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لبعث حول االزمة ا تصريح الناطق الرمسي باسم القيادة القومية حلزب

 املؤسفة بني دول اخلليج العربي

ومية حلزب البعث العربي االشرتاكي باهتمام وانشغال بالغني تابعت القيادة الق

، قطار اخلليج العربي الشقيقةأة املؤسفة اليت نشبت بني عدد من أحداث األزم

يف مرحلة حامسة يف مواجهة زمة اندلعت يف وقت متر األمة العربية فهذه األ 

.  رهابي التوسعي الصفوي الذي يستهدف األمة العربية كلهاإيران اإلمشروع 

ي للعراق ومن استمرار اهليمنة مريكاليت عانت الكثري من االحتالل األفاألمة 

اني الصهيوني وتكالب القوى يرانية عليه وعلى سورية واليمن واملشروع العدواإل

العظمى يف وقت هي بأمس احلاجة اليوم لتعزيز التضامن والتكاتف والتعاون يف وجه 

التحالف االمربيالي الصهيوني الفارسي الذي يستهدف وحدة األمة وتضامن 

 . أقطارها وتعاونها وتكاتفها
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قة حزب البعث العربي االشرتاكي تعترب ما حصل يف منط لذلك فان قيادة

، اململكة العربية السعودية ودولة االمارات  قطار الشقيقةاخلليج العربي بني األ

يشكل  سلبيًا تطورًا  العربية ومملكة البحرين من جهة ودولة قطر من جهة أخرى

 للمصاحل الوطنية هلذه األقطار الشقيقة ولوحدتها . تهديدًا

ك سلمان بن عبد ن قيادة البعث اليت تدعو خادم احلرمني الشريفني امللإ

العزيز آل سعود وأشقائه امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وأمري دولة 

مارات يخ حممد بن زايد ولي عهد دولة اإلقطر الشيخ متيم بن محد آل ثاني والش

على املصاحل القومية العليا لشعبنا العربي  احلكمة حرصًا  ىل التزامإ العربية املتحدة

ىل جلوسهم على طاولة إلذات وعموم األمة العربية تتطلع ليج العربي بايف منطقة اخل

احلوار إلجياد حل سلمي أخوي للخالفات يغلق أي منفذ أمام أعداء األمة الذين 

خيططون ومينون أنفسهم املريضة بنسف جتربة جملس التعاون لدول اخلليج 

لشقيقة يف عاصفة احلزم فهؤالء األعداء ال يروق هلم تعاون هذه االقطار ا،  العربي

سعي الذي رهابي التوإيران اإلخالهلا بقوة وحزم وشجاعة ملشروع اليت تصدت من 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 3 

يف صميم وجودها   منا العراق وكل أقطار األمة العربيةإفحسب وال يستهدف اليمن 

 . ومصاحلها القومية العليا وهويتها احلضارية
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