
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اإلعالم الجديد في إسرائيل متابعات

 نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل اإلعالم الجديد في إسرائيل
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 عدت هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون املفاوضاتأ

 



2 
 

 

 عن النشرة: 

ي. تسلط سرائي " ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإل إسرائيلترصد نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في 

طاء في تركز ع ى تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافيين، ونشتطرح وكيفية التفاعل معها، كما  النشرة الضوء ع ى أهم القضايا التي

 ية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائي ي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.سرائيلالساحة اإل 

 موضوعات:  3ي سرائي حيث شغل العالم االفتراض ّي اإل  1.5.18-29.4.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

وتحديًدا ع ى شبيبة سخنين بإدعاء أنهم لم يقفوا خالل  48حريض الذي شنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ع ى فلسطيني الـالت .1

 دقيقة صمت ع ى ضحايا الفياضانات األخيرة. 

 نفسها.  إسرائيلبهذه التطورات، وتداعياتها ع ى  إسرائيلالتطورات ع ى الجبهة السورية، وخاصة دور  .2

ع ى وثائق سرية تظهر أّن ايران كذبت  إسرائيلسيطرة  هصحافي الذي دعا إليه رئيس الحكومة مؤخًرا ليعلن من خاللاملؤتمر ال .3

 حد تعبيره. ع ى  -بشأن اتفاقها النووي
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 نتنياهو يحّرض والعالم االفتراض ّي يتفاعل:  .1

خبًرا كاذًبا ع ى صفحته في "فيسبوك"، بهدف التحريض ع ى فريق اتحاد أبناء األحد،  يومية، بنيامين نتنياهو، سرائيلنشر رئيس الحكومة اإل 

 .سخنين وجمهوره

ية السابعة، جاء فيه أن جمهور اتحاد أبناء سخنين أطلق صافرات االستهجان خالل وقوف سرائيلخبًرا أوردته القناة اإل  نتنياهوونشر 

ل في جنوب البالد، مرفًقا جملة كتب فيها "أتوقع من جميع قادة املجتمع اليهودي الالعبين دقيقة حداد ع ى روح ضحايا الفيضانات والسيو 

 وغير اليهودي استنكار هذا التصرف املشين".

وأكدت إدارة أبناء سخنين ورابطة املشجعين )األلتراس( عدم حدوث ذلك، خاصة أن املباراة كانت ضد فريق هبوعيل رعنانا، ولم تكن مهمة 

 مشجع من الفريقين، وكل صوت كان سيسمع بوضوح، لكن لم يكن هناك أي صافرة استهجان. 600وحضرها فقط نحو 

من وصفهم بمشجعي رعنانا الذي تواجدوا في املباراة، وأرفق معه صورة ملشجعي اتحاد أبناء سخنين في املدرجات عنقال ونشر املوقع الخبر 

 املباراة التي جرت السبت. ست من يرفعون العلم الفلسطيني، وهي صورة من مباراة سابقة ولي

ي في الداخل وقادته، وبين منتقد لتصريح رئيس ع ى املجتمع الفلسطين نقسم ما بين محرضاوع النشر العالم االفتراض ي الذي وشغل موض

 عتمد من خالله ع ى معلومات كاذبة. االحكومة الذي 

الخزي كنيست عن حزب الليكود، كان قد كتب ع ى الفيسبوك وقال: جيتها وعضو ووزير خار  إسرائيلرئيس حكومة  ،بنيامين نتنياهو

 والعار. أتوقع من كل قادة الجمهور يهودا وغير يهود ع ى السواء أن يشجبوا بشدة هذا السلوك املخزي.
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أداة  أح ى فرصة أن تستعملاشط ع ى وسائل التواصل االجتماعي، كتب وعلق ع ى تحريض رئيس الحكومة وقال: ن ،زوكنمرود 

 .الفيسبوك لإلدالء بأخبار زائفة 

 

هكذا يبدو رئيس تكنولوجيا عامة وسايبر، علق بدوره ع ى تحريض رئيس الحكومة وقال: ،  Back Endيعمل في مجال تطوير  ،إيال شنايدر

 .بالتحريضحكومة كذاب وعنصري يشتغل باألساس 

 . )فيديو(.هذه دقيقة الصمت كما كانت بالحقيقة

ازدراء، يستطيع أن يفحص مع اإلتحاد، مع الناس الذين تواجدوا ا بشكل خاص الكشف أنه لم يكن تصفيرات أنه لم يكن صعبً أنا متأكد 

 لكن الكذاب يفضل أن يستمر بالكذب...هناك أو حتى مشاهدة البث. 
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 ما الوضع. اباملناسبة، الخلفية التي نسمعها بالبداية هذه أوالد املدرسة الذين أخذ لهم وقتا لكي يفهمو 

أن رئيس حكومة يشارك منشورات من مواقع إخبارية، مخز أكثر أنه يشارك تقريرا كاذبا، وأكثر ما يكون مخزيا  ،بنظري  وش يء إضافي، مخز

الصورة هي  هأيضا أشعلوا مشاعل. لكن هذسخنين صفروا ازدراء، إنما  وأن الصورة بالتقرير وضعت لتجعلنا نفكر أنه ليس فقط مشجع

أجل أن نخاف من ن تكتب عن مشجعي سخنين، أنتم تعرفون، فقط من لى أتحب أن تستعملها كل مرة تحتاج إ 7ديمة والقناة صورة ق

"الزعران" هؤالء. 

 

ومعارضيه، الخزي والعار. أتوقع من كل قادة الجمهور،مؤيدي بيبي ناشط ع ى الفيسبوك، قال بدوره ع ى الفيسبوك:  إلعاد شافير،

ن ال يشجع بيتار، مؤيدي اليمين ومن ال يؤيد اليمين، يهودا وغير اليهود ع ى السواء، أن يشجبوا بشدة هذا السلوك املخجل مشجعي بيتار وم

 باختصار سلوك مقرف. -لرئيس الحكومة الذي يخص "الجميع"، سلوك تحريض ي، سلوك غير مسؤول

 

عندما يتهم بيبي اإلعالم باألخبار الزائفة، ذكروه بالكذب  ،ملرة القادمةباموسيقي كاتب وملحن، قال مهاجًما نتنياهو ايًضا:  ،يريزإعميت 

 .ولم يعتذر هاللحظة لم يمح هذه وحتىالفظ والتحريض ي الذي نشره، 
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اإلسرائي ي، إذهبوا  باإلتحادليس لكم مكان  ،حثاالتأبناء سخنين شقفة ناشط ع ى الفيسبوك، قال محرًضا ع ى سخنين:  إيال أفيعوز،

 .بغزة يا أوالد العاهرات للعب

 

 .تصفيرات ازدراء خالل دقيقة الصمتي، قالت: سرائي القسم اإل  -وكالة اليهوديةمديرة عامة لل ليئة غوالن،

 

 كان ع ى الح  يًضا: أسرائي ي للمخترعين، قال محرًضا قام املركز اإل أ ،يوس ي شنايدر
 
خسارة بالكبداية أن يحكم عليهم و  ،م أن يوقف اللعبك

 ا.تقنية، بعد ذلك يجب رفشهم من اإلتحاد أو أكثر صحة من كرة القدم عموًم ال
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، بأسفل نا بأنهم دائما سيكونون بهائمنهم فقط يذكرو  ،عندما يزدرون ذكرى من سقطواناشط ع ى الفيسبوك، قال محرًضا:  ،إيريز عطون 

ان أنه في دولة مع نظام مستقر لن ير مرغوب بها... ممنوع نسيالغذاء، دائما سيكونون منحطين أكثر... بكل العالم هم قرادات غ سلسلة

 ستاد. اليستطيعوا أن يخرجوا من 

 

ل أوروبا، الشرق األوسط التي تشم EMEAبمنطقة  HP مدير مجموعة االستشارة االستراتيجية لغرف الحاسوب ،تسفيكا فريدمان

 بي أيضا بالسبت كي ننقذه وهم... خزي.ينهم، نحن نبحث عن عر بهذا هو الفرق بيننا و وأفريقيا، قال: 

 

 ينصرفوا من اتحاد الشعب اليهودي.... لالجيدة لظروفالخزي والعار... يتلقون كل اأعمال إسرائي ي، قال: رجل  ،منش ي ليفي
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حقوقا متساوية، ملاذا طاقة زرقاء و ببساطة ازدراء، ملاذا ال يخرجونهم من االتحاد العام؟؟ بناشطة ع ى الفيسبوك، قالت:  ،سيمونه حيون 

ن. أنا ببساطة بصدمة، الخزي ييإسرائيلن يالوقوف؟ وأكثر من ذلك أن هناك العب ا؟ ملاذا تخافونهم؟ دقيقة صمت لم يستطيعو التنازل  اهذ

 والعار.

 

 

 وردود إسرائيلية افتراضّية: العدوان على سوريا  .2

ات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو االثنين، والذي تحدث عن موقع سري يبدو أن إسرائيل بدأت بقرع طبول الحرب، ال سيما بعد تصريح

 التقطتها األقمار الصناعية ملواقع جنوب العاصمة اإليرانية طهران )البند 
ً
من  3نقلت إليه طهران برنامجها لألسلحة النووية، عارًضا صورة

 هذه النشرة(.

سكرية إسرائيلية إيرانية في سوريا، وبعد ساعات من القصف الصاروخي وقد جاءت تصريحات نتنياهو ع ى وقع مخاوف من مواجهة ع

الذي تعرضت له معسكرات لقوات النظام وإيران في مناطق عدة من سوريا، وأسفر عن سقوط عشرات القت ى معظمهم إيرانيون، بحسب 

 أن إيران نفت مقتل عسكريين إيرانيين. علًماما كشف املرصد السوري لحقوق اإلنسان، 

صاروخ دمر في الهجوم الذي  200عن مصادر مطلعة، قولها  إن ما يقارب  ،ي املقابل، نقلت صحيفة  "نيويورك تايمز" األميركية، االثنينف

 قتلوا بينهم  16، وإن ةضرب ريف حما
ً
 .إيرانًيا 11شخصا
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ع أن
ّ
، بعد االنتخابات إسرائيلتقوم إيران بالرّد ع ى  إلى ذلك، رجحت تلك املصادر أن ترد إيران ع ى تلك الضربات، قائلة إنه "من املتوق

 أيار". 6في لبنان، واملقّرر إجراؤها في  2018النيابية 

تتكتم ع ى دورها في االزمة السورية  إسرائيلي إال أنه ليس بكثافة علًما أّن سرائي وشغلت التطورات في الجانب السوري العالم االفتراض ّي اإل 

  أّن عدًدا من اإلفتراضيين قاموا بالربط بين التطورات ع ى الساحة السورية األخيرة وإسرائيل. وفي الضربات التي تقع، إال

ا إلى الدور اإليرانّي في ووزير خار  إسرائيلرئيس حكومة  ،بنيامين نتنياهو
ً
جيتها وعضو كنيست عن حزب الليكود، قال عن املوضوع متطرق

 ول ع ى سالح نووي. يجب فرملة عدوانيتها. نحن ملزمون سوية أن نفرملها.. يجب منع طموحها للحصيجب وقف إيرانسوريا: 

 

، علق ع ى الضربة من خالل ست تغريدات، جاء في كل 2010و  2006سنوات  ارات العسكرية بينبرئيس جهاز االستخ، عاموس يدلين

 تغريدة: 

مع قدرات  تتموضعاإلصرار اإليراني ألن  -ين استراتيجيينصدام بين ُمعاِمل إلىأشهر طويلة منذ نشير ث، املركز القومي لألبحافي  .1

 عسكرية متقدمة في سوريا، مقابل اإلصرار اإلسرائي ي ملنع هذا.

 

اراتية بأن الحديث ليس عن متمردين إنما عن جسم سياس ي مع قدرات استخ إلىة بشمالي سوريا، تشيران يقوة ودقة الضربة الليل .2

 .ية متقدمةعمالنو 
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في سوريا ملا  إسرائيلة في غزة ونقل السفارة، تنضم املواجهة املتعاظمة بين إيران و بأزمة الصفقة النووية، أحداث النكع ى خلفية  .3

 سميناه "أيار املتفجر".

 

االنتخابات في لبنان. الواليات املتحدة التي توضح لبوتين أن بيجب تذكر متغيرات مهمة إضافية: حزب هللا امللجوم واملشغول  .4

 .ترامب -ومحادثة نتنياهو لنتنياهو وبومبيوفي ااملؤتمر الصح ليست لوحدها. يلإسرائ

 

في إيرانية إحباط نية  ن في سوريا.و قدرات متقدمة وقواعد يبنيها اإليرانيبار ر إمكانيات بخصوص الهدف الذي ُضرب: اإلض ثالث .5

 بالهدف الذي هوجم. ترجيح عالموجودة ن مركبات كانت نبع كما يبدو مت، أو دمج بين اإلثنين. قوة التفجير T4كرد ع ى  الهجوم

 أن تكون ترسانة من صواريخ أرض أرض. وليس من األسلحة التي ُضربت بها.

 

، لكن أيضا تظهر تصميم القدس إسرائيلتزيد من تعاظم  "الحساب املفتوح" إليران مع  -تقارير عن العديد من القت ى اإليرانيين .6

 هظا ع ى جهود تموضعها في سوريا.ع ى تدفيع إيران ثمنا با

 



11 
 

دة .7 ّيِ
 
سببا  ء ترامبعطاإل عدم رغبة ك،إسرائيلر املهمة الستفزاز ث لكي ينقذ األسد وغي  نقد في إيران للسليماني الذي ُبعِ  -عوامل ُمق

انجازاتها في سوريا في حالة التدهور نحو الحرب. مصلحة  قويضإضافيا لالنسحاب من اإلتفاق النووي. روسيا التي تخاطر بت

 شاملة.الالحرب عن األطراف املنخرطة أن تمتنع 

 

 القدس.، مقابل عناد طهران وقوة (إسرائيل) وقوتها القدسيتحدد سؤال اإلختبار: إصرار   .8

 

مدينة  بتم تفجير قاعدة عسكرية غر السياق: خبارات العسكرية بحوض بناء السفن، قال في عميد بالجيش ورئيس االست ،شاي إلباز

 حماة التي كانت باستعمال إيراني، ع ى ما يبدو كان الهدف مخزن صواريخ.

 إسرائيلليبرمان هدد أن  لدفاع، لكن وزير اإسرائيلع ى سلم ريختر. ال يوجد رد من جهة  درجات 3ا، حتى كان يساوي جًد  اكان اإلنفجار قوي

 لى قاعدة إيرانية. لن تسمح بتحويل سوريا إ

 

ممثل الدولة بمداولة في محكمة العدل العليا: رئيس قسم العمليات الجنرال نيتسان مراسل عسكري إلذاعة الجيش، قال:  ،تساحي دبوش

 .ألون سيضطر لترك املحكمة خالل نصف ساعة. الرئيسة حيوت: يمكن التخمين ملاذا. تذكير: سوريا
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مثل قواعد بضواحي حماة وحلب وبينهم  جيش سوريا أن هجوم "صواريخ العدو" أصابأعلن يسبوك، قالت: ناشطة ع ى الف ،فائيلإيريس ر 

مسؤولة: "فجرت مخازن تحت األرض". شبكة سكاي  إسرائيلصحيفة مقربة من نظام األسد تقدر أن  تلك الخاصة باملليشيات اإليرانية.

 .بالعربية: عشرات قتلوا

 

 لعدواندول تنتقل  باألمس ويقول؛ مهاجمة سوريااألسد: يهاجم بشدة كرد ع ى األخبار، قال: ومحرر في  مراسل سياس ي حجاي سايبرس،

 .مباشر ضد سوريا

 

شار األسد في دمشق رئيس اللجنة لألمن القومي بع ى خلفية الهجوم، يلتقي راسل للشؤون العربية والفلسطينية، قال: م، أساف جيبور 

 دي.اإليراني عالء الدين بروجر 

 إرسال أذرعها إلى سوريا إنتقلت ملرحلة الهجوم املباشر ضدنا.باألسد: الدول التي فشلت 

 بدعم الجهود من أجل حل سياس ي.هزيمة سوريا. إيران تستمر ببروجردي: خطة الواليات املتحدة وحلفائها هي اإلتيان 

 

 العالم االفتراض ّي ينشغل بوثائق نتنياهو عن ايران:  .3

 إيران برنامج تجرم التي والوثائق املستندات آالف ع ى حصلت بالده أّن  ، هذا األسبوع،نتنياهو بنيامين ي،سرائي اإل  زراءالو  رئيس أعلن

 .نووية أسلحة لتصنيع

  تمتلك أبيب تل أّن  وكشف
ً
 عرضها وصور  وثائق وتعود. ضخمة خزائن في به وتحتفظ اإليراني، النووي األرشيف من األصل طبق انسخ

 .مضت سنوات إلى نتنياهو
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 قرب سري  موقع إلى 2017 عام النووية األسلحة برنامج نقلت إيران أن امؤكًد  النووي، السالح لتصنيع الكاملة املواد لديها طهران إن وقال

 .طهران

 ؤوس نووية.ي في تل أبيب، االثنين، عرض نتنياهو العديد من الصور التي تثبت أن إيران لديها ر سرائي وفي إعالن بمقر الجيش اإل 

تهيئة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والطلب إليها التطّرق  والالفت للنظر أّن إعالن رئيس الحكومة، والذي تم بصورة درامّية كبيرة، شمل

نووي ملوضوع، قوبل بنوع من اإلستهزاء في العالم االفتراض ّي الذي أكد ع ى أّن نتنياهو لم يجدد أي ش يء من حيث املعلومات التي تخص ال

 اإليراني فيما قام قسم آخر بالعالم اإلفتراض ّي باإلنضمام إلى رئيس الحكومة بتحذيراته.

، كتب بعد اإلعالن ع ى صفحته ع ى الفيسبوك جيتها وعضو كنيست عن حزب الليكودووزير خار  إسرائيلرئيس حكومة  ،بنيامين نتنياهو

 األرشيف السري للنووي اإليراني.كشفنا هذا املساء عن ناشًرا الفيديو الذي قام بعرضه: 

 

اإلنجاز اإلستخباراتي ، علقت وقالت داعمة تحذيرات نتنياهو: رجية وعضوة كنيست عن حزب الليكودنائبة وزير الخا ،تسيبي حوتوبيلي

مطلوب ائتالف ال اإليراني الذي عرضه اليوم رئيس الحكومة ُيلزم القول: اإلتفاق النووي مع إيران ال يعمل. مقابل االحتيو الذي ال سابق له 

 كية بحيث تقود بيد شديدة أمام نظام لم يترك للحظة طموحاته من أجل حيازة السالح النووي.ير دولي قوي بقيادة أم
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في الجيش، كان رئيس القيادة الجنوبية للجيش وكان رئيس قيادة حملة الرصاص املصبوب ع ى غزة. اليوم  احتياط جنرال ،تيوآف غاالن

شف الكذب. -في إيران يفهمون اليوم :، قالر البناء، عن حزب "كلنا"هو وزي
ُ
 ك

 االستخبارات ع ى اإلنجاز املثير لإلعجاب، تقدير كبير لرئيس الحكومة ع ى الشجاعة والعزم. ستوى تهاني مل

 . ائيلإسر إيران نووية هي خطر واضح وفوري ع ى السالم العاملي وخاصة ع ى  -إيران هي مصدر اإلرهاب بالعالم

 

ثبت هذا املساء مرة أخرى إلى أي مدى الخطر اإليراني ملموس ويتطلب فعال، كتب وقال: رئيس بلدية القدس ،نير بركات
ُ
 إسرائيلمن  أ

يقاف تقدم املشروع النووي بالوقت. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقود الصراع بشجاعة، بعقل وبإصرار ع ى مدار واملجتمع الدولي إل 

 من أجل منع التهديد الوجودي من جانب إيران ع ى دولة إسرائيل والغرب كله.  سنوات

 رئيس الحكومة شكرا. 
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الوثائق نفسها هي من فترة ما "قبل" التوقيع ع ى اإلتفاق النووي. حسب  ؛للتلخيص، قالت: مراسلة سياسية لصحيفة هآرتس ،نوعا لنداو

البداية ع ى كذب وإيران طورت سالحا نوويا ألهداف عسكرية بالوقت الذي أنكرت هذا. أقوال نتنياهو هي تثبت أن اإلتفاق تأسس من 

سلمت  "عمادمشروع "التقارير عن شهادات استخباراتية موازية لبرنامج نووي عسكري إيراني موجودة بالطبع منذ سنين. املعلومات عن 

. الجديد هو باألساس اإلنجاز االستخباراتي نفسه. عشرات 2011منذ ، حسب تقارير املاض ي، بأيدي "دولة صديقة" لوكالة الطاقة الذرية

 آالف الوثائق. 

 

ية. سرائيلمضحكون أولئك املراسلون الذين يسخرون من "املادة األرشيفية" التي عرضتها االستخبارات اإل ، قال: واينتفي مراسل  ،ران بوكر

 لسرية اإليرانية. شلة من منقبض ي املؤخرة.من أنتم لتضحكوا ع ى نصف طن وثائق سرية من املفاعالت ا

 

مع كل األكاذيب، األالعيب وتحريض نتنياهو، أنا ال أتعجب إذا ما اتضح ، قال: اشط ع ى وسائل التواصل االجتماعيمسوق ن ،راز تسيبريس

.
ً
 بيوم ما أنه ال وجود لدولة تدعى إيران أبدا

 

البث "كان" وأخبار  عيا في راديو الجيش، عضو دائم في برنامج "مساء مساء" في هيئةكاتب مقاالت، يقدم برنامجا أسبو  ،حاييم ليفنسون 

لي أيضا إنجاز إستخباراتي إستثنائي خاص بي! نجحت بالدخول ملوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان أكتب لكيشيت، قال:  الصباح"

ذب بخصوص هذا بأنها ال تملك برنامجا عسكريا، لكن معلومات تم تلقيها ! حاولت إيران أن تك2011"إيران تقرير" وأن أرى كيف بالفعل  ب

 كشفت أنها تملك.
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 .سرائيلبتسريب معلومات إل  نتهميأول امل اعتقلت إيران: ا، قال مستهزءً إسرائيلفيين في مجال الثقافة في امن كبار الصح ،راز شيخنيك

 

املوقعة ن من املعلومات الدراماتيكية جدا عن إيران هم باألساس الدول العظمى و عنيامل -باملناسبةسياس ي، قال: مراسل  ،تسيون نانوس

 
ً
 !في  هو بالعبرية بوقت ذروة  قنوات التلفزيون اإلسرائي ي؟املاذا بالواقع املؤتمر الصح اع ى اإلتفاق النووي. إذ

 مقتنعون بالفعل أن اإلتفاق س يء. إسرائيل بكل األحوال، مواطنو

 

معلومات دراماتيكية عن  لألمة "مع خطابلـهذا املساء يخطط  نتنياهو ؛ نشر أول ، قال:  ملعلق السياس ي لشركة األخبارا ،عميت سيجال

 .إيران"
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ُيعلن عن  نال يوجد وضع طارئ ول ؛حاجة للتهدئة ، قال: هنالكي أمني لصحيفة معاريف، رجل قانون مراسل ومعلق سياس  ،بن كسبيت

قديم )لكن لم ُينشر(، في الغد تشرق الشمس. غير قليلة هي  ااستخباراتية بخصوص إيران. قسم منهحرب. سيعرض نتنياهو مادة 

 اإلعتبارات السياسية التي تقف من خلف العملية )حسب الذين يعرفون شيئا(. يمكن الخروج من املالجئ. ع ى األقل حاليا.

 

تب وصاحبة مدونة معروفة، قالت: فية اصح ،ل شنايدراط
ُ
حرب. بالكنيست يصوتون -جيش-دراما سياسةيجمع ما بين الـ هنا فيلم كأنه ك

ارجية واألمن إعترضت ع ى ع ى تغيير قانون أساس الحكومة بما يتعلق بصالحيات املجلس الوزاري واإلعالن عن حرب ) في حين أن لجنة الخ

خطاب  طبول الحرب فإن كل القنوات تبث تقرععندما  قتوفي نفس الو  -رئيس الحكومة ووزير األمن صالحية بحاالت استثنائية( منحبند ي

 .نتنياهو عن الوضع مع إيران

 

حملة استخباراتية رائعة. كذبت  ؛استنتاجات أولية :، قالفي له اعتبارها، وصحمرموق محاضر محرر أخبار بالقناة األولى،  ،أورين نهاري 

 محشّو وهذا العزاء الكبير بأقوال نتنياهو، لم يكن هناك مسدس  ،لكن .ذلكا فكر غير ، ليس أن أحًد نامج نووي عسكري إيران وكان لها بر 

بنشاط ع ى برنامجها النووي بعد التوقيع ع ى اإلتفاق. وتقديري لألمور هذا املساء أنهم لن يقنعوا األوروبيين العمل  عندما استمرت إيران

 للخروج من اإلتفاق.

 

املدهش بتاريخ  اإلنجاز اإلستخباراتي -دراما :، يظهر كخبير ومعلق سياس ي، قالوسطشرق األ كان محاضرا في مجال تعاليم ال ،غاي بيخور 

إلى البالد. هذا حلم كل منظمة  اوثيقة جيء به 100000ع ى األرشيف النووي السري جدا إليران، الذي يشمل  إسرائيلسيطرت  الدولة؛

 ، واستمرت به أيضا بعد اإلتفاق النووي.إيراني نووي كان هناك برنامج ؛مخابرات. الوثائق تثبت فوق كل شك
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سيعرض نتنياهو معلومات استخباراتية جديدة عن إيران والنووي. حسنا، لكن ، قال: في وكاتب وضيف تلفزيوني دائماصح ،دان مرغليت

 أن وسائل اإلعالم كافة ستغطي الحدث. بحياتك بيبي ليس بسرعة. إفحص جيدا 

 

باختصار نتنياهو يوضح ملاذا كان من املفروض الوصول لالتفاق النووي. ، قال: إسرائيلالصندوق الجديد في عام مدير  ،ميكي غيتسين

خطر إيران نووية هو جدي وذو أهمية، لذلك ع ى العالم أن يعمل كل ش يء كي يمنع هذا. هذا الذي أدى لإلتفاق النووي. اآلن يجب معالجة 

 كما يشهد نتنياهو بنفسه. ،باإلتفاق الذي يثبت نفسهلذلك قة املخاطر األخرى التي تضعها، لكن ال عال

 

من  اليسار وإيران وصحافي، قال: لوم السياسية في الجامعة العبريةرئيس ببرنامج الفلسفة، اإلقتصاد والع ،شلومي سيغلبروفسور ال

 وصل كارهو رئيس الحكومة. حضيضأي إلى رى نتنياهو وترامب، ال يصدق جهة، ومن جهة أخ

 


