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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 حْزُب البَ ْعِث الَعَريب االْشِِتَاكي

 ذاُت ِرساَلٍة َخاِلَدة أُمٌة عَربِيٌة َواِحَدة
 قيادة قطر العراق

 اشِتاكية حرية وحدة
 بيان يف الذكرى التاسعة والعشرين ملعركة حترير الفاو اخلالدة

 
  بناء شعبنا اجملاهدأيا 

جماهبة حتل علينا اليوم الذكرى التاسعة والعشرون ملعركة حترير الفاو اخلالدة بعد مثاين سنوات حسوم يف 
خية واليت يب التضحيات السبناء شعبنا األأجيشنا الباسل و  مقاتلويراين الغاشم قدم فيها العدوان اإل

بعد معارك ضروس , معركة حترير  ١٩٨٨ة املبني يف الثامن من أب عام م  تكللت بنصر العراق واأل
ىل النصر احلاسم إفضت أليت الشالجمة ومعركة حترير زبيدات ومعركة حترير جمنون ومعارك التوكالت , وا

شرف عليها القائد الشهيد صدام أواليت  ١٩٨٨بع عشر من نيسان عام يف معركة حترير الفاو يف السا
يرانيون الفرس الصفويون يتحينون الفرص لالنقضاض ومنذ ذلك النصر احلاسم واإل حسني مباشرة ,

طلسي الصهيوين مريكي األلعدوان األعلى العراق والعدوان عليه وقد وجدوا ضالتهم املنشودة يف ا
حيدوا ركبهم الرفيق لقد خاض جماهدو البعث واملقاومة  , ٢٠٠٣الفارسي واحتالل العراق يف العام 

على للجهاد والتحرير مقاومة لبعث العريب االشِتاكي القائد األمني العام حلزب ابراهيم األإاجملاهد عزة 
 ول عاميف احلادي والثالثني من كانون األوغاد مريكان األلني األبطولية متواصلة كسروا فيها ظهور احملت

مريكان شر طرده من ارخيي الكبري بطردهم احملتلني األخر التة اآلم  حمققني نصر العراق واأل ٢٠١١
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يراين يران وابتدأ االحتالل اإلإىل إمريكا العراق أم اهلزمية املنكرة وحينذاك سلمت العراق واحلقوا هب
الصفوي يف سوريا يرانية والتمدد الفارسي اهليمنة اإل حمققا   زال قائما  مريكي وماتالل األوريث االح

 . من القومي العريب برمتهار اخلليج العريب كله مستهدفا األقطأولبنان و  واليمن
  يب املكافحيا أبناء شعبنا األ

  متنا العربية اجمليدةأيا أبناء 
  نسانية مجعاءيا أبناء اإل

ة ومعانيها البليغة موظفيها  الذكرى التاسعة والعشرين ملعركة حترير الفاو دروسها الغزير اننا نستلهم يف
ر يف ملحمة برار الذين حققوا النصونستذكر القادة األ, مسرية اجلهاد والتحرير الظافرة جيج أيف ت

  . سهم القائد الشهيد صدام حسنيأالفاو اخلالدة وعلى ر 
  .برار شهداء القادسية الثانيةة األم  األىل شهداء العراق و إحتية اجملد 

 . حتية لكل اجملاهدين الوطنني العراقيني والعرب
نساين الشامل والتقدم االجتماعي طريق النهوض الوطين والقومي واإل مام علىأىل إ دما  سنمضي قُ  

  . وخلري االنسانية مجعاء
  متنا اجملد واخللودأولرسالة 

  الشِتاكيحلزب البعث العريب ا قيادة قطر العراق
 ميالدية ٢٠١٧يف السابع عشر من نيسان عام 


