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  حديث إذاعي لوزير االعالم السوري، حممد سلمان،
  يف شأن تطورات حرب اخلليج

  *.23/1/1991دمشق، 
  

سؤال ـ أستاذ حممد سلمان مضى أسبوع على بدء العمليات القتالية يف اخلليج ما هو تقويم سوريا حاليا   
  ؟...لألوضاع الراهنة عسكريا وسياسيا

كنا نأمل ان جتنب احلكومة العراقية منطقة اخلليج احلرب وتنسحب من الكويت وما زلنا نطالب  جواب ـ  
  ...هذه احلكومة بوقف هذه احلرب التي ثبت أنها مؤملة وضارة للعرب جميعا

  
حماولة جلرها إىل احلرب ما هو تقويم ان العراق يقصف إسرائيل بالصواريخ يف .. سؤال ـ سيادة الوزير  

  ؟...سوريا لهذا العمل العراقي
القرار يف موضوع الصراع العربي . احلقيقة لنا رأي سابق يف هذا األمر ونحن نؤكده دائماجواب ـ   

االسرائيلي هو قرار عربي وليس من حق أي بلد عربي االنفراد بأي عمل يتعلق بهذه القضية القومية واحلكومة 
راقية إذا كانت جادة بأن يكون لها دور يف الصراع العربي ـ االسرائيلي فقد كان عليها جتنب غزو الكويت الع

  ......واملساهمة يف اجلهود التي كانت تبذل إلِزالة اخلالفات العربية وصوال لتحقيق تضامن عربي
  

  ؟...حقة يف املستقبلسؤال ـ هل اثرت احلرب حتى اآلن على سوريا وأال تخشون من تأثيراتها الال  
احلرب بآثارها املادية والنفسية تنعكس على األمة العربية كلها وسوريا جزء منها لهذا بذلنا كل  جواب ـ  

  ......جهد خملص لتجنب هذه احلرب بإقناع احلكومة العراقية االنسحاب من الكويت ولكنها بكل أسف مل تستجب
  

  ؟...ائم حاليا ضد العراقسؤال ـ ما هو وضع سوريا يف التحالف الق  
هناك من يسميه حتالفا وهذه التسمية انطلقت ممن يحملون سوء النية لكن نحن نؤكد انه ليس  جواب ـ  

هناك حتالف ضد العراق وإنما هناك قرار جمللس األمن يجيز للمعتدى عليه والدول األخرى العمل على إزالة 
اجملتمع الدويل وان استجابة احلكومة العراقية إلِرادة اجملتمع العدوان فاألمر ال يتعلق بتحالف وإنما يتعلق ب

الدويل من شأنها إنهاء هذا الوضع وسوريا ملتزمة بقرارات القمة العربية واألمم املتحدة كما أنها أكدت موقفها 
  ......الثابت برفض االجتياح العراقي للكويت منذ اللحظات األوىل

  
ت لنفسها حلق الرد على االستفزاز العراقي ضدها هل ستعتبر سوريا الرد إسرائيل احتفظ السؤال األخير ـ  

  ؟...االسرائيلي على العراق يف حال حصوله عمال مشروعا
الكل يعلم ان إسرائيل يف حالة حرب مع األمة العربية فهي معتدية حتتل األراضي العربية وليس  جواب ـ  

  ......من حقها التذرع بأي شيء وهي تمارس العدوان يوميا
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