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 ذكرى يوم النصر العظيميف 
 
  أبناء أمتنا العربية اجمليدة  يا

 أيتها اجلماهري اليمنية األبية 
 

م .. 1988تذكر األمة العربية اليوم ذكرى يوم النصر العظيم يف الثامن من آب تس
اليوم الذي انتصر فيه اجليش العراقي البطل يف القادسية الثانية ) قادسية صدام ( 
على العدوان الفارسي الصهيوين , ويف الوقت الذي تعاين فيه أقطارنا العربية من 

للعراق وتسليمه إىل  الصهيوأمريكيالغزو  اهلجمة الصفوية عليها ال سيما بعد
على القطر السوري   سيطرته املباشرةحتالل الفارسي الذي نرى هيمنته و اال

قطار أيف   واللبناين واليمين وعرب أدواهتم يف املنطقة , ومازالت اهليمنة تسري أيضا  
العربية أن عربية أخرى حتت غطاء ثقايف وديين ومذهيب .. فإننا نؤكد جلماهري أمتنا 

شعبنا العريب قادر على االنتصار وقادر على صد اهلجمة الصفوية الصهيونية 
العريب االشرتاكي القومي يف قطر اليمن يدعو   البعث  اجلديدة , وأن حزبنا حزب
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األمة العربية وقواها الوطنية أن تتحمل مسؤولياهتا للتصدي لتلك اهلجمة الشرسة 
 الية والصهيونية .اليت تدعمها الدوائر اإلمربي

 
 يتها اجلماهري العربية املناضلة أ

 
هتل علينا يف مثل هذه األيام ذكرى خالدة عظيمة .. ذكرى انتصار شعبنا العراقي 

ول ملحمة أسطورية يف أس حيث سطر أبناء العراق الغيارى الكبري على الفرس اجملو 
ول هزمية يف أصفوي تاريخ األمة العربية يف العصر احلديث حني لقنوا العدو ال

تارخيهم املعاصر وجترع زعيمهم الدجال األكرب مرارة سم اهلزمية على يد القائد 
 طل صدام حسني اجمليد رمحه هللا .العريب الب

لقد راهنت اإلمربيالية والصهيونية العاملية والصهيونية الفارسية اجلديدة على أن 
دمروا املشروع العريب النهضوي حيققوا نصرهم الكبري يف معقل العروبة العظيم وي

الذي كان يعد   العراق جبيشهامن كون إيران تتفوق على  الكبري يف العراق انطالقا  
قوى اجليوش يف العامل وترسانة أسلحته أمريكية وغربية متطورة وحديثة , وراهنوا أمن 

على مساحة إيران الواسعة للمناورة والتفوق العسكري , وراهنوا على الكثافة 
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يران مبا يؤهلها بالزج باملوجات البشرية يف زحوفاهتا الكبرية  إلبشرية اليت متتلكها ا
 رات الكبرية يف املعارك الربية .كما يسهل هلا حتقيق االنتصا

وظنت إيران والقوى اإلمربيالية والصهيونية أن النظام الفارسي يستطيع أن حيقق 
ذهبية , ولكن كل تلك العوامل اليت النصر يف العراق بإثارة النعرات الطائفية وامل

اعتمدت عليها إيران يف حرهبا على العراق وشعبه العظيم باءت بالفشل يف حتقيق 
النصر .. فلقد متكنت قيادة احلزب يف العراق أن توظف كل إمكانيات وقابليات 
وقدرات شعب العراق التوظيف الصحيح لتحقق النصر الكبري لشعب العراق 

 م .1988يف الثامن من آب عام واألمة العربية 
 
 يتها اجلماهري العربية املناضلة أ

 
 ضد العراق على الرغم من أن القوىلقد كانت احلرب اإليرانية 

 .. دينيا   ها لباسا  اولوا أن يلبسو والصهيونية وعمالئهما يف املنطقة ح  اإلمربيالية

بة حزبكم كانت تلك احلرب مقدمة ملا جرى بعد ذلك من تآمر وحروب ضد جتر 
يف العراق ولسلسلة املؤامرات اليت استهدفت وال تزال تستهدف املصري القومي 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 5 

قطارها أي حل باألمة العربية يف عديد من العريب برمته وإىل كل الدمار واخلراب الذ
.  

إن الصفوية التوسعية هي وجه آخر للصهيونية بألبسة وأقنعة مزيفة وقد نّبه حزبنا 
ان حرهبا ضد العراق بأن األمة العربية تتعرض للخطر . . العظيم منذ شّنت إير 

 احلكام العرب يف غيهم سائرون . ولكن ولألسف كان

لقد قاد حزبكم الكبري ثورة السابع عشر إىل …. يا مجاهري حزبنا العظيم 
م ضمن مشروع هنضوي قومي يف العراق , وأدركت القوى 1968من متوز   الثالثني

نية حينها أهنا لن تستطيع السيطرة على األمة العربية وثرواهتا مع اإلمربيالية والصهيو 
ومصاحلها   وجود تلك الثورة القومية املتصاعدة , واليت هتدد كياهنا الصهيوين املسخ

االقتصادية والسياسية يف املنطقة , فبدأت املواجهة ضد أمتنا العربية ومشروعها 
استطاع حزبكم يف العراق بقيادته  النهضوي منذ تلك اللحظات التارخيية , وقد

من االنتصارات يف شىت امليادين , وكان لقيادة الرفيق  الثورية اجلريئة أن حيقق عديدا  
الشهيد املناضل صدام حسني ورفاقه الدور الكبري يف حتقيق تلك املنجزات الثورية 

 م .1988يف العراق العظيم توجت بتحقيق االنتصار يف الثامن من آب عام 
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مة العربية ويف مقدمتهم الرفيق القائد الشهيد صدام اجملد واخللود لشهداء األ -

  حسني اجمليد ورفاقه الشهداء على مذبح العزة والكرامة العربية , والشفاء للجرحى
 

حتية اعتزاز وتقدير للرفيق اجملاهد عزة إبراهيم األمني العام حلزب البعث العريب 
 .  رميهاالشرتاكي حفظه هللا وسّدد هللا

 ر إىل النهر .عاشت أمتنا العربية اجمليدة وعاشت فلسطني حرة عربية أبية من البح
 عاش العراق العظيم

 َسِلمت اليمن وعاشت حرة أبية

 وهللا أكرب , وليخسأ اخلاسئون

  
 قيادة قطر اليمن املؤقتة       

   شرتاكي اال حلزب البعث العريب القومي
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  م 2017الثامن من آب      
  البعثبيانات 
 البعث العظيمفرسان 
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