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لناطق باسم مكتب الثقافة واإلعالم القومي حلزب البعث اتصريح 

 العربي االشرتاكي

 حول تطورات عالقات السعودية مع احلكومة احلالية يف العراق

 
صرح ناطق باسم مكتب الثقافة واإلعالم القومي يف القيادة القومية حلزب البعث 

  :العربي االشرتاكي مبا يلي

شهدت عالقات اململكة العربية السعودية مع احلكومة احلالية يف العراق يف اآلونة 

وساط احلركات الوطنية والعربية يف أقطار أبني  واسعًا األخرية تطورات أثارت جداًل

فقد اختذت احلكومة السعودية  ، يف العراق ن وطننا العربي وخصوصًاشتى م

مع النظام السياسي  متسارعدة خطوات تقارب وعلى حنو مفاجئ والشقيقة لألسف ع
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العميل املوالي إليران يف العراق مل تقتصر على امليدان الدبلوماسي وما يقتضيه من 

ادين السياسية ىل امليإا ، بل تعدته مبادالت وجمامالت وعالقات بروتوكولية

حيث استقبل كبار املسؤولني  ، ىل اجملاالت العسكرية واألمنيةإواالقتصادية وحتى 

ليشياتها اإلرهابية يف العراق حبفاوة ييف اململكة رموزًا من حكومة أحزب ايران وم

وترحيب واهتمام مل حيظ بها أي عراقي وطين حمب لبالد احلرمني الشريفني 

سواٌء كان  ، عامًا 27سالمي الريادي منذ أكثر من ا العربي اإلوحريص على دوره

من الغبار  َوِممََّا أثار شيئًا  ، 2003 ( أو غري رمسي بعد عام قبل االحتالل ) رمسيًا

معرض الرتحيب بزيارة حول هذه اخلطوات تصريح لوزير اخلارجية السعودي يف 

ىل السعودية إعراق يران وعصاباتها الطائفية اجملرمة يف الإحزب أرئيس حكومة 

اللياقة الدبلوماسية بدون وجود  شارة للعهد الوطين قبل االحتالل ختلو منإتضمن 

ىل إنئة قدمها رئيس األركان السعودي ثم تبعته ته ، ي مسوغ هلا على اإلطالقأ

الذي حققته يف معارك املوصل اليت  " النصر يران بـ "إحزاب أوزير دفاع حكومة 

البطولة "، وهي املعارك اليت دمرت فيها قوات احلكومة معارك الشرف و أمساها "

من سكانها حتت ركام  كثر من مخسني ألفًاأ، وقتلت ودفنت  وحليفاتها املوصل
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خراج عصابات داعش إكثر من مليون منهم بذريعة أ، وشردت  أحيائها املنكوبة

 مرتني بأهلها للتنكيل ٢٠١٤اإلرهابية اليت سبق أن أدخلتها هي نفسها عام 

، ومن ثم جلعلهم  رهابيةلسطوة وقمع وتوحش عصابات داعش اإلبإخضاعهم أوال 

نتقام من ، وذلك لال ليشياتهايهدفا حلملة قصف وحشية على يد قوات احلكومة وم

سالمية العريقة اليت أجنبت عشرات األلوف من مقاتلي هذه احلاضرة العربية اإل

َوِممََّا يزيد األمر  ، ية العراقيةوقادة جيش العراق الوطين وفصائل املقاومة الوطن

ن بعض هؤالء الذين احتفى بهم األشقاء يف اململكة مل خيفوا حقدهم عليها أغرابة 

وَلم يكفوا ألسنتهم عن توجيه سيل من الشتائم البذيئة على قادتها والتهديد بغزو 

واحتالل احلرمني الشريفني وتقديم الدعم ألعدائها من عصابات  أرضها الطاهرة

التقارب هذه مع ، خبطوات  حكومة اململكة لووؤوإذا كان مس ، مرتزقة احلوثيو

، قد صدقوا ما أعلنه بعض أقطابه من تصرحيات  يران يف العراقالنظام املوالي إل

زاء النزاعات أالعربية ويف اختاذ موقف احلياد  معتدلة ورغبة يف فك عزلتهم

، فإن هذا اسلوب قد خربه  ( ةيراني مع السعوديويقصدون النزاع اإل قليمية )اإل

والسعي خلداع وكسب  ، ويعرفون اقرتانه بالتهيؤ لالنتخابات املقبلة العراقيون
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يران وأحزابها الدينية الطائفية إعراق الساخطني على بناء جنوب الأاملاليني من 

 .  احلاكمة والفاسدة

النتباه فمن الضروري للمسئولني األشقاء يف اململكة العربية السعودية ا، وعليه 

فسعيها لعدم التصادم مع التوجه اجلديد ،  يقة جوهرية يف سلوك هذه األحزابحلق

يران إعلن عن نيته التصدي هليمنة أمب الذي اإلدارة الرئيس األمريكي تر

ن تقطع صالتها أفاسدة على العراق ال يعين أبدًا رهابية الوأحزابها الدينية اإل

رهابي الطائفي ضد ومبشروعها التوسعي اإلالرمحية والعقائدية املصريية بإيران 

  .البالد العربية واإلسالمية ويف املقدمة منها بالد احلرمني الشريفني

 شريفني وعلى دورها الريادي يفهذا ألننا خنشى على بالد احلرمني الوحنن نقول 

متني العربية واإلسالمية خشيتنا على سورية واليمن والبحرين والكويت بعد أن األ

سرائيل إن بدأ تنفيذ مشروع أ، منذ  املشروع التوسعي التخرييب اإليراني تغواًلزاد 

وفق املخطط الذي  ، مة العربية واإلسالميةالسد الكبري احلامي لأل - إلسقاط العراق

إلسقاطه  إلنهاك العراق وحماصرته متهيدًا 1990مريكا وبريطانيا منذ عام أنفذته 

  . 2003بالغزو واالحتالل يف عام 
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، فنحن لسنا ضد قيام عالقات ودية  ود التأكيد على ضرورة ان ال ُيساء فهمنا هناون

 ملكة العربية السعودية والعراقطبيعية وقوية بني الدولتني الشقيقتني اجلارتني امل

 فهذا ما كانت القوى الوطنية العراقية وما تزال تطلبه من ممثلي اململكة الشقيقة، 

يران إالعراق بوجه هيمنة زيز صمود شعب ملرحلة تع، وهو بالضرورة يعين يف هذه ا

رهابية الرامية لتفتيت شعب العراق وتغيري والئه الوطين وهويته وخمططاتها اإل

 ال من خالل عدة سبل منها تقديم العون املادي للماليني منإوال يتم ذلك ،  الدينية

فا  على ، واحل يران ودمرتها وشردت أهلهاإسكان احملافظات اليت استهدفتها 

كرامة وحياة املاليني من أبناء العراق النازحني الذين شردتهم عصابات داعش 

،  ، واحتضان عشرات األلوف من كوادر العراق الوطنية املشردة ليشيات ايرانيوم

شكال الدعم لألطراف الوطنية العراقية احلقيقية املمثلة هلذه أتقديم كافة  وأخريًا

، وتقديم تزكية  وهذا بالطبع شيء ، وسياسيًا ًاوإعالمي املاليني وغريها ماديًا

ظام بالن ومصرييًا عقائديًا رهابي املرتبط ارتباطًاوشرعنة جمانية للنظام الطائفي اإل

حبق فهذا النظام املتسلط على العراق قد اقرتف ،  يراني شيء آخر خمتلف متامًااإل

كثر من أمنهم ، وشرد  كثر من مليونني من العراقينيأالعراقيني جرائم منكرة فقتل 
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، ودمر مجيع املدن يف احملافظات الست اليت  مثانية ماليني داخل العراق وخارجه

 احتضنت املقاومة الوطنية ضد االحتالل ثم احتضنت الثورة الشعبية بني عامي

رهابي القاتل نوري برئاسة اجملرم اإل يرانيةضد حكومة اهليمنة اإل 2014و  2012

  .املالكي

ن تشكك يف أألوساط الشعبية العربية الواسعة نريد لكثري من اوحنن ال نتمنى وال 

رهابي ني الشريفني من النظام الصفوي اإلسالمة موقف اململكة وحكومة خادم احلرم

فهذا النظام ال خيفي ارتباطه الكامل ،  الفاسد املتسلط على شعب العراق الدموي

تهم بالد احلرمني الشريفني واملصريي بإيران العدو األول للعرب واملسلمني ويف مقدم

رهابية يف الكويت والبحرين وشرق رك لعصابات حزب او ه وفروعه اإلوالداعم واحمل

الد اململكة ولعصابات احلوثي يف اليمن اليت ال ختفي نواياها الشريرة لطعن ب

وهو ال يستحق من العرب واملسلمني الشرفاء ،  احلرمني الشريفني من اجلنوب

دانة جلرائمه املنكرة والتصدي تمع مدني ومثقفني إال اإلحكامًا ومنظمات جم

 . لسياساته االقصائية الطائفية املعادية للعرب واملسلمني


