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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 .................. احملرتم           الرفيق القائد اجملاهد عزة ابراهيم الدوري  
  ورعا م هللاالقائد األعلى للجهاد والتحرير حفظكم 

 الرفاق اجملاهدون يف القيادة القومية ............... احملرتمون 
مقامكم اجلهادي الرفيع بأمسى آيات التهاين وأحر التربيكات اخلالصة  ىلإنرفع 

ك أعاده هللا عليكم وعلى رفاقكم وجماهدي املبار  مبناسبة حلول عيد األضحى
وهم يرفلون بأعياد النصر  أمتنا العربية اجمليدةوأبناء لعراقية والعربية املقاومة 

 . والتحرير واالستقالل حتت لواء رايتكم الكفاحية املبار ة
املعاين  وتضحياهتم ووحنن نستقبل عيد األضحى املبارك نستلهم بطوالت اجملاهدين 

البليغة الستشهاد شهيد احلج األ رب الرفيق القائد صدام حسني رمحه هللا رفيقك 
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يف معر ة العز والكرامة سائلني املوىل سبحانه أن يتغّمده  وأخيك ورفيقنا الغايل
 ورفاقه الشهداء بواسع رمحته ويسكنهم فسيح جنانه .

ة اجلهادية ال ي قادها حزبنا إن رفاقكم يف اليمن يستذ رون بكل فخر واعتزاز املسي 
 م مرورا   1968اجمليدة عام  17 -30املناضل يف العراق منذ قيام ثورة متوز 

بقادسية صدام ومن مث أم املعارك اخلالدة , ويستذ رون  ل املنجزات الثورية 
ال ي أجنزهتا ثورة احلزب يف العراق وعلى  ل األصعدة السياسية واحلضارية 

مما فتح الباب واسعا للنهوض بشعب العراق ماعية والثقافية واالقتصادية واالجت
وحترير ثرواته من الدول والشر ات األجنبية االحتكارية ال ي هنبت العراق وثرواته 
لسنوات طويلة ,  فأصبح العراق احلر قوة قومية وإقليميه فاعلة سواء يف مواجهة 

ة التحديات ال ي تواجه أمتنا الصهيونية و ياهنا املسخ فوق األرض العربية , وجماهب
أو يف مواجهة مشاريع التمدد الصفوي الذي عملت الصهيونية اجلديدة على العربية 

 تنفيذه يف خليجنا العريب .
لقد أدر ت اإلمربيالية الغربية والصهيونية العاملية والصفوية اجملوسية وأذناهبم يف 

ي سوف يقضي على  ل املنطقة أن ما جيري يف العراق هو مشروع عريب هنضو 
مشاريعهم يف الوطن العريب , ومتثّلت بوادر النهوض يف قيام اجليش العراقي البطل 
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م وإيقاف زحف  73 توبر أول / األة دمشق من السقوط  يف حرب تشرين حبماي
الشرق القادم الكيان الغاصب حنو دمشق احلبيبة , ومتثلت تلك البوادر للغد العريب 

يش عريب يف العصر احلديث ضد العدوان الفارسي الغاشم يف أول انتصار ألول ج
وجتريع العقول القيادية الصفوية العفنة الّسم , وهي ال ي  انت على العراق األشم 

 .نفسها وتطمع بالتمدد يف العراق والوطن العريب  متّن 
 أيها الرفيق اجملاهد العزيز 

والشجاعة يف سبيل الدفاع عن لقد  ان رفاقنا يف العراق أمنوذجا للتضحية والفداء 
شعبهم وأمتهم وجّسدوا روح االنقالب ال ي غرسها احلزب يف صفوف مناضليه 

 .وقّدموا قبل أحد عشر عاما ملحمة بطولية أذهلت األعداء قبل األصدقاء  
الطريق الثوري الذي إن رفاقكم يف قطر اليمن يعاهدونكم على املضي يف نفس 

احلزب يف العراق , ويعلنون أهنم سوف يكونوا مشاريع استشهاد بني  اختطه مناضلو
 يدي قيادتكم اجملاهدة .

الرمحة واخللود واملغفرة للشهيد اجملاهد صدام حسني اجمليد ورفاقه شهداء األمة 
 العربية واإلسالمية .
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 املؤقتة حلزب البعث العريب االشرتا ي القومي  أمني سر قيادة قطر اليمن
 رفيقكم / أمني عون .
 م 2017أيلول / سبتمرب  1هـ املوافق   1438العاشر من ذي احلجة 

 
 البيانات
 البعث العظيمفرسان 
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