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  حديث صحايف لوزير الدفاع السوري،
  العماد مصطفى طالس، يحذر فيه إسرائيل من

  ]مقتطفات[ .خسائر فادحة إذا قامت بمهاجمة سورية
  
  

   [.......]  
تأتي الذكرى الثالثة والعشرون حلرب تشرين التحريرية واألجواء مشحونة يف املنطقة نتيجة سياسة نتنياهو  ■

ألسس العملية السلمية، وبسبب التوتر وغيوم احلرب التي تنشرها احلكومة اإلسرائيلية املعادية للسالم واملدمرة 
  اجلديدة، ما هو تقييمكم لألحداث اجلارية يف ضوء هذا املناخ؟

أن سورية طرحت السالم خيارًا استراتيجياً لها، عملت بكل ما بوسعها لدفع عملية السالم التي  يعلم اجلميع □
على أساس مبدأ األرض مقابل السالم وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة  1991ريد عام انطلقت من مؤتمر مد

إن احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة تنكرت لكل ما حققته احلكومة السابقة، وأعلنت  إالّ . بالصراع العربي ـ اإلسرائيلي
نتنياهو الءاتها املشهورة التي خاض االنتخابات اإلسرائيلية على أساسها، ناسفة بذلك كل  بلسان رئيس وزرائها

  .اجلهود التي بذلت منذ مؤتمر مدريد وحتى اآلن، ضاربة عرض احلائط بقرارات الشرعية الدولية
لسورية،  من خالل تهديداته املستمرة احلرب ومل يكتف نتنياهو بذلك، بل راح يقرع مع أركان حربه طبول  

  .ويصعّد العدوان على جنوب لبنان ويشدد احلصار على الضفة والقطاع
على العملية السلمية واالستقرار يف املنطقة،  وتقييمنا هو أن كل ما يجري من أحداث ينذر بخطر حقيقي  

ما أقدم عليه، إذ ويف تقديري أن نتنياهو إذا أقدم على تنفيذ تهديداته والقيام بمغامرة عسكرية فسيندم حتماً على 
ستتكبد إسرائيل خسائر فادحة ال قِبَل لها بتحملها، وهذا بالطبع سيولد لدى اإلسرائيليين ردة فعل عنيفة جتاه من 

  .ورطهم بمثل هذه املغامرة
  [.......]  
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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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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