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  حديث صحايف خاص لوزير اإلعالم السوري،
  حممد سلمان، يف شأن لقاء الرئيسين
  حافظ األسد وجورج بوش يف جنيف

  .24/11/1990، دمشق
  
  

األوىل هي تأكيد  :عن قمة جنيف يجب اإلشارة إىل ثالث نقاط مهمة بالنسبة إىل سوريا يف احلديث-  
لذي ينص على املؤتمر الدويل كإطار حلل النزاع العربي ـ ا 338التزام الواليات املتحدة قرار جملس األمن 

النقطة الثانية هي توافق . وهو ما نعتبره خطوة متقدمة على الطريق الصحيح 242اإلسرائيلي إضافة إىل القرار 
. أهداف اجلانبين يف أزمة اخلليج وتفضيلهما العمل السياسي الذي أكد عليه اجلانب السوري بشكل خاص يف القمة

ما النقطة الثالثة فهي أن قمة جنيف عقدت على رغم كل الضغوط الصهيونية على اإلدارة األميركية ملنع أ
إن لقاءنا مع واشنطن يف رفض الغزو العراقي للكويت . انعقادها، وهذا أيضاً دليل تغير مهم لصالح القضية العربية

مع الواليات املتحدة حيال إتخام إسرائيل بالسالح يرتكز على ميثاق األمم املتحدة وقرارات جملس األمن وخالفنا 
مبني على أساس أن السالح يشجع إسرائيل على مواصلة نهجها العدواين التوسعي ضد العرب وعلى استهتارها 

وإذا كانت للواليات املتحدة . بالقرارات الصادرة عن األمم املتحدة وموقفنا هذا مبدئي فنحن ضد الغزو والتوسع
فة حيال القضايا الدولية فنحن ال نألو جهداً من أجل إقناع اآلخرين بوجهة نظرنا املتطابقة مع سياسات خمتل
  .القانون الدويل

إن أي حترك ال يرتكز على مبدأ انسحاب العراق الكامل من الكويت وعودة الشرعية ال يعني غير القبول -  
وقد جرت حماوالت عربية وأجنبية عدة . بية احملتلةبنتائج الغزو وإعطاء إسرائيل املبرر البتالع األراضي العر

وأي حترك يف احلاضر أو املستقبل لن يجدي . قوبلت جميعها بالرفض العراقي مما أفشل هذه احملاوالت يف مهدها
نفعاً إال إذا أبدت السلطات العراقية استعدادها لالنسحاب على أساس مقررات قمة القاهرة الطارئة وقرارات جملس 

  .األمن
لقد حذرنا إثر الغزو العراقي للكويت من العواقب الوخيمة التي ستلحق بالعراق والعرب إذا مل يُزل حدث -  

الغزو وفق قرارات قمة القاهرة وجملس األمن وهذه القرارات ما زالت تشكل اإلطار لعودة الوضع إىل ما كان عليه 
يفسر تكثيف اجلهود العربية والدولية إلزالة حدث الغزو الذي يفتح وهذا . املاضي) أغسطس(قبل الثاين من آب 

ومن هنا جاءت استجابتنا لطلب الشقيقة السعودية يف الدفاع عن أرضها التي . الباب أمام احتماالت خطيرة للغاية
ة أية قدرة هي أرض عربية يف إطار جهودنا القومية ملنع االجنرار إىل الكارثة احملدقة بالعرب كافة، وأن خسار

. عسكرية عربية خارج إطار صراعنا األساسي مع إسرائيل والصهيونية هي خسارة للعرب والقضية الفلسطينية
وطوال عقدين من الزمن عملنا ونعمل من أجل تضامن عربي يملك كل مقومات حترير األرض وضمان احلقوق 

وقفنا القومي الذي يعمل باستمرار ملنع تغليب صحة م] أكتوبر[وقد أثبتت حرب تشرين . الوطنية للشعب الفلسطيني
ـ اإليرانية  ةأي صراع على صراعنا الرئيسي مع العدو الصهيوين وهذا ما أكدناه عندما عارضنا احلرب العراقي

وحاصرنا انتشارها وهذا ما نفعله اآلن مع أشقائنا العرب من أجل إزالة آثار الغزو العراقي للكويت وجتنيب هدر 
  .سكرية واالقتصادية للعراق وتدمير ماليين البشر من الشعب العراقيالقدرة الع
ما يجمعنا كعرب ميثاق اجلامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي املشترك اللذان يتطلبان اجلهد -  

 وتنسيقاً مع القاهرة والرياض أو أية عاصمة عربية يتم يف .املتواصل حلماية األمن العربي من األخطار احملدقة
واالستراتيجية والتي يشكل  مم العربية حيال القضايا الراهنةتنا القومية وما أقرته القاإطار ممارستنا ملسؤولي

نه كان يف ي سابق ألزمة اخلليج إنْ مل نقل ااألمن العربي أحد عناصرها الرئيسية خاصة أن موضوع األمن العرب
  .صلب تشكيل اجلامعة العربية
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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