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ایرانوجهان
خبر
وزیر دفاع لبنان احتمال وقوع
جنگ با اسرائیل را بعید دانست

وزیر دفاع لبنان با بعید دانستن وقوع جنگی
میان کشورش با رژیم صهیونیستی ،تاکید کرد
که لبنان تا حد امکان تالش خواهد کرد تا خود
را از نزاعهای منطقهای دور کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،الیاس بوصعب ،وزیر دفاع لبنان در
مصاحبهای با اسپوتنیک گفت :من بر این باور
نیستم که حجم باالیی از فعالیتهای نظامی از
سوی اسرائیل علیه لبنان در حال انجام باشد.
نه اسرائیلیها و نه لبنان منفعتی برای وقوع
جنگ ندارند چرا که جنگ اینچنینی دردناک
خواهد بود .همانطور که این جنگ برای لبنان،
ملتش و اقتصاد آن دردآور خواهد بود ،برای
طرف اسرائیلی نیز دردناک خواهد بود .از آنجا
که اسرائیلیها این مسئله را میدانند ،من بعید
میدانم که جنگی به دلیل اختالفات میان لبنان
و اسرائیل به وقوع بپیوندد.
وی ادامه داد :اگر مسائل در سطح منطقه
در هم بپیچد و اختالفات ابعاد منطقهای پیدا
کند ،لبنان تا حد امکان تالش خواهد کرد تا
خود را دور نگه داشته و شریکی در هیچ نزاع
منطقهاینباشد.
وزیر دفاع لبنان گفت که کشورش از هیچ
بخشی از مرزهای زمینی یا دریایی خود در
مذاکرات غیرمستقیم احتمالی با اسرائیل که
با میانجیگری آمریکا انجام میشود ،کوتاه
نخواهد آمد .لبنان شروطی خاص برای ترسیم
مرزهای زمینی و دریایی دارد ،اینها پیش
شرطی برای مذاکره نیستند ،بلکه به این دلیل
است که امکان ندارد مسئله بخشی از مرزها
حل شود و بخش دیگر باقی بماند.
ی خود به مسکو در
بوصعب قبل از سفر آت 
محدوده زمانی  ۲۴تا  ۲۷ژوئن و مشارکت در
فعالیتهای نمایشگاه صنایع نظامی موسوم به
«آرمی  »۲۰۱۹خاطرنشان کرد :در مذاکراتی که
در حاشیه برگزاری این نمایشگاه با مسئوالن
روس انجام خواهد شد به بررسی مسائل مهم
و مشترک و چگونگی توسعه همکاری میان
لبنان و روسیه به بهترین نحو خواهیم پرداخت.
وزیر دفاع لبنان درخصوص امکان انجام
مذاکرات با طرف روسی برای دستیابی ارتش
لبنان به سالح روسی ،تصریح کرد :دو موضوع
درخصوص تسلیحات وجود دارد؛ یک بخش
برای ما هدایا و منافعی به ارمغان میآورد
که این موضوع برای ما با توجه به وضعیت
نابسامان اقتصادیمان خوشایند است و
دوم تسلیحاتی است که ما آن را میخریم.
ما تسلیحاتی از روسیه در اختیار داریم و
ارتش از تانکهای روسیه استفاده میکند اما
درخصوص بودجه ،اموال الزم برای خرید سالح
اختصاص نیافته است.
بوصعب در واکنش به سوالی درخصوص
میزان توجه لبنان به اعزام افسرانی برای
آموزش در دانشگاه نظامی روسیه یا انجام
آموزشهای مشترک با ارتش روسیه گفت:
سخنانی در خصوص توافق همکاری مشترک
میان لبنان و روسیه وجود دارد و نزدیک به 10
سال پیش توافقی از این قبیل امضا شد و در
حال حاضر توافق مشابهی وجود دارد که به
کابینه جهت اعطای مجوز به وزیر دفاع برای
امضای آن مطرح شده است .احتمال دارد
که منفعت اقتصادی روسیه به ویژه شرکت
«نوواتیک» در آن باشد و همکاری موثری در
زمینه استخراج گاز از بلوکات لبنان آغاز شود.
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رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان از پشت پرده برنامه هستهای عربستان ،پروژهای سودآور برای آمریکا خبر داد

میلیاردها دالر در راه آمریکا

به گزارش مهر ،در گزارشی که مجلس نمایندگان
آمریکا منتشر کرد ،فاش شده است که دولت
دونالد ترامپ روند انتقال فناوریهای «بسیار
حساس» هستهای به عربستان را سرعت بخشیده
است.
مجلس نمایندگان آمریکا در این گزارش میگوید
که کسانی برای کمیسیون نظارت این مجلس فاش
کردهاند که دولت دونالد ترامپ تالش کرده است
بدون توجه به مالحظات حقوقی و امنیتی هرچه
سریعتر به عربستان فناوری بسیار حساس و
پیشرفته هستهای بدهد.
این گزارش همچنین از مخفی بودن تعامالت
دولت ترامپ با عربستان سعودی اظهار نگرانی
کرده است .بر اساس اعالم این خبرگزاری ،در
گزارش  ۲۵صفحهای «االیجا کامینگز» رئیس
کمیسیون نظارت مجلس نمایندگان آمریکا هشدار
داده شده است که انتقال این فناوریها میتواند
به اشاعه سالحهای هستهای و بیثباتی خاورمیانه
منجر شود.
بنا بر این گزارش ،انتقال این فناوری بدون در
نظر گرفتن مسائل امنیتی میتواند تهدیدی برای
آمریکا باشد .خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ نیز در
این خصوص اعالم کرد که طبق تصاویر ماهوارهای،
عربستان در حال اتمام ساخت نخستین رآکتور
هستهای خود در جنوب غربی شهرک علم و
فناوری ملک عبدالعزیز در ریاض است .خبرگزاری
بلومبرگ همچنین اعالم کرد این مسئله سبب اعالم
هشدار درخصوص خطرات استفاده عربستان از
این فناوری ،بدون پایبندی این کشور به قوانین
بینالمللی شده است .این موضوع همچنین باعث
نگرانی کارشناسان کنترل تسلیحات هستهای
ت چراکه عربستان سعودی هنوز قوانین
شده اس 
بینالمللی که دیگر قدرتهای هستهای از آن پیروی
میکنند تا تضمین دهند برنامه هستهایشان برای
ساخت تسلیحات به کار نخواهد رفت را امضا
نکرده است .چند روز پیش نیز شبکه تلویزیونی
«سیانان» در گزارشی اختصاصی اعالم کرد که
آمریکا به اطالعاتی دست یافته است که نشان
میدهند عربستان برنامه موشکهای بالستیک
خود را با کمک چین تسریع کرده است .بر اساس
این گزارش ۳ ،مقام آگاه دراینباره اعالم کردند که
دولت کنونی آمریکا عامدانه گزارشهای اطالعاتی
درباره برنامه موشکهای بالستیک عربستان را از
کنگره پنهان کرده است.
در بخشی از گزارش سیانان در این خصوص
آمده است :سازمانهای اطالعاتی آمریکا اطالعاتی
دریافت کردهاند که نشان میدهد ریاض در حال
توسعه یک برنامه گسترده موشکهای بالستیک
با کمک چین است .البته هدف نهایی سعودیها
از این توسعه برنامه موشکی مشخص نیست؛ اما
این اقدامات ممکن است تالش بالقوه ریاض برای
تجهیز موشکهای خود به کالهکهای هستهای
باشد .گزارش مذکور در ادامه میافزاید :منابع
آگاه مذکور همچنین تاکید کردند که سازمانهای
اطالعاتی آمریکا نگران میزان پایبندی دولت ترامپ
به منع اشاعه تسلیحات در خاورمیانه هستند.
بر این اساس در گفتوگو با طالل عتریسی
رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان به
بررسی برنامه هستهای عربستان پرداختهایم که در
ادامه میآید.
برنامه هستهای عربستان با مشارکت آمریکا

تأکید وزیر خارجه امارات
بر لزوم حمایت از امنیت کشتیرانی
بینالمللی

رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان به پشتپرده برنامه هستهای عربستان به عنوان پروژهای سودآور برای آمریکا اشاره کرد.

عربستان،
اسرائیلنیست
و باید آنچه
کهواشنگتن
خواهان آن
است را اجرایی
کند و نمیتواند
ب هطورمستقل،
از توانمندی
موشکی،
هستهای و غیره
برخوردار باشد
و بدون تصویب کنگره آمریکا که الزمه همکاری
جامعه هستهای آمریکا با سایر کشورها در حال
پیشروی است مطابق گزارشها آمریکا تجهیزات
حساس هستهای به عربستان داده است تا جایی
که برخی نمایندگان کنگره آمریکا معتقد هستند
کمکهای هستهای واشنگتن به عربستان مغایر
سیاست عدم اشاعه هستهای آمریکا در خاورمیانه
است ،نظر شما درخصوص همکاری آمریکا و
عربستان در این خصوص چیست؟
بله ،این همکاری هستهای میان عربستان
و آمریکا بسیار محتمل است زیرا واشنگتن این
موضوع را یک فرصت برای کسب میلیاردها دالرد
دیگر [عالوه بر قراردادهای فروش تسلیحات] از
عربستان میداند و لذا نگرانی بابت برنامه هستهای
سعودیها ندارد چرا که اگر این امر محقق شود،
این برنامه تحت نظارت آمریکا خواهد بود و چه
بسا کارشناسان آمریکایی برنامه هستهای عربستان
را مدیریت خواهند کرد ،برنامهای که برای تحقق
آن سالها زمان نیاز است .از نقطه نظر ترامپ و
آمریکا ،برنامه هستهای عربستان یک پروژه سودآور
است و به نظر من واشنگتن هیچ نگرانی در این
خصوص ندارد .از سوی دیگر احتمال دارد بعد از
 ۲الی  ۳سال آمریکا به هر دلیلی تکمیل برنامه
هستهای سعودیها را متوقف کند و این یعنی تاراج
اموال سعودی بدون حصول برنامه هستهای از
سوی ریاض.
دو موضوع مهم در بحث همکاری هستهای
آمریکا و عربستان ،غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری
پلوتونیوم است ،عربستان میخواهد به صورت
مستقل این دو حق را داشته باشد و به تنهایی
انجام دهد آیا آمریکا حاضر خواهد بود این دو حق
را به عربستان دهد؟
درمورد موضوع غنیسازی اورانیوم و
بازفرآوری پلوتونیوم و تمایل سعودیها برای انجام
آن به تنهایی ،گمان نمیکنم آمریکاییها اجازه این

اقدامات را به ریاض بدهند ،ممکن است عربستان
به استفاده از دانشمندان غیرآمریکایی همچون
چین و روسیه روی بیاورد ،بله این ممکن است اما
همانطور که اشاره کردم اگر محقق شود احتماال ً
آمریکا برنامه هستهای سعودیها را متوقف کند
زیرا این امر برای واشنگتن ممنوع است حتی اگر
کشوری مثل عربستان هم پیمان واشنگتن باشد،
خودکفایی چنین همپیمانی در این موضوع یعنی
غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم یا داشتن
برنامه هستهای مستقل برای سعودیها ممنوع
است ،از سوی دیگر حتی اسرائیل نیز این امر را
نمیپذیرد .بنابراین عربستان نمیتواند به چنین
موضوعی فکر کند زیرا همسو با خواست آمریکا و
اسرائیل نیست.
مطابق گزارش جدید سیانان ،عربستان در
بحث موشکی پیشرفتهایی داشته است و بر
اساس این گزارش ،عربستان به موشکهایی دست
یافته که قابلیت حمل کالهک هستهای دارد ،چرا
کشورهای غربی واکنشی به این موضوع ندارند؟
اگر این اخبار مبنی بر اینکه عربستان از
موشکهای با قابلیت حمل کالهک هستهای
برخوردار است یا میخواهد در اختیار داشته
باشد ،صحیح باشد ،طبعا ًاین امر نگرانی کشورهای
غربی را برمیانگیزد و این کشورها اجازه استفاده
از چنین سالحهایی را به عربستان نمیدهند.
درنهایت عربستان نمیتواند بدون موافقت آمریکا
یا کشورهای غربی از این موشکها استفاده کند.
اگر ریاض بخواهد از این موشکها در هر جنگی
به عنوان مثال جنگ با ایران استفاده کند و این تنها
احتمال ممکن است اما همه ما به خوبی میدانیم
که سعودیها نمیتوانند وارد چنین جنگی شوند
بلکه تنها میتوانند شریک آمریکا باشند .اگر جنگی
میان آمریکا با دیگر کشورها یا ایران رخ دهد این
دلیل وجود چنین موشکهایی در عربستان است
و کشورهای غربی نیز در قبال آن سکوت میکنند

چرا که میدانند این موشکها تنها در لحظه خاص
استفاده میشود اما این دلیل نمیشود که در
شرایط دیگر از چنین موشکهایی استفاده شود
و از عربستان خواسته میشود این موشکها را از
بین ببرد و از برخورداری از آن منع میشود زیرا
غربیها به ریاض اعتمادی ندارند .فرصتی برای
اعطای توانمندی کافی و جامع برای برخورداری از
چنین سالحهایی برای عربستان وجود ندارد چرا که
سعودیها همواره باید تحت حمایت غرب و آمریکا
باشند و این استراتژی واشنگتن در تعامل با ریاض
است.
عربستان عضو پروتوکل الحاقی نیست .از
سوی دیگر بنا بر گزارش آژانس بینالمللی انرژی
اتمی و اظهارات یوکیو آمانو رئیس آژانس ،برنامه
هستهای عربستان شفافیت الزم را ندارد .با توجه
به این موضوع آیا پیوستن عربستان به پروتوکل
الحاقی ضروری نیست؟
سیستمی وجود دارد که بر اساس آن
برخورداری از توان هستهای حتی اگر با اهداف
مسالمتآمیز باشد تحت نظارت قرار میگیرد
و بنابراین اگر عربستان پروتوکل الحاقی را امضا
کند به بازرسان اجازه بازرسی میدهد و این یک
امر طبیعی و ضروری است و امکان ندارد آمریکا
یا کشورهای غربی در رابطه با این موضوع با
عربستان همچون اسرائیل تعامل کنند ،اسرائیلی
که به بازرسان اجازه نمیدهد تأسیسات هستهای
آن را بازرسی کنند .بنابراین تأسیسات و برنامه
هستهای عربستان باید تحت بازرسی قرار داشته
باشد و این کشور باید تابع باشد و هر آنچه در
زمینه هستهای انجام میدهد باید تحت نظارت
باشد حتی اگر همپیمان آمریکا باشد ،عربستان،
اسرائیل نیست و باید آنچه که واشنگتن خواهان
آن است را اجرایی کند و نمیتواند به طور
مستقل ،از توانمندی موشکی ،هستهای و غیره
برخوردار باشد.

قطر آماده افزایش سرمایهگذاری در روسیه است
امیر قطر آمادگی خود برای افزایش سرمایهگذاری در روسیه و
گسترش سطح همکاریها با این کشور را اعالم کرد.
به گزارش مهر ،شیخ تمیم ،امیر قطر اعالم کرد آمادگی دارد
میزان سرمایهگذاری خود در روسیه و همچنان سطح همکاریها با
این کشور را افزایش دهد .در نشستی در حاشیه کنفرانس تعامل
و اعتمادسازی آسیا (سیکا) با پوتین داشت ،امیر قطر ضمن طرح
این پیشنهاد همکاریهای دو کشور در حوزه انرژی را تحسین کرد.

شیخ تمیم همچنین سال فرهنگی روسیه در قطر را موفقیت بزرگی
خواند و خواستار تبادالت فرهنگی دو کشور شد .وی همچنین از
پوتین برای کمکهای روسیه برای برگزاری جام جهانی  ۲۰۲۲قطر
تشکر کرد.
پوتین نیز اظهار کرد :قطر برای ما یک شریک قابل اعتماد در
منطقه است .همکارهای ما قابل توجه است و سرمایهگذاریها
بین دو کشور همچنان پویا خواهند ماند .همکاریهای ما در زمینه

فرهنگی و زمینههای انسان دوستانه نیز به همین ترتیب خواهد
بود .ضمن آنکه من عالقهمندم درباره وضعیت منطقه خلیج
فارس نیز گفتوگو داشته باشیم.
کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا (سیکا) به ابتکار «نورسلطان
نظربایف» در سال  ۱۹۹۲و برای تضمین صلح ،امنیت و ثبات در
آسیا تشکیل شد .پنجمین نشست سران این کنفرانس روز جمعه
در شهر دوشنبه ،پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کرد.

توافق آتشبس در ادلب یک ُمسکن مقطعی به حساب میآید
یک کارشناس مسائل بینالملل گفت :اینکه آتشبس در ادلب چه تاثیری
بر معادالت سوریه و منطقه دارد ،موضوعی است که باید دید سناریوی آمریکا
برای این منطقه چیست و کردها چگونه عمل خواهند کرد؟
به گزارش ایلنا ،قاسم مومنی در تشریح دالیل توافق روسیه و ترکیه بر سر
آتشبس در ادلب اظهار کرد :اعالم خبر آتشبس در ادلب با محوریت مسکو
و آنکارا نشاندهنده آن است که هر دو کشور همچنان به دنبال تامین منافع
خود از زمین بازی سوریه هستند اما آنچه بسیار مهم خواهد بود این است
که سوریه در وضعیت کنونی به نقطه رقابت روسیه و آمریکا تبدیل شده
است .مجادله سیاسی و امنیتی ایاالت متحده و روسیه در دهه  ۷۰در قالب
جنگ سرد تا به امروز به قوت خود ادامه دارد و هم اکنون شاهد ادامه این
موضوع میان دو طرف در خاورمیانه هستیم .هر دو طرف از حیث سیاسی و
ژئوپلیتیکی به دنبال تامین منافع خود به عنوان دو قدرت این پرونده هستند
اما مسئله اصلی این است که توازن قدرت در سوریه ،آن هم با محوریت
شرکای آمریکا و روسیه گویای مسائل دیگری است .پس از پیشروی ارتش
سوریه و همچنین سقوط گروههای تروریستی در بسیاری از نقاط سوریه
شاهد آن هستیم که تنها یک منطقه در کانون توجه تمام بازیگران زشت و
زیبای شامات قرار گرفته که آن هم «ادلب» است .این منطقه در وضعیت

اخبار

کنونی به عنوان مرکز تجمیع مخالفان بشار اسد مورد نظر است که عمال ًهمه
آنها تحت فرمان ایاالت متحده و عربستان سعودی قرار دارند .به نظر میرسد
که ادلب و تمام عناصر مسلحی که در این منطقه حضور دارند در حال
استفاده از ادلب به عنوان یک اهرم فشار علیه دمشق و متحدان آن در عرصه
سیاسی و نظامی هستند .چندی پیش قرار بود تا ادلب به دامان دولت سوریه
بازگردد اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و اتفاقا ًمانعتراشی آمریکا باعث شد تا
این مسئله به تاخیر بیفتد.
وی با بیان اینکه روسیه و ترکیه خواهان جدال مستقیم با آمریکا بر سر
مسئله ادلب نیستند ،گفت :مسکو و آنکارا خواهان جدال مستقیم با آمریکا
بر سر پرونده ادلب نیستند اما درگیری سیاسی و لفظی ترکیه و آمریکا با
یکدیگر بر سر مسئله سامانه پدافند اس ۴۰۰-باعث شده تا آنکارا و مسکو
از یک سیاست مشترک نسبی علیه آمریکا پیروی کنند؛ به خصوص آنکه
همگرایی دو طرف در پرونده سوریه و خصوصا ً ادلب به اوج خود رسیده و در
مقابل هم کردهای سوریه با آمریکا وارد پیمان مشترک شدهاند .من بر این
باورم که تعارض منافع در این راستا باعث شد تا توافق آتشبس در ادلب
مورد تایید قرار بگیرد و از این منظر آتشبس ادلب را باید یک فضاسازی
جهت مذاکره بعدی و امتیازگیری از ایاالت متحده دانست .چراکه نیروهای
تحت حمایت آمریکا همچنان در محاصره قرار دارند و به خوبی میدانند

که حیات سیاسی آنها در این منطقه با مشکل جدی روبهرو است .ترکیه و
روسیه به دنبال تصرف ادلب نیستند چراکه آنها به خوبی میدانند اگر طرح
عملیات علیه ادلب را عملیاتی کنند بدون تردید از سوی مجامع بینالمللی
مورد هدف قرار خواهند گرفت .در این میان دولت سوریه به دنبال آن است تا
بتواند خاک خود را از اشغال تروریستها آزاد کند و به همین دلیل معتقدم
که توافق آتشبس در ادلب تنها به عنوان یک م ُسکن مقطعی مورد نظر
است .بدیهی است زمانی که توافق آتشبس عملیاتی میشود مسئله کمک
به مجروحان ،مسائل حقوق بشری و بهداشتی هم مورد نظر طرفین قرار
میگیرد اما من معتقدم که این آتشبسهای مقطعی نمیتواند مشکالت
سیاسی و اختالفهای دیپلماتیک را حل و فصل کند .همانگونه که گفته شد،
ارتش سوریه در این مدت به فکر پاکسازی خواهد بود و در مقابل ارتش آزاد
سوریه هم تجدید قوا را در دستور کار قرار میدهد .در اینجا روسیه به عنوان
متحد سوریه ارتش این کشور را حمایت میکند و در مقابل آمریکا و عربستان
حمایت از ارتش آزاد را در دستور کار قرار میدهند که میتواند اوضاع و احوال
سوریه را مجددا ً در هالهای از ابهام قرار دهند .بنابر آنچه از دادههای میدانی
و رسانهای و همچنین اظهار نظر مقامات کشورهای بازیگر بر میآید ،به نظر
میرسد که آتشبس ادلب چندان موفق و با دوام نیست و به راحتی احتمال
فرو ریزش آن وجود دارد.

وزیر خارجه امارات تأکید کرد که جامعه
بینالملل باید برای حمایت از امنیت کشتیرانی
بینالمللی تالش کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه اسکای
نیوز ،عبدالله بن زاید ،وزیر خارجه امارات
گفت :جامعه جهانی باید به منظور حمایت از
کشتیرانی بینالمللی و انتقال انرژی همکاری
کند .در منطقه کشورهایی با رویکردهای
افراطی و عقبمانده وجود دارند که میخواهند
ما را به گذشته بازگردانند و نگذارند به آینده
بنگریم .وزیر خارجه امارات مدعی شد،
تحقیقاتی که درباره حمله به چهار نفتکش
صورت گرفته نشان میدهند که عملیات
انفجار از خارج کشتی و در زیر سطح آب
صورت گرفته است .وی در کنفرانس خبری
مشترک با وزیر خارجه بلغارستان در چارچوب
سفری رسمی به صوفیه گفت ،حمله به چهار
کشتی تجاری در خلیج عمان در ماه گذشته
میالدی را یک کشور انجام داده بود و امارات
هنوز وجود مدارک کافی علیه هیچ کشوری را
قطعی نکرده است.
وزیر خارجه امارات افزود :ما در منطقهای
دشوار زندگی میکنیم در حالیکه منابع
ضروری جهان چه گاز و چه نفت از آنجا تامین
میشود ،لذا انتقال این منابع باید امن و عادی
صورت بگیرد تا ثبات اقتصاد جهانی حفظ
شود ،ما نیز باید به ملت و اقتصادمان ایمان
داشته باشیم.
وی مدعی شد ،تحقیقات درباره حادثه در
نزدیکی بندر الفجیره نشان میدهند تکنولوژی
به کار رفته و زمان حمله و اطالعات جمعآوری
شده و انتخاب اهداف بسیار دقیق صورت
گرفت به طوریکه هیچ یک از کشتیها غرق
نشده یا نفت نشت پیدا نکرد.
عبدالله بن زاید گفت :تکنولوژی که در حمله
به نفتکشها در مقابل سواحل امارات از آن
استفاده شده تکنولوژی نیست که گروههای
غیرقانونی از آن استفاده کنند بلکه عملیاتی
سازماندهی شده از سوی یک کشور است.

ارتش اسرائیل آمادگی رویارویی
با جنگ گسترده را ندارد
یک ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی
به عدم آمادگی این ارتش برای رویارویی با یک
نبرد نظامی گسترده اذعان کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری
العهد لبنان ،اسحاق بریک ،ژنرال بازنشسته
ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی اذعان
کرد که ارتش اسرائیل آمادگی مواجهه با یک
نبرد نظامی گسترده را ندارد.
وی افزود :جنگ آتی از سختترین نبردها
در تاریخ اسرائیل خواهد بود چراکه در این
جنگ روزانه  ۱۰۰۰تا  ۲۰۰۰موشک به سمت
اراضی اسرائیل شلیک خواهد شد که عالوه بر
دقیق بودن احتماال وزن کالهک هر یک از این
موشکها به  ۱۰۰کیلو گرم برسد.
بریک ادامه داد :کرانه باختری به یک جبهه
نبرد تبدیل خواهد شد و هزاران نیروی مسلح
از روستاها و شهرهای فلسطینی به سمت ما
هجوم خواهند آورد و این نیروها به هر سمتی
شلیک خواهند کرد و در چنین زمانی ما ناگزیر
به کمک گرفتن از یگانهای پیاده نظام در
جبهههای مختلف خواهیم شد که امروز این
امکان برای ما فراهم نیست.

