛ ما الأعلى الشيعي المجلس باسم بلال 

نتمسك)أمل( تعلنه ما ؤإن الشيعية، للطاتنة الفقري العمري هي 
الشيعيالمجلس يعيه ما فان ثم ومن أعلى، شعى كمجلس به 

الحركةأ؛يه تتمسك 

(الخسي ) الشيعي الزعيم أم-لءا ارحركة بايعت وفد 
،!مكازل كل محي وللميض لها إماما وأعلته 

بهخرجت الذي الانشقاق بعد للحركة التأييد هذا حاء 
الفعرالحضور وبعد بعد( فبما اض )حزب الإملأمي4اا اُأمل 

الصر١ع.أرض على افٌ ذرحزب 
قد)أمجل( حركة رئيس نائب وهو الموسوي حسين وكان 

التيالإسلأمية« وأمل وأعلن أمجل مقلمة عن انشقاقه عن أعلن 
٠، اقJبمل حزب إلى بعل فيما تحولت 

٥٠٠وءحركة كبير إبعاد هناك يكن لم أنه يتضح وئهذا  ٠٢١
إلىوالمواحهة والعكرية،؛ الصورة من زحزحة هر ما بقدر 

والتغيراتتتوافر أخرى لأدوار واستبقاوها السيا،م،ّتةأا ٠ الساحة 
لبان..فى وملفاتها لإيران المياصية 

أملعن: )شلا  ٠WAV\اA/ تاريخ ، ٣٤٦عدد الممل، ب )١( 
(.٣١٨٤^النلطبيت والمخيمات 

1/ه/أحبمام.الأكوئوسست، مجلة )٢( 
افهحزب كتاب! محي اض وحزب أمل بين وأميابه الانشقاق عن أنظر )٣( 

الحلممن اف حزب ث كتاب وكذلك ، ١٢٢- ص٧١١ مغايرة رزية 
.٥٦.  ٥٣ص٣٦، الياب الوانمة إلى الايدولوم 



صماذانعرف 

الئنةأهل من البعض به يتندق الذي افه حرب هو هذا 
منمع الوطدة وعلاقاته الله نمر حن حقيقة جهلوا الذين من 

ينافحبأنه كذبا يزعم حيث الثنة.. أهل من هلينيين الملذبح 
وبماصرهم..قضتهم عن 

شيعىفهو بحث.. كثير إلى تحتاج لا افه نمر حن قضية إن 
اش.لأإلى وقربة دبما ولعنهم الصحابة شتم من ينتهج جعفري 

أنمعه لقاء في القرصاوي يوسف الثيح صزح وقد 
متئددأئيعى <® u،lنحر ارحمن 

أعداءأك من وهو بجانبه ووقف أيده لمن فعجبا 
أوالمؤمنين.. الصحابة 

فيوبمرح رح يإمرائل لأمن المهدد العدو لهذا فكيف 
والفضائياتالتلفزيون ثاثات على ويغلهر وعرضها البلاد ءلرل 

صه؟بمال ولا مسبقا العامة الاجتماعات أماكن ويحدد بل 

أنيريد الذي الثيعى الخبث بهذا اللم أخي تغتر فلا 
)أمل(منفلمة فتاريح وهمية، بثعارات لمين المقلوب يمتلك 
الئنة.أهل على المنظم الإجرام هذا على ثاهل- الأسود 

الشيعية،رأمل( حركة من والمحاني الأعمال هذْ وبعد 

يوسفالشح وتحدث ، ٢٢•*ا/؟/ا■• ، ٢١٦٠عدد الوطن، )١( 
المنطقةني الشيعي اكمدد خطورة عن اللقاء نص في القرمحاري 

والتهلهيرالدم حمام موولية الشيعية المراجع وحمل ممر، وبالدات 
العراق•مح، ل١لعرمح، اللاض 





اش>آ•<حزب عن ,صادانعرف 

ومؤس،اا.ايع أتيا عفدة ظي ما 
الأينانى؟ااشبس ام حزب 

كماأو الشح، هي وأنهاره الحزب لهدا الدينية العقيدة 
بعقائديدينون عشرية اثني جعمرية ثيعة ت أنفسهم يسمون 
تأبرزها س منحرفة 

الأحمة:في لوهم عه 

وأنهمفيهم العصمة ويدعون البيت آل في يغلون الراففة 
أنثاروا إذا عشر الاثني الأئمة أن ويدعون الغيب يعلمون 

إلالايمونون وأنهم يموتون متى يعلمون وأنهم علموا يعلموا 
علىأسهم تفضيل إلى الحال بهم وصل حش ،، ١١٣٣باختيار 

بذلكاعترف كما و. محمد إلا لام العالمهم الأنبياء انر حم
يحيونالأئمة إن وقالوا ، العقول مرأْ كتاب في المجلي 

.Y،>A\/لص الكاش أمول انظر )١( 
( Y (Y.Y؟*/





>حزباش«أص ماذاتعري، 

عشرسبعة . محمد إلى جبرائيل به جاء الذي القرآن أن الفول 
العلماءورئيس الحكماء صدر عالمهم اعترف وند ، آية ألف 
أنهمالأحبار في )روى ت فمال العقيدة بهده الجزائري اش نعمة 

غيالقرآن من الموجود هذا بقراءة ثّيعتهم أمروا اللام عليهم 
صاحبمولانا يفلهر حتى بإحكامه، والعمل وغيرها الصلاة 
ويخرجالماء إلى الناس أبدي من القرآن محيا فرتمع الرمان 
.٢ ل بإحكاعه ويعمل فتقرأ المؤمنين أمحير ألفه الذي القرآن 

والولاية:اليممة قي عقيدتهم تا 

عثرالاثني أنمنهم وإمامه بعممة الرانمة بعتقي 
الثلاثةالخلفاء رأسهم وعر خالفهم من وتكفير :ولايتهم والقول 

تزعمكما لأنهم أجمعين عنهم اف رصي وعثمان وعمر بكر أبى 
بنعلي من الخلافة اغنمبرا أن بعل وارندوا كفروا قد رواياتهم 

أذبرون ولهذا أجممن، الصحابة عن اض رصي طالب أبي 
لمالعمل يقبل لا ;فقدانها وأن الممل لمول ثرط الولاية 
الأنواربحار كتابه في بابا الجلي عقد ولهذا كان، مهما 

بالولاية(؛؛،.إلا الأعمال تقل )لا بعنوان 

سْالجلي مخح وقو ،■، irt/Tالكافي اصرو تحاب اننلر )١( 
.orol\yالنول عراة محاه في الرواة 

.٣٦٣٣انمانة الأنوار كاب اّنلر )٢( 
:١ • »_Y الإمامة، عقاند محابه غي المغلغر رصا او محتبنهم ينول )٣( 

بها.بالاماد إلا الإيمان يتم لا الدين أصول من أصل الإمامة أن نمتد 
فىالثمانية الممادر احد بعشر ذكور الوالكتاب لأأإ\'\'د انظر )٤( 

٠عنرية الإثص عند الحدين' 



ءانامرذاص>رباش•؟

الموهيين:وأمهات الصحابة في قيدتهم عه 
وعمكر )أبى الثلأ'ة الخلفاء لعن أن الراضة بتي 

كماا يزعمون كما الق عند القربان أعفلم من ه؛ وعثمان( 
أميتهمون كما ، وحنصة(؛ )عاننة يق النبي زوجات يلعنون 

وحفصةعاتنة يتهمون كما ، بالناحنة وهإ عاننة المؤمنين 
إلاالصحابة بقية ويكفرون يلعنون وكذا ؛، ه النبي بقتل 

عنارتدوا ند الصحابة أن ويرون منهم، عثرة أو سعة 
هت.النبي وفاة بعد الإسلام 

عشريأ:إئتى شيعيا يكن لم من في عقيدتهم لح 
؛ijJاستناء بلا لمين المؤلوانف جمع يكفرون الرافضة 

اللبنأمحول معرفة في اليمن حق كتانه في شر ب-اف ذكر 
اتقتالمفيد الشيح قال فقال: ذلك، على الإمامية اتفاق 

مارجحي الأئمة من أحد إمامة أنكر من أن على الإمامية 
محقصال كافر فهو الطاعة فرض من له تعالى النص أوجبه 

أنعلى الإمامية اتفقت أحر موضع في وفال المار، في للخلود 
عندتتيبهم يأن الإمام على وأن كفار كلهم المدع أصحامح، 
منتابوا فإن عليهم، البينان وإثامة لهم الدعوة بعد الممكين 

المرضالد لود الحق اجفاق كاب في نرص منمي لمحا، انتني )١( 
.rrUisالمتري 

الدينلزين \ ٣٦0إالتقديم محقي إلى المتمم المراهل كاب راجع ، ٢١
الاّراواطيالمض.

اكلانى.لجاح m( المي نتل كاب)من راجع )٣( 



•حزباش«آص تعرف ماذا 

الإيمان،عن لردتهم قتلهم وإلا الصواب، إلى وصاروا يدمهم 
الارل١،.أهل من قهر ذلك على أحدهم مات ؤإن 

فقال:كافر الحق لأهل المخاك أن ، البحرانيُ يوصف ذكر بل 
الكمار.حكم حكمه يكون أن فيجب كافر الحق لإمحل المخالف إن 

الشيعتمحلواف حميع على الشيرازي محمد شيخهم حكم بل 
امأقسائر وأما ت فقال بالمارى وشبههم بالكفر عشرية الإثنا غير 

كفرهمعلى كثيرة نصوصي دلت، ففد عنرية الائنى غير الشيعة 
كمنكان إماما جحد من أن على الدالة التقدمة الأحبار من ككثير 

الأسلأم؛؛،.أهل بقية كفر ويرون ؛، ثلأثة١٣اك ال1بم إن قال: 
رجعةأي الرجعة بعقيدة ويقولون ٢، ويومرن 

القيامةر٦،.قبل الأموات 

.١ ٨ ٩ آ/ ثبر لعبداه الدين اصرل معرفت فى الشن حق )١( 
.٨٥ص صبظ u١ص يان في الثاقب الشهاب كتابه: ني )٢( 
لبقيتتكفيرهم حرل رللمزيل النيرازي لمحمد الفقه موصرعة )٣( 

لعمرموتكفيرهم عشرية الإثنا )النتعة كناب انظر لمين المطراتف 
فيالروايات عشرات ذكر ص الثانية( )الفة السلفي لعبداش المهين( 

الملمين.لطواض تكفيرهم 
البحراني-ليوسف الناصب* معنى بيان في الثاب *النهاب كتاب راحع )٤( 

- ١٤٩عدد ااالأم.اناا مجلة في اض نمر حسن ال نوليلك 
الإسلامعلى الوهابية الحركة تحبرا ان شل رلأ امآذار/هبمبمام: 

بمهابصزح التي التكفير -ابات حعلأحد وهدا الإسلامية( المحرة وعلى 
حميعا.للملمين تكفيرهم في عشرية الاثنا الشيعة 

القزرض.لجراد اكةْ حران ءلى اتلة ءالأدلة كاب ^ )٥( 
لاعاماي،الرحعهء على بالبرهان الهجعة من ارالإيقاظ كاب راجع )٦( 



ص.رباش.أماذاتعرث 

الثورةنشر تنبني ثيب حركة حزب ء أن والحاصل 
للعالميرها تمد إلى وتسعى الفقيه بولاية مي يوما الخمينية 

لصالحالمنهلقة بها تمن التي الأحداث استغلوا وقد الإسلامي، 
لمينالمعواطف لامتمالة براقة شعارات فاستخدمرا دعوتهم 

الإسلامي.العالم في 

اش«؟»حرب بها يؤمن التي الفقيه ولاية هي ما تأ 
هاأنا شيعية محيامئة و؛دعة دينية عقيدة هى ، الفقيه ولاية 

بالنعامةالأحق أل العقيدة هد0 وتعنى الخمينى، الشيعة زعيم 
نانباوذكون معينة، لشروط الجامع الديني الفقيه هو الدولة ورئاسة 

الولذلك الأنة، على ولاينه في المننفلر المعصوم الإمام عن 
الذيالديني للولي الرجؤع إلا شيء معل او أمر استصدار يجوز 

المنتفلر.المهدي الإمام عن نيابه مرشدها ليكون الأمة تختاره 
أيضاومياتي معنا وبق الخميني، ولاية تحتر نشا اممه وحزب 

مرثدالدينية الولاية في ويتبع الجوهر إيراني انه الحزب تصريح 
الخامنثي.علي ت بعده من وحلفه الخميني، الإمام الإيرانية الثورة 

الإسلامية٠ارالحكومة كتاب من المقتهلفات بعض وهذْ 
الفقيه!ولاية وعقيدة مبدأ الخميني فيها نقر والتي 

أقالرسول كان كما الاس على الحجة هم اليوم •افالفقهاء . ١ 
اضفان طاعتهم عن يتخلف من وكل عليهم، حجة 

أذلك١١ على ويحاسبه يواحذ،0 

الإمامتراث ونشر ننفليم مرّة طبعة . الإسلامية الحكومة كتاب ]١( 
١٠ ٠ ص٩ - الرابعة الطبعة - الخمٍنى 



اش>؟>حزب ص ماذاتعرف 

كانبعدم ومن جميعا، للمؤمنين ولنا الرسول جعل واف ، ٢
اكرعيةأوامرهما أن ولاينهما ومعنى وليا، الإمام 
موجودةوالحاكمية الولاية هذه نفس اأجمعب، في نافذة 
علىالقفيه ولاية أن هو ؛ واحد بفارق الفقيه]![ لدى 

أوعزلهم تعليع ببحيت نكون لا الأخرين الفقهاء 
الأ'هاليةا'ناحية من اوون متالفقهاء لأن ، أ نصهم 

يليفإنه عائل، عالم فقيه الحكومة تشكل بأمر نهض ارفإذا — ٣ 
وألهعليه الله صلى الّبي، بليه كان ما المجتمع أمحرر من 

ويفرا،له سمعوا ان الماس على ووجب منهم، 

الله:قفل حين محمد يد الالعفلمى الله آية مرجعهم يقول 

بمقتهشرعيه للأشياء تعش الذي الرأي هو الفقيه 'رأي 

الغنيهولاية ممدة حبة فإذ وإلا العيون، غي الرماد لدن الفارق مذا )١( 
باسمنعل للتوصتار -، زعمهم حد على - المعصومين لولاية امتداد أنها 

شريعتمداري،العظمى  ٠٥١آية بعزل، ينوم فلماذا صادقا الخميني كان لو )٢( 
اطهآية بعزل نام ولماذا ا عنه العلمية والألقاب الدينية الرتب بإسقاط ونام 

رهينوجعله متنلري، علي I الوقت ذلك في الخمتني ناسي، المفلمى 
إلىونهوا الفقيه ولاية على بالاعتراض قاموا لأنهم هل ا الجبرية الإقامة 

وحمرهاا؟تقنينها ضرورة 
الخميتىالإمام تراث ونثر تقلم مؤسسة طبعة - الإّلأمتةا 'المكومة كتاب )٣( 

.٧٤الرابعة._rU_ .الطيعة 

الإمامتراث ونثر -ضظيم مزسة يعة - الإسلامية، كتاب،المكرمة )٤( 
._TUِ الرابعة الطبعة . الخميس 



اللم،؟■حزب صر نعزف محادا 

أنوكما ه، النبي ناب هو والإمساء الإمام، عن نائبا 
أولىغالإمام ، أنمهم,من بالمؤمنين أولى ه الض 

المؤمنينأولى محو العائل والغميه هم، أنفمن المؤمنين 
أنفسهم١٠من 
الفقيهإمضاء من تنطالق الأمور كل شرعية أن "فالواقع إذن 

لها\ى.

 . ..

اض•حزب تحاب عن رملا' مرا■؛ اث قفل حين لمحمد الفقيه ولاية )١( 
(.٦١ص مغايرة، رزية 

صرمغايرة* روية اث حزب 'ا كاب عن )ذقالآ ٢ ص1 المابق المرجع )٢( 
(٦١





اش«؟*حزب ص تعرف مادا 

نزاعاتفي التدخل دون عليه تمر التي الأوامر فنط يهتم الحزب 
والشميت،المقاتلة قاعدته توسثع على وساعدته صيقة، داخلية 

فهمله وأحالصهم ولاءهم وصمن وحاجتهم الناس ولاء فاتنرى 
آلافسة حمللمقام النهرية الأجرة اا؛اإغت وقد منهم، وهو منه 

لبنانفي مقاتل تقاماها أجرة آعالى وهي ا، ر لبنانية ليرة 
الكبحبهدف راحوا )أمل( مقاتلي أن لدرحة ، ١  ٩٨٦عام 

•®؛lUحزب فى للانخراط الحركة صنوف يهجرون 

طريقعن _ ألإيرانية الحكومة أن بالذكر الجدير ومن 
عنتنتح الي ائر الخكل بدفع تكنك، ند - اف حزب 

وتعهدتالأخيرة، الحرب في لبنان على الإسرائيلي الهجوم 
ذلالثح.شابه وما المنازل ببناء 

مبالغبدفر الله حزب باشر الأول؛ اليوم فمنذ وبالفعل 
لبيروتالجنوبية حجة كالما الشيعة مناطق في للمتضزرين 

لكلوتأنيثه منزل امتنجار أجل من أولى، كدفعة وغيرها، 
المدمرةالمنازل بناء يتم ريثما ، متفزر 

...

وارتفاعها.اللبتاب الليرة نوة رنت ر وذلك )١( 
،اش حزب دولة وانظر• ، ٢٧١٠٠٣لبنان. في الرئة الحروب ت كتاب )٢( 

.١٣٦-١٣٥ص

٢١ شمة تعويضات *دفع ائته ب ح•" أن اللندية الحياة جريدة في حاء )٣( 
مساعدةإليها سفاف أور كماعدة دمر مرل صاحب لكل دولار ألف 

،آم.وا/\>/أ،الإءمار»الإعادة 



أ• اش حزب * عى ماذاتعري، 

امحزب|هذا فروع أو أحزاب هناك 
الإسلاص؟

العرسةوالجزيرة الخليج دول في اث لحزب فروع هناك 
'ومنها المنهج، وينفس العقيدة ينفى كلها 

عدةنامت إيران، في الثيعية الثورة انتصار بداية مع 
أحلمز وذلك الإيراني، تابعة الخارج في أحزاب 

المناطق.مختلف، في الشيعة خلال من الإيراني النفوذ توسيع 
اتجهت؛ المدرسي لهادي التوجيه تم الحرش وفي 

طهران.ومقزها! ا البحرين لتحرير الإسلامية 
علىوهمي •، أهدافها فيه تسن بيانا بدايتها في وأماررُتح 

التالي:الحو 

حليفة.آل حكم إسقاط ء ١ 



اش>أص،حزب محاداتعرف 

إثران•ش السض اكررف للنظام موافق شيعي نظام إقامة - ٢ 

الخليجي،التعاون مجلس عن البالي استقلال تحقيق — ٣ 
١لإيرانيةل١/بالجمهورة رربطها 

منالمجلات " ٣٠عددأ ان إيء من نمير الجبهة وكانت 
وكانوغيءرها، الرسالة٠ وءالثورة الثاثر« اراتس أمثال: 

مرهون.عيسى الجبهة: قي الإعلامية الدائره عن المسوول 

فواعدأحد الأحض،اءيلأ الحسيني ءالمندوق وكان 
الجبهة.هده ومنطلقات 

الإسالآميتالجبهة من سيق الشيعة قام  ٢١٩٧٩نهاية ومحي 
مLتلاهراتوافقت الخي المظاهرات ه هن بتظيم البحرين كحرير 

قامتا الحناق تضييق نز أن وبعد القطيف، في المودية سيعة 
الحكومةفقات البحربنية، المخابرات قادة أحد باغتيال الجبهة 
الجبهة.أعضاء من عدد واعتقال عليها الخناق بتضييق 

وبدأتمؤقتا٠ الظاهرات عمل الجبهة أوقفت ذلك بعد 
إلىالأسلحة بتهريب ففامتآ قائمة، انقادبية لمملية بالتحضير 

فلا-?البحرين، في ياب الوالجماعات الحركات ت في اننلمرها ]١( 
•١ ٠ ٤ - ص؟؟ ■، المدترس 
سأف وب الأسلاب، والساضت والحركات الأحزاب 
آلحكم إسقاط ت البحرين لتحرير الإّلأمة للجبهة المرحلية الأهداف 

الثورةمسرة صمن السابع منشورها في ذلك أعلنت كما • ا حليفة 
الإّلأبشاس•



اش•؟٠حزب ص تعميا ماذا 

بمائةالجبهة قامت م  ١٩٨١عام من مبر ديوفي ا ال^حرين 
الحكم،على الأjئJالآبيه المحاولة بتنفيل المدرسي تفي محمد 

علىالقبفس البحربمية الحكومة وألقت ا العملية هدم إفشال وتم 
أصحابها.بمعاونة قام أو العملية هذه باشر منهما  ٧٣

الجبهةلقادة احتملع عقد تم الثمانينات مننصفح وفي 
المخابراتفي المؤولين مع البحرين لتحرير ادمية الإم

تحتللجبهة العسكري الجناح إنشاء على الأنفاق وتم الإيراية، 
البحرين.- الله حزب امم 

عليمحمد الشيخ كلف الحزب، هدا نشأة بداية وفي 
-ا البحري• لتحرير الاصادمية للجبهة الخام الأمين - محفوحل 
االبحربمي الله لحزب بحريتي ثيعى آلاف ئلاثة بتجنيد 
)عبدآلأمبرهو الحزب هدا وزعيم ا ولبنان إيران في وتدريبهم 

ملمان(.رعلي الأن وخلفه الجمري(، 
لتحريرالإمالآ٠بة الجبهة زعيم - المدرسي هادى أذ كما 

محمدوكذلك ا الحزب لهدا والداعم المرسل يعتبر - البحرين 
واكظيرقاللوجض الدعم في كبير دور له المدرسي، تقي 
الحزب.لهدا 

الفننلأحداث والترتيب بالتغتليط الحزب هذا وبدأ 
المهمة.والمرافق المناطق بعض على يهلرة والالبلد في والثورات 

العربية،الجزيرة في والمعارصة الرمحلنية الحركة تطور )١( 
م.١٩٩٦/٦/١٥حريدةالأيامت وتحركاته الحزب هذا نثاط في مثلا- - انظر )٢( 



الذه|؟>حزب ين ماذانعر؛ف 

علىانقلاب عمل هو الحزب، لهدا الأول الهدف رنان 
الشّصانمنرى للنظام وموال موافق نظام إحلال تب القائم الظام 

إنت قال والدي روحاني الته آيه به صرح ما ذلك ويؤكد إيران، في 
الإّلأم؛ةأنإإيران جمهورية من جزء وهي ا لإبراز تابعة الحرين 

١٠١٩٩٤عام في به قام ما الحزب؛ هذا أعمال أيرز ومن 
بأسماءيتسنى وكان نغب، وأعمال ومظاهرات ثورات من 

البحرين.،أحرار وحركة المباشر، العمل مقلمة مثل؛ مختلغة؛ 
ينيلما ترجع الواقع ؛ي أنها إلا لب، الالوطن ومنظمة 

البحرين،.- اممه •حزب 

نى!المالجديد الحزب في انصهرت كلها الأسماء وهده 
الاهتماممع سلمان( )علي بمائة الإسلامية، الوطني الوفاق جممة 

والتننليميالعكري العمل وترك والإعلامي، السياسي بالجانب 
البحرين(.- اض )حزب نى والمللحزب العكرى الجناح بيد 

البحرين،أحرار راحركة الأحر باممه الحزب هن.ا كان وند 
البحرين،•صرت باسم لندن في الأول منزْ في شهرية نشرم يصدر 

هدهوكانت ، أحباره فيها وينثر وأعماله، وأهدافه مهلالبه فيها بنن 
وفيوالحانية، الأجنبية المقلمات بعص من دعما تتلقى الحركة 

طريقعن عليها حملوا التي الدعم ميالغ أحد يفدر التقارير أحد 
٨' من أكثر إلى التحارنة( )منبر ئى يكان والذي لندن في منبرهم 

الدقالنهج يجعل أن البحرين، - النم حزب ويحاول دولار، ألف 

ص٠٩٩ المالير'س فلاح ا البحرض ر ألباب والجماعات الحركات 





النم•؟حزب I ص ماذانعرف 

وذلكالدولي، المعارض ومركز الوطني، المحرض والبنك 
للدولة.الأنمادية الحركة شل بهدف 

طهرانإذاعة كانت السنة ط، من الأول المصف وحائل 
والطعناكولة على التمرد إلى وتدعو والبلابل الفتن تثير تفتآ لا 

وقراراتها.ربها في 

الخكةوف دعرة عن أعيت م ١٩٩٦/فرابر/١٣ففي 
وفيإ القائم الأحد من ارا اعتبيومين لمدة التجارية 

القائم!الفطر بعثي الاحتفال لعدم الإذاعق دى ها/ءبرارر/ا"؟؟ام 
إلىالبحرين مواطني سأبمبمام في ^، Jipiكما 

االأضحى بعنا الاحتفال وعدم المدني، العميان 
يومالإذاعة فناك الممافدة، نفوس التثير وبدأت 

تقاومأن ستقلع لن البحرينية الحكومة أن م ١٩٩٦/مارس/٢٢
!البحريني الشعب مطالب أمام 

الحكم،نغتام ؛قلب، الشيعة( )مطالب يقصدون بدلك وهم 
إيران.دولة غرار على أخرى، شيعية صفوية لدولة وتحويله 

ارالأنباءصحيفة أعلت فقل عليه؛ يدل ما ولهدا 
واخذبشراء قام ند الكريتي( اذ< )حزب أن الك_ويتيةاار'ا'أ 

البووزب ولا الغيم، بب الاحتفال عدم إلى تدمحو لا ببما )١( 
أبىيد على الخملماب بن عمر بمقتز الاحتفال ئرقف ولا المجرصى، 

الزعراءا.ُرحث ّمونبم: والدي المجرس، لولوة 
ْلهران.ياذائ الخاص الأرثبف راجع )٢( 
م١٩٩٦•١/منوا)٣( 



اللم•؟•حزب ص >اذاتعرت 

بنهربمياونام الكون، في ؛؛،/١^ الجيش حلمها التي الأسلحة 
البمسا•اث رحزب إلى 

السلطاتمن صدرت التي الأوامر إن ؛ الصحيفة وتقول 
طويلةخطة -؛ Ljrlتضمنت البحرسي( اق )حزب إلى الإيرانية 

أجهزةتهلع نلا بحيث البحرين، إلى الأسلحة كهرب المدى 
أنصرودة وكذلك ، واحدة مرة خيوطها اكتشاف البحرينية الأمن 

مممزقة.أماكن وفي مخابئ عدة على توزيعها يتم 
-المقوى كاظم أحمد علي فدمه: الدى الأءتِاف وفي 

إفيه يقول - البحريني الد حرت تنظيم قادة أحد 
أحمدالإيرانية المخابرات صا؛هل مع ١حنتماعا عفدنا 

الأسلحةكهرب فكرة علبنا ْلرح الاجتماع هذا رفي ثريفي، 
البحر.طريق عن البحرين إلى 

وقال؛الخياط، حن جاسم المهم الأمر هذا أكد كما 
ثريفيأحمد الإيرانية المخابرات صابهل مع حطة وصعنا إننا 

الr*ءرير،•إلى الأسلحة لتهريب 

نظامنلب هو الهدف أن الخياط جاسم ت الملهم وصرح 
ثيبحكرمة ؤإيامة المكرية، بالقوة البحرين في الحكم 
لمعسكرأرمحلت دفعة أول أن أبقا واوصح ، لإيران موالية 
المخابراتصابط طريق عن كانت طهران نمال في ءكرجاا 

•وحيدى واللواء ، صادق آل رصي محمد العميد الإيرانية 

عباس؛ الخطيب نام التحريمي التعبوي الجانب وفي 
إلىوتدعو الخض على تحزض خطب، بالقاء حبيل أحمد علي 



اش،<آ■حزب عن تعرف محادا 

تحتلتندرج مجموعات يتشكيل ونام الدولة، صد الوثوق 
•الحرين١١٢- الد حرب 

هذافى كبير دور حسين عبدالوهاب ت للمدعو كان كما 
يعالتعامل كيفية في للحزب دروصأ يلقي كان حيث الحزب، 

المحرحة،الأسلة مواجهة وكيفية ط المحققين ومع الأمن رجال 
الدولة،على الاحتمار والشحن الجماسمية التعبنه وهلريقة 

الزعمومن منه الأوامر يتلمى حمل عباس الخف وكان 
الرياش.محمد ت اسمه نحمر طريق عن الجمرى عدألأٌير 

الحرينوالإعلام ١^١، ُجد,، شؤون لذم صرح لمد 
فيتدريان بمجموعة قام قد البحرين في اض حزب أن أنذاك، 

شمالرركرج® معكر مثل - إيران في الثوري الحرص معكرات 
فيصلوعها في إيران على الضغط فلهر أن وبعد -، طهران 

إلىالمجموعات تقل تم البحريحي، اث حزب أحداين، 
لبنان.فى اث حزب معكرات 

لحة،الأمعلى يثتمل العسكري التل.ريب وكان 
وتوصيلجمع وكيفية القس، عن الدفاع وألعاب والمتفجرات، 

؛•تزويرها وكيفية رئة، الالأوراثا وتأمين وجمع المعلومات، 

ينيةالمم والصحف البحريرن، تلغزيول إرثسف ر هؤلاء اعترانات راجمر )١( 
الوتت.ذك في والمرية 

بقيةوكذلك حليفة، آل حليفة ين محمد الشخ الداخلية وزير تصرح من )٢( 
آنذاك.البحرنية المهحف 





؟الله. حزب * •_ ماذاتعرف 

المواليةوالجممات للجهات المباشر غير والدعم المناطق، 
لإيرا0ا؛

وتنكلتهينة إعادة عن الأمنية التقارير كشفت بل 
فيلعناصرْ تدريبية كرات معوإقامة البحريناا - افه حزب زرا 

طهران.قرب علي* الإمام 'ثكنة 

شخصياتبعدة ممثلا' الالبساني اس'" ®حزب اجتمع وند 
فيالشيعية القوى وبين بركات عكرم ينهم: ومن فيه، نائبة 

الحواراتودار بيروت، في ثم دمشق، في وذلك البحرين، 
نوميعبهدف السيامي العمل وتنغليم الشيعي التحرك حتلة حول 

ارحسنوتعهد البحرين، في الإيراني والنفوذ السعي التغلغل 
المشروعلمراصالة البحرين في الشيعية القوى بدعم الدار نمر 
؛.أ أحله من والعمل له الوصول يبغون الذي 

دوروتفعل ، الاقتصادي النرذ توسع هدف إقرار تم كما 
علىللسيطرة ، معهم والنراكة بدعمهم وذلك ، ألنيعة التجار 

الأساسيةالمواد لبعض الأعمال بعض واحتكار الاقتصاد، 
أجديدة تنازلان على للحصول صغهل كورقه دللتا لاستخدام 

المشاركةوتنشيعل بدعم الإيرانية الاستخبارات تقوم كما 

البحريالأبمام صبة ، ٢٢٠ر/أ• ّا/-س-تمب_إيلاف مرنح )١( 
٤٢٠/ب٠مر/ م.٠٦

٢٠/'١١ل ٥ ٤ ٥ عود ، الوشمجلة )٢(  م.٠٦/١
.٢٢٠ ٠٦/سبر/TV، ١٥٤٣عدد اليربي® الرش همجلة ، ٣١



_■؟•حزب س ماذاتعري، 

النيصازيد وحند المائة، الانخابات تى الايجابه الثيب 
الطاتفةصالح في تكون تنريعان لفرض المقاعد غالمة لحعد 

الفارسي'النفوذ في ورغباتها إيران لمصالح الموافقة الثيعية 
/والعرنىر الخليجى المستوى على المقوي 

حا/امحري/ءددالعري، الوض يبملة ت0 



اس•؟؛حزب ص تعرف ماذا ٠

للسلطةوتوليها إيران في الحمينية الثورة ؤبام بداية مع 
 ،Uبالقيامالمعودين، في لأتباعه الإيراني الظام أوعز ، ٢١٩٧٩

التحريضهذا تسنب مما ا القائمة المعودية الحكومة صد بتررات 
٤٠عام المتلف ش الشيعة ثورة ني يما قيام ني  حيثاه، ٠ 

قائدناحسبني، ءرميدونا مثل! رالهتنانات، الشعارات بدأت 
وخالدة.فهد ااوسقهل العودىاأ النظام ويسقتل حمينيء 

بينالمنسجم والتواصل الخميتية، الثورة بروز حادلط ومن 
بانشاءإليهم عهد فقد المعودية، في الثسارمة والقيادات إيران 

االمنار حسن الشيخ؛ هو ومنظرها مرشدها يكون منعلمة 
أباسم المقلمة هذه تسمية وتمت 

العربيةالجزيرة لتحرير الإسلامية الثورة منظمة 

فيالإسلامية الثورة بمنظمة بعد فيما نسمّى وصارت 
العربية.الجزيرة 

فى!تتالحكى المنظمة هذه أهداف وكانتا 

العالمفي تعييرها وتمهيد إيران في الإيرانية الثورة حماية — ١ 
الإسلامي.

الإسلاميالحكم من )المعودية( العربية! الجزيرة تحرير — ٢ 
لإيران.موالية شيعية بحكومة ؤإبدالها تي، ال

الأسادمة،والجماعات والحركات الأحزاب 



الله|«؟>احزب -ص تعرف مادا 

الأنفلمةوبقية السعودي الحكم أن ترى إذ 
كافرة,ءلاغوتيق الخفجية! 

الإيرانية،الصبية الثورة ْن جزءا نمها المنظمة وتعتبر 
_تالمنفمه ومنظر مرشد - الصفار حس الشيخ يقول ولهذا 

التيالأهداف بحجم كثيرة أشياء إيران ْن ون'تويإ نطالب 
الثورةرفعتها 

يتطلبذلك فإذ إسلامية، ثورة كحقيق أنه المنظمة وترى 
تشروط ثلاثة 

بحسثالخارج، من المطلوب الدور وأداء القيادة هجرة — ١ 
وموساتمنظمات وحول مع حرية، أكثر مكان ينونر 
ومعنويا.لوجستنا المقلمة هذْ تدعم أحنسة 

بالملاح.إلا اتي لا الممة الثورات قي الخم ٠ ٢ 

وأهدافها.للمنظمة مساندة متعددة جبهات بناء ء ٣ 

نمدمشق، في فترة واستقرت إيران، المهلة مركر وكان 
لندن.فى أحيرأ استقنت 

وذلكا ١لإسالآميةاأ بااالثورة المعروفة نشرتها تصدر وكانت 
الميلادية.الثمانينات في 

الأمموأذ الخجلة، واسم المنظمة اسم لصساسية ونملرآ 

الأسلاب،والجماعات والخكات الأحنف 



>ضباس.أص ماذانعرف 

بعضفي نرلا لهم يجعل ولا مصالحهم يخدم لا هذا 
٠١٩٩١وبداية  ٣١٩٩•عام نهاية نكنيكتا تفزر فقد الأوساط، 

إلىالعربية" الجزيرة في الإّادمة الثورة "مغلمة من تغييرها 
العربية".الجزيرة في زالثيعية[ الإصلاحية ءالحركة 

ب:وإبدالها الإّ،لأمية"، "الثورة ننرة إيقاف م وكيلك، 
العربية".الجزيرة ٠مجلة 

تقومالتي الكنب لطباعة المغا*؛ *ادار بانئاء قاموا كما 
*ادارتنوم كما المسمودى، المجتمع صال والحريقس بالأفراء 

لإرسالهاوالمعلومات؛ التقارير بإصدار المهلة من بدعم الصفا" 
تحغلىالمنظمة ت، كانحيث واليهودية، الغربية للمننلمات 

الغربيين.البرلاريين مع وثيقة يعلاقات 
عدد،اكادنين قرابة المربية" الجزيرة *امجلة من وصدر 

المجلةوكانت ، ٣١٩٩١٠متهم، حتى  ٣١٩٩١يناير من ؛ل.اية 
تريدوالتي، الأحسة، المقلمات من محدود غير بدعم نحظى 

الأمنوزعزعة خلخلة وتريد الإسلامي، المفنام من الانتقام 
المودية.في البلابل وإثارة 

ومديرالحسن، حمزة هوت الجنة نحرير رئيس وكال 
موسى.الأمير عبد : تحريرها

جبهاتإنشاء هو أهدافهم تحميل طرقا من لأن ونظرأ 
الإمالامتةالثورة *رمنفلمة أنشأت فقد مينالمهم، كحقيق متعددة 

تكونأن وفصلوا الإنسان، لحقوق لجنة المربية" الجزيرة فى 
لتواجدالأمريكي، بالنظام أكبر بشكل ومرتبهلة عنهم، بعيدة 



>حزباش•؟ص ماذانعراف 

ضادبالمظمة، المرتبطت واليهوديت الأمريكية المنظمات من كثير 
•آخر مكان ني أرى جهه تكون أن عن 

الخليجفي سان الإنلحقرق الدولية ''اللؤنة ! بانثاء فقاموا 
"Arabia moniter"مجلة اللجنة أصدرت وفد المييةاا، والجزيرة 
المنبهالمقادير كابة يم والي الانجليزية، باللغة الماطنة 

أفكارعن العبير عن قفلا والأفراء، والمبالغة بالضخيم 
الثورة.منظمة وأيدلوحيا 

اكايب،،جعفر واشنتزز: في اللجنة على يشرف وكان 
فيباعاسه الجيران وصادق لدن، في جمين بو يقوم كما 
فيالفاعلين العاملين من يم،® ال٠'ترفيق وكان اللجنة، إدارة 
الشيعية.الإصادحية للحركة العام الأمين وهو اللجنة هن-ْ 

الجزيرةفي الشيعية الإصلاحية الحركة في العاملين وأبرز 
تهم مابقا العربية( الجزيرة في الإصادمئة الثورة )مقلمة العربية 

الحركة؛ومرني ومنظر مومر الصقار. حن — ١ 

للحركة.العام الأمين السيف؛ ترفيق — ٢ 
العربية®.•الجزيرة مجلة تحرير ريم الحسن. حمزة — ٣ 

للنشر.الصفا دار عن المؤول الخويلدى. ميرزا — ٤ 

وقوادإبراهيم، وحبيبح سلمان، عائل ت أمثال من وغيرهم 
المزعل،وعيي اليلاد، وزكي الحين، ومحمد إبراهيم، 

الميم،.وفرزى الجبران، وصادق اكاببح، وجعفر 



اش«آ••حزب ص تعريا محأذا 

وضالحركة ين الأفاق م  ٢١٩٩٤-  ٢١٩٩٣عام وقي 
مكاتبإقفال على الاتفاق هع الأمر وتسوية عودين، الالحكومة 
وإنهاءعنها، الصائرة المجادت وإغلاق الخارج في الحركة 
بينالهائمة العلاقات وقطع الخارج، في السياسي الشاحن 
الهادئوالانخراط والأحنبية، اليهودية المقلمات وبين الحركة 
الحكومة,ات والمونالمجتمع في والفاعل 

حشتنها،على الإيرانية الخمينية الثورة لانكثافج ونظرأ 
الخطفة،فى السيامي النفوذ تريد ثعوبية ثورة إلا ليت وأنها 
فقدوالماصة.٠ الدين محي التقية مبدأ على يمشون هؤلاء ولأن 
داخلفي منهم المطلوب الدور ليودوا العودية إلى هؤلاء رجع 

اإخوانهم بدأه ما ليكم-لوا الخارج في منهم عدد وبقى الدولة، 
,شيعتهم عنه انمهلمر ما على وليستمروا 

ألمع الداخل، في -اتهم مخاءلهلينمدون يزالون لا وهؤلاء 
الطائفمةعر القاتم الماسي الماط إغلاق عر لاتفاق ام 

العنصري.والقوي 

احتفالر الصفار حن به صرح ما أعمالهم؛ آخر ومن 
من ٢٢< ٠ ٦ عام من أكتوبر نهر في المطيق مطفة في شيعي 

اتوالم أخرين عن مملا المصالحة، اتفانِة على ونعوا من بعض منهم 
الأحنسةالمنفلمات من بدعم الخارج في مشروعهم لإكمال، أمحلا 

أحمد،آل علي : الخارج في الموحولين مولأء ومن واليهودية، 
السعودىبالثان متصل هو ما كل صد الأجنسة المنغلبمايت، مع المتعاوؤ، 

الإسلامي.



اش،؟•حزب ص تعرف محادا 

التوجهدامت السيعية للمطالب سمتجهب لم إدا مبطن تهديد 
قامما إلى تلمحا ا الثبش الداخل في امجار احداث الصفوي 

١٤٠عام الشيعة به  هاوص ه ١ ٤ ٠ ٧ عام مكة واحداث ه، ٠ 

الححاز«.اس ا}حزب العسكري لجناح اه 

تم( ٣١٩٨١/عام )نقرسا الثماسات من الثاني المنتصف في 
الجزيرةفي الإسلامية الثورة لمنظمة العسكري الجناح إنشاء 

هداوكان ، الحجار الله بحزب سميتها على وايفق ا الٌربية 
معوالتنسيق عودين، الفي الإرهاببة العمليات يتولى الحزب 
الحح.أيام في والفتنة الإرهاب لعمليات الإيراني الثوري الحرس 

النردفص الم طريق عن الحزب هذا تثكيل وتم 
احمدإ الإيراني المخابرات محابط بإشراف الإيراني، الجمهوري 

فييدرسون الدين المودسن الشيعة بعض تجد وتم' ثرتفي، 
الإيرانية.ااذم« 

المياسةالمرجعية على والنزنع التوجهات لاختلاف ونظرأ 
فيأطراف بجن شخمية ممادمات قيام مع المرئية، في 

الجزيرةقى الإسلامية الثورة *امنفلمة و الحجاز• الله 'َب 
الضابطبإشراف إيران قى المننين القادة نزر فقد المربية• 

وببنالحزب بين التنريق بنم ان ثريفي أحمد الإبراني؛ 

ولأنالسعودية، الدولة بثرعية لايرمون هرلأء لأن ب)الحجاز( نميته نم ؛١( 
هذاأل مع )الحجاز(، امم مودية العر يطلق كان رالخبى، أمامهم 
الشيعة." ٢٠ؤيتبرورن صنت، الحجازيين وأن خصوصا دتيقأ، ليس الأصم 



الله-؟■حزب ص نمرق ماذا 

الحجاز.اقته لحزب العسكري العمل امتياز إعهناء ْع ، المنظمة 

الحجازافه حزب من أقراد قام - ٥١٤٠٧عام حغ نفي 
قصدواكبيرة مظاهرة في الإيراني الثوري الحرس مع والت،عاون 

فيالفتنة وإئارة العامة، الممتلكات وتدمير الحجاج قتل منها 
.الممدصةل والأماكن الحرام السجد 

استعمالفي الكويتي اف حزب عع يالتعاون قاموا كما 
تببمما ، المكرمة مكة في المعيصم نفق في السامة الغازات 

الحرام.الله بتت حجاج من المئات وقتل جرح في 
أفرادقام الموافق بم/آ/با؛اه -اريح وفي 

سكنيمجمع في صحم صهريج بتمجير الحجاز الله حزب من 
ثمالجمع، عنل. الشاحنة هذه بايماف وذلك الخبر، مدينة في 

الصهريج،انفجر دقائق ارع وبعد ا مرافقة سارة في الهروب 
الصاخ،هاني ت والمتعاونين العملية لتالك المنفيين أبرز ومن 

اليعموب،ؤإبراهبم الشويخات، وجعفر النصاب، ومصتلفى 
ويعتبر- المغسل وأحمد الناصر وعبدالكريم الحوري، وعلي 

فيالأحداث هده في الإيراني الجمهوري الثوري الحرص توزط في انغلر را، 
صْوا.كاتزمان، كبمث الإيراني، الثوري الحرس محاب: 

بمثاركت، ص١١ للمغربيt النبوية، الأتار كاب؛ صاحب صرح ومحي 
الأحداث.هزه في الإيرانتتن لجانب العودين شيعة 

فيالإيراني النظام اعمال المربية الدول حامعة وادانت صزحت وأيضا 
التهديداتمئة وتدلك اه،  ٤٠٧حج في اننغب رأعمال المكرمة، مكة 

الدولجامعة قرارات في: كما المربب، والدول الخلمح لدول الإبراية 
هآ/خ/سا،ام(., تغ.ع .  ٤٦٩٠المرية.)ق 



اللم«؟ص.■حزب تعرف مادا 

تفجيرعملية ونائد الحزب، ني العكرى الجانب عن المؤول 
والشيخا الجراش وعبدافه C مغيص آل وحسين _، الخبر مجنع 
السمين.عيدالجليل والشيخ البحار، سعد 

الممرتم ، الخبر في السكني المجنع تفجير عملية يعل 
٠أمريكا طريق عن للعردية تسليمه وتم كندا في الصاخ هاني 

اليعقوبوإبراهيم الممل وأحمد الماصر، عبدالكريم وهرب 
سرربامن الشريخان تهريب تم كما إيران، إلى الحرري وعلي 

منيوم بعد السورية السجون أحد في موته إعلان م أن بعد 
فيفعلا قتل أنه ويقال انتحاره! بدعوى صوريا في عليه القبفر 
إخناءلثتم إيران من يتوجه السورية المخابرات طريق عن الجن 
المكني.الخبر مجتع تفجير عملية معلومات مصادر أحد وإعدام 

-الناصر حسين عبدالكريم ت الحزب هدا كوادر وأبرز 
الحزبفى المادة أحل يعتبر 

ومصطفىالمرهون، وعلي الخلوي، فاصل ت أيضا وهناك 
عمليةفبل عليهم القبفس تم اكين رمضان، وصالح المعلم، 

بأحمدحدا مما الخملية، بهذه القيام ينوون كانوا إذ الخبر، تفجير 
صابفا-.ذكرت الي أخرى. لتجة الخملبة يوكل أن المغسل 

المارك،علي جعفر الشيخ وفادتهم: ;موزهم أبرز ومن 
محولا■،وكان ، الشخص وهاشم الحبيل، كاظم وعبدالكريم 

الحزب.لهدا والداعمتن المنظرين يعتبرون 

والسدبي(الإ—لأم ف)حجة عش حاصلن كلهم الثلاثة وهزلا، :١( 
•الشيعة بين كبيرة علمية مرتبة وبلؤغ إ الاجتهاد بداية بلؤخ عر يدل والذي 



الله*؟*حزب عن تمرق مادا 

سنفلم،الكامل البناء تثكل أخرى مجموعات وهناك 
ولبنانإيران محي تدريباتهم يتلقون الحزب هدا أفراد فإن وللعلم 

الحكوماتامقاحل محي مخمساتبم تنفيذ على العمل أحل من 
،!لإيرازأ موالية وحكومة نظام ويناء الإسلامية، 

ورجوعالحزب، هذا رمرز من كير على للممض ونظرا 
فىالإسادمية الثورة ارمنفلمة من الشيعية المعارصة رموز بعض 

السياسيالعمل مواصالة للحزب تفزر ففد العرJيةأأ الجزيرة 
بإصداريقوم الأن إلى الحزب يزال ولا الخارج، في والإعلامي 

الخكومةومقاومة للعنف الداعية والدعوات التحريضية النشرات 
لهاذ كما ، االسعودية الحكومة من تحريرها على والإصرار 

ؤإصداراتإصداراته ونشر بجمع فيه يقوم الانترنت على موقعا 
الإسادمية.الثورة منظمة 

.ه . 

ذي٤ الثلأناء ، الرياض جريده من اسقاوها تم الواردة المعلومات )١( 
وكتاب:،  ١٣٦٧٩الزود -  ٢٢• ٠ ٥ دسر ٦ - ام  ٤٢٦القعدة 
وثبكة، ٦٠١-  oASjyالأسلاب والجماuت والحركات الأحزاب 
أخرى.ومصادر ، الانترنت، 

٢٢٠\،إم0 في المززخ الحجاز اذ حزب يان طلا: انظر )٢(  ٠.



الثم•؟■حزب ص تعزف م1دا 

نشاةبعد الثمانينات، بدائه محي الكويت( - افه )حزب نشا 
وهميه،ومنعلمات أسماء الحزب هدا واثخد اللبنأش، القه حزب 

صوتلا و لإ الكويتية للجمهورية الطام تغيير ^ ١٧٥١١ت مثل 
لاقواتو الأسلاهيء الجهاد ارمنفلمة و الحره الكويتي الشعب 

نىالمللحزب ترجع وكلها الكويتء، في الثورية المنظمة 
الكويت(- الله )حزب 

الكويتشبعة من بمجموعة الفرعي، الحرب هذا رنانس 
أعضاءمعظم ويرتيقل ، نم في الدينية الحوزة في تدرس كاث 
كانواحيث الإيراني، الجمهوري الثوري بالحرس الحزب هذا 

طريقهعن تدريباتهم يتلقون 
عنمعبر والتي ®ايصرأ مجلة يصدرون كانوا أنهم كما 

المركزطريق عن الكويت( - اض )حزب وأهداف أفكار من حزء 
طهران.في الإّالآسا للإعلأم الكرض 

التحريضيالتعبوي بالدور تقوم المجلة هذه كانت كما 
وتدعووأهدافهم، ممالحهم يخدم بما للقيام الكويت لشيحة 

لإيران.موال شيمب نظام وإنامة الحكم نظام بقلب للقيام 

•٣١- المديرص، د.نلاح الكون، في الثيب الحركة )١( 
دوومحي اث حزب لغررع المؤنسين المتسمن لغالب الأول المجب )٢( 

الدينيةة للدراّالشعة هزلأء ذهاب محي ءفمء مدينة عبر يكون الخلج 
هناك.العلب الحوزة محي 

المديرص،دفلاح الكويت، في الثيمة الحركة )٣( 



الله•؟ءحزب عس تعرف مادا 

بالتفجيرويقوم والقلاقل، النتن يثير الحزب هذا وكان 
البلدعلى ابلرة ليحاول الكرت، في والأخمملاف والاغتيال 

•!-/١^ بهتدين بما تدين أخرى دولة وتكوين 

المحركةمن يتجزأ لا جزءآ الكويت - الله حزب وءايعد 
أنويرى حامنني، علي المفلس اف آية بقادة الإيرانية الشيعية 

.٢١الكوتاالفي له ملكن لا صباح 1ل حكم 
مباركةومنها! إ كثيرة الكويت ثمى الحزب هدا وأعمال 

فيوذلك الشيعي، الدعوةاآ وحزب نفذها التي الاغتيال عملية 
الموتلأمير الأمرى الموكب كان بما م0إص\^ 0^ 

حميعفأغلقتح دسمان، قصر من حارجا الميف لقصر متجها 
تركتحو بالمرور، للخوكب مح يكي المرورية الإثمارات 

يسمحكان مما مفتوحة المرورية الإشارات بين الجانبية الفتحات 
الموكب،بجانب بالمرور الميارات لبعضن 

الفتحةمن الميارات إحدى دخلت اللحفلة، هذه في 
مماانفجرت ولخنها ايفافها، بمحاولة الحرس فقام الجانبية، 

محمدهم و فيها بمن الأولى الحرس سيارة احتراق في بب ت

،٣٢السنة ٠ ام الإم صحبنة عن ادرة اله- الدولية ة جاّّالمجالة )١( 
٣١٩٩٦تناير ، ١٢٣المدد 

اغتسالم والذي الحكيم، باتر محمد همرت آنذاك الحزب، هذا ورتيءط )٢( 
بجوازفتوى المصن ذلك أصدر الرجل وهدا ، ٠٠٢  ٠٣عام المراق في 

رس، أالجنة ويدخل ثّهيدآ ّسكول يدخل قاتله وأن ٠ الكويتح أمير نتل 
ايمحأ.الجة فى كزن الاغشال عملية عر اعد 



*حزبعن ماذانعرف 

الأخرقالحرص سيارة الإننجار ودفع النمرى، وهادى المزي 
الأيسرب، الجانعلى الأمير سيارة تصطدم جعلها مما بنية 
اسثرتو للشارع الأيمن الرصيف ناحية بشدة إياها دافعن 
فيها.اكل ، jl^lبدأّت، حش قللا إلا لنت، ما و محاك، 

منهيينفي تفجير بعملية ناموا ؟ا/يوليو/هح؟ام في وأيضا 
المدنين•من وجرحى قش مخلفة الكون، مدينة في تجين 

الكوذالأمر قوات اعلمن وتاريخ 
لخطنثخصا  ١٢من مكونة مجموعة محاولة أحبهلتج أنها 

جهةإلى ال،كويتية الجوية للخطوط تابعة ^١ ٤٧نؤخ من طائرة 
أسيا.ثرق في معلومة غير 

أصدر ٢١٩٨٨عام من إبريل نهر من الخامس وفي 
طائرة، يخطفألله( )حزيبح لقيادات أمرأ ( محتشمي أكبر رعلي 

وتوجهبانكوك من القادمة الجابريقأا ار الكويتية الجوية الخطوط 
ممية(أآ*،)عماد اللبناني بنيادة الإيراني، رامنهد" مطار إلى بها 

التهحزب حيش في الأركان رئيس بمثابة الأن يعتبر والنتمؤ 
•اللمناش^؛ 

.٥٧١٧عود . الوقت، ذللئ، الكوتة القبر -مواوْ ذللث، -ت 'متكما )١( 
الجامعية\طووحته في اللهي، أصد د.مسعود الإيراني! الباحث، أكد وتد )٢( 

اض(.رحزب تقلم ريتبعون لبنان شيعت مز مم الخاءلنبن أن رالدنحوراْ، 
نموذجا،لبمان في اض حزمحب، - تعددي مجتمع غي محيون الإصلأ كتاب! 

_«rot . TaY.

م١٤٢٧رجب،  ١٧الجمعة يوم الأوط الشرق صعيفة ذكريت، وند )٣( 
=، ٢ • • ٥ U، في ل ١( • ١ ١ )٨ العدد غي ٢ • • ٦ اغطس ١ ١ ١لمو١ننا 



الله.؟حزب ■ ص ماذاتعرف 

مطالبهم،نذضت ولكن في الهبوط حاول ثم 
عبدالتيقتل وتلم قبرص، في لارنلك مطار إلى فانطلقوا 
رميهمانم رأسيهما على الرصاص بإطلاق أيوب وحالي الخالدي 

أطالقحيث، الجزاتر إلى الطانرة توجهت، وأخيرآ لطانره، اص 
الخاطفينسراح 

إؤللاقبذاك الكوسية الحكومة من الد حرب طلب 
العامفي قيامهم بعد مختلفة أحكاما ينفذون سجينا عثر بقعة 

الإأ،لأميااءالجهاد تدعى للحزب تابعة متعلمة بواسطة  ٢١٩٨٣
ية،الرنيالكهرباء محطة واحد، يوم فى ، استهدفن، بتفجيرايتح 

ية،والفرنالأ'ميركية فارتين والالدولي، الكويت ومهنار 

البيةفماتا بين ما اليلاقات تنظيم ررلتة ممغنية( اد )عإلى عهدت 
علىاوا-انى الثر٠٠ مهمة لم تثم وس العراق،، حنوب نى لحأ ال

نفالعام وش العراو، جنوب ض الثوركا الحرص اتخادات مراكز 
الموولضبحص برغمة سورية، بر ل—ان  iPiساد ذوب ، ٢ ■ " ْ 

يةالجنايراني ا هاشمي، مهدي )سيد ام نحتا المرة هد0 الإيرانيين 
•دبلوماسي سمر جواز حاط، 

إنهويقال ■، العراق الصرة ر مغنيه فائز عماد شوهد  ٢٠٠٦عام وأواتل 
إيران'إلى المهدي* مقاتلي سمر ننغلمم عن مزيلا كان 

عادمغنية أن تردد ا الماضي ابرل رخي التدريب، دورات في للمشاركة 
اض،حزب اتمحبارات جهاز ني رفيعة مهمة لم نحيث لبنان إر 

-ص'للبناني اممه جزب وزعيم )الثعلب(. عف نطلق الإيرانية والقيادة 
لقبعلته يطلق اث نصر 

الجارية:الطاترة خهف قصة أحداث حول أيضا وانظر 
.١  ٩٨٨يوليو ٠ ٧ ٠ عدد - الكرت مجلة 

.١٩٨٨إريل -  ٠٨٢عدد - المتقبل ومجلة 





_.؟•حزب ص »أذانعرف 

أهدانهميضمن لا بما يامسة الالمتغيرات تقتضيه ما حب 
ومطالبهم.الامتراسجية 

ائربمحمد ت ومجونيه الحزب هذا قادة أبرر ومن 
ناصروالدكتور عّدالصمز، وعدنان نخي، بن وعباس المهرتما، 
حمال.عتدالمحن والدكتور ، صرحوْ 

هذافي العمل باساف الشيعي الإيراني الفلام بدأ وفد 
علىالإيرانية يطرة الان الأميةر١؛ التقارير شفت كص 

الثوريالحرس معاقل من معقلا' أصبح والذي - العراق حنوب 
نحوللتمدد حالنية قاعدة إلى تحولت قد - الإيرانية والمخابرات 

هذهكشفت كما الكويت، فى الاضطرابات ؤإثارة الكويت، 
إلىأسلحة ب، تهريلشبكات الإيرانية المخابرات بتاء عن التقارير 

الغثانلبعفر يفية تهم تعبثة عمليات أيضا ولوحفلت ، الكويت، 
لإيران.الموالية الكريية الشيمة 

الشيعة.ثز اللين بلاد وانر الكويت، اه كفى 

...

، ١٥٤٠اسمي،سد ارض مجلن 









اش>آ■حزب ص ماداتعرف 

يسجدوصار الكريلائية( )التربة الخارج من له جلب كما 
.^١٢٢الأم للعقاند الخام الأتباع في إمعانا ^١؛ 

)حزبنت ينضوون - وأبنازْ الحوئى . هؤلاء كال وفد 
انفصلذلك، بعد ولكن زبدي، باّى حزي، وهو الحق، 
الذيوهو المؤمن( )الشباب تنظبم وأنس الحزب هذا عن الحوثي 

اليمن*شمال صعدة منطقة في والفتنة المزي باحداث يقوم كان 
وعكريا،وذك;ّبا ماليا الحوثي هذا بدعم إيران وتقوم 

المنإلى الخمينية الخورة تصدير نظير وذلك 
لزيارةلبنان إلى هاب يالن* الحوني قام أن سق وقد 

حتىفيها وائام الخعينات في إيران إلى ذهب كما الله، حزب 
،*)ل  ٩٩٧عام وماطات ءق_، اليمن إلى عاد 

صنعاءفى الإيرانية المنارة طريقة عن الإيراني الدعم وبلغ 
-التقارير إحدى في - المؤمن الشباب وتنظيم الحوني لحركة 

لمغليممبائر دعم بين ممزقة بمني، ريال ملمون  ٤٢إلى 
*صعل*0 في للحوثي الخايعق للمراكز مباشر غير ودعم الحومحي، 

صآُا*معدة، في الحرب )١( 
ذيالخرب انظر■ كب• ني ومنرلاته الحرثي عقيدة حول وللمزيد )٢( 

•كنف فى اليقين الجا ت ممال رأيضا بعدهما، وما  ١٣٣١صعاوة،صهأ، 
الإسلام.مفكرة ٌوقإ الدين، بدر حين حقيقة 

ص،ما.* الأحمدي لعادل اليمن• ني النثعي •التمرد والحجر الزهر )٣( 
•'سه"اا الأحمدي، لعادل اليمن• في الشيعي 'التمرد وانمجر الزهر )٤( 

•١ ص٨ ، ١ ٠ ص صعدة في الحرب 
صالأحمدي، لعادل اومن« في الشيعي ءاكمرد والحجر الزهر )٠( 





الله■؟*حزب عى ماداتمرق 

علىالإعدام حكم اصدار اليمنية المحكمة قامت وقد 
بتهمةإدانته إثر على وذلك الديلمي حض يحيى الجاموس 

دميوتنفلم إيران بجن والتواصل إيران مع التخابر 
وهذاالمن، مي الشيعي الإيراني التغلغل مدى على دليل هذا 
الحيثيدهمم مي الإيراني بالتيخل اليمن من دسميا إعلانا يعد 
صعدة.أحداث تصعيد وفى 

الثناءوذلك ، اشلحزب ولاءم الحوثى ينلهر وبدأ 
برفعان إلى به الأمر ووصل نى، الأّالمثل واعتياده عليه، 
ورقيهاله، التا؛عة المراكز بعض على اللبناني اث حزب أعلام 

.الظاعرات١٢٢فى أيضأ 
ناتالإيراjي، الثيعي ، iJajJUالعمالة هذْ وبسبب 

بإصدارنم، في العالمية والحوزة النجم، ني العلمية الحوزة 

الرندصحيفة تحرير ورنيم I والبحوث للدراسات العربجة الجزيرة 
٠البيان مجلة عن الصادر الاستراتيجي الارتتادي التقرير -ا اليمنية 
.٤١٩- صاآ'ا - >^ ١٤٢٧الثاكح الإصدار 

الوطنجريدة وكيلك ، ٣٢••v/مايو/٠• اليدنست الحياة جريدة )١( 
ىالعفو ونلم I  ٢٠٢• • ْ / مايو '٣! يتاريخ  ١٧،"عدد عودين، ال

لاحتا.عف الصادر الحكم ونخفغ، 
 )٢(IJ_، الارتباديالتقرير الخضري، نام أنور اليمن، ني الحرثى تمرد ؛

.اه ٤٢٧النالنؤ الإصدار - البيان مجلة عن الصائر الاستراتيجي 

فيالحرم، وكتاب: ،  ١٧٥ص،م*اا، والحجر، الزهر تحاب: دى-لالأ، 
.ص٢١صهده، 

مرفوعن.الأعلام هذه رآى ، صعدة أحداث حول المرش الإعلام ناع وٌن 







اش<أ•حزب ■_ ياذاتعمق 

ارْعالتقوغير اوهعاا؛ق الآصاف ْا،ض 
لغاز؟فى اش حزب لخأسيس 

صدإمحلامية مقاومة حركة أنه للحزب؛ المعلنة الأهداف 
المندساتتحرير نعار ورفع للبنان الإّرانيالي الاحتلال 
عنفلارهم j١وصرف لمين يالمللتغرير طين فلفى الإسلامية 

ونلوتعاطفهم، قلوبهم ولامتمالة الخفية، الخزب مختلطات 
خدماتمن قدمه ما بسبب الناس بين الحزب هذا شعبية زادت 

إيران.حكومة من يدعم انية ؤاناجتماعية 

٠لبنان غي التشيع نشر فهي؛ المعلنة غير الأهداف أما 
والسيطرةالبلد، هدا في الدائم الشيعي الوجود على والخفافل 

فيللتدخل لإيران ندم موطئ وتهيثة فيه، القوة منافذ على 
والدينية.القومية وأهدافها ممالخها لتحقيق تشاء متى المنعلقة 

حربإلى وجرم للبنان، التحتية البنية صرب وكدللن، 
تصديرمن حزء وهدا لبنان على يهلرة الالخزب لهدا ليتسنى 
دولإقامة أحل ومن الإسلامي، العالم إلى الإيرانية الثورة 



؟الله٠ حزب " عن ماذاتعرف 

مبطلالنه ولكن له، ويسعون يخقلعلون ما حسب الشيعي الهلال 
الكافرين.كد 

...





الوم.آ1حزب عى تمرى مادا 

الشرعيةالوكالة نص الإنترنت عر إبرار ٌويا نشر وقد 
مرحعأبصض منحها الهالك الخميز الإمام كان التي النادرة 

انلآلمر ا لبنان ر عنه وكيلا ليصح الله نصر لحسن ا دبّتأ 
مواردها.ر وصرفها الشرعية الحقوق وجباية الشرعية 

السابزالعام القاني يصدر0 الزى ْدازتاباا موقع ونال 
١٩٨١عام امتقبل اا!خمبني أن رصائي؛ محس الثوري للحرس 

مجموعةوبرففته عاما، ٢ ١ ءمر0 يافعا شابا كان عندما افه نصر 
طهران.شمال حماران حسينية ر وذلك أمل، حركة قتادض ٌن 

ومنافه نصر حسن أبلغ الخميني الإمام أن الموي( وذكر 
النوقإذلال على أرادوا، إذا قادرين سكرنون بأنهم معه 

لناف.في الكرى 

منحالخمّني الإمام أن الموقع نقل الاجتملع، ذلك وفي 
والكفاراتوالزكاة الحس أموال لتلقي شرعية إجازة اش نمر 

فىمناسبا يراه حبما رعية والبية الحبالأمور والتمرف 
الخمينيعن مألوفا يكن لم أمر وهو المقدسة، الشريعة ترويح 
النتعة،الدين لعلماء الإجازات منح في كثيرأ يحنامحل كان الدي 
اض..بنحر البالغة ثقنه إلى ينير ما وهدا 

لالآجازةالعربي النص الكتاب، ملحقات في وستجد 
ستخدمهالذي الثمي الهجرى بالتقويم واريخها والوكالة 

حجةإ ب الناب المعمم الخميني الإمام حاطبا حينا الإيرانيون 
مزهانةعلى يدل لقب وهو اش، نصر حن محيي الحاج الإسلام 

الشيعية.العلمية الحوزة في كبير علمي وتحصل رفيعة ديتتة 



ض||آءحزب عن نعرف محاذا 

عليالإيرانية! الثورة مرشد اصبح الخميني هلاك وبعد 
دينيأهأا Jbالإحزب إليه يرّثع الذي ا الفقيه الولي همو ا الخ-امني 

الخاسئعلي إ الحالي الإيرانية الثورة مرشد ض وفد 
والسيال_، الته حزب في العضو - يزبك محمد النيح من كلأ 

الأمورفى لنان في عنه شرعيين، روكلن اش نصر حس 
مصالحفي ويصرفانها الحقوق عنه فيستلمّال والشرعية الحبية 

نبلهمامجن الوكادء ويعجنان الشيعة 

أنبحيث الفقيه( )ولاية فكرة موسر فهو الخميي أما 

م١٩٩oِ/ه/١٨المر جريدة )١( 
الزاثنةبشماراته منخدشن ثورته ؛دائه ش السنت أهل بعض ناصره لقد )٢( 

أهلعر الحرب ١^٠ دولته نامت وعندما المنفى، في يطلقها كان التي 
مض)احمد أبرزهم ومن علمانهم، من كيرا وتتل إيران، في السنة 
الجنطهران، في المن لأهل مسجد ببناء طالب الدي زاده( 
الالمي العالم في الوحيدة العاصمة هي طهران أن علما مات، حتى 
وتماشلليهود، بع هناك المقابل وفي المنة، لأهل مسجد فيها يوجد 

الزرادتنيت.للمجوس ومعابد للنصارى، 

الأكبر(،)الشيطان I خطاباته في أمريكا عر يطلق الذي الخميني إن ثم 
الحربإبان أمريكا من الحة |ّشراء نضيحة غي حكومته ترزطت ند 

ألرئيسعهد في حنت( )إيران علها يعللق ما وهي الإيراسة الرانية 
ديغان*الأمريكي 

تحركخريطة ( ٣١٩٨١/م١/ ٢٦- تايمر )الصنداي صحينة نشرت وكللاث١ 
أوكما إيران، إر إسرائيل من الأسلحة نقلت التي الأرحتية الطاترة 
المعاونهدا عنها الصادرة قراراتها في أداتت ند انمربتة الخول حامعة 

إيران-وتهديد المعاون، هدا وأن رإمرانيل، إيران بين المليحي 



الوها<آءحزب ص نعرف مادا 

الإماميه يقوم بما القيام في الحق له عندهم المعتبر الممه 
الفكرةهذْ أن علمأ الأكبر، الجهاد عدا شيء كل ني الغاب 

الرافضة.دين في شي ت أي لها ليس 

أتمتبتفضيل يقول عنري اثنا إمامي رافضي والخميني 
مناماللإمام فإل ١١القاتل; فهو والرسل الأنبياء على الثيعة 

لولاينهاتخضع تكوينية، وخائفة سامية، ودرحة محمودا، 
!يا؛1، ور صر من وإل ا اتكول هذا ذرات جمح وسيْلرتها 

٢.مرسل"ل نبي ولا ٌقرب ملك يبلغه لا مقاما لأئمتتا أن 
اللهمع لنا ١١فيقول! الوجود بوحدة ينول والخميني 

/نحن؛؛١ ونحن هرا وهو هو، ونحن نحن، هر حالات 

وعلا،حل ربه من ويرأ الله فدر على يعترض والخمسمح، 
فهذ.اا ويزيد ومعاوية عثمان يحكم أن سبحانه بحكمته ثاء لأنه 

رالإيراز النظام ادعاءات زيف يكثف ، المرسن والدوو الخليج دول ل ~
القدص.تحرير 
ء ٣٢٠.  ٨٨.ع د -  ١٤٧ ٥ )ق العرسة الدول جامعة نرارات ؛ انغلر 

م.١٩٨٧/٩/٢٢
الضالأيحة وصفنات الإيرانية، - الإمرايلة العلاقات حول وللمزيد 

أهلمن الشيمة )موف اض مال محمد النح كتاب راجع ، بمنهم تمت 
الصهيونيالإيراني التمليحي التحاون وأيضا! بعدها. وما  ١٢ص٦ المنة( 

عبدالإل.وحافظ ملامة منّي I إعداد من ا وتحليل رض ع- 
الإمامتراث ونشر تنظبم مؤسسة طبعة - الإسلامية* *الحكومة كتابه انظر ( ١ ر 

.٧٠ص ِ الرابعة الطبعة - الحميني 
صم*ا.الحر* دعاء *اشرح كتابه انظر رآ، 









الله*؟*حزب عن تعرف ماذا 

تشكلهناك الدينية المرجعية أن كما معه، وننواصل أركانه 
الماح«لملكثاحا والشرر الدس اس 

_تالمهدي الإمام مسجد إمام - طراد حن الشيح ويمول 

مالوكما واحد، وبالي ، واحل شعب ولبنان إيران ^إن 
مقاطعاتناندعم كما لبنان سدعم إننا الأعلام! العلماء أحد 

رعسكريااالآآ/صاسا الإيرامية 

الأمن؛إبرامم يقول 
هذافي فالقيادة المتنلر، الإمام مة ني نعيش أرنحن 

العدول.الفقهاء قيادة فى تتمثل العصر 

تعلمالتي  ٠٥١حرب خصوصيات من خاصية أهم هذه 
مستوقعر اله فحزب العادل، الفقيه بالمرحع الشعب ارتباط 
المريع،'رمن الصائرة القرارات إطار ني يتحرك الحركة 

اللهلحزب ألعام الأمين ائب نم نامحنعيم وبقول 
الحزبعي بوإيران اله حزب بين العلاقة ٠نثات ث اللبناني 

نيامريقصد منطقّننا في الجديدة التجربة هذه من للاستفادة 
فىالصر وكأمن إيرادا فى الفقه ولاية دولة بتاص الخميتى 

اضحزب I كتاب حمن )نفلا . ١٦- ١ صْ ، ١٢٧عدد المقاوم، معلة )١( 
رؤبتمغامة،صآ'آ(•

م.١١/١٩٨٦/١١rالJنابالهاد حرية )٢( 
.١٤٧-  ١٤٦لمان، ر الإّلأب الحركات، ( ١٠)

٠٣٤ءس• المتقبل( .. التجرية٠. السمح .. اض رحزب ت كتابه ني )٤( 







ص.حزباش<آماذانعِف 

فىلمابز ١ القيادي العفر - موسوي ين حيي قال، ونشأته 
)أمل(حركة ريس اشزاك وصف - اه حزب وموس أمل، 

ونال:إسلامي^،، غير سلوك بأنه الإنقاذ( )هيئة ني 

قيادةعن يصدر - إسلامي غير كونه أي - النعت هذا 'رإل 
هوإسلامي غير هو وما إسلامي هو ما يقرر الذي لأن ا إيران 

المؤتمرفي )أمل( حركة في جميعا أعلنا التي الإسلامية اكررة 
منيجزأ لا جز، أننا  ١٩٨٢مارس/آذار في: للحركة الرابع 
٢.الإسلامية؛؛أ اكورة 

هوتدلياممه نصر حن المدعو كذب لما يبين يكر رما 
؛٠١٩٩٦يا/"ا/بتاريخ الوسهل جريدة في أجراها التي المقابلة في 

فيها:ونال 

والإرادةلبناننا والقرار لبناننا كان الحزب تأسيس "إن 
لاحقا•.جاء فقد الموري أو الإيراني المور أما لبنانية، 

حركة)أمه( عن انثعاته ني الحزب التي الثماعات إحدى هده )١( 
النيعيالمفتي به صرح ما صبم غير هدا أل يرتد ومما ا الشيعية أمل 

محيأما حركة ران ت الأعر التسمي المجلس باسم فلأن عبدالأمير 
كمجارىبه نتمسك أمل تعله ما وإن الشمة، للطائفة الفقري العمري 

الحركة(به تتمك الشيعي المجلس يعلنه ما فإن ثم ومن أعلى، شيعي 
أملعن: رنفلأ*  ٠WAV/S A/ ض ، ٣٤٦عدد المشل، مجلة 

ءس؛حا(.الفلقة والمخيمات 
.١٩٨٤بتاريخ - الشراع ملف - لبنان( غي الإسلامية )الحركات اننلر: )٢( 

.tYr،YYY_



الله■؟حزب I عى نعرى ماذا 

الأمينقاله ما إيران ابن هو افته حزب أن يركد ومما 
كان؛، "١٧معه لقاء فى امميلى صبحى ت افه لحزب السابق العام 

فىمقاومة إنشاء على واتفقوا الإيرانية الجمهورية إلى زيارة فى 
بمهمةليقوموا الإيرانيين آلاف وأتى عمله الحزب وبدأ لبنان، 
ال>زب1الهذا والتدريب الدعم 

للقياملبنان إلى الثوري الحرس ال بارمإبراز وقامت 
ودعمه،تدريبه فى والماعدة ، النه لحزب المعلى بالتأسيس 

٢٠الجمهوري الثوري الحرس من النونيين عدد وكان  ٠ ٠
فىبدوره الإيراني الجمهوري الثوري الحرس قام كما شخص، 

عليهايسيقلر التي والمناحلق اللناني  ٤٣١وادي لي عقيدته نشر 
الحريةوالجمعيارت والمداريس المستسمامت واسوا ، الحزمب 

يقوم، حلهران محي افه بحزب حاصر مكتب يوحد كما 
وبرواةوسآعماله به تعزف التي والمنشورات الرسائل بنشر 

سنمير التي والذرارات الأوامر باستقبال يقوم كما الخاصة، 
إيران.محي القرار مصادر 

بملكالذي هو الفقيه الولي ارأن كتبه محي يقرر انته وحزب 
الملأ؛أ.الأو الحرب قرار 

رامكاّك. ٢٢•- T/U/yrالجزيرة فاة في الصر صحي مع لفاء )١( 
الإنترنت.على القناة مرع على كاملا' النص مثاهدة 

،^>UJكتث الإيراني، الثوري الحرس )٢( 
.٣٣ص• اللهي، أسد د.هسعود تعددي، مجتمع في الإسلاميون ت وأيضا 

صا'م.اللهي، أسد د.مسعود تعددي، مجننمع في الإسلاميون )٣( 
'٧٦ص التبم_، لحزب العام الأمين نائب - قاصم لعتم ا اغ حزب ت كتاب )٤( 



اسّ؟عى.حزب تعرف مادا 

علىالنافدة لتكء يالفقي4 الولي لموطن علاقة ءلأ لأنه 
يديركان الخميني ؛افالإمام ، المالم دول مختلف في الثبية 
فيالشبعة المسوبب لمامة المياسي! التكاليف ويحدد اكولة 
الأسكإر«لا،.معاداة ر الخلقة اJلدان 

الثورةنائي لأمر الثيعة انقياد لنا يمر الكلام، وهدا 
لأجندتهم وتنفيذ به، الوثيق وارتباطهم إيران، في الشيعية 

تنبعالتي والحركات المنظمات من خمرصا ومحالحه، 
وعه،وفر افه حزب مثل مباشر، بشكل الإيرانية الجمهورية 

دءيرْ•

.صر٠٥٧السابق، المصدر 





»حازبعن تعرف ماذا 

انمراق؟«ع حربها في إيران امميناني اش حرب ارك شض 
اسقش١ركضدامماضة وهل 

أعقبهاوما ؛ ٠١٩٩٩عاق؛ إيران محي الطلبة اسفاصة حلال 
وأهاليالأمن رحال بين حصلت التي الدامية المواجهات من 

منأكثر تحدث ا حوزسنان محافظة عاصمة الأحواز مدينة 
عنبالمدينة العربية والفاعليات الطلبة قادة إلى إصامحة مصدر 
الأمنقوات صفوف بين الُرب العسكريين من المنان وحري 

وإحماد، الطلبة انتفاصة قمع تولت التي الحرص ووحدات 
الايرانيين.العرب مسرات 

المخرطينالعرب حول ومحتها محرز الذي الوحيد والتفسير 
كانالثوري، الحرس وحدات وبعض الإيرانية الأمن قوات محي 

الأعلىللمجلس العسكري الجناح بدر فيلق رحال من أنهم 
.العراق محي الإسالآمية للثورة 

أهللهجة من القريبة الأمن رجال بعض لهجة أن غير 
أنإلى ، هؤلاء ية جنّحول تساؤلات أثارت ومورية لبنان 



ص.حزب»أذاتعرف 

الئرعيالأب يعتبر الذي الرجل تصريحات أيام قبل صدرت 
لدىالأس إيران شر بور محتشمي أكر علي وهو اف لحزب 
الدوليللمؤتمر العام والأمين السابق الداخلية ووزير سورية 
فياه حزب أخرج الذي وهو فلسطين، في الانتفاضة ادعم 
عنمحتشمي كنف فقد أمل. حركة رحم من  ٢١٩٨٢العام 

الحرسرحال مع جب إلى جنبا اف حزب مقاتلي مشاركة 
المافة.الإيرانية الحرب في الثوري 

الإيرانيةرلمرق٧ صحيفة إلى يتحدت بور محتثمى وكان 
فيالأخيرة والأحيان اف حزب حول الماضي الأربعاء يوم 

لامالإيحجة حديث في جاء ما أبرز يلي وفيما لبنان، 
خثرةمجن ءجزء ت يقول الخمينى تازمذة أحل بور محتثمى 

منآخر وجزء القتال فى المحثة التجارب إلى يحول الله حزب 
الحربخايل عالية قتالية خبرة اكتسب اض حزب إن التدريب.. 

ضمنيقاتلون الحزب رحال كان بحين العراقية - الإيرانية 
ضثاثّّراأ.يشكل أو قراننا صفوف 

افهحزب قوة معاير عن حديثه بور محتثمي ويتابع 
تعزيزمن اف حزب نمكن الأخيرة السنوات ارخادل قائلا'؛ 

ارتماءعن فضال' والمنهنقة لبنان فى اكري والعالسيامي حضوره 
ونرىا العسكري حضوره دائرة وتوسع مقاتلته يريب مستوى 

كانحيث و١ليقاع والجنوب بيروت في ثامعة مناطق أن اليوم 
الماروخيةب الحن قواعل. عن قفلا فيها يقيمون الحزب قادة 

فانذلك ورغم الإمرائثلية ١لهلائرات دمرنها قد لبنان حنوب في 



الله«؟ءحزب عن تعرن، !ادا 

واتجا0صاروخ بعد صاروخ نوحيه على قادرأ يزال لا الحزب 
لمالويحول البرية قواتهم لأستدراج يالصهاينة دير مما امراتيل 

حبيلت مثلث في ثرة مقاومة يواجهون أنهم غير برأ، 
وء؛ترولاا.الرأس ومارون 

شيعياب ثألف ١ ٠ ٠ من أكثر فان لمحشي ووقفا 
بحيثلبنان، فى اثنه ب حن تامير مند قتالية ريبات ند تالقرا 
٣٠تشمل تدريب دورة كل كانت  أقيمتالأن ولحد مقاتل ٠ 

ؤإيرانلبنان فى عدة دورات 

 ...

تاريخفي الأوسط الشرق صحيفة ني زاده، نورى لعلي مقال من 
١)يد ال.آم، ه/بم/أ>الموافق  نيجا، حيث، ( ٠١١٢

لدىالأسبق إيران سفير برر، محتنمي أكبر علي اعتراف ت الخبر عنوان 
فيالثوري الحرس مع ناتل ^٠ ٥١رْحزب السابق الداخلية رررير ّورية 

الأحواز(.طالية انمماصة وصد الإيرانية . العراثية الحرب 





اش.؟حزب  II _• ،Iماذاu^|؛

اممغاش حزب مارس هل 
ااخارحة؟اسياسامم و ،

للتقيةممارسة الإمامة الثيعة طوائف أشد من اش حزب 
الئنة.أهل مع 

لفهلمؤ الأسفلاراا ومنهرم المهدي ارالإمام كتاب في حاء 
لكنهطوي، مجاهد بالتقية راقالعامل ; ٢٤٠ص المصباح كاظم 

فاعدأوليس المجال، له يتسع وبما وحذر بيقظة يجاهد 
مندح اليتصور كما وولياته وملواحباته وتاركا متخاذلا، 

النيعةمن تجعل محضا مريا عملا التقية ت، وليالمزمنين، 
هىوإنما إ ؛الخفاء تعمل معارصة مرية مياصية جمعية أو حربا 

معنتناب علنية وبصورة النه حزب بطريقة للعمل أسلوب 
.١٠وصيما..سعة السياسية الفلروفح 

التالية:الصفحة في قوله إلى 

إلىأحيانا الرسالي والمبلغ الخهليب، يلجأ ربما لأولكن 
الحروفعلى القاط وضع وعدم الصراحة وترك الكلام تبهلين 



*حزبعن ماذاتعراف 

علميصرر ترب احتمل إذا الطبمة الظروف ؛ي يفعل كما 
ذلك،.

ثهادتهيجد هذا الشيعي المؤلف كلام يتامل الذي آ د م 
أهلها(من شاهد )ونهد خطاباته نى التقية يطبق اف حزب بأن 

خطاباتتصدنوا ولا اف حزب تحينوا لا نقول؛ كنا وكم 
فولفقد باطني، دين الرافضة دين لأن اث، نمر حن زعيمه 

الصباح(ركاظم شيخهم امحرف كما الفناهر في كلاما الشيعي 
حنيفعل كما عبارانه في يراؤخ أو آخر شينا يقصد ولكنه 

الحتى )تقية( الأمور بعض في الدخول يترك حتى أو الله نصر 
فإنتستغربوا ولا الطعن، أبواب من بابا وحزبه نفه على يفتح 
لهيجيز بل الممية باب من الكذب للرافضي يجيز الأمامية دين 

كتابفى جاء فقد التقية؛ وجه على كان إذا كاذبا بافه الحلف 
حلفااإذا إ نال ءبد١لآJبم أبى عن مماعه عن و الشيعة أوسمانل 
صدقولقد إليه'ا، واضملر أكره هو إذا يضرم لم تقية الرجل 
أر•الم نال; عندما الرافضة وصف في إه الشافعي الإمام 
الرافضة■.من ؛الزور أشهد احدأ 

...

ا"\/ا"ااالعامر للم 



'اذاتعرثص|ضباش<آ

اش؟سبيل فى اتجهاد راث اك حزب رفع هل 

وهو، فقط لبنان أرض في القتال على حريص اف حزب 
مهما^١^١ كل يوالي ؛نجاوزها، ولن الفانية الحدود يتجاوز لا 

كاسح(عقيدة أي أو درزى أو ماروني )ذا؛ضاني عقيدته كانت 
Vتوجهاته فى للحزب موافقا الثخصر ذللن، يكون أن بنرحل 

جهادياإسلاميا عملا' عمله يعتبر فلا توجهاته هدْ ت، كانومن 
موصأبي فعن اش، كلمة إعلاء أجل من مناله بسر دلا 
يافقال؛ ه النبي إلى رجل جاء ن مال فهتع عرمح، الأث

،لليكر يقاتل والرجل للمغنم، يقاتل الرجل اله، رسول 
ناتلرمن قال: اله؟ سبيل في فمن مكانه، لنرى يقاتل والرجل 

اف4الأ،.سيل لي فهو العليا هي افه كلمة لتكون 
ثح:للحديشرحه فى ئص قلاني العحجر ابن نال 

مياه كلمة لتكون ناتل من باب الجهاد، كتاب المخارى، أخرجه 
لتكونناتل من باب الإمارة، كتاب لم، وم؛ ٢٨١٠العلا،مثم 

.١٩٠٤برقم _، هي اض كلة 



اش><؟ءحزب صر ماداتمرق 

قال; W4jblسيل في فهو العيا هي اف كالمة لتكون ئاتل ررمن 
الإّلأملا،.إلى افه يعوم هي اف يكلمة المراد 

إلىهى اف حزب أحلها من يقاتل التي والدعرة ص." 
)فهيالأعلى هى الرفض عقيدة ولتكون فمهل، اللبناسة الحدود 

الت—يعلعقيدة للتمكين بل فحسب، الأرض أحل من تقاتل لا 
فيجهادا عمله يعير الحزب كال ؤإذا ■ نفوذه( مد عر والعمل 

وعبدالمريريامتن أحمد قتل عندما يتحرك لم فلماذا افه بيل حم
!واحدابماروخ ولو اليهود يقصف ولم اش رحمهما الرنتيى 

القلتينأولى المحتلة فلين أرض عن ١^ أليس 
أحلمن لمان فى القتال من أولى الشريفين الحرمين 

إالمورية؟ الإيرانية يامية الوالأهداف الأطماع تحقيق 
أنيعترى الد، نصر حن الحزب عام أمين هو وها 

الحربانتهت أن فبعد )عقدي(، متهللق من ليس لليهود قتاله 
البنيةتدمير وبعد يرما،  ٣٤دامت والتي لبنان على الإسراتيالية 

قالالإسرائيليين، الجنديين أسر رحية م _ للثنان التحتية 
بتتاتلفزيونية مقابلة في اش( نصر )حن اش حزب عام أمين 

»Yالأحد يوم  « "\/U/YU  قاة معNew TV  ،قال:اللبنانية

كانت،الإسرائيليين الجنديين أمر عملية بان عالم لو ؛رإنه 
أنوأوضح بها، أمر لما بلبنان لحق الذي اومار إلى متقود 

حجرلابن الخاري® الإمام حجح ص مرح الباري أفتح كتاب انظر ]\( 
(.)ا•/٤٣ه فلاز الع



اش1أ>حزب ص ماذانعري، 

إلىالأسر عملة تودي أن ./ ١ ولو تتوير لم الحزب في القيادة 
لمالحجم بهذا عيرانا رالأن عة، البهذه كري عهجرم 

ثنينوي لا اف* حزب أن وأكد الحروباا. تاريخ في يحصل 
بهذاننسه عن فكنف . اسرايل، مع الحرب من ئانية جولة 

صفعةيمنع بهذا نهو مننمرأ، وليس منهزم وأنه التصريح، 
٠به وأعجب له صفق من كل ففا قوية 

يخمىفيما العمل الشيعي؛ المذهب منهج هو هذا إل 
،^Alsju  ،بلالإسلامية، الأمة مصالح يخض ما دون الذاتية

بمصلحته،نفز كانت إن المحالح هذه نف على يعمل 
الأداءأن لاحفلم، »إننى عبدالبافى: د.عر فال ففد ولذلك 

كانغيرها، أو ستان أفغانأو العراق أو إيران فى سراء الشيعي، 
ومصالحها،الأمة خدمة منهللمنات من ينطلق لا هنانقبا، أداء 

كاننؤؤإن حتى ضيقة، طائفية ذاتية مصالح محن ينطالق وإنما 
الأمقاامصالح مع تتعارض 

اث؟سبيل في الجهاد اس حزب يرمحا ل هه 
أرضأي تحرير إلى يطمح أو عي يالد حزب كان وهل 

الحتلة؟الإسلامية الباليان من غيرها أو كفلن إسلامية 

١٠ ٠  ١٣٥عدد ٠ الأُومهل الشرق جريدة في التمريح هدا ايضا وانغلر )١( 
-Yتاريخ  >"،/A/YA؛،.

بعنوان؛الإّلأم. مفكرة موف؛ في منثور له مقاو من عبدالباش، دءعلي )٢( 
هيون؟صبني ،مزيمه همي أملنا ابات العمحرب نكرن هل 

٢٠ م.٠٦/٨/٢١



الله.؟ءحزب ■_ تعممحا م\دا 

حضعشرية الاثني الأمامية الشيعة عند معطل الجهاد 
يرونلأنهم بها، ;عممدون التي الكرى -منه من مهديهم يخرج 

-الإمام راية نبل ترغ راية رُكل بال - رواياتهم صزحت ما ك- 
،1والنمارى اليهود يصالح طاغوتا( فصاحبها - المهدي أي 

،الكمة ويهدم _ا اليهود حكم أي - داود آل بحكم ويحكم 
تقولكما الإمامية الشيعة أعداء هم لأنهم الئنة أهل ويقاتل 

بحرنء-ملم•ثم ويصلهم . وعمر بكر أبا وبخرج رواياتهم، 
عناض لحزب المام الأمين ناثب قاسم نعيم أجاب وقد 

بقتاليتمثل الذي العكري الجهاد أن ®وبما فقال؛ المسالة هده 
عليه.يحشا منركز مباشرة الكتاب هدا ابحاث يرتبط العدو 

ممتن:إلى الجهاد الفقهاء يقم 

مراحهةالمسالمون يبدأ أن وهو الابتدائي؛ الجهاد — ١ 
علاقةلها ليس لاعتبارات أرامحسهم إلى والدخول الأحرين 
اوبالبي مرتبط لهذا لعدوان، التصدي أو أرض بامترداد 

الإمامغياب مع رماننا فى مطروحا يعتبر ولا المعصوم الإمجام 
)عج(.والمنتظر الغانب الهدي 

عنالمسالمون بدافع أن وهو الدفاعي: الجهاد - ٢ 

٠٧٠ص ولنأأمانى، الغية كتاب )١( 
رالمارى،اليهود يصالح الشيعة مهدي خرج إذا لماذا سؤال! يبرز هنا )٢، 

الخامزإ؟الهود من المقدس ين يحرد ولا 
•لالنعماني ٠االنية" كتاب رابع )٣( 
ص*ْ.المتقبل( التجربة.. المنهج.. اث.. )حزب كتابه في )٤( 





الله*؟*حزب عن مادامرق 

عدالتهأبى عن ، ١٦ص الكاملة السجاديت الصحيفة فني 
نائمانيام إلى البيت، أهل منا يخرج ولا خرج "ما قال؛ هلإ 

قيامهوكان البلية اصعللته إلا حفا ينعش أو ظلما لدفع أحد 
وشيعتنااومكروهنا في زيادة 

)تفي ألناْ الذي الخطاب في اف نصر حن أثار وفد 
حخرْوالذي  ٢٢' ' ' عام الإسرائيلي الانسحاب عم، جبيل( 

يناركلن الحزب أن إلى اش نصر حن أثار جنوبي، ألف، ١ '  ٠
اكدسأأ،اتحرير لهدفح إسرانل صد عمتم، عمل أتم، في 

حنالقومي الأمن لمجلر العام الأمين يقول ولذللث، 
روحاني،؛

حنوبفي شبعا مرارع من إسرائيل انسحاب حال في إنه 
عملياتافه® *احزب لمواصلة مبزر هناك يكون لن لبنان، 

المقاومة.

علىتقتحمر مقاومة افه حزب لالأن بقوله! ذللث، وعلل 
الونانبة«لأ،.الأراضي 

و\ذؤ\ذا

الغاصبين!اليهود مآن اض حزب بحزرها التي، قلتن قلأين؛ 

اضحزت ص; نقلا' ، ٠٢•• /ه'/•TV.  ٨٦٣•عدد الأنبا،، حريدة )١( 
.٢١٤مغايره رزية 

الحباةجريدة ني له مقابلة في روحاني حن بها أت-لى تصريحات )٢( 
*آم.حا/ا/أ*بتارح ، اللتدنيت 



اللا،<؟•حزب •_ ماذاتعري، 

جهاديمثمرئ أى يشما لا الثيعي فالمدما إذن.. 
صزحوند المحتلة، الأراضي عن والدذاع المقاومة فآكرة يحمل 
قال؛حيث نجاد أحمدي محمود ت الإيراني الريس بدلك 

للنظامحتى ولا الأجنبية، للدول نهديدأ نمثل لا 'اإدران 
اضنى.""ا

/A/rvتاريخ ١ >  ١٣٤رنم العدد - الأوط الشرق جريدة ايننر: زا( 
الأنا،وكالأت ديولك، آم، • /\••A/Y\'تاريخ  ١٠١٣٦راسد ، ٦٢٠• 

اكارخ.ض في المالمت 





الله•؟*حزب عن نعرن ماذا 

موقعتسؤة اتماهيأت غاك ه، 
اشوإسرائيل؟حزب محن 

بينالعلاقة ارإل المخابرات؛ من إسرائيلي محابهد يقول 
المنعلقةبوجود مشروكلة غير الشيعة اللبنامحين والسكان إسرائيل 
وخالفتالشيعية العناصر برعاية إسرائيل قامت ولدللث، الأمنية، 

والديالملقي اكواجد على للقضاء الفاهم من نوعا معهم 
وانجهادايحماس لحركتي الداخلي للدعم امتداد هو 

بينونعت التي رئة الالاتفاقيات على يؤكد وهذا 
العامالأمين بذلك اعترف كما ؤإسرائيل اللبناني اف حزب 
فقال!، الهلفيرل صبحي اش لحزب السابق 

.١٩٩٧/٩/٨اليهودية معاريف صحيفة )١( 

بعدمأعنهم وانغصل افه، لحزب _ UIالعام الأمين كان الطغير صحي  ٢٢)
خدمةإلى المقاومة في المعلنة أهدافه من انصرف الحزب أل رأى 

Vالثمالة إسرائيل لحدرد وحارسا حاميا وأصبح بل والإيرانية، السورية 
.الحدود تلك عبر لإسرائيل الذهاب يريد فداني أر مجاهد أي ؤيمغ 



الذ■؟*حزب ص تعرى مادا 

■١ ')سراتل" حدود حرس ص اف حزب وان 

الطفير!صحي أيضا وقال 

اليامةفي التانسر ملامح بدأت عستان التبداية مع 
.(٢١٩٩٦نيسأن بتناهم نم ، ٢١٩٩٣تموز بتماهم الإيرانية.. 

آنذاك،إيران خارجية وزير وبحضور فيه الاعتراف تم والذي 
العدوبدأ الحين ذلك ومن فلين.. في الهودى العدو بأمن 

هذاصوء على لبنان من الانسحاب إلى يمسعى الصهيوني 
إلىتصل تقف، أن المقاومة عر يفرض الفاهم لأن الفاهم، 
وتقف.الحدود 

نال:نم 

المقاومةأن هر نيان لفاهم النتيحة إن أقول: أن أريد 
.حدودرآ، حرس إر - ، حقيفة١ هذ0 - مقاومة ت ص تحولن، 

جنوبفي البي النفوذ على تحرص ذإ'-مّانيل ولذلك 
منإسرائيل على الهجوم بربي ممن لها حاما ليكون لبنان 

لها.الشمالية الحدود 

الوافق:، ه ١٤٢٤رجب  ٢٩تاريخ في الأرط الشرق صحيفة اطر: )١( 
I1CW IVقناة في النلفزيوني لقاءْ وكاولك )لإأ'بم(، العدد *آم هآ/آ/"ا*

.٢٠ ٠٣عام أواخر ابلأرفسها يرامح ضى 
لمحيزال لا الكلام )٢( 
عامأواخر - رتيب* ءبلأ برنامج صمن  new tvنناة في التلمزيوس لقاؤه )٣( 

٣٢٠ ٠٣.



اش<أ■حزب ص ماذانعرف 

عددهافي بؤست( )الجروزاب صحيفة في جاء وفد 
:•\م0إس\ص الخائر 

تقومالض إسرائيل مصالح تادقي تجاهل ؛~غي لا "إنه 
جنوبمنطقة على الحفاظ في المئتركة الرغبة أساس على 

إسرائيل..صد هجمات أي من حالية منهلفة وجعلها لبنان، 
هذهب)أمل( إلى إسرائيل تعهد لأن حان الوقت إن 

المهنة؛؛لا،.

إفينول يني المد توفيق الأمر هذا ويؤكد 

المنفلماترجال بمنع جانبها من التزمت )أمل( ررحركة 
بعملياتللقيام الجنوب مناطق إلى التسلل من هلينية الفل

فيالجليل توطنات م وصد الإسرائيلي الجيش صد مسلحة 
المحتلة"أآا.هلين فلشمال 

اممة:لحزب السابق العام الأمين الأمر هدا أكد وقد 
يقولحيث الهلميلى، صبحي 

أصبحاس، حرب كون من يعني - يتثبت أن أراد "من 
سانحاياخذ أن فثاست2لاءته -، مبق كما إسرائيل لحدود حاميا 

العدوصد بعملية يقوم أن ويحاول الحدود، إلى ويتوجه 
هناك!لحون المالرجال يتمزق كيف لنرى المهيوني، 

•ص٢٦١الفالعللمتُ والمخنمات "أمل كتاب عن نقلا )١( 
._VAالمجايهاتء حالبة فى التع وحزب ءأمل كتاب )٢( 



_.؟ص.حزب ماذاتعرف 

فيموجودون هم والأن هناك، إلى ذموا كنيربن لأن 
الالحينا،أا،.هؤلاء يد عر اعمملوا ، الجوزا

اللهحزب على النقاء إلى عى نتكن لم ْذإسرائيل 
على، منضهل حزب لأنه ولكن ونوته، لنيرانه ليس ، وتدميره 

زوالأن إلا الأحيان، يعص في ينه الذي الانزعاج من الرغم 
بديلة،منية مقاومة بمعول كميل إمراتيل جنوب من اننه حرب 
مملحةمن أن قيل; ما أحمل ومن إمرانل• تقبله لا أم وهو 

إسرائيل.ماء اممه حزب مملحة ومن الله، حزب بقاء إسرائيل 

المهثونيللمشروع كان bن - الشيعي فالمشروع 
التعاونبرفض لا تيطأ مشروعا يبقى أنه إلا - الأمريكي 

فيإيران من حدث مثلما اكعاون، إلى يبادر قد بل والمماوض، 
عندماقديما الد حزب من حدث ومثلما والعراق، نان أفنان
لبنان.جنوب من المقاومة هجمات إحباٍل على عمل 

ولامزعج مثرؤع فهو للمقاومة، نن الالمنرؤع أما 
منبدءأ كثيرة، ذلك على والوقاع اومة، المسأو المماوض يقبل 

ومرورأالغلسعلينية، ؛المقاومة وانتهاء تان أفغانفي طالبان 
ااعرانة«رآ/بالمقاومة 

"بلابرنامج صمن  new IVثناة فى الطمر محي مع تلمزبرني لقاء )١( 
عامأواخر وقب• 

ينتهيالحائق الرعد I بعنوان الإّسلأما مفكرة موفر ر نور لوليد مقال من )٢( 
A٢٢٠/ / ١ ٧ ■' بتاريخ كاذب، بوهم  رالحافغل ريع مقال ت أيضا وانظر ، ٠٦

a ٦ - الخالة والساحات اش حزب بعنوان؛ ا الآ'م الإءمفكن٥  / Y /٢٢٠ ٠٦.



■حزباش>أص محاذاتمري، 

اش؟حزب ولاء لمن 

هوالأول المقام في الرافضي اض حزب ولاء أن شك لا 
النصيرى.المثي ، LiaJ؛بعدهم يأتي نم ، الرافضة إيران لدولة 

لن(الشيعة )ولاء بعنوان مقال راالراصلاا مجلة في جاء 
(٢).يقول

الشيعةعلى الخميني ولاية ;تأئتر إيران في اف حرب نشأ —
قاسم:نعيم اش لحزب المام الأمين ناب يقول كافة، 
علىأذهانهم شنمحت المؤمنين.,. من مجموعة هناك لاكان 

لهوالانقياد الفقيه الولي مألة على تركز عملية قاعدة 
مجموعاتهابين يفصل لا ، جمعاء الإسلامية للأمة كماني 

أعلنتل في الإيراني اكروى المش بماء،-ة اللناني اض حزب نام لقد ، ١١
اوةفى.سالأماز.

بمران:سنزة دراسة ^ ١٤٢٧الثاني ريع ، ٣٤المدد الرامي، مجلن )٢( 
اشّ.حزب عن يتحدث الذي الجزء باشاس قمنا لمن؟، الشيعة رلاء 

lillp://www.alrased.nctالمجلة؛ مرقع عر كاملا المقال مراجعة واءكاناث< 





ض.آ•حزب ص 'اذانعرف 

الباحشيقرر الفقيه، لولاية اثنه حزب تبعية بّا وو— ٦ 
مجتمعفي ارالإسلاميول كتابه في اللهي أسد عود م- ئ الإيراني( 
فنيهكور الخميني حاكمية أن بما  ٠٠■ بني1 ما  ٣٢١ص تعددي'؛ 

وغيرمصطعة حدود أي فإن معينة حدود أو بأرض تنحصر لا 
فإنلذا شرعية. غير تعد الولاية، هذ0 عمل نمنع ييعية 

الواسعةاف حزب قرى من كمع بعمل لمنان في الله حزب 
تعدأمكان افه حزب أن توضح آنفا المذكورة الإراء الانتشار... 

الفقيه«.الور بها يامر مهمة أي لإنجاز 





اش،أ>ضب ص ُأذانعمت 

الفمu_حزباشاساشأأض 
الإسلأس؟^٣ 

ولذلكثنا، كما بالتقية الئنة أهل يعامل اطه حزب 
ؤلياتهافي تحمل التي المنمقة خطاباته طريق عن ارمسطاع 
يخيعأن الأقصى( جد )الموتحرير ملين( )فلعبارات 

سائرونأنهم الحطابات لتلك السامع يقلن حتى السامعين 
ذلكويب الصهيومحى، العدو يد من لمين المبلاد لتحرير 

)حماس(حركة في طينية الفلالقيادات بعض بهم انخدعت 
الإيرانياللبناني الحزب هدا ولكن ، الإسلامي( و)الجهاد 

إلاالدعايات هذه تحت معه يدخل أن لأحد يقبل لا الولاء 
علىأو الخميني على الثناء مثل التنازلأت له يقدم أن يعد 

الئنةأهل من المخدوعون أولئك تهلع يحتى الإيراني الظام 
اللهحزب من لهم الذل-اهرة الفوائد بعض على الحصول 
افهحزب يوالي فلا الإسلامية الدول بقية في أما اللبناني، 

إيرانفي يعيشون الذين جلدتهم أبماء من الرياض إلا اللجنامح، 
الئنةأهل محن السذج وبعض الخليج، دول وبقية والعراق 



ُانانعرثص|نيباشاا؟

اش،أل نالنة، أهل في وعقيدتهم الرافضة تاريخ جهلوا ممن 
الملمين.أحوال يملح أن 



اللم>؟>حزب 'ص تمرق مادا 

لغازفي الشق أهل وضع هو ما 
اش؟حزب همة ظل فى 

سبوامحسسداد، ظلم في يعجسون لسان قى السنه أهل 
التيالأحباش فرقة يدعمون الذين والنصيرية الرافضة تكالب 
تلعلإلى بالاصافة C عقيدتهم محي وسككهم الئنت أهل تحارب 
الرافضةيونِع فمثلا إيران، من المدعوم الرافضي ائته حرب 

كتبوص ، بالألأف لبنان في كتبهم والميرية والأحباش 
الكتبطباعة من يخافون الننة أهل بينما عمانيهم، إلى تدعو 

وأنالاعتقال من ويخافون الفرق تلك على ترد التي العلمية 
علىالرافضة، عقيدة إلى بالإثارة ولو بادروا إذا كتبهم تصادر 

والحكمالتاريخلإ، انم لاقه كتاب مصادرة من حرى ما نحو 
علىوقع ما ذلك ومثل الكتاب. ذلك طبع من على بالسجن 

سبمجن على العذاب صب لا كتاب طبعت التي المهلبعة 
طباعتهأعادوا إن أصحابها هدد حيث للألومحي، الأصحاب® 

بكاملها.المطبعة سيحرقون فإنهم 



الله■؟>حزب عن ماذاتعميا 

عليهصهؤلاء لمهل تويجب لبنان في ألننة أهل إن بل 
غيرهأو تفجير أو إرهايى عمل يحمل فلا ، فداء كبش أصبحرا 

نواتجنون بوقد بل معهم وبحقز الننة أهل ويئهم إلا 
-لبنان في مثاهد هو كما عليهم، الثابتة غير التهم بعفر بب ب

عونهمفي اض كان 

مجلةفي لبان جبل شي الجوزو علي محمد والدكتور 
فياف حزب وتجبر ظلم من اه إلى يشتكي الأسادم" 'رفجر 

يميما عن تحدث أن فبعد ا السنة اجد معلى استيلائه 
يمول!لبنان جنوب فى اف حزب انتصار 

اضحزب شباب بعض دفع يبدو ما على الانتصار "هدا 
الجنوبفى والجماعة الئنة أهل اجد معلى السهلرة لمحاولة 

محاولةوآخرها المحاولات، تكررت فقد لبنان، جبل وفي 
المة•فى يونس اش ممجد على بلرة ال

معأمل، حركة مع افه حزب بتعاون الجية بلدة وفي 
اصدرحث الئنة، أوقاف اغتصاب على قثلأن عبدالأمير الشيخ 

فيالشيعة لأوناف لجنة بتأليف قرارا الأعلى الشيعي المجلس 
للأوثافالعامة المديرية على اللجنة هذه ادعت نم الجية، 

الجية،أوقاف فى حق صاحبة بأنها بيروت في الثنية الإسلامية 
شاطئعلى نفع مجرع متر ألف عشر أربعة عن عبارة وهي 
تابعةرسمية ومدرسة يونس التي مجد عليها أقيم وقد ا البحر 
ومقابر..١ ثانوية. ومدرسة الأوقاف لهده 

الحاصر،الوقت في اللبناني، القضاء أمام تعرض والقضية 



»جمنبإاش|<؟ص نمرق مأدا 

هدهحلال وهن العقارات، هذه على إثارة رصعت حيث 
إيداءالشيعية اللجنة إلى المنتمين من المتعصبون حاول الإشارة 

السنةأهل كان حنث مسجدهم، وفى اوقافهم فى الئنة أهل 
هؤلاءفرهع جديد، من مسجدهم وبناء ترميم على يعملون 

عملماتإيقاف على وعملوا المسجد، تخريب بحجة نقية 
•الترميم•• 

شيعةفيها لجأ مذهبية قضية إلى القضية تحرك وهكذا 
الصوتمكبرات بوصع والجماعة الئنة أهل استفزاز إلى الجية 
عليا)وان كلمة يتضمن الذي الأذان وإعلان المسجد سطح على 

حدودتجاوروا البلدة، تلك فى مرة لأول اثنه( ولي بالحز 
وأخذواوالأوقاف، الإنماء مركز تساؤل في والأدب الياقة 
والكراهيةالحقد مشاعر عن ويعبرون البذيئة الألفاظ يكيلون 
المسلمين..بين والضغينة الفتنة إنارة على يعمل سوفي بأسلوت 

هذالإطفاء كبيرة مموولة شخصيات عدة حل تل ورغم 
ورائهاومن الشيعية اللجنة فإن القضية، وسحما الحريق، 

بالشيخممثلا الأعلى الشيعي والمجلس أمجل، وحركة افه حزب 
استلابآنحو قدما المعير فى حميعا يستمرون قبلأن عبدالأمير 

فيطائش شباب لرغبات تنفيذا الماريخ، وتزوير الشنة، حقوق 
الجية.

حمعتمللئح السنية الإسلامية الأوقاف مديرية أن صحيح 
فيالتاريخي حقها تثبت، التي والتاريخية القارية المستندات 

بسببيتفاقم الأمر ولكن الجية، في يونس المي أوقاف تولي 



الله•؟عن«حزب تعرف مادا 

معالمشكلات تثير أن تحاول التي الدانمة الاسغزار محاولات 
٠؛أ ا ؟ محسب ولغير بب لوالجماعة الننه أهل من الجية شباُب 

مساحدبعفس على للأستيلأء عديدة محاولات حرت وقد 
وليسبعضها، على الأسلأ، في ونجحوا لمان، في النة أهل 

بيبرس()الظاهر مسجد عر اسولرا فقد ، وحده رالجية( مجد 
)مسجدامم عليه وأطلقوا ترميمه، منعوا أن بعد بعلمك، فى 

طالب(أبي بن )علي مجد على استولوا كما الحسن(، رآس 
)مسجداسم عليه وأطلقوا صور، نرب الخعثّوق، منطقة في 

قربالشجربمحا( )مسجد على واسنورا ، الإسلامية( الرحدة 
القديمصور مسجد أما ا الكاظم( )مسجد وسموه صورا 

نيصراحة الفول عن يترددون لا فإنهم عمر( الفاروق )مسجد 
الننةأهل ؤإو للثيعة، كان إنه أدبياتهم وفي مؤتمراتهم بعض 

تمهيدأحل من وذلك العثمانية، الخلافة ظل في عليه استولوا 
المسممبل!.في عليه الاستيلاء 

للسيطرةخبيثة محهلهلات ينقدون أنهم إر الإثارة وتجدر 
إلىني، من طابعها وتحويل لمان، في المدن ابر3 على 

منفرن من أنل حلال صرر مدينة في نجحوا وفد نجعي، 
ويرون-صيدا مثل عترها ش الأن ؤيحاولون الرمن، 

المنةأهل إصعاف في الموري دور إر نثير كما 
التيالعربيه الأنظمة من ومسمع مرأى على لبنان، في والجماعة 

•" لمان حبل مفتي - الجوزر علي محمد مع لقا-، الإسلام، فجر مجلة )١( 



_•؟ص.حزب محاذاتعرف 

عملالذي الرفت في المخغلط، هدا إزاء الأيدي مكتوفة وممن 
بالمالإمدادهم نتم النيعة، تقوية على ال-ذلام هذا فيه 

منبدءا ، متتابع بثكل السنة أهل صرب تم بينما والسلاح، 
المخيمات،داخل الانكفاء على ؤإحبارهم ْلينيين الغلصرت 
وانتهاءالتوحيد، وحركة المرابهلين، حركة على بالقضاء مرورأ 

إلىوتحويله الإسلامية، للجماعة العكري التنفليم على بالقضاء 
ّجاس•حزب 

١٩مددءاد\ 

احيمعلى بالاستيلاء يقوم النيعي اف حزب هو هذا 
أبناءمن المغفلين من كثيرا فان وللأسف لبنان، في السنة 

فتحاواعتبرو0 المزعومة اف حزب ؛انتصارات فرحرا حليتنا 
هذاأن المساكين هؤلاء علم وما والمسلمين، للاّلأم 

وماالمسلمين، بلاد في الرافضية إيران مخلأات يخدم الحزن 
ومن١ العربية البلدان إلى إيران بوابة إلا لبنان في اممه حزب 
إيران؟في قيادتهم غر اث حزب يمول 







الله*؟•حزب ص تمرق مادا 

عبداهأني عن ُ الشيعهءأ "واتل كتاب في حاء فند 
أهليمجاملة "وعليكم نال; أصحابه إلى والته في هؤئ 

فيمالينوا ومماظتهمل٢؛، ؤإباكم منهم، القيم تحملوا الباطل، 
وازعتموهموحالطتمّوهم تمرهم حالأنتم أذا وبينهم بينكم 

ومنازعتيمومخالطتهم تهم مجالمز لكم بد لا فإنه الكلام، 
وبينهم".بينكم فيما بها تأخذوا أن اث أمركم التي بالتقية الكلام 

العانةعنوة وجوب باب ، العاملي الحر وذكر 
•جعفر أبو قال قال• بمير أبي وص بالتقية، 

كانتإذا بالجوانية، وخالفوهم ؛الزانية، "خالطوهم 
صثيانية".الأمارة 

لطانالسطاعن وجرب باب! ، أيضا ه نفالمصدر وفي 
لاطينالعع التقية وجوب على تدل أحاديث ءد-ة وذكر تقية، 

يبطنون.ما بخلاف معهم والتعامل 

اففضل حين محمد النهير الشيعي فالمرجع ولذلك 
إليه!الموجهة الأسلة أحد عن له جوامح—، في يقول 

الماضيفي الإسلامي العالم حكموا الدين هؤلاء يكن لم 

)ا>/آا"ا(.ملي انمأ للحر )١( 
;ومماظا مماظة وماقلقلته لمته، ومظنلته! وغنال١ءلته، الخالق ثقة المماظة! )٢( 

.( ١٠٩)(؟إالكافي أصول ت راجع • لازمته والخصم ونازعته شاورته 
(.٤٧١شه المدر في )٣( 

XiV\l\\) (٤)



اللم.؟■حزب ص ُاذانعِت 

أفالمثال سيل على نعتقد لا فنحن الإسلام، باسم يحكمون 
.٢ وإ،لامتار وحزا عادلأ كان العتماز الحكم 

دولفي اث، حزب فرؤع عن الحديث عند معنا وسق 
طاغوتيةوأنها فيها، الحكومايت، من الحرب هذا موقف، الحلتج 
الإيرانيللنظام موال ئيعي لإحلال اشاطها ويجِ، 

المقوي.

والكرنجرّرالإسلام حلقات; صمن يناني، لبن زعم نكر ش ما،ة 
ءسهإ.، ٩٠٣عدد المجتمع، مجلة حضرإ أحمد - الأمريكي 





حزباللم■؟• ص محاذاتعرف 

الخقأهل من ممر انخدع د1ْذا 
اكاذيم؟وصدقوا ااابأانى اش مزب 

أمورإلى بعود اممه بحزب ؛شن أهل انخد١ع أن أعتقد 
إأبرزها من ة كبر 

فىتغلو الش الرافضة بعقيدة الئنة أهل من كثير جهل - ١ 
وأمهاتالمحابة كار وتكثر القرآن، بتحريف وتقول I الأئمة 

الأماميةالشيعة إلا الإسلامية الطواف جميع وتكثر المؤمنين 
.٢١اJاررفي مراها وما الماجية الطاتفة وهى عنرية الأنتى 

بصورةبها والعمل التقية يجيد اض فحزب التقية؛ — ٢ 
المفيدشيخهم عزفها كما الرافضة عند التقية وتعريف ممتازة، 

المخالفين،ومكاتمة فيه، الاعتقاد ومتر الحق ءيمان بقوله؛ 
والدنيا؛'.الدين في ضررا ب، يعقبما مظاهرتهم وترك 

شهاض، أنابه المرمر لمبداض تخدع« لا "حض محاب راجع للمزيد 
تعار.اض بإذن الكفاية 



اللم.آ•حزب ص ماذانعرف 

الأولبالثهيد الرافضة عند المعروف العاملي محمد وقال 
ماوترك يعرقون، بما الناس مجاملة لاالتمت إ اكقية تعريض في 

ءوانلءم«لأ؛.مز حدرأ ينكرون 
أهلمن كثيرا جعلت التي العوامل أهم من التقية إل 

فيايله نصر حس يطلأنهأ التي العبارات تلك يصدق الئنة 
إلاحقناب بأني ولا الأقصى، سيحرر أنه في ملنزة حطاباته 

ايقول! ما يصدقون أولتك جعل مما واليهود فلسهلن ريدكر 
الأحداثنقاب في كبيرأ دورأ له فان الإعلام، - ٣ 
قناةيمتلكون وهم لا! كيف الرانعت؛ بالصورة الحزب وتصوير 

حتىونهارا، ليلا ه ورتبالحزب في تلنع التي الفضائية المنار 
فيالمجاهد الحزب هو الناس عوام عند ائته حزب صار 

باددير ونحء المحتل حلرد أجل من فقيل جاء الدق الله محسيل 
الحقيميةصورته غير بصورة ه نفوصور ألتهود، من المسلمين 

والعالملبنان إلى الخمبنتة الإيرانية الثورة تصدير هي التي 
الإسلامي.

..محل

العمار.ى لمهل  ١٦صر واءا إملامي منهم ُاالتمة كتاب انظر زا( 



اللمه*؟*حزب -ص ماداتعرق 

اكيعتحمل هل 
وانمطمين؟الإسلام عن اووفاع لواء الأيام من يوم فى 

ظهرفي وخنجر١ هدم، معول زالوا ولا كانوا الراغفة 
إذاعلتهم براهتون زالوا وما المليبيون وكان الإسلامية، الأمة 

الرافضةننعلى ونحن إسلامي، بالي في حكم إسقاط أرادوا 
بلدانمن بلدأ فتح ثيعيا فانيا لنا ثوا يأن مجتمعين 

ا|ميناوال

الإسلامية؟، 1Layiاسيعة بها قام التي الحياتان أبرز هي ما تآ 

إلاالديني ولاءهم يعطون لا الرافضة أن يع لم الممن 
لحكومةإلا السياسي ولاءهم يعطون ولا )نم(، لمرجعيات 

لذكتنه الساسة؛ أقوال سر ومن طبم_ان، 

العرسةلشاة حديثه في المصري الرئيس تصريح التصريحات، نالك رأبرز ( ١ت 
أوطانهم.لحكرمت رلجى لإيران الشيعت ولاء أن آم، ٠ ٠ ٦ ؛/ a/ تاريخ في 



_.؟حزب ص. ُأذانعرن، 

;بقوله مذكراته في صريحة ئارون أعلنها فقد اليهود؛ أما 

الملفعلى لإّراسل أعدا، البة في بوط أر "لم 
اوعيد«لا/

الإجابةنجد - ثارون كالم نعتي - الكادم هذا في ولعلنا 
تعقبالتي الهلريقة عالي الله حزب لقادة إسرائيل تعقب بعدم 

هرهاأنومن بالمالم، مكان كل في حماس حركة قادة بها 
الرنتيي،عبدالعزيز والدكتور ياسين، أحمد للئيخ اغتيالهم 

اللهويقه مثعل د.خالد لاغتيال الغاسلة والمحاولة عثاش، وبممى 
ويرض•بحب لما 

أكتفيسرق بل الموضع هزا في الكلام أطيل لن 
التوسعأراد لمن المصادر وسأذكر الثيعة، حيانات إلى بالإمارة 

الباب:هزا في 

هذمهم وقد طالب أ؛ي بن علي المؤمنين لأمير خيانتهم - ١ 
.٠٢١أفعالهمهءن ونرأ 

عبرالنيعي الهلال قام من العالم هدافه الملك الأردن ملك حير رىذ-لك 
لنان.اممه،ي بحزب رانتها؛ العراق 

•خ،'وذ<أبدى الذي الغبمل سعرد مرئي الالخارجية ينير مريح وكذلك 
المراق.موj ش إيران من'دخل 

.٠٨٣صىناررن مذكرات )١( 

،عبدْ مسد ت: - البلاغت نهج كاب ني أصحا؛ه ذم ني ه خطبته راجع )٢( 
(.٦٩)رم الخلت ، ١٤٨ص



اللم*؟٠حزب تعرياعن مادا 

بخنجرثسعته طعنه عندما ظبه علي بن للحسن حياننهم ~ ٢ 
المؤمنينمذل ومموه قخذ0 فى 

منهوطلوا راملوه عندما خهم علي بن للحسين حياننهم — ٣ 
،وقتلوه عليه انملبوا ثم يبايعوه حتى للكوفه الحضور 

لهخيانتهم رأى أن بعد الحسن عليهم دعا وقد 
هارونعهد في يقطين بن علي الشيعي الوزير خانة - ٤ 

حينالشة أهل من رحل مائة خمس قتل فقد الرشيد 
كلهمر٤،.فقتلهم ال>بي سقف علهم هدم 

التشيعونثر اننة محو في وخياناتها الفاطمية الدولة . ٥ 
وأمواللدماء واسنباحنهم للحجاج القرامطة نتل — ٦ 

.، الحجاجر 
الشةُى.أهل على ونشلهم الويهتن خانات - ٧ 

ءدلأنلوكاب (، ٢٤; ٤٤)لوج،اص الأنوار، "بحار تمتاب،راجع )١( 
.٦٤ص للطري الإم١٠ةا٠ 

(.)ا/٢٣الأمين لمحن الشيعة أعيان كتاب راجمر )٢( 
(.١١١، ١ ١ ٠ )T/ للممد "الارثاد،' محاب راجع )٣( 
الجزائري.اض نمة ( H (r-A/Yاضاية^ ١٥محاب راجع )٤( 
هزانمفي وآوهأ الشيعة ٠حياتان كتأب راجع وللمزيد حدآ، كثيره وهي ره، 

ص.نماد ، _Uiالأسلأمة، الأمة 
الأسلأمة*الأمة هزانم في وأثرها الشيعة ٠^٠١^١ت كتاب راّجع وللمريد ر٦ا 

حين.ثماد ، ٦٣ص
الإسلامية^الأمة هزائم في وأئرها الشيعة ءاحيانات كتاب راجمر وللمريد )٧( 

.حسين نماد ، ٧٣ص



اش>؟*حزب ص محاداتعرف 

أحمدبن محمد طالب أبي الدين مريد الوزير حت-انات — ٨ 
الدولةمة لعاص اكار دخول في ولورم الراشي العلئمي 
بغدادالعباسة 

وعملوادمثز دخلوا عندما التتار مع الرافضة ونوف — ٩ 
ا.ل ولايتهم تحت 

وعدملهولأكو الاستسلام المسلمين من الرافضة —طلب '١ 
.٢ كبرأر حلقا منها وقتل حلب دخل بعدما قتاله 

النةأهل قتل في ولورم الرافضي الطوسي الدين نصر حمانات - ١ ١ 
المكريترانهم على والقضاء أموالهم عر والاستيلاء 

صلاحالمجاهد الإمام قتل ومحاولتهم الشيعة —حياتان  ١٢
،.^٠٢١٦الJين 

الإصلاميهءالأمة هزاتم في وارهأ الشيعة خانات اركتاب رامر وللمزيد ١( 
دورالعودة! ملمان ألنيخ كتاب وكيلك ين، حلعماد ، ٨١صر 

■التتار أيدي عر بنداي سقوط في النيعة 
الإصلامهءالأمة هزاتم في وأثرها الثبة ءخيانات كتاب راجع وللمزيد ٢( 

حين.لعماد ،  ٩٢صم 

الإسلامية،الأمة هزانم في وأثرها الثيعة الخ-انات كتاب راجع وللمزيد  ٢٣
حسين.لحماد ،  ٩٧ص

الإسلامية،الأمة هزاتم في وأثرئ البة كتاب راجع وللمزيد ٤( 
حين.نماد ، ١٠١ص

افهسزنهما اللذان ققفة الأيوبي الدين وصلاح فهد الخطاب بن عمر ٥( 
الإمامة!الشيعة عند كمار المندس؛ بيت بقح 

الإصلأمحية*االأمة هزانم في وأثرها الثسمعة لاخيانات كتاب راِثع وللمريد  ٢٦
حين.ضاد  ٠١٠٩ص



الله■؟ءحزب ص نعرف ماذا 

الصلمينومعاونة السنية الآجقة 1للدولة الشيعة حياتان —  ١٣
ءاJهاأ١/

ااأمل«)حرئ لمان ض عشرية الأم الشيعة خبانات -  ١٤
.٠ الصاوسنر مع وتحالفهم الشيعية( 

وكذاt أوروبا فى العثمانية للفتوحات المقوية الدولة إعاقة —  ١٥
الدولةصد النهاري مع المقوية ومؤامراتهم اتفاقياتهم 

الثانيةر٣،.

وتحالفالخليج( )دول في عثريق الائتي الشيعة حياتان - ١ ٦ 
علمائهممن بنائيي العراق في ألفيين مع الرافضة 

والحكم؛؛،.ئناني كالومراحعهم 
فيرللالعراق( في قضته )همام كتاب في حاء وقد 
بعضبريمر بول للعراق الأمريكي المدني والحاكم الأمريكي، 

مساعدةفى الأمامية الشيعة علماء دور حول الخهليرة الاعترافات 
)لاز قال؛ فقد العراق احتالل في الأمريكية الصليبية القوات 

الآمةااالإ.الأمة عزائم في وأرها النيعة "حياتان كتاب راجع وللمزيد )١( 
جين.نماد ، ١١٧ص

الإّلامية"الأمة عزائم في دأرما الئبعة "حياتان كتاب راجع وللمزيد )٢( 
.حسين لعماد ، ١٤٥صر 

عطرحي,حم■ بم• نملري انمنماسة'' والدولة يون كتداب راجم؛ وللمزيد 
الإ—لامية*الأمة محزانم في وايرهأ الخيمة حيانات ١٠كتاب راجع وللمزد )٤( 

ص.نمال ، ١٦٧ص
.٧٠ص )٠( 



ءاذانعِذ،ص>صزباسآ

لمالأمركسن لأن الغضب يشعرون الشيعة من العديد يزال 
مهميمن الثيعة القادة نعئ ذلك ْع المجزرة، لوشح تدخلوا 

مند، الأسلافْع التعاون على أتباعهم جتاتى الالعفلمى اف آية 
تعاونهم(.يفقدان المخامحيرة يمكننا ولا التحرير 

الأعلىالمجلس قائد - الحكيم عبدالعزيز عن أيضا وذكر 
عنيراقتي وهو لي قال : قوله - العراق في الإسلامية للثورة 
ت،أننير، السعادة يا لي قل الملونة نفلارته حلال من كثب 

فم*المحيط، المحسن هدا ، كتانن 0 سمف صاحنا ان ل تقم 

؟الضباط هزلأم نون 
يكونيأن سد يا أعدك ت ؛العريية لقبه تخدط م أ للت، 

،١٢٧١^^بر وقد قال.. ثم )فيعيا(، الأولى الكسة قائد 
يوعدْ(.

الأمريكيةالقوات، مع متعاون رحل تاني يالأن وذكر 
علىوأنتي عالنا، الفواين، من أحد مع يجتمع أن يريد لا ولكنه 

أعنامح،)في ا.' فغاول الومهناء حائل من الأمريكان مع تواصله 
بانهخاصة قواُت، عبر العفلمى اف آية أعلن الغور، على التحرير 

عندأحل من أصغهل ولم الائتلاف، من أحد مع يجتمع لن 
الإسلاميفهم وهو )هيوم( حلل وقد معه، شخصي احت٠Lع 
بأنهءالنيا يشاهد أن يمكن لا ببلاغة، الوضع المربي والخالم 

نرم.لا.زالح والكلام )٢( 
)'ا(ص"اا'أ.





_.؟•حزب ص ماذانعر|ذ" 

رابنحدهم نعل فقد الشيعت على بغرب لم لهذا ثرواته، 
الخرنيعبدالجيد الزمان هذا في فعل ما منل العلقمي( 

معالعاون من بالمراق تاني يالوعلي الحكيم باقر ومحمد 
المعان..واث الميى، بلاد غزو في مهمته ونهل المحتل 



الله■؟■حزب ص تعرف مادا 

 Uالإسلأم؛ةإإ(ليران دور و ه(
انمراقغوامحكوصق الأفنانغ اكتكومت إسقاط في 

أصر|كا؟مع السري ومالفها 

فىالحاصر الغائب هى إيران أن فيه شك لا مما 
ولاموحرأ المنهلقة أحداث فى مهما دورا لعبت وقد الأحداث 

بلوبعدها، الحربه قبل والعراقي الأفغانى الملقين فى با 
أفغانستاناحتلال مخطعل في الأمريكان مع الأول المنسق كاس 

ذلك،لتحقيق تسمملح مجا كل تقديم محي جهدأ تال ولم والمراق 
مكاسبنحقق ت وهى الدولتين؛ سقوط من واحدة والغاية 
الأمريكيونيمرنه أمر وهدا الدولتين، كلتا فى وطائفية عمرية 

فيالمريع الإنجاز تحقيمح، بمكن، لم !:ران لولا أنه من هم أنف
أخايا رالولأك ؛مقولة; ذللث، عن عتر كما طالبان، إسقاط 
.بغدادآ؛ ولا كابل محقطت ما الفرس 

محيالأمريكية للقوات خدماتها مقابل إيران كبت لقد نعم 
،الحكم مجلس في كبير شيعي نفوذ على وحصلت ، العراق 

منكانت )لدلك الاحتلال، سلطات قبل من تعيينه تم الذي 



ص.أ•حزب ص ماذانعرف ٣٢

فقدانهمن الرغم على الحكم بمجلس اعترفت التي الدول أواتل 
حالق()مجاهدى منفلمة نحسد ونم المطلوبة(، للشرعية 
الأمريكياللين وكدك الأحداث، ساحة عن وتغيبها المعارمة 

ومحاولةإ المروى ، الخلفْع الراهنة الرحلة في ولو تعامله في 
الإبرانسينبين رية ملثاءات خلال من الأوراق ترتجب 

كانإيران بأن والفول بينهما، الانسجام لعودة والأمريكيين 
لأنصحيح، غير انمراق على الحرب في الحياد على مؤنقها 
الرفسغاية في كانوا الإيرانيين أن على تدل المؤثرات جمح 
حلالمن والطانفية المصرية مكاسبهم لتحقيق انمراق لخزو 

الأمريكيةالقوات نواحي س الرغم على المراني، المطام اسقاؤل 
متقبلا.حدودها على الأكبرلإ ١ااإنيهلان تسميه ما أو 



اش.آ*حزب عى مادانمن 

١٨٠٥٥١^عقيدة اك؛ضدير حزب ؛سنى 
انم٠طل٠ين؟بين ونشرها 

-قناة طريق عن اللبناز افه حزب استطاع لقد 
نشرالحزب ااستطاع ٠ بالتقية المبعلن لنشر منبر هي التي 

يظهرونفلا الإسلامي، العالم قي الننة أهل بين الإمامية معتقد 
البل رتقية(، الستة أهل طوانم، مشاعر يحدش أمر أي 

حتتىالمحتتلين، اليود وقتال السسلهبن وحدة عن إلا يتتكلمون 
المائلفي الخوخس يتجنب كان الله نمر حسن زعيمهم 

لواءحامل ه نفأظهر لأنه الإمامية، والشيعة النتة بين الخلافية 
كيرخلق فانخدع اليهود، من الأنمى وس لناف عن الدفاع 

هوأنه على الحزب هدا إلى ينفلرون وأصبحوا الئنة أهل من 
!.ايتوهمون كما إسرائيل دولة من لهم المحكي 

والصواريخينقدها التي المليان تلك الله حزب ذاستانل 
فأصبحعقيدته، لنشر ه نفعن اكفاع في يطالقها كان التي 

فيالسنة أهل قتل الذي وهو الختي على يترحم يائيهم 



النه*؟•حزب عى تعر؛ف مادا 

السعةويجيد بمنهجه، والتاصى حطاه على للسر ويدعو إيران، 
ظنحتى الخمّنى، وياة بعد الإيرانية للثورة المرثي للخاثى 

الدينيناصرون ممن والخامش الخمينى أن الننة أهل من كثير 
كلفى والخامش الخمض صور ترى ولذلك وأهله، الإسلامي 

كبهمبنشر الحزب قام بل الد، حزب زوايا من زاؤية 
فيالمسلمين عالي لتوزيعها فاخرة بهلباعت وءلباءتها ومولناتهم 

العالم.

الذينالعرب المهاجرين بعض نائر عن سمعنا حنى 
الذيهو أنه واعتقادهم اش بحزب الغرب دول في بميمون 

أعالنبل المعتدين، وطرد الإسلام بيضة عن ■؛؛؛؛ ١١١لواء يحمل 
الباطنية.الرافضة ؛عقيدة جهله ثب ب؛الالا< والعياذ ترهقه بعضهم 



(آاللع ٠حزب عى ماداتعماف 

اضلخزب أسيرآ لغاز سياش هل 
لسان؟أرض على الإمرا'ءني ^١^، بالمراع __ 

فقال:شرارة، وصاح المسألة هنْ وصح 
وكالالخمنة الحركات لعمل مهمة ساحة لبنان كال راكما 

تحميزإلى تمر تأن الحركة أرادت بتار يصطلي أن لبنان على 
اضحزب باسم المابق الماطق المد إبرامم فهذا أهدافها، 

وموقعاساحة يبقى أن إلينا بالنسبة لبنان في الأساس إن ■' يقول 
لمانيكون أن الإسلام مصالحة إن )إسرائيل(، مع للمر؛ع 

كذلاك«لم

أتباعوصدق الإسراتيلمن الجنديين الحزب حطف وعندما 
اللمانيةارالمارا؛ قناة في لنا وخرج المسرحية بتلك الحزب 
، ٠٢٢ ٠ ٦ بولمو ١ ٤ بتاريخ الجمعة يوم في اش■( نمر )حن 
وقال:

.٣٣٦صر شرارة وصاح اش( حزب )دولت ت كتاب 







اس!؟.حزب ص ترن ماذا ١٣٨

طاتفته؟؟أو بب المتسحاب فهل 
أوالحكومة الحزب هدا يحاب أن نخثاْ ما أخنى إل 

نهمةأي في تلمة الملالمخيمات أو الجنوب في السنة أهل 
وحاهزة.معلبة 

؛ه نفيطرح سؤال وثمة 
حماسحكومة مع اكفاوض وأمريكا إصرانيل ترفض لماذا 

اشرعية رسمية حكومة وهي إرادته بمحض الثعب اختارها التي 
الدولة،داخل دولة يمثل الذي ا الله حزب مع ويتفاوصون 

إسرايزكدك إسرايلين جدين ، خطففى تختص مافيا عصابة أو 
الموسوي()عباص أن بالاعتبار أخدنا إذا لبنان، ومقومات لبنال 

ذيإسرانليين جندبض خطف وأن سبق اف( نمر )حن سلمح 
اّرايلاحتباح أعقبه والذي  ٢١٩٨٦عام من شباط نهر منتصفح 

لبنان.ومقومات لبنان في الدمار وألحق ، لب-اسةأ للأراضي 
إسرائيلإعطاء هو إسرايلين حمديين خطف، بان نرى وإننا 

ولا، نلك، إسراتيل أردت ما متى لبنان لتدمير مبرر أو ؤخ جم
أوالنه نمر حن من أخرى مرة العملية هذه تتكرر أن بعد ت ن

عليه.هو ما على الحزب لهدا الوضع ترك إذا غيره، من 
النهحزب بفاء إسرائيل مملحة من بأن قال من وصارق 

إسرائيل!بقاء اض حزب مصالحة ومن 

ءاسالسيد الإسلأب المقاومة شهداء ب الذانة السير؛ القاتلة. أمير )١( 
■•١ صرل خانون، علي معد للشخ اث، نمر مديم/حن المومري. 



أاش^ حزب N عى تعمق اماذ١ 

الإمامةالشعة واتياس اض حزب أين 
سراق؟اسيى اممزو من 

محوبلمان!دانييل يقول 

الأمريكيةللحملة معارضتهم اض حزب نادة يخف لم ١٠
شهثكل صمتهم على حافظوا ولكنهم حسين، صدام ولنظام 
أيةيرسلوا لم بأنهم آعيرا عندما إلا صونهم يعل ولم كامل.. 

البغداد من ذكر وءنا.ما الغازين، لطرد العراق إلى اعيان، م
-السورية الحدود عر اعتقالهم تم اف حرب من مجاهدين منة 

رّمي؛رفض عن للاعلأن التنغلم *ارع العرافة 

بمنزلءقلو0 ا-جنماع في الشيعية المراجع أعلنت، كما 
ضدالقتال معارضتهم الجم، في يتاني العلي العفلمى اف آية 

الوطنصحيفة ذكرت بل ٢. العراقر في الأمريكي الوجود 
العراق،في له فواعدأ أقام اللبناني اممه حزب أن الكويتية 

لبنان'مز الانسحاب بعد اض وحزب امراتيل ت جديدة *ا|راعد كتاب ( ١ ) 
الكتاب.من الأخيرة الصفحة فى 

.٠٣٢٠ -اريح في الكريتية الوحلن صحيفة )٢( 



الله*؟*حزب ص ماذاتمري، 

الأراضيطريق عن للعراق تسللوا مقاتلا' ٩ ٠ لها وأرمل 
الخبراتونقل اللوحتي الدعم إيجاد بهدف وذلك ، ورية ال

فيالمهدي وجيش بدر، فيلق أمثال من الشيعية للملتشيات 
المناتلقمخالف عالي يئلوة رالالشيعي النفوذ توطين كيفية 

وتمنيتهالمنى الوجود ومحق 

ناديا ٣٠ارمحال تم ، ٢٢'٠٦عام من أكتوبر مهر وفي 
ساءلبنان في اف حزب إلى العراش، اليعي المهدي جيش ني 

وتطويرالعكرى التعاون بهدف ونلائا منه، رسمية دعوة على 
مقاتلةلكيفية كاملة صورء وإءهلاتهم لهؤلاء المسكرى التدريبا 

،!البُيل الهلال إقامة نعيق أنها يرون التي المنية الجماعاين، 
اكيعةمراجع عارصت، كيف اللم أحي شاهد ؤود. 

!ءحظإةانواُت، أنها رغم الأمركبة القوان، قال الأمامية 
والقتالالجنة يدخل لبنان في القتال هل ساءل! نتأن ويا 

ايار؟يدخل العراق في 
إملأُين؟بمدين ولمان المراق ألمى 

!افقعد لبنان في القتال تجيز ورية والالإيرانية المصالح لأن أم 

ّتاندرت.صحنة ص قلا  ٢٢• - \lr ١٨٩الكويب الوطن جردة )١( 
نشاهدستما وإمحراتل، أمريكا دبلمتون يسون لبنان شيعت وشاهد نمع )٢( 

لأعراق\دط- الأمريكية الميتة القرات ين والحنة الوطدة العلاقات 
لاقرامت،وجنود خدم العراق ثيعة عوام أصيح وكيف أ، الشيعة اء وعن

الخعاونتبين والتي الكتناب، هذا في المرننة الصور انظر المعتنق. 
الأمريكي!الشيعي 

.٢٢•• امحوبر٦  ٢٥اه.٣٤٢٧نوالالأربعاء موقعننكرةالإسلامالإخاري، )٣( 



ّحزباشّ؟ص نعرف مادا 

اكيسق
سين؟ا1جتاووين خهضا هن 

 .،iيرذاٌجهابخصوص؛ إيران على الضغط تخفيف تم \و
ولشمياللبنان يحصل ما يتاع بأسره العالم التفت فقد النووي 

لبنان.

الرافضيسنبدر ومنفلمة المهدي جيسى استمراد د\ن\٠ 
ونهجبربالقتل، أنو|ع بأبشع العراق في الئنة أهل بقتل 

ذلكوكل احيهم، مومصادرة وأموالهم، دمائهم واستباحة 
اوسستاني(.)علي الإيراني مرجعهم من وتأييد أمريكيه تنطيه 

الموصؤعبشان أمريكا إلى رسالة إيصال محاولة ث\اذث\\ 
إيرانمنطقة من الحرب نقل نستةبيإ - إيران أي - باننا النووي، 

ولبنان.إسرائيل منهلقة إلى والحلج، 

انفوذها ار وانحلبنان، من سوريا خروج بعد ز\دط. 
ومنسوربا أرادت لبنان، في الوحلني الوحدوي الرعي وتنامي 
مصالحفي والتحكم السيادة لأسترحاع طريقة إيجاد إيران ورائها 



اش«أّحزب ص ماذانقرن 

-الله حزب مقاومه سلاح — المزيقة بالورقة باللعب فقاموا لبنان، 
والسورىالصنوى الإيراني النوذ لصالح الأوراق لخلهل 

البانةوالحكومة العالم مطالبة بعد خصوصا النصيرى، 
العام،اللبناني الجيش صمن والدخول سلاحه بننع افه لحزب 
العملةبهدم فقاموا الإيرانية، للمصلحة حرجا يسنب، وهدا 

االمقاومة بذريعة افه حزب يد في السلاح لإبقاء مبرر لإيجاد 

فبعدالفلمهلينية؛ المقاومة عن الأصواء خهلم، خدا\ 
غيإسرائيل مع والأتفاقية التعاون مات يائها الشيعة تورحل أن 

وتورطهم- حيت إيران ؛ بنصيحة يعرف فيما - الأسلحة شراء 
طالبان،حكومة إسقاط في الأكبر! الشيطان مع بالتعاون 
الصفويئنالشيعة اعتلأء في الأمريكي المحتل مع والتعاون 

المباشرودعمها العرايية للحكومة العنصريين الطائفيين 
العرفيوالتطهير السني للوجود تصفيتها محي الشيعية للمليشيات 

ورقةتكب، حتى الحرب هده بإشعال نامت الظ-الم؛ والتهجير 
الجماهيركّب فى لاحقا ونستفيد إسرائيل، نحد المقاومة 

٠٣٢ ٠ ٦ / ا ٠ / yyفي أبوالغيط أحمد المصري الخارب وزير صرح وقد 
محنالهدف بان الإخبارية(، المصائر من وغيرها الجزيرة قناة )انفلر 

سلاحمع عالي تنص التي الطاف اتفاقية إمحاقت هر البمدسن خطف 
أحدلمصلحة وتنفيدأ المقاومة، ذريعة تحت بابقاته وذلك اه، حزب 
أنالغيهل. أبو يقول كما - خصوصا -ا إيران يقصد - الإنليمحة القوى 
الاحتلالتحت تزال لا الحزب حولها يدندن والتي وغيرهما نبعا ٌزارع 

هدهومن الخطف هدا من والحزب لبنان يستفد ولم ، الإ-ّراتيالي؛ 
التحتية.النية وتدمير الفادحة الخائر ّرى الحرب 



اش|ا؟حزب •> ص تعرف أماذا 

المقويالمقود لبسط لاحقة صراعات فى السنية الملمة 

الشيص•

تالتوبة غازي الملمطسى الكاتب يقول 

لبنانمحي الصهيوبي للعدو افه( )حزب تال من راالقصرد 
لبنانمستوى على الشيعية والطائفة لإيران والترويج انم■عاية هو؛ 

علىالخلية أجل ومن جهة، من والإسلامي العربي والعالم 
،•جهة من الراق في إيران جرانم 

تارح- ١ ٠ ٨ ٤ عدد٨ - الحياة حرية في التوبة لناري قال مس 
. ١٩صمحة 





اشأآ ءحزب نعرغاص  UU,

اشسيل في اتجهاد نحرم نحن 
اهاصيين؟اثيهود صد 

إذاكفاية، على فرض والجهاد هقفو؛ ندامة ابن الإمام نال 
ألثفينز0َةرنث- 'اؤوما تعالى: قال ،، الباقين١١عن ّقءل نوم به قام 

ٌلثنثئ٠وأفي تيم ؤبؤ ينَلإ، من ه ثنفثوأ>==ئقث 
[.١٢٢]اكوة: هندنحى.ه ثلثن إلنجم ثبموا إدا وتهن 

مواصع؛ثلاثة ني الجهاد ؤيتعتن 
حضرمن على حرم المنان، وتقابل الزحغان التقى إذا - ١ 

ءؤيتأئهاتعالى؛ اض لقول المقام عليه وتعين الانصراف 
ًءقثمإ؟ا؛اثآ نأذهظثوأ فئة كتم ^١ ثامتوا آفيى 

٤٥.]

ودفعهم.قتالهم أهله على تمن يلد، التكفار نزل إذا - ٢ 
تعالى:نال بهم، النير زمهم نوما الإمام انفر إذا . ٣ 

قواة)ما/أ(.لأن »اض« محاب ^ )١( 



_.؟ص.حزب »أذانعرف 

ؤرأيزوأ ظ مز إدا ذئ•  Ka ١٢١^ألمثت\ ؛ؤتتآئهث1 
:!.٣٨ه ألاثئ ^lJ آئاممثن أس ثيز 

وهيالجهاد توجب التي الشروط ندامة ابن بتن ثم 
تشروط سعة 

والسلامةوالذكورية، الحرية، العقل، البلؤخ، الإسلام، 
التفقه.ووجوب الضرر، من 

لقتالالإمامة الشيعة مع تتحدون لا لماذا قمل يقود ئد 
اليهود؟

!النة!أهل ْع الرافضة اتحد متى ومذ ئ. فقول 
اضكلمة لتكون قاتل الذي المسالم القاني محيرة إلى وانظر 

الأيوبي(الدين )صلاح فر الكفروا الذين وكلمة العب هي 
بهلردالمغوار والقائد ، المحنك الجاهد هذا قام قد ف ،
منوجردهم الحكم من — العييدية الاJولة - الإسماعيلية الشيعة 

فيالصليبيين لقتال توجه ثم لطة العن وأبعدهم الدولة أمور 
المقدس.؛ستإ 

أحدأي من فيهم، والنكاية اليهود بقتل نفرح ننا إه 
وأكاذيبهراحزب مسرحيات علينا تنهللى لا ولكن كان، 

هذاأف نعلم فنحن والد.ج، للعوام يهللقها التي وثعاراته 
فيورية الالإيرانية المالح لتحقيق إلا يقاتل لم الحزب 
تحريرأولا الإسلامية، المقدمات عن دفاعا وليسل لبنان، 
المقدس.ست، لأرض 



ءحزب؛_a؟-ص تعرف ,ماذا 

نفسهاإتهلمح أسم وهتا 

-١

-٣

لبنانفي للقتال عكريا الإيرانة الحكومة تتدخل لم لماذا 
إذاالعسكري حل يالتي تهدد بينما ، ثسعتها حاب إلى 

السورية!؟الأراضي إسرائيل هاجمت 
فيالفنانين الأسرى بإطلاق اف حزب نطالب لماذا 

الأسرىسراح بإطلاق يطالب ولا ، الإسرائيلية الجون 
البل السورية جوف الفي القابعين )الئنة( اللبتاضن 

إطلاقا؟!؟عنهم يتحدث 
نجاد(أحمدى )محمود الإيراني الرئيس منع اذا لمس

جنبإلى جنبا للقتال الذهاب من الإيرانيين المتتلوعين 
إزالةلإيجب مقولة صاحب أته علما ؟!.. الثه حزب مع 

الخارطة!".من إسرائيل 

نعم- اش حزب )انفلر: ، ١٩٩٢لعام الانتخابي الحزب برامج ني كما )١( 
نام.ص؛هم(.

^١٤٢٧١٣رحب ٦ الأنين  ١٣٩١٦سد الراض حرية في حا، ى )٢( 
-أأم•ممحا"'



اش«أحزب  IIس ماذانعرف 

،يامين أحمد ت حماس حركة زعيما لتل حين لماذا — ٤ 
افحزب يطالق لم - اممه رحمهما - الرنتيي وعبدالعزيز 

الحدثنلب في هي حماس حركة أل ْع واحدآ، صاروخا 
ألخصوصا ا والمؤازرة والمناصره للدعم الحاجة أمس وفي 

الهنالمزةحهلاب١ته كل في اف حزب يردئها التي الثعارات 
ا؛طين؟ فالعن والدفاع المقدس بيت بتحرير تنادى 

هدفين!تحقيق سيل في حديين ؛احمهل١ف قام اه حزب - ٥ 

الأسرى.تحرير ١( 

اف(.مر تصريحات )بحب الأرض تحرير ٢( 

تتلرتالتي الأراضي عدد ازداد قد أنه حمل الذي لكن 
قبفةنحت أحرى أراض ووضعت إسرائيل، عليها 

فهلالاحتلال، مجون في الأسرى عدد وازداد اليونيفل، 
المنارقناة بفضل الاعلامير النصر غير شيئا اش نصر حئق 

ومرها؟

أمنعلى حطرأ يشكلان وحزبه اف نمر حن كان إذا — ٦ 
هذارئيس بوضع لم فلماذا العض، يقلن كما إسرائيل 
المطلوبين؟قاتمة في الحزب 

محييهمعلى يقبض لمن مالية ة مكافأ توضع لم لماذا - ٧ 
اه؟نصر حن 

الجماعاتبقية مجثل القه حزب أرصدة تجمد لم لماذا — ٨ 
الخيرية؟والجمعيات الإسلامية، 



اللمهءآحزب > ص ,ماذاتمرت 

عنينوقف لن اف حزب أن رتكرارأ مرارأ ممعنا لقد ء ٩ 
الأنهو وها شمعا(، )مزاؤع تعود حتى اليهود قتال 

؛اقيمن يخرجوا لم الهول ان رغم القتال عن بترف 
اللمانية.الأراضي 

المقاتلينيشارك اغ( نمر )حن ميدهم نرى لا لماذا - ١ ٠ 
القادةيفعل كما والمرة الحلوة أتباعه ؤنقامم لميدان اش 

الشرفاء؟

المهيونيالجيش لفلول ملاحقة هناك يكن لم لماذا — ١ ١ 
الأراضداخل مي الحرب، يزعم )كما المنهزم 

الفلطنية؟.

العراقيةالحرب في إيران نمرة في الحزب سيحل لماذا _ ١ ٢ 
التمدىفي يتدخل ولا الأحواز في اثة أهل وقمع 

حنوصيدهم زعيمه يغني ولا المنتميين، للامريكان 
التيللعراق محتلون أنهم رغم الأمريكان الجنود بقتل 

ومزاراتهم!؟المعمومين أئمته مراقي فيها 





رقمحتأب^٣( 





ااجموباش|اأص ضن  ١٥١٠,

فياش لخزب الأسى امحام الأمين تصريح 
؟••Tستمبر  ٢٥الموافق؛ ه  ١٤٢٤رجب  ٣٩الخميس يوم 

الأوسطالشرق ممفة في آ( )70العدد 

الله®وررحزب الأسمى العام الأمين الطفيلي صحي 
ورأسالعالم في التشيع على خعلر إيران ■ الأوسهل® اررالشرق 

وأصبحتراختلفت® لبنان في والمقاومة الأميركي المشرؤع حربة 
لإسرائيلحدود حرس 

ذ"

عباسثائر بيروت: 

قديمااحسسنيةأا مبنى في 
مدينة)جنوب بريتال بلدة فى 

الأمينمع اللئاء كان بعلبك( 
افه،،وررحزب السابق ام عال

الطفيليصبحي الشيخ اللبناني 
العاممند الأنظار عن غاب أليي 

إشكالاتسلسلة إثر  ١٩٩٧

اللهأ؛ارحزب مع ومشكلات 



ص.حزباش■؟محاذانعري، 

دفعإيران مع الطرا؛ وجهات في ءاحتلأف وبعد اللبناب، والدولة 
أمانهوأول يه موّأحل كان الذي الحزب ْن خروجه ثمنه 

ضباطأحد فيه م باساك رالاخلأفات، هده توجت وقد العامن. 
معيعتصم كان الذي طليس حضر الشيخ السابق والناب الجيش 
ليصيحاث■" حزب زار تابعة دينية حوزة في أنمارْ من وعدد ااطفيالي 

صنوانمت حلال ولينكل الاJناني للقضاء مطلوبا الهلفيلي بعدها 
فهولبنانيا. طبيعية لكنها نظريا، غريبة حالة غانيا٧ حاصرأ ١١قفاها 

بعضورغم وأعيانه. أنماره من المكان معروف، الفترة طوال بقى 
للقبضتجر لم محاولة أي أن إلا لها، تعرض المي المضايقات 

عليه.

الحينبين طلات العلفيلي للشيخ كان، غيابه، ذرْ حلال 
٢٠العام انتخابات في بقوة مارك فتياره والأحر،  ٠ في٠ 

٢٠العام في إعلامية طلة له كانت كما ، ١^٤  تلفزيونعبر  ٠٢
بسببح- اتهم أنه يقول وهر لاحقا. أقفل الذي في• ني. •أم. 

الفرعيةالانتخابات في المعارضة مرثح بانجاح ِ المقابلة تللئ، 
الذيالمر، يال غبر الشمالي، المتن ففاء في أجريث، التي 

فيمتنقلا هده لطلاته تمنا القلفيلي دخ وقد لاحقا. نيابته أ؛هللّثإ 
التيالأوضاع لجهة أموأ إلى جى، ّمن الجبرية• اونامته 
الحسينية.مبنى في المهلاi^ به انتهى حتى يعيشها، 

الناعيالشارع في وزنها لها شخصية الطفيلي والشيخ 
يقاربالذتم، بتثبثه، ، المعروفوهو الواضح. تاييرها لها كما 

لأنالأومطّ• ^ ١١٠عبر بالاطلألة اقتنع وهو بمواقفه. العناد، 
فيالأوضاع •وصيت، بعدما بها الإدلاء يريد ننلر، اوجهة لديه 



الن4أآ•حزب ص ماذاتعرن، 

عىنفك—ا نحن أما ترد،ا. من إليه وصلت ما إلى المعلمة 
عنالمعلومات من الكثير تمتلك شخصة عع المحافي للسبق 
اض«"حزب ل  UUأمنا عاينها التي الشائكة القضايا من الكير 
البانية.الأراضي س إّراتثل إخراج في الحربة رأس كان الدى 
الذيالصحافي الحوار على القاء كان ٠الرءباتاا اخلأف ومع 

دروصين حالبقاع في الأوسهدا ااالنرق مراسل فيه شارك 
الطمليصحي الشيخ فيها أدر وإقليميت، محلية عناوين وثمل 
"خطرااعنبرْ الذي الإبراني للدور لاذعة انتمادات محوحها بدلرْ 
والمطقة'*.لبنان في الشيعة على 

انتسأالمقاومة ان ممتبر ذا، إه 

المقاومةمخ0 نهاية بدأت لقد ١ نقاش موضع ذلك هل و- 
١٩٩٤)تموز( يوليو كتفاهم صفقات في قيادتها دخلت مذ 

علىحماية أبغ الذي  ١٩٩٦ان( )نيأبريل وتفاهم 
إيران■خارجية وزير بموافقة وذلك الإمرادياإية المستوطنات 

اّنيينحثي لأنه للبنان انتمارأ اعتبر التفاهم هذا لكن 
عملياتأن مع المقاومة، بشرعية واعترف أيضا اللبنانيين 

التفاهمهذا والأخر. الحين بين ثبعا مراؤع في تحمل للمقاومة 
معاتفاقات في وإدخالها المقاومة تحييد منه الأساسي الهدف 

صبين نحمل الص الفولكلورية العمليات أن كما الإسرائيليين، 
بينفرق هناك وهل مرتاح، الإسرائيلي لأن منها حدوى لا وأخر 

الفلييةالأراضي في والإمراليلي شعا مزارع في الإسرائيلي 
)بلدةالخيام أن أرى أنا بالاحتلال، اعتراف هذا المحنية؟ 



الئاءّ؟ءحزب ص تعرف ماذا 

التيالمناوئ أن يرلمني رما وحيفا. عكا مثل هي لبنانية( حدودية 
العربيةالأراضي تحرير مل ش الموت على شابها عاهدني 
:اا> Ml ..\A_- ا1 .،ضا. ١٠.:ت;,اا-ح-ات  ومنالإصراننة، للمستويات حدود حارس الأن تقف المحتله، 
عليهالقبض يلقرن الإمراتيلسض صد عمل بأي القيام يحاول 

.الجول في التعذيب أنولع ام رب
سجوزآي ا□ 

نامواالدين سلم وند حالة، من أكنر حدنت قد ل- 
للتحقيزأخغعتهم التي اللبناسة السلطات إلى بمحاولاتهم 

والتصنيف.

مذ1تتمذ المقاومة هان الئائلة الددسهرات توافق لإ اه 
ودوليااقليميا وسويية لبنان تواجه التي الضغوط لإمتماص الإجمحإء 

وقئاجل من 

مام؛ الحاكمة. من فهدا الفرص، تحين ضد ت لنا أ- 
إلأفول وأنا الفرصة. بانتفلار تقول أنت ذلك. غير هو يحصل 
هذْلأل ء بثي الحكمة من ليس مرات دولي وضع اننظار 

أوجهوأنا موات. ونى أي يأتينا ولن نتوقف لن الضنوٍل 
حرامتفعلونه ما إل لهم؛ لأقول المقاومة في أبنائي إلى كلامي 
تمردواأو وارحلوا صلاحكم ألقوا للقضية. وخيانة للعدو وخدمة 

تحنيخدعكم أحدآ تجعلوا ولا عدوكم على النار وأطلقرا 
بأنيأمرني الدنيا في فقيه فلا فقيه، ولاية أو فتوى أي عنوان 
يدماءصنعناها التي المقاومة أن كيف آسن—، أنا عدوي. أخدم 

أءال.اتنا.خدمة إلى وتحول ئختهلف شهداتنا 



اللم■؟■حزب ص ماذاتعرى 

•حيالك،الإي>إئي الموقف في التحول ، LIslsJكانت تى مه 
الخرب١في الهمار ْركر ص ابعادك في دور لإمحاك لكن ومل 

إبعادعلى حريما كنت معي، حصل ما كل غم ر- 
إيرانأتناول لم كما العام، الوضع عن الشخصي وضعي 

والحالةالماضية الأحداث كل رغم القيادية وثخمساسما 
فىعامة مخية أي أدخل لا أل على حريما كنت، الثخصية. 

فىحصل الذي النحول بعد لكن الشخصي. ومحعي اطار 
الأميركيةللشؤون منسق إلى إيران وتحول المقاومة من المرقق 

صمتي.عن اخرج أن رأيت المطقة فى 
الذيب1لخه>عع يتعلق ما في التحول لحئلة إلى نعود يا 

عدممنيا عدة ءذاُيرئ يممل والذي اش >حلي، في تمئلون،، كنتم 
تلكفي ١^؛-< اسم ايتياؤل الى بالإضافة الحادة، والمواقف الخمادئة 

ُءهرها.الرداش ضلف مثل ^؛؛ ١٥٠بملفات الفتية 

نوكدونحن وقته. له الغربيين الرهائن ملف عن لحدين، ا- 
فهوعنه تتحالث اوذ.ى التحول شأن في أما يه. لنا علاقة لا أن 

تبرزبدأت إيران في سياسة هناك أن الأول؛ ا يامرين يتلخمى 
المياسةهدم أن واضحا وكان الخميني، الإمام رحيل بعد 

أشخاصا'هاك أن الثاني: والأمر للإسلام. بفهمنا ستصْلدم 
التزلف.يحبرن لا ب2؛لثيعتهم 

ائت؟نقمي ت؛ 

معمصالحتهم تصطدم عندما أنه للإيرانيين مرارأ لن، ق- 
لإبرازعميلا' ابدآ أكون ولن الأخيرة، أغل—، ماعتي قن



اش*أ*حزب ص تعرف مادا 

كلفي لكن أنل. ولا أم لا وثريككم أخوكم أنا ولجاطها، 
الضعفاءيفصلون بل ، بالنركاء يرغبون لا الأقوياء العالم، 

علىيداس أن أحب لا أنا الأعمى. بالولاء لهم يدينون الذين 
منالمملمين فقهاء بين من وهل اتجاْ. أي في ك لأتم مدمي 
ولهدالمين؟ والمالفقراء على الفللم ونأيتد نمر بجواز يقول 
بالقوةإبادتك إلى يمار الظام يع تتماشى أن سمتهلح لا عندما 

المتاحة.ويالوماتل 

لبغانية.بمغمة ك بم. بمر الملي، ش له 

كاذب.القرارتتدخل لا إيران أن لينان في يقول ن م- 
طهران•ني وإنما بثردلت، ش ليس 

خلالض □ 

فيالمركزية ل)القيادة( كان ولايتي خلال حتى عم، ن- 
فيانسجام هاك كان حينها لكن القرار. في مونعها إيران 

علمينا،تملى القرارات، أن نعتبر نكن ولم والقرارات. المواقف، 
غيرْأو الحسني الإمام من أم بأني، لحين ذ-اءان-ا• همي بل 

بلأمرا نعتبرْ لا فنحن إسرائيل، قاتلوا لما: يقول يعينهم ممن 
نتاعاتنا.من هو 

١٥!^!مء امحاق يداية لحد كاه ل مه 

التاين.بداية -لقل: 

الموليالخومم، كاى اس وه 

المستنقعفي غارقة إسرائيل أن السوري وحد ندما ع- 





اش«آءحزب ص تعرف مادا 

منوفدأ وأن العراق، غزو نبل بدأ إيراسأ - أميركا حوارأ 
واشنطنزار لإبراز المزيد الإسلأب للنورة الأعلى المجلس 

التركيبةمن حزء هي العراق في الإيراسة والتيارات الغاية. لهن.ْ 
كبارأحد أن حتى المراق، في المتحدة الولأيارن٠ نفعها التي 

الجمعةصلاة حطبة فى قال الإيرانية الماصمة نى الجمعة حطباء 
ئلإبرانيونتان. ألمانوحل في أمركا لمرنت إيران لولا أنه 

أماالأن. بقاءهم هلون ويتان أفغانيحول للاميركيين مهلوا 
نوويسلاح ■من حديث أو هنا سابق سفير اعتقال عن القول 
شروط•لتمن الأميركي المكب باب من يدخل نهر هناك 

المثرؤعلدعم إيران فكب الأن يستخدم النشع الإيراني• التعاون 
أنالعالم في الثيعة لكل أقول ها ومن أفغالمتان. في الأمركي 

التضررأعمال وهده بهم، ل علاقة لا باسمهم يجرى ما 
.والتشح١١٢الإسلام منها الأثمر 

بمرصو-ءعلاقة لها ليس التي الامنلت يحذف وذلك المقاطة، اختصار تم )١( 
كتانا.



اش«آ>حزب صر تعرف مادا 

روشع؛هاش نصر حسن )امح٠روا( 

ألبجناه أم ء ي

علىوارك وسلم اض وصلى العالمين، رب ض الحمد 
وبعد؛أحمعض، وصب وأله محمد نسنا ورسوله عبده 

ولانأئمء مِتت_تا ءا-رأر هذا ُاؤوأة هث؛ افه ول قي
صًظلميد، و>سؤم د'.لتلإ ثييو، عن يآؤ يثنزذ ألثند ثئنيأ 
[.١٠٣لالأ'ثم: . تنمن 

بير1أت بمد من ^لتسول ثثازي وش ؤ وتعالى؛ تبارك ويقول 
جهنمون_إهء ول نا ^٠ النومثت "يد غر ويي ألهدئ لد 

كتمانمن سحانه وحدر [. ١١٠]اوو_اء: مبرأ وّمحئ 
شنوا3ء: فقال انس لتضيل باكاطل ه ولبالمحق 

[•٤٢لادمً؛ .بُ وانم أنس وقكيوأ اللملل أئحق 



اس>آ*حزب عن نمرق ُاذا 

ماتضلوا لن أمربن فيكم "تركت ؤئأت الرمول وقال 
.ة رسوله نة وسالاقه كتاب ت يهما تمكتم 

نصدقخداعات صنوان الناس على "ميأتى • أيضا وقال 
ؤنخونالخاتن فيها ويؤتمن الصادق فيها ليكذب الكاذب فيها 
ق'ل:الرويبضة؟ وما فيل; الروسضة" مها وينطق الأمين فيها 

.العامة١٠ أمر ش يتكلم التافه "الرجل 
تحتاجلا بحث الوضوح من والأحاديث الأيات وهذه 

تعلق•إل 

فيبما المسك وجوب في الواردة والأحاديث والأيات 
هالمحابة بفهم جه الني عن اكابتة والئنة ج؛ق اف كتاب 
فيمنهما والأنهللاق يهما يالمك بالأمر تارة ومتنوعت، كثيرة 
مااتباع مجن بالحذير وتارة والموازين، والمواقف والراء الولاء 

الولاءفي والشبهات الأهواء وأهل الرجال آراء س سواهما 
والمرازين•والمواقف والراء 

محنالشام، بلاد في أحداث من الموم يجرى ما ؤإن 
المقاومةأو اممه حزب هم أنفيسمون ومن اليهود بين قتال 

اليوالأبتلاءات الفتن محن لهو لبنان؛ جنوب في الإسلامية 
بموازينارتباهلهم ومدى لمين المعقاند فيها ^؛١ اف يختبر 

الصحابةمن الأمة 'الق عليه كان وبما والسنة الكتاب 
بإحسان.لهم واكابعين 

ماوغزهم الاس، من كثير فئام الفتة هنْ في سقط ولقد 
يتزعمهااليهود مع عنيفة مواجهات من يرونه أو يسمعونه 



اش1أ•حزب ص محاذا 

الذينبذلك وانخيع ، وثبعنه( اض نم )حن الرافضي 
الإسلامفي والراء والولاء التوحيد حقيقة يتجاهلون أو يجهلون 
الرافضة(.وشيعته اممه نصر )حن عقيدة وحمينة 

وكبيرة،شديدة المنوي الرافضي الحزب بهيا الفتنة ولأن 
ويكشفلها يتصدى أن العلم أهل من ثائر لكل بد لا كان 

ويهدفرنله يدعون وما الئوم حقيقة ويبين الأمة عن اللبس 
•؛الغي ك فال؛ حين الخءلاب ن عمر عن الاته ورصي إله، 
يخدعنيولا المخالع بك أى؛ يخديي، الخب ولا 

المقولةهاوْ على تعالى اش رحمه القيم ابن ويعلق المخايع، 
أنمن وأعقل يخنع، أن من أورع ^١، ٤١عمر ءفكان ' نيقرل 
يخدعاا

ازكرةالإعلام ومانل في يجرى ما خْلورة ندرك ولكي 
منكثم إلى العوام شريحة حطرْ تجاوز وتفلل يئس من 

يجرىما على نمللع والدعاة؛ المتدينين وبعض بل المئقضن 
حيتوالمجاهدين، بالجهاد يتعلق فيما للحقائق بح نل من اليوم 
بلادفي الغزاة للكفرة يتمدون الدين المجاهدين يمض من نرى 

بينما! دوزاومفإرهابيون بأنهم والشينان تان وأفغانالرافدين 
مقاومهالرافضي الله نمر بقيادة لبنان جنوب في القتال يرون 

بهتانهذا سبحانك تعالى.. الته سبيل في وجهادا مشروعة 
محنه؛والذي السابق الحدسن في يقأ اله رسول وصدق عفليم! 

.Titازوح: )١( 



الش.؟■حزب ص نعرذ4 ياذا 

فيهاويكدب الكاذب فيها مدق خداعات صنوان وراءكم ءإن 
الحدث.الأمين. فيها ويخون الخائن فيها ؤيوتمن الصادق 

بماالمسلمين على وفتة تيئس من يجري ما ولكنف 
الوقفاتاصوق الد نمر حن الرافضي وأمينه النه حرب مي ب

اكالية:

الأولى:لوقفة ا□ 

لنايتبين آنفا، سفتها التي والأحاديث الايات ضوء في 
والمواقفوالعقيدة النهم غي التلئي ممدو يكون أن ضرورة 
المستقيمطاس والقالميزان هدا هو والرحال الأفكار وتقويم 

تمنكمن اللذان ءج، رسوله وسنة .ك الله كتاب من المتقى 
أبدا،يفل فلن الاس في به يمشي الذي الور وجعلهما يهما 
وإنيالشمال، وذات الثمين ذات الفتن محملات تتقاذفه ولن 

وعمليقآ رسوله وسنة ه الله كتاب معهم نوم من لأعجب 
بهتبدلون رب كله ذللن، عن ينخلون ، كيف. جئ. الصحابة 
الرحال؟!..وأهواء ين اسبوتلمي العواطف، 

القلمابقتلها البيداء في لكلعسس 
محمولئلهورما فوق والمائ 

بميزانالمغبون وحزبه المفتون الرحل هذا لنزن والأن 
والضلال،الهدى وميزان والشرك التوحيد ميزان والنتة الخاب 

الذيالحق على هو هل وحزبه.. الرحل هذا حقيقة نعرف، لكي 
إليهيدعو الذي الباطل على أم ه؟ ورسوله تعالى اث يحبه 





١لJهH٩حزب  11عن نمراف ماذا 

وه؟ا'املاآ. ١٩٩٣عام .،وجي انتخابه أعد ثم ملفه، ولاية 
ثيعىأنه لتا يتنبين للرحل ١لمخنصر٥ الترجمة هذه ومن 

السائدالجعفري عتري الأس بالمدهب يدين محترق، رافضي 
العرب(_)حمسنى باشتهر ولذا إليه، ويدعو ينصرم إيران، في 

الخمجتىأقامها كما العرب بلاد فى الرفض دولة إقامة يريد لأنه 
إني اللبنان حبل مفتي يمول الفرس، بلاد مي الهالك 

٠٧العربية البلدان إلى إيران بوابة الته حرب ا؛ 

المذهبأصول نعرف حتى ناقصا بالرحل التعريف، ويبقى 
منوالجهاد إليه ؛الانتماء يفتخر الذي الجعفري عنري الأمني 

ونثره..به التبشير أحل 

تعللم شركية كفرية أصول على المذ-شبط هذا يقوم 
القديمفي القوم لكتب متابعة أدنى له من على حافية 

منعليهم سجل وما مواقعهم يتاثع من وكيلك والحديث، 
االستون ومنامحبانهم حسنياتهم في والمرية المسموعة الوثائق 

اللهنصر حسن إليها ينتمي الش الحلة هذه أصول أخطر ومن 
يلي:ما وحزبه 

وغلوهمعشر، الائني أئمتهم في العصمة اعتقادهم ~ ١ 
نورهمإلى يحجون وصاروا الته، دون من عبدوهم حتى نهم 

يعلمونأنهم ويعتقدون فيهاا بمن ويسنغينون بها ويطوفون 

العددالساسى الناهد مجالة مع حواره مقدمة في الترجمة هد0 وردت ت١( 



اش«أ>احزب ص نعرف محادا 

بذلكصرح كما لتمرفهم خاصعة الكون درات وأن الغسب 
الإملأمية(ا،الالحكومة ني الخصي 

القرآنرأن ونقحانه القرآن بتحريف اعتقادهم — ٢ 
خروجه،مع وسيخرج المنتفلر، مهديهم مع عاثب الصحيح 

يخرجحض الملمن أيدي بض الذي القرآن يقررون الوم وهم 
وآياتهم،علمائهم من بامر وذلك زآنهم 

القولمن إليهم ينسب ما ينفون إنهم ت قاتل يقول وقد 
هيوالتي كتبهم في مثبت هدا إن فنقول! القرآن بتحريف 

لإفصلالملبرمي وكتاب للكالمي ككتاب مرجعيانهم 
ينفونكانوا فإذا ا الرافضة عند معتبران إمامان وهما الخهلاباا 

القرآنبتحريف يقول ممن ببراءتهم فلمرحوا إليهم ينسب ما 
قالمن بكفر ولبحكموا وغيرهما، الكتابين هازين فى الوارد 
!يقولوه.ولن لم ما وهذا بهذا•• 

ادتهمموخاصة وتكفيرهم هتت الصحابة محب س ٣ 
زوجاتوكذلك وعمر. المدبق بكر كأبي وس-وحهم 

حبيبةعانثة الحديقة رأسهم وعلى يه النبي 
افهقاتلهم بالزنا.. ؤيقذفونها يكثرونها إنهم حيث اثنه رمحول 

يؤفكونإ•أنى 

لليهودوالحدث القديم تاريخهم في تولهم - ٤ 
الغزاةاعدة ومسالآم، الإّأهل على لهم ومظاهرتهم والمارى 

ابنأحجار وما المسفين، بلاد غزو إلى لهم الطريق لتمهيد 
أحد،على بخافية للعراق غزوهم في للتتار وممالأته العلقمي 



.■حزبعن مرق مادا 

معالتعاون من الزمان هذا في نمه ويقومون قاموا ما وكذلك 
عيونازالوا وما تان، وأفغانالعراق احتلال في الأمريكان الغزاة 
ومقتهم.الثنة أهل فل في لهم ومظام؛ن لهم وحماة للخزاة 

ولامرأ ■_ لم الذكر الأنفة والعتقدات الأعمال وهذْ 
1صاءتإنها بل فبل، من يخفون كانوا كما الكتمان حلي في 

الواثقمن عله حصل بما أو أنفسهم، باعترافهم سواء ممضوئ 
الرافضةالشيعة واع هذا كذبهم.. وتبين نقيتهم تدمغ الض الدامغة 

،المخذول( رحزبه افه ضر )حسن إليها ينتمي التي عشرين ثني الا 
يرقيهاالتي الكاذبة بالشعارات واغتئ انخيع لمن عذر بمي فهل 
نيابةاليهود ويقاتل الأمة! عن يداغ وانه وحزبه؟! الرحل هذا 

!..اش!سبيل فى ويجاهد ا اليهودية الدولة عمق ويضرب عنبا! 

—تمكن لو التامرية الشركية المعقدات بهذه الرحل هذا إن 
علىتقوم اكي والمشيع الرفض دولت سيقيم فإنه - افه قدر لا 

وبالمالىالفتة أض وناكفير ه الصحابة وسب الأكر الشرك 
أوحغتذاليوم؛ العراق قي الحاصل هو كما وإبالتهم استئصالهم 

إأم؛بإثنيوئم فمن رلأ إلا ذآم .بنبموأ ي ءثاًتظم بملهروأ وإن 
٨[.^: ١١ؤابي شزث رآيقرم ئلربهنر وق 

وبعولبه يثق من المسلمن أبناء فكب بوجد ذلك وٌع 
ومتىقوم؟ يا غفلتنا من نفيق فمتى ينتصرا،، أن ؤيتمنى عليه 

تقويموفي والغض والحب والراء الولاء فكب بناننا بكون 
مننتخلص وض .،؟! ربما كتاب هو والرحال المواقف 

والتليس؟..!والدجل الزائفة والشعارات العواطف موازن 





الثم•؟ءحزب تعريا•_ ماذا 

تديرهاماكرة ولعبة المنطقة، في كبيرة مؤامرة هناك ثابا. 
وهماوحزبه( اض نحسر )حسن تدعمان اللتان وسوريا إيران 
توملخصها المؤامرة هده ومفاد ا الخواحهة لهده به دفعتا اللتان 

االمنطقة فى تنفيذ0 يراد كيرأ شعوسأ صفريا مشروعا هناك أن 
اقاك احتياح بدء منذ متارعا تنفيذا مسارا ياحذ بدأ وقد 

فىاض عدة أشهر فقبل وصهيونيا، وصفويا أمريكا واحتلاله 
إلهصم سورى ؛يراني استراتيجي تحالف انطلاق عن دمشق 
الحركاتمعهم وتنواطأ الفالمطينية، الفصائل وبعض الله حزب 

التحافهذا فتحول مذهبي، طانفي منطلق من العراقية الشيعية 
يفوقالخبث، شديد سرطاني منرؤع إلى الجديد المشبوه 

وزكينفسه، اليهودي الكيان حطز الإسلامية أمتنا على خطره 
المنطقةشعوب لدى مقبول غطاء الخبيث المشرؤع لهذا يكون 

بعواطفاللعب من وتمكينه حهلا0 تسرع من بد فلا ، الملمة 
فلمهلينقضية من أفضل هناك وليس السلخة، الجماهير 

الحقيقيةالنوايا حلفه تتوارى حتى وفيها وعليها يها واللعب 
أهمبنا مز الذي الخهلير الصفوي المشرؤع هذا لأصحاب 

هذاأهداف وحلاصة آنفا، العدوانية الكفرية الاعتمادية أصوله 
والإملاميالعربي العالمين على يهرة الم الخطير المشروع 

والعراق(الشام )بادئ الخصب الهلال منطقة إخضاع من بدءا 
صفويا..ونشرا ومدمحسا رديموعراقيا( ،اجتياحها وذلك 

لبنان()راففة بتن المواجهة هاو0 جاءت لماذا أما ؛ ثلاثآ 
:آهمهاالقوم عند اعتارات فلعدة الوت هدا ني واليهود 

والمدهيى،المرنى الإجرامي التطهير عمليات اشتداد - ١ 



الاو|ءا|أحزب ٠٠ص تعرف ياذا 

فيبما العراق، في العراقية الصفرية ^يالمشتات بها تقوم التي 
وعملياتالفلسهلبتيين، السكان صد وحشية إبادة عمليات دلك 

إلافيها بمق لم "المرة العراق، جنوبي من الئنة لأهل تهجير 
 /.U الين،عشرآت مند أكثرية كانوا بينما الستة أهل من

عن_s الأمربكى؛١!.. الاحتلال قبيل ./  ٤٠كاست، بتهم ون
لإزالةالداعية )نجاد( الإيراني الرئيس شعارات زيف انكشاف 
فيا )أمريكا(! الأكر الشيطان وجهاد الوجود!•• من إسرائيل 

المادقونالمجاهدون هم أنهم السنة أهل أيبت، اللءتم، الوقت 
وكذلكوالثيثان، والعراق أفغانستان في الغزاة يقاومون الن*ين 

الأضواءحهلفت الحال بطبيعة محنية وهى هلمتية النلالمقاومة 
وذلكالمهيوني، الكيان مع الصدام ساحة في الوحيدة يانها 

إذالصيف(.. )أمطار عدوان وخلال المتبدد( )الوهم عملية بعل- 
صدأهدافه لحقيق يول مطريق إلى المهيونى الكيان وصل 

فضحإلى أدى كله وهدا ١. المقاومة! وفصائله الفلسطيني الثعب 
وخطفالمحتالين للغزاة عملاء وأنهم المقويين الرافضة 
ويغطياعتبارهم لهم يعيد عمل من بل- لا فكان عنهم، الأضواء 

•فضائحهم على 

حليفهتواطو ضمن الله حزب محواطو اف انكش— ٢ 
ودخولالحراقية المقاومة ضد الأميركي الاحتلال مع الإيرانى•• 

ودريبها،العراقية المقوية المياليثيات تثجح لعبة في الحزب 
طبتيينالفالإبادة بعمليات تقوم التي الملمنيات ض وهمي 
المراق..!في اثنة وأهل 

ولبنان،محورية في الشيع لحملأت انتكاسات ؛ل"اية — ٣ 



ءحزبالله.؟»أذانمرنخمى 

النعوييالمنوي الحلف أركان مواقف لانكئاف انعكاسا 
بروزثم شعبيا.. المرفوض الأميركي وللاحتلأل للمهابة الداعم 
الأميركي،المشروعين: بين المفرد على الاصطدام بوادر 

!العراق..في المقوي.. والفارسي 

ءْاوالأنظار الأضواء يحرف فمل من بد لا كان لذا 
أيديعلى والمكليسن الننة أهل بحق العراق ض يجري 

المقاومةمن الأضواء خطف من بد ولا المعوبيين، المقويين 
بدولا المهيوني، الجيش عجز كثفت، التمح، نية الهلمية الفال
منبد ولا المعلمة، فى الميعى التبشير بعمليات الثقة استعاده من 

ومقاومةإّرائيل لإزالة بدعوته )نجاد( لأكذوبة الاعتبار إعادة 
افحزب تواطؤ على المغطية من با_ ولا المهيونى، الكيان 
لبنانفي الأوراق حلمهن من بد ولا العراقية، المقاومة ضد بالممل 
بناروري الالذلام رئير بنشرها هدئ المي القرصي لصالح 
١لمان. كل لمان.. حاب على ولو ذلك كل من بد لا الأتي.. 
تدميره..!إلى واللعب، العبث، أدى ولو والشعبي.. الرسمي 

-الله حزب قام الأهداف.. هذه كل ولمحفق فلذلك.. 
مغامرتهأو بعملمه - الفارسي الصفوي المشري ثالوث ثالث 

٠٠الكيانصد الأخيرة 

لا..الصهيوني؟ا.٠ العدو من تنال عملية صد نحن هل 
الغاصبالصهيوني الكيان يؤذي عمل بكل نفرح نحن ا مطلقا 

أننقبل ولا نخيخ أن نقبل لا لكننا  ٠٠هيبته!من ويضع ويضعفه 
الأخطرالمشرؤع أهداف تحقيق مسالل في العمالية هذه تندرج 



اش•؟■_،حزب تعرف ماذا 

القائمونيتاجر أن نقبل ولا بلادنا، في المهيوني المشروع من 
فيهيذبحون الذي الونتا ض في طين، فليفضة العملة بهذْ 

وأموالهموأعراضهم ودماءهم أرواحهم وبنيحون السنين 
سوريةبأمن المغربون يمث أن مهللقأ نقبل ولا بغداد.. فى 

يتمأن أبل.أ نقبل ولا الدنيثة.. أهدافهم تحقيق بيل حمفي رلبنان 
واستنزازبنحريخر ، اله ونوأطفاله أبناله وتقتيل لبنان تدمير 

أصحابه وينفذ الفارسي المقوي الخشرؤع أصحاب يمارسه 
الجددالصفوبون ينوم ان نقبل ولا المهيوني.. المثرؤع 

مقاوم،مشروع أصحاب بأنهم وتزيغا، زورأ هم لأنف
رزوسءر والميوني ١^^، المشرومن يمالئون هم بينما 

الأوقاتمن وقت أي في نقبل ولا المهار.. وصح رفي الأشهاد 
وثعبن،اأهلنا بحق المقويين حرائم عن الأنذلار تنحرف أن 

انمملياتطْ مثل نخدم تان نقبل ولا العراق.. في الملم 
الإيرانيةالنوؤية القنبلة لبناء الوت ب كقي المثبوهة، 

العربصد الشرير الخثرؤع لخدمة ستخدم التي المقوية، 
وأءراخ،-هماا.وأموالهم وثرواتهم أوطانهم وصد والمسلمين، 

بانيقيل ما نجدوا فلن كله، التاريخ أوراق في فتنوا 
حتىأو الصهاينة.. مع معركة أو با ح دحلت، قد الفارسة إيران 

حرفاالتاريخ في نجدرا لن أميركا؟!.. الأكبر( )الشيطان مع 
أمرهاافتضح التي ايران أن سنجد بل ذللن،، يفيد واحدا 

العراقمع الحرب أتناء والأميركي المهيوني الملاح باسيراد 
،الحلفنقود الني إيران ها نفهى غبت(؟. إيران )فضيحة 
هانفوهي ا الجد"يد. التيثيري الأستيط-اني التوسعي المقوي 



.أاش رب > مي ماذاتعرف 

العراق،احتلال استمرار على وتعينها أميركا نمالئ التي إيران 
لبنانتدمير امحنجرار في الله حرب تستخدم التي ها نفدهي 

علىعينها تزال ما التي ها نفوهمي واسفراره، أمنه وتهديد 
العربيةالإماراتية الجزر تحتل التي ها نفوهي ' الّربي الخلثج 

ورقةإلى الفلسفية الحركات تحول التي ها نفدهي الثلاث، 
العربيةالمنهلخت أمن اب حعلى أرادت متى تلعبها ولعبة 

كلها!والإسلامية 

الثالثة:لوققة اه 

عنوالياس الإحباحل به ندي بما الرتفة هده وأحصص 
الأحداثكانت ؤإن بأنه بالقول وذللثخ لمين، الموعن نفوسنا 
لماوذلك الصبح، بانبلاج مؤذنة لعلها لكن ومدلهمة موجعة 
والمنافقين،المجرمين بيل لومتزايد مستمر انفضاح ن ننهدْ 
حتميأمر وهذا وصدقهم، وياتهم الموحدين ، لمونفوبمال 
وتمكينالكافرين محق أل أي تعالى•• اث نمر نرول، يق 

يتمبزوسحيص ابتلاء فترة يسبقه أل بد لا الصادقين؛ المؤمنين 
تلبهفي ومن والمافقين الكافرين عن الصائنون المؤمنون فيها 

بينة،عن حي ٌن ليحص ينة عن هللن، من لهللث، ٌرض، 
يمزللا التميز هذا وقبل الأن، يحدث الذي هو وهذا 
قك.اممه نهر 

ربفي يجعلها ولا النفوس في الأمل يث آخر وشيء 
ءؤإ0تعالى: فوله وهو ألا وكيدهم المجرمين من وخوف 
ئإمنيدرها اش ءى بمددأ ؛^ ٢١َقئروا أقنت، 







١٧٧س.أص.حزب ماذاتعرف 

عْرفتمإ ذّلين 

عقدةعمر ممن من يتخذ من يعريها ولن 
IIIIIImil

متطايرة،وشرورا ثانرة حروبا النوم الملمة الأمة تعيش 
نوميقودها ندرة، حروب التئامها، وتثب ذظاءها، تستنا 

ذمة.ولا إلا مزمن في يرنون لا فجرة، كفرة 

تحن،وتمي تصح الجريحة، هلن فلالمباركة فالأرض 
وصرحاتالمعاناة، ومشاهد الماصاة، وصور الفادحة مرارة 

التكالى،ولوعات والخمار، النعييب، وصيحات المغار، 
الٍتامى.وأهان 

والجنائزالمتتالية، الأكفان صفوف، على وتمي تصبح 
أحدان. المنهكة.والحرمات المهدمة، والبيوتات الحملة، 

القواد.لهولها ؤيفنعر الأكباد، وتفْلر القلوب ندمي جسام، 
بينفهي حالها، اف إلى تشكو والفرات، دجلة وأرض 

فدحانيين، ورافقه محتلين، صلميتن بين ما الرحى؛ تجم، 



اش.<أ*حزب ص ماذاتمرق ١٧٨

واصنبيحا حرماتها وانتهكت ماحيها وهدمتا ديارها لتت 
الصلب.رايات رباها ني ورفعت حماها، 

تسنصرحهموستنفرهم، الملمين تنادي أحداث 
*وستنصرهم 

الداء؟!لهدا مجيب من فهل 

والأشلأء؟!الدماء لتلك مغيث من وهل 

اليحيبالدين على به بْلول صيما بالإسلام الكفر احل 
صبيبودم ئاطع وسيف مباح وحمى ضائع فحق 

سليبحرم لها رمسملمة سليبا أصمي صملم من وكم 
الممليبثصعب محرابه على ديرا جعلوه مسجد من وكم 

المشيبمفارقه في ليار طفل تانلهى لو أمور 
يطيبإدا المسامدن وعيهش يغر بكل المسملمات أنسبى 

وشيب؟سبان عنه بدافع حق لام والإسث ا أم
أجيبواويحكمو اش أجيبوا كانوا حيث البصائر لدوى فقل 

المتتابوالمآسي الدامية الأحداث هدم خخم في 
الأليم،الرانع محذا من لمخرج الملمون يتطلع النازلة والفواجع 

يقفولقاند وهران، ذلة من ب هى مما الأمة ينتشل ولمنفذ 
الدماء.ونزيف الأعداء زحف ويوقف القلغيان، وجه في 

ونواليالخطب، يدلهم حمن الظروف ءذْ مثل وذمم، 
وعدو،صديمح، ين يمررن فلا كمحرين عر الأمر ينب المحن،، 



ءأناتعرفص|نيباس|أ

وصالرفع، حفه من ؤيخمضون الإذلال حمه من فيظمون 
ساعةولأن الدم أصابع يعفون الأمور وتتضح الصح ينبلج 
متيم.

كمالمصطفى تبجيل في نوقي أحمد قصبية ننس ولا 
تكليلأي الأسنان وعزل أنقرة تكاسل ساما \ذتي أ-Lتورك 
الأنصارأ-اتورك اذعى عدما والخلافة، السلطان وعزل الكمالية 

أبياتهشّوقي أحمد وأطلق صدهم التميلية حربه في اليونان على 
تالمشهورة 

العري-،خالد جدد الترك خالد يا عجس من الفتح ني كم اكبر اش 
السحبفي اش وخيل المعيد على راقممة الحق نخيل كبير يوم 

فوجئعندما دلك بعد يده في أسنهل شوني أحمد ولكن 
التركمجد بدئ العرب، خالد يجدد أن من بدلا الترك خالد بأن 

العرب.ومجا 

يصغيالظروف هذه مثل في أنه بالة الهلين بزيد ومما 
أهلالير س انكبار الأمة قفابا في ويتكلم  JpUلكل انس 
الحقدعاة من الماس خر ويبل ويصلون، لمضلوذ ، ٧١٧

والسنة.الكتنايته ؛ها..ي المستنيرين 

دعاةوننعل الأمور واختليت، الفنن تت، ادلهمومهما 
وأنبالين، يحدعوا أن عليهم يجب الخز أهل فان الضلال 

بالباطلالماس اغترار كان مهما دينهم عاليهم يمليه ما يمولوا 
ومريديه.ودعاته 



اش•؟٠حزب عن ماداتعرى 

شززقشمن ا*ؤبمت قني ؤوقد'لئ الي: عنال ون
[.٥٠]الأنعام: .ه أتث؛رمبم 

وأسالرسالة، ومعالم التوحيد، بمعالم نخبرك أي 
الضلال.س والهدى اناطل س الحق لك لمحن العقيدة، 

يوضحأن علم وطالب ءالم وكل داعية، كل عر نلزاما 
والمداهب.المشارب للناس 

منولبنان طين فلأرض على دج٢ّى ما أن ثلثا ولا 
بهيرضى ولا عقل، ولا شرع مئْ لا اليهود، من سافر اعتنداء 

الحقكلمة تقال أن بد لا ذلك محع ولكن حي، صمير ذو 
التيالبراقة الشعارات يرقعون وممن الضلال، دعاة من ر ويحن. 

أهلغياب مستغلين الراح، والكفر الدفين الحقن. وراءها يخفون 
عليهم.يجب، بما القيام عن الحق 

يحدرحين الإنسان أن طاف يقلن أن الفهم في الخنأ ومن 
أوصفهم، في يقف أو اليهود يويلؤ أنه وخهلرهم الرافضة من 

الوأنهم للدماء مفك من أبديهم على يحدث بما يرض 
وامرأة.وشيخ طفل بين حربهم في يمرقون 

تتطايروالأطفال اء والنالشيوخ ؛روية يكترُث، لا وأنه 
دماؤهم.وتنتثر أثلاوهم 

حرموقل الرحمة دين الإسلام لأن خاطئ، فهم ا فهن. 
أويملوا أن لهم ءل.و أي مع حربا يخوضون حين أتباعه على 

•المحاربين غم على يعتدوا 



اشu؟ءحزب عى تعرف مادا 

إنال يئي افه رّول أن مالك بمِن أس عن داود أبو دوى 
نسخاتسلوا ولا اف رسول ملة لعلى وباق اف بام ءانطلموا 

•قائمكموصموا تغلوا ولا امرأة ولا صغيرأ ولا طفلا' ولا فانيا 
.المحنينء يحب اف إن وأحسنوا وأصلحوا 

ثمحآاض رسول ْع تما فال: ربح ن رباح عن داود أبو وروى 
فنال:رحالآ' فبعث ء نس على مجنممض الناس فرأى غزوة م؛ 

ارمافقال; قنيا امرأة على فقال؛ فجاء هؤلأءاا اجتمع علام أرانظر 
فبعثالوليد، بن خالد المقدمة وعلى نال: ا لتقاتل هذه كانت 
همناء.ولا امرأة يقتلن لا لخالد "فل ت فقال رجلا' 

الرحمةدين أنه تين الش محن الالإّالآم تعاليم هي هذْ 
الأعداء.مع حتى 

أودماءهم نلئ، نأن لنا يحل لا تعالى يالله فكفرهم 
فلاالاعتداء، ألوان من لون بأي عليهم نمدتم، أو نغللمهم 

الديم■ورموله لله المحالين المحاربين غير نتل يجوز 
ليه.أهل ويؤذون سبيله عن يمدون 

علىواجت، عموما الشيعة ومن الله حزب من والتحدير 
مبهم يغتر حين وخصوصا التوحيد، عقيدة ■ Jijt■من كل 
أنهميدعون وحين عقاندهم، يعرفون لا ممن الملمن، من 

عقيدةأحل مآن يحاربرن وأنهم عنه والمدانعون الإسلام حماة 
بنعاراتهمويغتر بالباطل، الحق فيلتبس الدين، ة ونمر التوحيد 

تصحيحإلى الجهال ,بض الأمر أدى وربما الدهماء، س كثير 
عليهم.والتاء عقائدهم 



_•؟ص«حزب »اذاتعرف 

أحدنذكر أن الوضع هذا في نعيش ونحن بنا وحري 
سلفأحد مع مشهود موثق له كان ممن الإسلام هملما، 

لمالعالم هذا أن وكيف )المعز( العبيدى الحاكم وهو الرافضة 
كلمةفقال المزعومة والبهلولأت الرنانة والخهلب بالنعارات يعتر 

حياته.ذلك كلفه ولو يداهن ولم الحق 
الحاكمترحمة في تعالى اممه رحمه كثير ابن الحافغل قال 

فامحلمي:أنه المدعي المدن، العبيدى 
بهافخهلبهم الناس، وحوم تلعاْ الإسكندرية نزل وحين 

وافتخرالظالم، من المذلالوم يمف أنه ت فيها ادعى بليغة حطبة 
متلبسذلك مع وهو بهم، الأمة رحم فد افه وأن بنسبه، فيها 

وياؤلنا.ظاهرآ بالرقص 

المحض،الكفر مذهبهم إن البافلأني: القاضي قاله كما 
ونمرهأطاعه ومن دولته أهل وكذلك الرقص، واعتقادهم 

ؤإياْ.الته نبحهم ووالاه، 
الناسكالورع العابد الزاهد يائيه بين إلى أحض ونل 

•فك أنك ■^٧٠ بلغني المعز؛ له فقال النابلي بكر أبو التقي 
المصريينورميتا بتسعة، الروم لرمينا أسهم عشرة معي أن لو 

؛-ءم•الم؛ديين، رأي 
قوله.عن رم أنه فظن هذا، قلنج ما فقال؛ 
قلت،؟كيف فقال: 

•بالعائر نرميهم ثم بتسعة نرميكم أن ينغي ت قلتج قال؛ 
يلم؟ونال: 



الله■؟•حزب •_ تعرف ُادا 

وأطفأتمالمالخن، وقتلتم الأمة، دين غثرتم لأنتكم ت قال 
يوم،أول في بإنهاره فار لكم، ليس ما وادعبم الإلهية، نور 

أمرثم مبرحآ، شديدآ صربا باساط الثاني اليوم في صرب ثم 
يفرأوهر لمحه يفجعاي يهودى فجيء الثالث، اليوم في بسلخه 
قلبهتلقاء بلغت فلما عاليه، رقة فأحذش اليهودي: قال القرآن، 

*تيقبمج فمات بالسكين طعنته 

أهلمن الشهيد بنو ينب وإله الشهيد، • له يقال فكان 
•ض بقايا فيهم ولم"زل اليوم، إلى نابلس 

ثانيةشح أن يمكن فهل عمرخهنُ فتحهافد طين فلإن 
ودينا؟عقيدة ه عمر لعن من تخذ من يد على 

واث.كلأ أفول: 

الإسلامحوزة إلى يعيدها لن وغيرها يلين قلأرض إن 
•به ؤيقتدون هديه ويتلمون عنه يترصرن الدين عمر أبلع إلا 

إلهلا الذي نرالته عمر يلعنون ومن الص-حابة أعداء أما 
الحسرةغير مهم تجس ولن خبالا إلا الأمة يزيدوا لن غيرْ 

الأمر،لهم تتب يحين أنيابهم عن وميكثرون والندامة، 
الننة،أهل على غضهم حام ويصون حقدهم وبلهرون 

دارهم،من ويخرجونهم عرصهم وبنتهكون أرصهم فيشيحون 
وإيران.العراق فى الأن يحدث كما 

الداةراكهاة)اا/يآمآ'ا(.
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اتستهدتكأترأهل يصرالله حمس 

|هيرك1..

الإسلاهيةواكيحوة 
!عام امن نصرالله السيئحمس رأى 

Iالإسلامية 1وحركات بعض )رأن الله حزب 
؛إوممالا للأمة. جليلة خدمات اليوم تقدم 

إرسمي التي الحركات بعضؤ ان فيه شك 
لاميركأجلبة خدمات تقدم نفسها 

الإساآم..*ا«حساب على واءإسرائيلا< 
اهلنكون له»آن رالنصونفى 
اوحركة لكل العالم. في الإسلام باسم هو ما لكل وتيصب لنقف ءصبيمح„ 
الإسادمنفعسياالى تسب التي الحموعات فهناك؛ضى هبة. أسام قفخصية 

السنة,وتقتل ارشيعة وتقتل الذاهب. هختلف. هن وتكفرالسنة تكفرالسبعة 
حطتلهاوفكريا١'.الى لاينتسبون الذين السلسن واولوياتهاقتل 

لاتقومالتي ر..( الوهابية الحركات عن بالتحديد اتحديث. وقال؛»إذني 
العدو.مع التتلبيع احل هن تسعى بل لتحريرالقدس. عمل آي ولاتعمل 

أنلاتقبل ر...( هنانقول التحية.. الولايات لصلحة ا'متها وتف.د 
الإساتديمح<<,الصحوة وعلى الأساتم> على الوهابية تحسبواالحركة 

أإأطهااعدووإا_امآذارْبما| ٨
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..>د. ٠ • 1وط ٠. س م>،اء ءم• ٠،,, م،ا ٠ ر 

4.٠, ..ا ،٠٠— 1م ص >سء ■ء،ي>|_-م>خ 
..س،ا .، ٠٠٠■•..؛■،.٠ ٠١ ٠٠—،  ٠٠٠. سم * ٠٠. ،ر»-ء •— 

••./.ا•- ....، "،ء-،..'■... •٠٠|،ءءبم><أ.  ٠١٠.ز"ا
،4،.م . - ا- ■..' ■•،ا - »«•.،■ -•••■. 

لإإ؟اجي7نزع'\:مم.ا. , ٠٠٠٠؛٠ ٠ ■>,.■. ٠ ٠  ٠٠— ا. .•م .ء.-.*,  ٠٠-

ص

ايرانيلتازبدتمهأ في التدرس بتلصد البعرض اهراد>نباس احد اسراف 

،-٥

عارص،■ا'بمامفي،١ الحريني اس حزب بما قام الأرعابمقالأي الاعماو صحابا



١ش^؟»حزب عن نعرف مادا 

ثكووشسامحادرمح
اتجاسميجائكوسيةطائره يختطف 

دأمييريجايؤميتمحّ-امحتت يا١ سهط ؤمهّل لدءكو>ويخم الؤعسد١ 
مزجتاص/احزدسااينهتخاطنتون 

ر،انزادراش|رد،■أواءرا لأ،_ر1-ءن اا 

 Iاسمصستعد،'مع ومراتجا' يميهة بممحير رازات ج

سءسمعتث؛هأتمحة'سمح 
محءةءسثصق؛صةةس 
جه|يجسمه
ص؛تمحمم

ااسأص 

 _•،، ٠'—

••وئكث؛م;;.

 J،،J_« رادامم ائبمء ابماض اسص •مض صن ٠<قص•

محسسٍ،\س

قامواضاوما الكويتي الياع حزب افراد من اتجابريف طانرذ مخ،عئذوا 
قتلهاودأانرذبعد من اثركاب احد ماثقاءحثة م.  ١٩٨٨سنة في 

أأ؟؛ز'أب' آ ا

•ب:;. - <بمآء؟عءسمج7 ّ. 

ءّامدةبمامجمددناثسامسات 



اش؟.حزب ص ماذا 

اللهيحمه اتصباح حايرالأحهد اتشمج 
اتذاسلةّاغتيامم بعد4حاوأة ات،كوس يئتهوض 

؛٠١٩٨٥ستة اممه حزب أفؤاد بتتثLتها قام اثش 

ألّثممذدونيتحدن الأم،ر سمو 

ا|هه،ره؛ا ٠٠٠٠وداء^٥ ٠٥٠ض ه صس 
منعم ءٍ سر اأشوس «ء 

الإيبمدكومه سر ئب اصعع 
1 uljMli13j للمصى سث سه م

ماميم..ممل|دءهمم
دسٍاهدب صيء  sitي سد 

اصن1ذب مء عرلي .م 
فمدض م وم-هومح 

بيرن غص م يرف.. سج 
مديئ همم سئم هٍ دس 

يسجسم.. سرك y؛ منوع 
>،هدم م ص.. صوم 
ئد^ Uj ..fisjUJp،يصا 
0ميهآمر سر وارص ^٠، 

1 بماهسلم1م  jlattflهقبرءا
صت؛M >« ادم يء صض 

مسمس مل ه اسم.رم 
ام،سسدصد.مممص

سسعمحسمر لوسد الههع 
وملص• ءمم مررذسء اصيت 
!٠٠^سمد سرهم مس مم 

•لترى دسص صم  cUtijوبأض 
،ٍمعمإُدومصسمهسدل
لإرساسررسسد،عسسء

لم•واس __ مس بهد 
أهدم.همر يضن، 

__سم، ما 1وءءس أمء 
تسرمء يلد بجوز بإمل يمر 

مءطذ لرب هتء لم 1م، سمآه 
ممهمء4 انأ م؛هو واص• • خ؛بم 

واضسسهئسيمهسء
■ددس السير اعد ليم سرد 

لم__ سما م لتل لتر را 
سمرصر حره م  ٥٥ند رسل •س 

عيونبد1غله هص سط  Ssstiساوه 

صاءاص جمد م ر٠ 
ئهسدء.سدساصبم«ام

ItfUق ويثر سد رح ص سم 
مرلد■ن جءما وسز؛إ، لييبم•، 

إعس.ض دءس اءهجارص 

ارء؛م1هميتبمق، الذم، وسسمر 
 ،/aسد.اءءمبممم،م

مماللص اسفأ ،هد<ق •م، وضبت 
ءِ،وهو صميى سم،و هءك 

ألههمهص سمر اصر صص 
مسسضسمثصي«.سس

دسمر>وءسع. سُي« _j»i لاره 
لأا،مطرقاسضمبطببذ،(سل،د

دم.اسويع. سوسم رسوء 
لميسمامم معاوء أ؛آتيد "تسئ 

ملسد البمو ألإدعم س سل 

اتهأدص،ح خ ص٠ 

صاسرءاوولحمرسوتق
رذوهيمد بحويلث اد؛بمتي 

-ابمم يميأ ض والهصر 
مهبماسد وم سود ئ  ١١

__سأ جمدصد صغ 
سندسيء م و« 

•وجوه1اا،1ت4ويأ4الأ.م.أءمام 
وسىءجدصسم'ص ٥٠٠"وسمر 
يميداامهمرسهءءريس،• سد سد 

دينردميجاهء سمد 
مد-«وعء-بمدضء

ءات،د>مد■  jJJ-Cfl.سم. 
وميلسمماوو1صث1مسي 

_دس؛ ءم دأما مم مؤت 
ميتبماثداء مم؛نوما وضيم 
]؛_لم ^٥٠١ ض اسبب 

الأسوئص بض اصآنر رد 

٠ل1ءدبائت سمر لث حرب " لم صها 

سسم.وسسما،رضصو
ُءدمي هسمر 1مهد ر يض 

ءمءبج!بمض س عم^^٠ هغليء 
يدء،اقدنرتتسرصروسض
|ْوح،ؤ.ضام،،5ءد|س4سم

سمأمصر1ههمرسم.
تآمحسُمحممحمءا

دهماهبمبد )دئم الإم، ،|U بء 
عس ٠٠٠ءحؤد،م يه، ف،رث 

انيلهوم,و11واادن1هامسء
ضه1،اهاوصيسممرمما

ممر ■هبرئذ< امس س1م ،ء 
 ،P•1ءصمبمسممحءمِرم ٠٥٠
أذ ٥٥سمم ءم وسمر سم بم 

دءض ء ميمي ؛تم ه أيح 
مص..ؤص سرء م ؤبميمر ،،ص 

■مهسضر 

تم)،وْوسو، سلؤيث ؤر و*ع 
يءز،سبمرأمممنيصدميُ

لداءضامن  ٥٣٠ديء،♦r تص 
ءصُمحدس،ادسمم5دا•

وس.سرا. دم؛ دءد 
ءغء||ءدفبدهذوجسدهض

سبم،ام 1؟ةءدة دلث ص» 
1 ؛•  ١٠١وائم المسء سس  Yتءاا

مرداءا< ممؤزوممه،سمرعم 
لأيتراتاسم مس سمر ض. 

تمقد الييدآ* ■حض م نمه ،ليلة 

ع،رصصل ض بيمه م د 
صء،همء م  J_JSJسرن 

ريا«أئءم،سابدهضت«أىض
مُ،١٠ , ٠٥اسما.تنج صء 
ضالء.ابم هم، لهد م سر 

دسيلإءاونىتمسمرربمرر
.هء ص ,جم 

_؛*دم هينر  y،0م مض 
■امس سح بيم م لس 

ءايلءحبمطصمتمم
وبعمر|ءيدداد4وسءتسلء
فدمسو1رحس«رعس1.و؛م
سحدءمساف1بهمرموم1|مر

٠٠٠ ٠٠٠•ءالج< عم باؤر للإهبر 
 >_tv' ■عمهأ•و،مأ بعض؛

^نعبمتب>|<س»س،اس
هئ،قالنده .يمسير ِر مم 

صا'مضمسسمسبما
.ضداو،زجدمتء|وص|وتمص

بمام.سمر (ءم. مر مييقر 

ءمضوج4 مه >ر م سمر  ٥٧٥١
صبوص و؛ح . ا|ُ.ض مجاء 
لميتمق ءص ضعية ■ع سوئ 

سما.>J؛_, مق ستد\ ألص 

م.،صا همر |توبه برس دهره 
،f_l dUم!ن ٥^٥  ٠٠سه 
او.س1،همرالءيممسق<مبدا

۴٠٠٠يسحبن مم سد !ن 
•بمكر*غم هو س،وءهء لأن مضيي 

ميتمضلحمد

٣١٩٨٥عام ادتويكمة س^دوهددااملآ>خياأوحريدداتشسس 



الئه«؟}}حزب عن تعمق اماذا 

اممبنإضاس حني، ليي اتعلأقةناثوه^يدن 
سرالإدهابثشاتجاق

أتءإُ

٣

ي
ص.ءء 

٣
ماجص

٦ -٣٦

ءت—
مس>م

ؤ=ج ٠٢

٠٣

~7حِبمني - -TT
١٠٠٠

w،la٢،ئ
T

TT,ءف7مء؟

ج ابماةمةو1مإل افه  'جمِأ■٢٠٠—٠٦-

"iصم T'؟--

ذ،"يتقه 



١لنكiا؟»حزب -محن تعرن ماذا  ١٠

قبرعند 
اثمجوستوثون ابى 

>بمءلمحشص

٠٠٥٠
ءء

؛نلادآ.;'

اصااسامن
راوه،ردص

قاس uJIص
ءءءس

ّت
دءُ عت.»_ ث. :ِ • ٠٠٠٠»مد>تي 

زدم'سدبم'ءسم



اش،اأ*|حزب عن تعرف ماذا 

اتحرمفي س1تذى ^و؛اروذ اتشيعة 
اللهواو1ي1ء قمداء ، ١٠١٩٨٩عام 

 >w• ٠٠سسي

زيارذلإنماءاممه\ دج 
ّو*ف1بلإ< محم.رمحا. ملأ، 

رمءصمءثبم^صب|سام*^سمءسّ ٠  ٠٠م
سمءمن*د«سممسّسايثمظصرا 

.ضءش.ص.سد>ذمحسم*تيلأا سا 
ا!•.-ء. سر *■،،AV سمميىتسبم؛سأ م. ٌس 

ِّامس>،مّم.ِمرسسغسءا "ّ 
ممدد*همِمحتمءمدمحو»يا ير 

س'م،آ.ممب،هاغ>ءس|>ت 
\متدءهمٌممص.ّص '_/ 

جمر

خاسصينشسجير
٣١٩٩٦سكاناتضرشاكعوديج 

صدامه|سزمحياوالأاص
الخبرفينيعير اسههاالألو 

اسوابراهي٠ا احمد 
 l__الغبرتئجير في الثاني ؛



ض«أ»حزب ص ماذاتمرق 

اتشيعات، J^^jهذكر|وه فى ساؤؤث 
لإسؤإشلأعداء تيسوا 

ذث-ءنئآ •ه ا ب 'م •ِ%حتآا 'ت "ءاّحة د  ٠٠ّ نC عص "^-v اقّ انمي ؤحتى 
مانمم *تضن *ا ذ حصين ء منا' 'بمس' ى و ت» يع '؛-،-_ انشعن أى زيء، "■ 

اعم؛;آنميبمة و م*! أ; ٠ ٠ ماصا اي ل و ألدنم ت،و ءك قسطينت. 
دية ٩٢١أنمرزين وأأءن،'تفن أنمزأر. ي حتى ولا 'نعن-ء ش ند خر يز ا— 

.ِميادثِ_. محي 'لأسا. ن ط من اتداء محما، مانيِ ؛_ و دمحت 
.'دود'عيوا  ٠١ا م خمدوامة السامة ؛نجت '■لفامي امحت أفم بمي لا يا.' 
*هدم دون ز م ياي"■ ولا عأعا، سوين مند بمسلإم معنا عشون يي 
اس؛انفنيتث هسا، رأيته اللي الحبي عدوى أنا م—شلا. أنم'نى عدا 

ويزن 'سرلإنى ال إصانة انتقتت، ٠ ص وأرم ٠ عشت اتغلد;ءابجة 
*'نِأءدق.لحجاية 'ص 

م■ذ لا "ءن ■*فلأم حنوس ءا *نك —اعات، بما 'حدين أتم؛ 
ا.ز د'ءاتس' 'نكسد حنة افر■ 'ئفامء م'ئْ الثاحس أن، أرحه حي ،ِإثع 

ء|ثن حم انملريات ثهدسن احرب، رعم نحإ -٠ 
عر*كا'ث' ٠ راو عكسأ الستارات. أزدحام .ب 

انسائدي مس يثاذ بالغ قش دوري 

صأخمني متري اى أخثرإ وصلت ءنا-ُ،' 
وجدكيف I ; :—زافا نادرم ؛٠ 

اوفم ؤ، ويملود الاقادي ر ف 

واححوديم از فدت ء٠تز١. يعسد 
اض؛إصا وخمار تحامسي،ا. دق محا اصه 
ءأو ٠ ولو 'نيحي؛'ي. عد ألكا'«ءة شممحس 

١٠ثابءيث>ب ايا '■-،؛'—نحه علأت'ت 

إذرام ر ص ثب  ١١،ل ا القدم أب 

هح،_ءات؟و الآرداس واى : دان .'أب اش. ائز الأم التدض حسمثط را؛ ;م 

بيروتسان. عبيد.متتتبة أJطوال ترحمة ّ قايؤن آيييل مذكرات اتمصير■ 



اش(|أااحز»ج، تعرياعن !مادا 

دعوتهفى يوفق ثم دأد4 

ءه^لآمح^؛بم.> ّءم^<هدما

أهأستةسهءهمحيسني

ارس«"أو اللم مم  ١٠٠١٦اوو;ءيرضين ، vJ<اعدي أأهيى. ؛؛عض. 
نما*-دلبمأأرداهما اءتح'فسممإمامارمان— 

 __S' الأسلاب.رافلآمء،لخمأ،_u1a •، ؛~

ىابمضومنم،ءحامرفا;نى'سدن
.*A-/VTA« واءعئ--1\ ..  V١٢٥٩',،/او 

بم(اشار-
ا؛ارّرد م التعاراث ض ايارحه ظنم ادي ع ألموثر اى 

لم توان. ملون ماته الأرراق _« سب إ؛رل محضري أن ;ى 
سمب.ئلأسِاضأددأى_،ارالمؤنأد 

رأبمشصة1ن,عغغ—اءلا;صإنى الأسرأفإرععاالءد.واا 
محاكيحاكه و الخص هذا يجلب أي، اكدرء ش الخاء 'للمدض 

^بساسلهض-ضاسمرفىانالأ،هءأند 
محبر فليا ا أهم هي الى الأخرى الم—ال أما 

^*lننكل الدرارأبمص س اكأنمءن عم نحى رأى ور« دأر 
دنىبمرذارن.ضهواوزر؟ظاخنراس:
سمضام،نالأي،ئ؛

شمس ض صاص يان الارم صب اش u_ م . ٦٧٦
انير'-ط'بنمسالآن1ضرقضتي(ت

عآءآِ'عاا٠  ١٢•■• ٨٢٦٠ْ \ ra\!tivى

سماشارحسارب,
كرْ\نمان(.ضمانخمض.ركفىاكاكت

مامالهى1سإرأرو؛سانماكا،.
اس؛اعطض م د — كبدا عشم لأجازعمل بمش لم اه سها 'امدرأس لل نتن ميمه ضه ض الا،ام ضة ض إن 

^رالآمصضهاكيادم»صطركوعص
فىالخل.صل,سجح.رضىخانمالأس،)صاائفكر.مخلسسالآساءأما 

سبحبجضاسرطفانمدالخض
شالمداك نطبض يضة كدن ان الخاليين اناص يعهه الذي إلنكل والخياللمت المتنظر. هوألمها.ي انمالم أرجا، جمع 

انماسالجانب *ى اد.»ا نلدانحرياإنالأناسه. ايجواف مرات جع م اسه> ل النم،حب. رفأعه أجل ص آلارض 
هذااف«س'لأُامّفىاو. ذللي بيهداالأضافهرخاقالخامرالأسان.اداش 

ساكرهاسمءا ~ثذ• اك.ئ,م ناء بجرإن 
ءابّض ما أسوأ الأن س نكدن ربما اش — الأن فالأرض •جودأ• د ءدلآم،ا ج,سلأ'الأ'وض اعرجا ثو وينو»ا ؛لردي 

^خص؛لخازدإنلم.باءالأنمتييىمحودنى
لأ"ءلأىراسادرسم.

أهى ■صارا—م راي  ٤٠رمحم؛٠^ ام لأأسنأباز؛'لغو، أتى الض. م أس ض ران»يه، لنهرر■ اذأنيل عب 

خسةسمثيمومرائغميني. حعئداتاملآuم من مختارت اومصدرأ 
م.T..Tايرائ.عام^^ي.ضان.



اس|اأا}حزب ص تعرؤتا مادا 

حمادلا بان يصرف اتغمهش 
سروجاسدي

مائل;ب حتام 

والقضاثيتالخدود اء تاج الساسن الأمور تكفل لأحد ليس - ١ مالة 
ومناللام عليه السلميان إمام إلا او*,رءيث واألالات الخراحات كاخذ والالة 

م-هلووك.

ذحهاش مجل العصر وسلطان الأم ول غية عصر ل -  ١٢صالة 
اثفتوقلنرانط الحامعرن الفقهاء وهم - المامق نواله يقرم 'انويف■ 

البدأةإلا اللام محليه للإمام ما وّانر التامات إجراء ز ءقاعه - وانقضاء 
الحهاد.

مطمع المتقدمة بالأمور القيام العامة النواب عل كفاية محب • ٣ مالت 
الامكان.مع المسور وبقدر الخور، حكام مجن الخوف وعدم بدم 

الساّس'تإجراء ل الفقها، ماعدن كغاية الناص عل محب - ٤ مسألة 
محعس ١^٠ الحسيات ءن رغترها 

ألممكآ'ر ائيب فمقدار عدب 

للحدهل ١^ ز نح، لا ء ه مسألة 
عة٠الس غب,ِ السياسات إج«ا، م' 

مُثنمله وكان صمنcf الضمان يوجب 

علالخ'ثر أكِءه لآ - ٦ ماله 
الث-بالخرح إلحا'ى ول صاما، الخام 

سابقا.إليه أشرنا وند 

اخامالفقيه تول لو ~ ٧ مسالة 
لممد~ونحوها والقضاء المياسات 
١.المراون ض والقفا، ائب، 

تعال.اث حدود ين الممدى 

مأن الفقيه رأى \،-نو صألة 

ههامقءست
ءبمءىوإاشا؛سسبا

ادسصأ

سص؛نحامج
مجد

لني:؛

m

جه1

الإيراضةالإسالآ4،.ة مارداتجمهودبة امسلة.سمض. تحرير كتاب المصدر؛ 
م. ١٩٨٨. سةخ<؛اه بدثق. 
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الله.؟»حزب ص ُانانعرن 

اثعواقأهلاتسنةتفى مساحي على الإستيلأء 

،|مج،سس،م
،سمو|وءب/مج

/هدوءرع 

رممرم ^ ٢٠٠

ك؛لأ
د/شر|سي-مصء

• ١٨٩س: 

r.^/v/n:_

ءلآك|اللام 

^محمالخيساللأموسابتسر؛سس
تسيطضكائشتاهنام،رة امحلت«ود،ّا الأشراعادءأرال مالك ؛ ١٢٠ة،ت المادو الأم وحب يشه ايامة 
علاطء الثر'محير،ن امحنيا أل أصر؛ أمبمايئ الى الماحي امنادة ح حيث ألمغى يثرات علمه 

اللام.طها وليي 

دنر.م>احمِ>امداممالنرنؤ.... َثاديءبم 
اصسث>رّ/م>ءىب.....

هسزالأم.. . لومت انميأت و؛إت / وذ'ر؛.?داغيت 
SO...رفمز اشاحد ., س-\;ىثم

ٍِ^تتمم



اش<اأحزب <ا ص تعرف مادا 

اثكويتض ىسيعةت مؤإحخ وكيل اتممرى 
ائستيلأثحركةح4اس اثتبرعات حمخ يحرم 

] 'ءء،بمه•بمءسءي اء،ت،*7ءدر ٦
،»0:ا\»سماأ"«'...

Vه«أء5 أ ٠

محلثبمه؟محمحي
مكء>هام(

إعئددمام؟ا حرام ^^ ٠٠الممرى' طلأ الريقا)مح على المفاتس على سمأ هعول،، محي ٌح؛1ال لسا}ءة مرفاؤى!رمزا الْامم سر حماس ءم 
اهؤيمؤروا ؟ءومم<!)ررتمي عض سما طى -مئ هووا0أ المهؤى يام سمد ألسمي سن للإدهف الياسه لخليي راحل ظس 
pJtUkارمادمأ هسص الإس1اصْ لأهة تمض الغي الوك هد• أأئلت واءلآرهاّ اله هورلس  ١٥١يا^؛؛؛هشالص عن >در  uLْؤقلاض ؤضهد طل 

طلأالمجرم هأ1 تععر اهمت ئد اسلأمة أأحمأمملخ حماص >jSi ا0 نوى سهر ما.ءارء< ااء0هما الكي الهم الشم الهمء قنل رمؤف يرحف ايهأ 
%جهأذاا>دلمى سقمؤالالتهممح<البجم٧شتمؤأ ءءام4هدسيلاكبما>الهن،اوهاءو0سؤل _،w ربأهسلهآؤاُاممسيالارهأية 

_f•-لمر لء1 بملل هى  ٠٥١١١لهتهسمغض اره ا0 مهأ  ١٥٠١٥^لمو0 حزي وهء كاذ لس واه احد همأةوثما  ٧٠رهاو للساهف هاء حنى بمم, 
و-نلبمسمهرس الخرُة ^ ٌُت م,سءلاقد- هؤا؛  ٧١■ J_\Hهمساهأاحرماقى سم سءك اقا.< واس سله ؛U L_؛V وحرثى }لسي أم بمعول 

رقأ.سمح1ساودا  ١١و،اظ واوسؤوا.اى  eVl_،4والألمدة الأوفاد وراره سمو هذه _ j\bخسة حمص■ المؤمء راكيم4 واااء.د،ل الهالة على بآكل 
Vj  0حماس ءى ضترص الني /الخان ؤاسنسمدالهمرى سمر0ؤءرآ- ُدأت الخأى المهللة هدءالألكآرالارهمة لءفغوovjl  ؛،اءارهامى همه متbj^

ؤمد-ملها الطامة أصلل م حزُءا ص هرت سْا التبمت.^jli غرا؛احل س0ا حسمآ ءد1ء للطامة الْيد الخرك< ص ٠ ااازه(ن إلى إعاد 
ولو,رقأر:.منام نهد قتى الخركة هده لعم >ءدم الذكؤمك ؤعض المنة الخيمة السد١ا٠ءرى غاف _ اؤسل}ض. للمّ< اهاه اُا دلك 

اءت';-اكِمح.^١ ١١ثا.-.ا ااا؛بأةا اامما.ء •.ri؛_.  ٣٧١^ ما0.بم , ٥١١?►"?V؛?, رقأ؛، أالإأهأ'^س ول•.؛?؟ 

اتذدحئيسمحاثقعتيية تحري هى هدئ قمل اتعراق• فى كفطينيير ي ئتل 
الاحتلال؟؛مز صريرو اولهيةالإه1سمةادص يزعم اتذم اتمقدص وتحريربث 

أكرادمي الخالسجلمبأس الاذحمس مى حواسه إلى اله ري
أمحءص،ديرلحمار صير ر٦١١حالآjSQ ، fثر•يا ليرض ّ ٠ 
دوهم مطتيراتأ 1،لآجهق بمأي، رالاحم ءص هعم1ق م الآ.ههتد عارك تارييآ رثرى المم>يأ رهرطة لبثش ص رم  UiUJهيات د٠ 
هطين»ء\رئ أش عريي هش حيق أر  UJUi،Vآث ك بم س٠ 

بمرتءتم ءميرزد يماُيأء زضاعم دوكبماهيج لي للابئين هلممحم بئءيمئأ ، ٠٠يبمهأهخد ؛صد دi٠هماهلق١ ميبم؟ دام الآ»،ن حرص ئيف اريق ءش 
هرسالو:نص هي ريا ُءماا؛يطهتآ أش مريض تع حين لهم،,ر لق ،■سم ٥٣١٤٠ععاذص يعل رهدالv لها، 

اJحمحملدسرر؛لمحمق للسن د،م اه،ود دلاتا.أ الدمى 
الرتاىسيأ 

اودالأمسبُمتييلأرضاظ مل يبع م محبمأ مامم ليت _؛jt وأصملميه. 48ئةنمسسمششنيدرمححءام بم000
صى•وهكعمآ مظأ يرلتن رؤامت لو٥٠ م امألم مممٍي يقليم كلأئا ليي س لليقال كثر لتري رن تصف ين لةس بملي ال؛ثاثمى 

همءىل>ان؛
1جدشرمو!ى ليي1قيات، هك ص الأ،عهلآل رةتاوكمى رلحمار رهميعر رالاهقش يويإ؛SG.( هرض ولحن  200?ئ تتملأ*يرئي ا ش

ج:تارصأ ُمى  ١٥٠المترءورطأ 

رما•.ُرءااا اتاو٠٧  ٧٠٠لقر فعيلرا النين س لغ ي٠ 
ريريآ.الأييرهمأ الهوق م الإظال رهن دأروا سخسزم للابشن س  ٠٠٠٠٤س ازل ي٠ 
سري.رلاييود يهودأ مرق م هلميمحن للايشن ين ئ،يُ س ازال ي٠ 
ردرمو.الأييرهمآ هرك ب تاحم رمم ريشلوب• يثر ء،دطيمآ للتبيعاق يداماث ل٠ 
ليطهي.يرلئن ل ١ ين كس هل سيطهيأرم لتبمعات طى اويااثي<ت هيرم ترر ئ٠ 
يسدر■ريحلامم لفاصة ماقمم من اكيطهيآ 1لماإل ئبود ازال ي٠ 

يرللرهر•ين لتيطينين 1عرظترن من يهيئ رد ط٠ 

سحاياهم•بثش لامثلأم كيحيأ ليويماتي عئد ممطينين ■ن ملئي يل ك٠ 
■وقرن عود وآلا ترك.ئازلهر وتتأررر> أبمحرل لر للت،بم.يات 1أتيديئ.م>سر 'را؟ا .٠ 



اللهII؟'>حزب عن ماذانع>ر؛ف 

فىوص.رااا!امح ثحيص 

،3_^

الأ«واووغيرهاسي4نيضاظ 
.اماهس./ا«ئاهق.امuذ٠، 
جمايإد.طهرازّ اثبمكان! 

الأموراكسيةواكرعيادفي اتتمويض اءا4وضوعأ 
تبتان.ذصرالاهس حسن سيد اتمخاطب! 

اترحهمالرحمن اس بسم 
^مدوامماسملسمت,وستاسض

ودس1اعداذهماجسن. 
دا4ةإفاصاتاهنمرالاه ءصس السيد اتحاج الإسلام ح،ىة< 
العبادواكرعيةاوسلانم في اتتصرق في ماذن طرفتا من ٥^، 

الشرعية.المقؤيذ •صارفها في وصرفها ^امماتوامثادإت 
وماذتلىَ في ساسا ئشفصكم الغاساوصرصوأا اتمباركيتاالإمجام فياكهه.ين ^١ 

المقدسة,تشرالدعوف امحقالهمءوفي اتعظأام.كثرالاه للسادات سمهإ صرف 3اد 
إليتا.اتثاتي اصما ؤإرسال 

واتتجتبالتقوى محلازمحة محت الصالح السلف به اوصى دعاليءيمحا الله »واوصيه-أايده 
صالحمجن ينوانمسوأنلأيتساذي 

دعواته!،
^تىوح«ةالد4وبركامموالسلأمعليهوضإحوادا 

اتخميتيالمحوسوى دوحالاله 

اتمذكورالموقع ش موحوت. واثوكاJةاستمرد الإيراني. _، jU3Ljموقخ المصدرأ 
اتىاسةاممربية.^سةوستحاترحمتها 



الئه||؟حزب  Itعن تعرف ماذا 

ونقادنهالإيرإر، نصرالله حيس ولاء 



ا>حزد_االله<<؟عن ماذاتعرت 

ابطعى:

دا،ربغقاسيل فطن U أبدان لء؛لآ 

صشلأدض،اسرف
٠٠ ٠٠

رازشبدقداي
٠٠

ا1ءيىكو4اتإسقاط 
أفغاستانشى 

وانمر)قاا

■سس،ىه-ءِح

»م—ا'ساو،م

■i~؛uء مّ■.، م •١.,-،،• -• ّ و ا

٠٠٠٢ . .*•م- 

>ضمحي. ذ .ء.,ء,عبمء .. 

ظه
1^ء مأد ملس م ام ص ام محل 

—٠٠مدم'-سسءم  ٠٠
٠..٠٠  ٠٠١ص-■ _v أسم 

افي>،سهابغ-تسبنس
صسبمس>س<سار 

—■ .. م -م ^-عس ٠، —س 
■'ع,ّ'ِء..•ّ'ّ ه. ملآ.اِ  ٠٠٠*'—ام 

ا..ء•ِبمص.صم.-مسّءءمأ،أء 
مر..صل*سم.'م'-,س>—ع1'ِ. 

 w< س<.ضس ض •أسم ب ء

السعهمؤاحج سن الحميمه ا اتعلاكاي
الإuيوسالأبانوسد

سلإ 



اش؛؟|احزر_، ص ,ُاذاتعرف 

ءعلما بدوتقتل لمنظمة سؤى ذعميم 
اهلاوسنةشصاق

■ت7عِ-آ
;■*امأَئ AjUVI  ئدينضة أسامي

ثءءجِصد  ■ * i ْ٠٠ ٣ ِهمم« ْمنسء

.سمح،ةثهبم: . ,
1ِ م>ي 1 -'7س ا ,زللأ بخى ًهلخإ3ث؛م:مط,مس• 

بجسمِؤريسكشمن>///هم آ, ت
ِِح.--ممبع؛يي 

-ءمِاِح مم

ج;محأر•ءءئز'ثَلُ  -قءيمح-*َُجثئ؟و,إ  ص—ش;مآلأكِت'■ ِهسآر< رأ 
رِ... 'ض-ت'ح:َو ء
-غ■._ء..؛ممو . عممت؛-؟'ر.ء'ءديىمن ل ِ
ُمح؛ض0مِخ  C^Z-ثغ^^ٍ؛ُ'تمُ ل -

ءث"ي:يِ-^3أمحَ 
/ربممح-ت<ِء 

—أمم، 
٠ ٢٨س،هأ 

مسم،•عغذمحِسة" ■ر ٠ .
مجمئ؛؛ذِاددبمىس

>هّ؛امأمحا؛
تنمحأ

اهيئةعا4اءم،ووناوقيخصناصمى صمحدنسسءاسةداضاىسل 
س؛سسهواس1ممد.سسانسلسثتعدءمس 

عمهس 
UN مع

َأءمّ 



اش«أ1احزب ص نمرى مادا 

اتشعةيخططان يبين سري تعميم 
الإسلأيياتعاثم فى سراتتشيخ 

^^٤٧٥اتمجلسالأعش 
الإسلأ4هةضاضايى

اثرتاسة
اش/بمداتالأىسواهموع

ممد؛اىسريوص
محرصالأض،مدةالإطلأاثعفلمى بمجيعهمJطنمسهاطآنمس 

تشيعانالموسخ انمؤتمرامماسمرا عقانم، اثغاثبوزاتم ص عاي يعة قعاراش وتحت  I_aادام دران اض 
اتحوزاتويوسام اثس؛عيةوامحراحخ الأحزاب اثمقدسةين^رهكافةقهادات قم 4د،ينة في اثعاتم 

صسمةوحرجباتتوصيات
اثنانية..

مممرها صياتعاهماوثون ١■ 
يوتيرعقد ؤيتم المنظمةوواجمامما هينان تحديد ويتم ادهاثم الحاء كافة في وهروعها ايران 

شهر.كل حلال حاص 
هيالتاححة تجربتنا من والأستمادد الإقليمية اثساحة على الراهن الوصخ وتحليل يراسة ٢> 

سرهاوالأردنلعهيلاريهوداعلىدميةالدولواه٠ها ال٠رإىوتع٠ي٠ها 
^تاتواضاساتوالتاكيدءاىاسطة

فورا.يقما بتطب يتيةواددء 
تالش؛عيةباممالمعنطريقدج ٠٢

ميزانيةحاصةوتخصيص الأمنيةواتيواترايسآسة والأحمزه العسمية اتمؤسسات هي أقوالها 
والأردن.واليمن السعودية هي ؤإستاداحواتنأ لدعم وتهيئتها وتسليعها لتجهيزها 

لخدمةالأهداقالجوافوتوحي٠ا كافة في تالنسوية ٤• 
التربويةوالتعله٠ية.الوظائف احتلال على والتأكيد سراتيجيةلدءتظمة 

لدعمءم بشكل واستغلالها الأحرى والأديان القوميات كافة مخ والمملي الجدي الصيق ٥• 
لمصلحةيصب الذي التعصب عن والابتعاد باممالم الشيعة لأبناء المصيرية والقضايا امحواقف 

ايناءاثمامة.
اكتاصرالأسيةقيسموفهماثما4ةوهس لأبناء الدينيةايايوء تصعتيةالرموزواتشخصهات ٦• 

ونواياهم.خططهم على للاطلاع 
سنويةممل وحطة شهؤية تقايير تقديم اثمالم في الدينية والحوزات المرجعيان كافة على  ٠٧

لتحسيناللازمة نممواآمقترحات 
وتطويراقاذها٠

كافةاو،هاءامماثمفي فؤؤع ل4 برذاسةا^تمروذذتح نجط مجالي صندوق إذثاء ٨. 
التجارالأقؤياءوتبرعات اثمرائ اثمرفيةوخاصة الحكومات من الأموال جبمخ احياتا الموارد وتكون 

اسهريةوالإذساذيةلأستلأمادساعدات
^يةوالإعلأمجهةواثمسمية.متطلبات لدعم المائية والمعوئات 

^هودفيكآفةالدولوتقويمأعمالها. ٠٩
المجالوأهمها المجالات كآفة في صدها شاملة حرب وشن والأحزاب والسلطات الدول متابعة . ١• 

المعوهيةوالأرهذيةوارسودوةالبصائخ الإيراذيةومقاْنمة الصاهيات تثجيج خلال من الاقتصادي 
والصيتية.



س.آ•جمزب ص ماذانعرف 

٤لس 

عنالعجالة، هذه في وتدوينه جمعه أردت ما هذا 
لمنهدى فيها يكون أن أرجو افا؛، راحزب المنى الحزب 

الهدى.رام 

هذاصائلات بدكر وجال لمال للقلم العنان أرحين لو 
لمعنا غنية ذكرت وفيما أهاله، كلام من ومكرهم الحزب 

عنالمزيل أراد ومن بالعق، أحاط ما الذالآدة من ويكفي أذكر، 
الثسكةفي وأكثرها المنصفين، كتابات في يجده فالحزن هدا 

العنكبوسة.

.مطمننة ه ونفالحي يريد لن هدا أفول 

مهير ولم الحزب، هدا حقيقة عن بحرم أغمض من أما 
بثديه؛له وصمق المحتلين، اليهود حرب في الماكر جانبه إلا 
لإمئاطتدعو إنما إيلن، هدا يا ■' له فأقول انه، بالمسبه اد وأش



الله.؟حزب ص. ماذانعرف 

السنةوأهل الامادم على أشد هي دولة وإحياء يهود، دولة 
هاتيك.يهود دولة من خاصة 

اضوصلى العالميءت، رب ض الحمد أن دعواي وآخر 
.أحم<ب• وصحبي آله وعلى محمد على زّلم 

هه ه 



؟اش« حزب ٠ عى ماذاتعرف 

|صءرفةاهتب صء بهراجمة اضح ولامحزيد 
إاا،'سود وتاربخب اارافه|ة قيقة ح إ

نقيقعبدالمعه المؤلف المقاومة؛ حقيقة — ١ 
المؤلفالإسلامية؛ الأمة هزاتم ش وأثرها الثبٌة حياتان - ٢ 

حسين!عماد 

الصاليبيجن؛صر الجهاد عريالة في الباطنية الحركات أثر ٠ ٣ 
عيدالمخ يوسف المؤلف 

الغريِ_ا.عبداض المؤلف المجوس؛ دور وجاء — ٤ 
الغرب.عبداض المؤلف ؛ الفالطينية والخخيمات )أمل( — ٥ 
الغريب.عبراق المؤلف إيران؛ فى المنة أهل أحوال — ٦ 
الممر.زيد المؤلف الأحر؛ والوجه الخميتى — ٧ 
لفالمة الأمحلأمبت؛ المقدسات عل, الماطنسة الاعتراءات — ٨ 

الدض•كا> 
الغفاري.عبداق المؤلف الحرمين؛ حول نم آيات روتوكولأت ب ٩
عمرجي.علوي المؤلف ؛ العث٠اتاية والدولة المقرئون — ١ ٠ 

ولبدالمؤلف ؛ الح_1ندْ الحركات وريثة الخمينية . ١١
الأعفلمي.

الموصلي.عبداض المؤلف ننخدع؛ لا حش ٠  ١٢
.ء ء. 





ءأناتعرتص>حباش>أ

الْحتوياتفهرس 

المدمدع

•ماو|ة

ا'دانى؟الثيس اف حزب شا نض 
•• • • • • • • • ؟ أسالها ر ومحا أعل حركت ءؤِس م م 
علىالثبمي ^ ٥١لحزب المرموز الرؤساء هم من 

اللمانة؟الأراض 
٠■ الليتاتي؟ الشيس افه حزب ومرصمص ١^٤ عقيدة ر ما 

كلحزب والداعمة المملحة صاحبة الجهة هي من 

المالمض انمزب لهذا نردع أو أحزاب y'،^١١؛ 
.................................الإسلار؟ 

البحرض ٠٥١حزب 

الحجازاش حزب 
)الكوض(اق حزب 

التضاف حزب 

الممحت

٠

٩

١١

٢٧

١٠٥

r-U

٣٧

٤٨

٠٧

٦٣



ض.؟ص«حزب *اذاتعرت هت؛تت؛تع^ت؛ت؛تت|تتتتتت 
المنحتالموضيع 

فياف حزب كأمس اسة رغٍر المعالة الأساف هي ما 
٧١لمان؟ 

الخسيهو ومن بالخسني؟ اللبناني اف حزب •ملأنة ما 
٧٣ءق؛1وتا،؟ هى وما 

٧٩. ................يإيران؟ اللماني اه يلأتة'حزب  ١٠
،؟١^١٠مع حربها لي إيران البالي اث حزب شارك ض

٨٧. ..الأحواز؟ في الثة اسة انمماضة ضد شارك وهل 
وسياساتهحماياته قي الممية اش حزب مارس هل 

٩١الخارجة؟ 

٩٣. ........اض؟ سيل ش الخباد راية اه حزب رغ هل 
٠١٠١ وإسرائيل؟ اه، حزب ين موئمة سرية اتفاليات هناك هل 
١٠٠اه؟ جزب ولاء لن 

العالمفي المنة باهل الباني اص حزب علانة ما 
١٠٩الإ-لأس؟ 

١١١اض؟ حزب هيمة قلل في لمان في الفة أهل وضع هو ما 
وبقيةاباJية الالحكومة من اه حزب مرثف هر ما 

١١٧الإسلأمة؟ الخكومات 
اللبنانياض بحزب المنة أهل من كثير انخيع لماذا 

١٢١اكاذِب؟ ومحدئوا 

عنالدفاع لواء الأيام من يوم ني الشيعة حمل هل 
١٢٣واليين؟ الإسلام 

U الأفغانيةالحكومة إّئاًل فى )الإسلاميت!!( إيران دور هو
١٣١. ......أمريكا؟ •ع السري وتحالفها العرائة والحكومة 



؟I الله حزب ٠ عن تمرق ماذا 

الصيحةصيع الم 

سم'ونشرها الراقمة عشية تصدير ألته حزب يتينى هل 
١٣٣اليص؟ 

الإيرانيوالصر1اع مطلي ائته لحزب أسترا لبنان سيبقى هل 
١٣٠. ..................؟ jUأرض >، 

الحلبيالغزو من الأمامية الشيعة وأتباعي افه حزب أين 
٧١٣٩^١^؟ 

الجندنمنحمق مم' تحقق الذي الهدف هر ما تعلم هل 
١٤١الإمرص؟ 

١٤٥؟ الغاصسج• الهود صد اممه مبيل حي الجهاد نحرم نحن همل 
١٤٧نمها! تطرح أسئله وهنا 

١٥١الكتاب ملاحق 

الخمسسيوم في الته لحزب الأسبق العام الأمتن تصريح 
٢٠ستمر  ٢٥الموافق: ه  ١٤٢٤رجب  ٢٩ العدد ٠٣

١٥٣. .............الأوسط الق صحتنة في ( ٩٠٦٧)
١٦١. ................)وشيعه( انئه نمر حم )احذرزا( 

عملخ■, ممن يتخذ مِآن يحررها زلن محمر فتحها ثملسّعلبن 
١٧٧عقتدة 

١٨٥محورة رثاتق 
٢٠٥الخاتمة 

افقهاو حقيقة لمعرفة الكب هده بمراجعة أنمح وللزيل، 
٢٠٧الأسود وتاريحهم 

٢٠٩المحتويات فهرس 

ءهم مء 




