
 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 1 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 حْزُب الَبْعِث الَعَربي االْشِتَراكي

 قيادة قطر العراق         

  ذاُت ِرساَلٍة َخاِلَدة      ُأمٌة عَرِبيٌة َواِحَدة

 اشرتاكية     حرية    وحدة

 سالمية يف الرياضالعربية واإل مريكيةبيان حول القمم األ

 

 يا ابناء شعبنا اجملاهد

 مريكيةأثالث قمم  من هذا الشهر 21 و 20عقدت يف الرياض يف يومي 

لقيت فيها خطابات الرئيس أسالمية إمريكية عربية أمريكية خليجية وأو سعودية

ململكة العربية السعودية ملك اترامب وامللك سلمان بن عبد العزيز  مريكي دونالداأل

سالمية حيث ركزت ساء الدول العربية واإلالتعاون اخلليجي ورؤ مراء جملسأوملوك و

رهاب والتطرف امية للقمم الثالث على حماربة اإلالبيانات اخلت عن مبجموعها فضاًل

يف العراق  يراني يف الوطن العربي كله خصوصًاوجمابهة التمدد اإل ًاريًا وعسكريفك
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 .  من القومي العربي برمتهقطار اخلليج العربي واألأواستهداف  وسوريا ولبنان واليمن

 

يران وعّدها إموقفها الواضح يف جمابهة  وازاء هذه الزيارة وقممها الثالث وخصوصًا

ية مريكا والسعودأاحاصرتها وعزاها فننه يتوبب على رهاب والتهديد مباإل حمور

السعودية  مريكيةسالمية اليت حضرت القمم األاخلليجية والعربية واإل والدول

 ىلإيران إدولة ترمجة مواقفها ضد  55عددها سالمية واليت بلغ والعربية اإل واخلليجية

العربية والعمل  مةيراني الفارسي التوسعي ضد األعملية جملابهة التمدد اإل مواقف

العميلة اها يف العراق يران وحماصرتها وتطويق احلكومة وامليليشيات إعزل  فعليًا على

 .  بناء الشعب السوري اجملاهدألنظام االسد امللطخة يديه بدماء والتصدي  وسوريا

 

 بناء شعبنا املكافح الصابرأيا 

 بناء امتنا العربية اجمليدةأيا 

 يا أحرار العامل أمجع

بد من تنبيج يراني الفارسي الصفوي الذلك كله وبهدف جمابهة التمدد اإل وازاء

قليمي اإلو عل على الصعيد الوطين والعربيالتاحرير الظافرة والتاحرك على حنو فا ةثور
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املناهضة للعملية السياسية ولكل رادة الوطنية واستنفار القوى لتعزيز اإل الدولي

على  مريكي والسري قدمًاو خملفات االحتالل األأ صفويًا كان فارسيًاأاالحتالل  شكالأ

النهوض بالتاحرير الشامل والعميق للعراق وحتقيق  استكمال مستلزمات ومهمات طريق

التام والنابز وحتقيق النهوض الوطين والقومي واالنساني والتقدم االبتماعي  استقالله

مسرية البناء الثوري الشامل ملواصلة االضطالع مبهمات البناء االقتصادي  واستئناف

طين ومواصلة النهوض والسياسي والثقايف واالعالمي على الصعيد الو واالبتماعي

 نسانية مجعاءلة العطاء احلضاري الثر خلدمة اإلالقومي العربي ومواص مبهمات النضال

. 

 

 قيادة قطر العراق

 حلزب البعث العربي االشرتاكي

 ٢٠١٧يف الثاني والعشريني من مايس 

 


