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 .هلتخليهم عن مساعدهتم ل ورمزا   ومفكرا   لقد خسروا قائدا  ، حسرتاه على العرب  وا
 مبواقف موحدة مثل جيش دفاع عريب كان صدام يعمل على وحدة الصف العريب ولو

،  ةحيمي ثروات الوطن العريب من الكالب اجلائعة والطيور املفرتسة املاسونية والصهيوني
فشال وفتح الطريق له حبرب على العرب إلوقاموا االقزام الغربيون بدفع النظام اخلميين 

سقاط املخطط الغريب الذي إكان يف طريقه للوحدة العربية و   الذي ماملخطط العريب العظي
كاملة   عربيةالسماح لقوة العربية وعدم بىن قوته ووحدته على حساب تقسيم األرض 

 حوازدارة شؤهنا وحترير فلسطني واألإحيرتم قراراهتا يف  عالميا  إو  وعسكريا   املعاير اقتصاديا  
ن سر قيام أط معاهدة سايكس بيكو اليت ارتأت سقاإو  وباقي األراضي العربية احملتلة

 يلشل اهلجمة األوىل من نظام املالوبعد ف،  طني العربيةالكيان الصهيوين على أرض فلس
 الصهيونية املاسونية بتخطيط ودق طبول تقام، حيمل العار  ة وفرارعالشني موهزميته

ل اسد لكي آو ل صباحآ، ياء غباأل شقائه اخلليجيني وعلى رأسهمأو العراق  احلرب بني
لصهيوين دفعهم احلماس حلماية الكيان ا، والغرب  مريكانسيادهم الفرس واألروا ألأثي

ريثما يستعيد  ةاحلروب الداخليمن يف املزيد  ال العربغشإوتعطيل املشروع العريب و 
يف العراق  جهها النظام الوطينوكانت الرسائل اليت يو  ، هقوت سرائيل الشرقيةإنظامهم يف 

 العراققام  قعندما ضربوا العرا، شرار اهلجمة الرببرية واضحة أحلفائهم من رب و غلا إىل
رسالة لرعاع اخلليج  ذهوكانت ه،  خا  و صار (  39 ) ـمطار الكيان الصهيوين الغاصب بإب

وحدتنا اليت هي سر  هو املستهدف فحسب ، بل يس العراقل، غبياء أيها األ، مفادها 



 ذاجعلت الغرب يتحمس يف وضعكم يف ههي اليت ، ومحاية الكيان الصهيوين قوتنا 
 .  ضيغالفخ الب

جنازات للوطن العريب إقدمه من  يقل ما يف محل مهوم أمتنا ال فكره العميق ىلإ ةضافإ 
 كافةجنازات علمية وصحية ومتويل لبناء املدارس يف  إة و من محاية عسكري، والعراق 

األقطار العربية وجتهيز املستشفيات والثكنات العسكرية والثانويات التعليمية واجلوامع 
تكنولوجيا العربية وفتح فضائيات لبعض الدول العربية كموريتانيا وغريها ودعمه الوتطوير 

وجعل القضية الفلسطينية هي  نمن موريتانيا واليمن والسودان واألرد دحمدود لكال  الال
 نايمة العربية ودعم كل حركات التحرر يف العامل ضد الظلم والطغقيقية لألالبوصلة احل

 . مع احلق واملظلومني لوجيتهم وكان دائما  يو ديأدون النظر يف عرقيتهم أو 

من عدل و رجاله من خدمات للعراق  يادي أياديه و أقدمته  ىل ماإضافة باإل ذا ،ه
العلماء من  وتكوين جيشا   ةاحلقوق كمجانية التعليم والصح وتساوي يف مجيع

وغريها من احلمالت  دحمو األميةحملة واحلمالت العلمية ك ميم النفطأتهندسني و وامل
للعمل   ق فرصلوخ، الراشدين  حكم اخللفاء الإميثله  يد الذي الابية واحلكم الرشجياإل

 . ةمشاريع عمالق نالشعب العراقي الواحد م ءبناأيتساوى فيها 

 . درمحك هللا سيدي القائد وجعل مثواك اجلنة أيها الشهيد احلي اخلال


