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 األضحىشهيد 

 الرفيقة منرية أبو ليل 
 
جل ته وضحي هبا ألم  وهب نفسه أل يت العيد الذى ال ننسي فيه زعيم  أوي ةيام قليلأ

اليت باتت يف مهب الريح  ةم  قوى من هذه األأكانت   ةر واخلياندولكن الغ، رفعتها 
قل املعابري اليت أب ةجاهل ةم  أو ، املنال وحتت تقسيم ال يرحم هبا  ةصبحت سهلأو 
اليت فتكت هبا وجعلتها تقتتل من  ةاملذهبيقيها من االحتالل والتدمري والتقسيم و ت  
الفرعون  مهه مصاحله اليت جتعل منههبا  واحملتل ينهب خرياهتا وال يبايل،  جل الغريأ

 . الذي ال يرحم
نه برحيله أل ةكاف  ةالعربي ةم  يف نفوس األ كبريا    ثرا  أنه ترك صبح يوم حزين ألأفالعيد 

الصهيوين  نيالكيان ةحتت رمحو  ةصبحت على شفري اهلاويأو  ةم  تغري حال هذه األ
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ذا السرطان ي هو ان ندأن خنفيها حىت نستطيع أال جيب  ةوهذه حقيق، والصفوي 
ن أنظر حترتم من قبل حكام رضوا  ةوجه ةصبحت به اخليانأالذي استشرى بنا و 

لف أوحتسب له  ةهتابه كل الدول الغربي تحامي محاها والذي كان ةم  يقتل زعيم األ
 حساب .

يت من رحم أنه كان ذاك الرجل الذي أل، بذلك  أين نبدأه حنتار من ذا تكلمنا عنإف
بناء هذه أبواب وطنه لكل أ حرار والذي كان فاحتا  ر  الرجال األرض اليت ت  األ
 وطان .ال مبقدار وفاؤه هلذه األإدون متيز بينها  ةم  األ
زب عظم الصفات من حأنه تعلم حقه أل يفو بتصرفاته فال ن ذا قلنا عنه كان كبريا  إو 

ن هذا أب ميانه كبريا  إن جلها ألأواملوت من  ةمماء هلذه األنتاال ةعظيم يعلم كيفي
يق هذه بمنا تطإفقط و  ئعلم واملبادون منه الملشخاص يتعأاحلزب ليس جمرد 

اليت  يةوالتحرر من العبود ةللحري ئراليت تنري درب كل ثا ةلتكون الشعل ئاملباد
ما حباها هللا من ثروات جعل العامل الغريب  ةاملنال وسرق ةجعلت منا شعوب سهل

هلذا ، ذهنم إال بإ ةجمرد رعايا ال حول لنا وال قو  نحيسدنا عليها ويريدها لنفسه وحن
للمخطط  هتديدنه مصدر أ، وهي ،  ةكاذب  ةالكيان الصهيوين اخلالص منه حبج قرر

، ذا هل، مواله أ ةواليت مهها حكم العامل كله وسرق ةالشرقي ةالذي رمسته املاسوني
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من  ا  ءاليت حتاربنا وتقتلنا بد ةداىل حكامنا وجعلتهم األإذرعها لتصل أمدت 
وهتجري الشعب  يا والدور احلايل كسر اجليش املصر بالعراق وسوري فلسطني وانتهاء  

ننا  وطاأالكيان الصهيوين وعمل  ةىل سيناء وتقسيم املقسم لراحإالفلسطيين 
حىت ال تقوم هلا  عليها ةكام السيطر حإجل مذهيب أل ساسأعلى  ةتونات صغري ناك
لروس بسوريا الذي هنب قوت شعوهبا كما يفعل ا ةجل سرقوأل، خرى أ ةمر  ةمئقا

مل  التغلغل الصهيوين به اوالذي بد كامال   ما اخلليج العريبأ،  امحايته ةحبج اثرواهت
ا وكان ينفذ ما يطلب منه سيكون مصريه يبا جرى للعراق وسوريا ولمم ةض  يتعلم الع  

 ةكم املطلق عليه وقطر ستكون الشعر ن يكونوا احلا أنه مسح هلم بسوء من حاضره ألأ
تت به القواعد أرهاب العاملي والذي اإل ةهنا ممولأاليت تقصم ظهر اخلليج حبجه 

والسماح للصفوي ،   قطر ومسح له بضرب العراقيفمنذ حلظه تواجدها  ةمريكياأل
عليه  العراق ربه مع العراق وانتصرهبا يف ح أبد اليت ةاحلقري  ةيكمل اللعب نأاللعني 
ق عن طريق اخلميين اللعني وذهبت دمر العران ي  أن الرهان كان نفه وذله ألأوكسر 

 . عداء بعضهم البعضأن يكونوا أب ةمن حشدت األأبعد من ذلك بأىل إ
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السد املنيع هلا وحامي كان   ةموحد هلذه األن الشهيد والزعيم األأوكل هذا بسبب 
 ءشرفاالاملثل الصاحل لكل  نهأولكن نسوا ،  ا اخلالص منهو ر قر  اذحدودها هل

 . ةماأل األحرار يف قاومنياملو 
 كرب ممن قتلوهأ استشهد وهوعاش و  الذيرحم هللا الشهيد صدام حسني 

 ةموعاشت األ، يب عاش البعث العريب احلر األ 
 

 الشبكةكت اب 
 الكاتبة منرية أبو ليلصفحة 
 البعث العظيمفرسان 
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