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  يئة األركان العامة ه لرئيس حديث صحايف
  العماد أول حكمت الشهابي للجيش السوري

  ]مقتطفات[ *.يف ذكرى تأسيس اجليش 
  
  

  [.......]  
زمن االنتصارات العسكرية وىل إىل األبد وإن إسرائيل إذا ما فكرت يف شن حرب واسعة يف املنطقة "إن   

كانت حروبًا  1967كل احلروب التي خاضتها إسرائيل بعد عام " وقال إن." ضد سورية فسوف تدفع ثمناً باهظاً
أي هدف عسكري أو أمني بل على العكس من ذلك فإن إسرائيل دفعت وال تزال تدفع مل حتقق من خاللها فاشلة 

  ."كثيراً ثمن هذه احلروب الفاشلة يف املنطقة
مهماتها ] جانب[سية وعقائدية إىل لها مهمات سيااجليش السوري من اجليوش النادرة التي "حظ أن وال  

وهذا ما . العسكرية، فهو يعرف أن األمة مستهدفة يف وجودها لذا لن نسمح للعدو بالنيل من عزة أمتنا وكرامتها
حتسب له إسرائيل ألف حساب، فهي تعرف أنها ال تقاتل جيشاً عادياً إنما تقاتل جيشاً عقائدياً مسلحاً بأهداف 

إن قواتنا املسلحة من أفضل اجليوش يف . فداءً لتحقيقها ليبقى الوطن عزيزاً شاخماًاحه فكرية سامية يبذل أرو
امليدانية واستخدام أدوات القتال، وهذا ما أكدته كل املعارك التي خاضها منذ نشأته، فهو يف كل يوم يزداد اخلبرة 

اهزية تتيح له التصدي لكل من يفكر يف سنبقى نزيد ونعزز هذه اخلبرات القتالية ليبقى جيشنا يف ج. خبرة وكفاية
باألمس البعيد والقريب تهديد أمن سورية وأمن العرب، فجيشنا ليس لسورية فقط وإنما هو لكل العرب، هذا ما أثبته 

  ."هذا الدور اليوم وغداً ومستعد للدفاع عن كل شبر من التراب العربي ةملمارسوهو جاهز 
ت إذا ما بقي الوضع على حاله أو جرى تراجع أكبر يف عملية وسئل عن رؤيته للتوقعات واالحتماال  

بداية أريد أن أوضح أمراً جوهرياً أال وهو أننا يف سورية لدينا قرار استراتيجي ثابت ال "السالم يف املنطقة، فأجاب 
ا القرار يتزعزع وال يمكن أحداً أن يتخطاه أو يتجاهله والقاضي باستعادة أرضنا كاملة غير منقوصة، وأن هذ

أمانة مقدسة يف أعناقها وهذه األمانة شرف كبير جليشنا يواصل العمل االستراتيجي حمله شعبنا لقواتنا املسلحة 
والتدريب واجلهد من أجلها ليل نهار وهو مصمم على استعادة كل ذرة من ترابنا احملتل وإرغام إسرائيل على سحب 

وأؤكد هنا أن احلل السلمي لهذا املوضوع هو خيار استراتيجي . 1967] يونيو[حزيران  4قواتها املعتدية إىل خط 
لسورية على أساس أن التوصل إىل حل سلمي شامل وعادل يجب أن يقوم على مبدأ إعادة األرض احملتلة 

وبغير هذا املبدأ ال يمكن أن نتصور أن ينشأ سالم قابل للحياة والبقاء بل يمكن القول واسترجاع احلقوق املغتصبة 
أرضنا حتت االحتالل يعني أن فتيل النار موجود حتت الرماد وأن لغمًا  منبصراحة تامة إن بقاء أي ذرة تراب 

تي ستعانيها شعوب املنطقة إىل نشوب الصراع املسلح واحلروب الدامية الباقياً قابالً للتفجير يؤدي يف كل حلظة 
نريد فتح هذه األبواب وفق أسس ومبادئ عملية السالم ونحن يف سورية ال نريد إغالق أبواب السالم بل . كثيراً

ومبدأ األرض مقابل السالم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية لكن السالم ال يصنعه طرف واحد إنما يحتاج إىل 
سعية العدوانية التي أخفق طرف آخر يرغب أيضاً يف السالم العادل والشامل ال يف فرض السالم وفق سياسته التو

رئيس الوزراء اإلسرائيلي (ال شك يف أن حكومة (...) يف حتقيقها بواسطة احلروب املتتالية التي شنها على العرب 
نتنياهو بما تقدم عليه من حتدٍ واستفزاز يومي للعرب توجد مناخاً مشحوناً بالتوتر وتقود املنطقة إىل ) بنيامين

د ما ستكون نتائجه الوخيمة، وأستطيع هنا أن أشير إىل االستفزاز األخير الذي أقدم عليه تصعيد خطير ال يتوقع أح
كل (...) نتنياهو عندما انتزع من الكنيست األسبوع املاضي مشروع قانون لتحصين ما يسمى قانون ضم اجلوالن 

م وإيجاد العراقيل والصعوبات هذا يدفعنا إىل القول إن إسرائيل مسؤولة عن تعقيد الوضع بإغالقها أبواب السال
  ."التي حالت دون معاودة احملادثات على املسار السوري ـ اإلسرائيلي
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وعن اخلطوات الواجب اتخاذها ملواجهة التحديات الناجمة عن التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا   
مة ذات الروابط التاريخية مع األمة نحن ال نعتقد أن إقامة حلف استراتيجي بين إسرائيل وتركيا الدولة املسل: "قال

كما ال نعتقد أن هذا احللف يشكل أي مساهمة لدفع مسيرة السالم . العربية تخدم املصالح التركية على املدى البعيد
لقد بات . يف املنطقة، خصوصاً أن إسرائيل أعلنت أن هدفها من وراء هذا التحالف العسكري النيل من سورية

ذا احللف موجه ضد العرب يف شكل عام وضد سورية يف صورة خاصة حيث بدأنا نلمس مكشوفاً للجميع أن ه
آثاره السلبية واملشبوهة من خالل املناورات املشتركة بين الطرفين على مقربة من حدودنا ومن خالل زيارات 

اإلسرائيلية يف  متبادلة واستعراضات للقوة أيضاً واألمر اخلطير الذي تم أخيراً تمثل يف تمركز دائم للقوات
  ."املطارات التركية

عندما تثير إسرائيل موضوع : "ويف ما يتعلق باتهامات إسرائيل لسورية يف جمال التسلح النووي قال  
وقد أكدنا من قبل أن . ملف السالم وفتح ملف احلرب إغالقحتديث اجليش السوري وتزويده سالحاً فهي تسعى إىل 

هل من دولة يف العامل ال تسعى إىل حتديث جيشها باألسلحة، خصوصاً أن : "ساءلوت." البديل من السالم هو احلرب
إن إسرائيل تصنف اليوم (...) اجلهود املبذولة للتوصل إىل حلول سلمية يف املنطقة قد أغلقتها إسرائيل حالياً؟ 

ومل يساعدها يف إرغام  سادس دولة نووية يف العامل ومع ذلك فإن السالح النووي مل يحقق لها األمن وال السالم
  ."تعامل مع هذه التهديداتتإن سورية ال تخاف التهديدات اإلسرائيلية وتعرف كيف (...) العرب على االستسالم 

    
    

 
  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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