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 03.06.2018 :التاريخ

 

 أعدت هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون املفاوضات

 

 متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل

 نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل اإلعالم الجديد في إسرائيل
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 عن النشرة: 

ترصد نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإلسرائيلي. تسلط 

النشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما وتركز على تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافيين، ونشطاء في 

 سرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.الساحة اإل 

 وهي؛  ،اإلسرائيلي االفتراض يّ  العالم مواضيع 3 تحيث شغل 2.6.18-30.5.18 بينتتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما 

 العدوان اإلسرائيلي على غزة.  .1

 فالم النساء العربيات في النقب. ميري ريغيف، على منتدى التعايش وأتحريض وزيرة الثقافة،  .2

 الكشف في برنامج "عوفداه" عن طلب نتنياهو إلى الشاباك بالتنصت على رجال أمن في الجيش واملوساد.   .3
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 قصف إسرائيلي على قطاع غزة:  .1

دفت استه هجمات بقذائف وصواريخ بإدعاء الرد علىاإلسرائيلي غارات جوية مساء الثالثاء على أهداف في قطاع غزة االحتالل جيش شن 

 من داخل القطاع.ه مواقع

 وتضاربت األنباء بشأن هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على غزة.

واسطة أطراف عدة. وتحدثت حركة الجهاد باء إن حركته وافقت على هدنة عقب الحية األربع ل عضو املكتب السياس ي لحماس خليلوقا

 اإلسالمية عن التوصل لهدنة.

  35وقال الجيش اإلسرائيلي إن طائراته ضربت 
 
شغل العالم أمما ا لحركة حماس املسيطرة على القطاع وحركة الجهاد اإلسالمي، هدف

ا  ا الذي بدا مساند  ا مع مستوطنات غالف غزة. لاالفتراض ي اإلسرائيلي بشكل كبير جد   جيشه وجرائمه ومتضامن 

 يرد جيش الدفاع اإلسرائيلي بقوة كبيرة على الهجمات علينا من قطاع غزة.علق في السياق وقال:   ،بنيامين نتنياهو

 

، عن الحزب ت اليهودي وعضو الكنيستوزير الشتات، عضو املجلس الوزاري املصغر، رئيس حزب البيو وزير التربية والتعليم  ،نفتالي بينيت

 من أجل شد عضد السكان. مشاكلعالجنا بطرق أخرى  ،بزيارة عمل لقيادة وزارة التعليم هذا الصباح بغالف غزةقال: 

 األمان. ةنصف الليل لغرففي  صفارات إنذار  7-6زة، وعشت معهم نمت هذه الليلة لدى عائلة لطيفة في كيبوتس كفار غ

 
 
االدهم، وألو ا، لهم هذا ليس بسيط  ، هم إناس طيبون.اونفسي   مادي 

 .نامساندة مواطنيإلى جانب الوقفة األمنية، مسؤوليتنا 
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َمرر على إسرائيل أن تضرب الجهاد اإلسالمي ضربة صعبة وأن  :، قاللبعضو كنيست عن حزب يوجد مستق ،عوفير شيالح
ُ
 .لحماس انذار  إ ت

 

يس الحكومة رئ وعد، قال: نائب رئيس اللجنة االقتصادية في الكنيست وعضو كنيست عن حزب العمل في املعسكر الصهيوني ،إيتان كابل

احماس في غزة. انهيار سلطة بنتنياهو 
 
ا 48تصفية هنية خالل بوعد  ليبرمان وزير األمنوعد.  إذ

 
وعد. وزراء يعدون اآلن "النظر  ساعة، إذ

اببجدية 
 
ا ليس -بالجنوبحرب في ة أخرى يعدون. وها نحن مر  احتالل غزة"، إذ

 
وليس أخبار زائفة!  سكان الجنوب موجودون تحت  تنقيط

 بالوعودات.تستمر  النار، الحكومة

اوعودات مثل الرمل و   ن كليشيهاتّي، لكن األكثر دقة.و أكثر ما يك -خمطر من الصواري عملي 

جد و أمام مدينة إرهابيين، ي خنعنشط. دولة إسرائيل، دولة كاملة تتنتظم و تي ك: "ممنوع إعطاء حماس وقتا 2008مقابلة سنة نتنياهو في قال 

 . املواطنون أقوياء، لكن الذي يغيب هو وجود حكومة قوية..."قوةقدر كبير من اللنا 

 وهو يعمل هذا، املرة نتنياهو يخضع لحماس، منذ سنين  ومرة تل
 
وم انكشفت اليوقوة.  لكن ببهلوانيات محسنة هو يضلل الجمهور ويبث أمنا

 الخديعة وكلهم يفهمون أن نتنياهو قوي فقط بالكلمات.

ا ان يجب أن يكون في التراب.حسب أقوال نتنياهو وليبرمان التبجحية فإن هنية في الواقع منذ وقت ك هو واقع  ما يتلقاه سكان الجنوب حالي 

كم من هنا، لكن غير قادر على  1600 تبعد يتبجح نتنياهو بتبديل سلطةمن الصواريخ بالبيوت وانعدام يقين هائل بخصوص املستقبل. 

 متر من هنا! 1600 تبعد إخضاع عصابة إرهاب

 ُيَرد  -أمن سكان الغالف بأيدي حماس سيد أمن ووزير األمن أودعا
َ
 ضرب واهرب.اد إذا ما فجروا إسرائيل. سياسة رُ على الهدوء بالهدوء وت
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َ
 بعاد. سكان الغالف ليسوا السترة الواقية من الرصاص لحكومة عديمة االستراتيجية!ممنوع إعطاء حماس مفاتيح األ

اأنا لست املستشار للحكومة، لكن نتنياهو وليبرمان، التزمتما؟ نفذا
 
 البيت! إلى ! لستما قادرين؟ إذ

!
 
، ليس أقواال

 
 سكان الجنوب يريدون أفعاال

 

يجية غزة تتطلب عالج عصب بدل إغالق ثقوب، استرات: ت، قالكنيست عن املعسكر ئيسة كتلة املعسكر الصهيوني وعضور  ،تسيبي ليفني

 بدل تكتيك.

 .كل الجهات باألساس اآلن على ضوء التصعيد في خضم ضائقة حماس من -ملزمون بعالج املشكلة الغزية

 مركبات. بإيجاز: 3يجب على إسرائيل أن تطبق خطة استراتيجية مع 

إعادة الردع على مدار الوقت بنشاط عسكري شديد ورد عسكري حاد على كل هجوم من القطاع. حماس كنظام مسؤول وأيضا هو يدفع . 1

 الثمن.

باملساعدة اإلنسانية واالقتصادية من قبل أطراف دولية تعمل  والسكان في غزة. يجب املبادرة والدعم.تحرك شامل للفصل بين حماس 2

وتحرير مواطنينا وجثامين جنودنا. تحرك يساعد على تغيير تعريف إسرائيل  ،السكان، بدون أن تستطيع حماس قص كوبون  ممباشرة أما

 كمحتلة.

زة كهدف للمدى البعيد ومنع زيادة القوة واألنفاق على نزع الصفة العسكرية لغ.تعزيز قرار بمجلس األمن بدعم الدول العربية بحيث يقر 3

 املدى الفوري.

 غير الوضع استراتيجيا.تقرارات كهذه سوية مع تحسين الوضع اإلنساني في غزة 
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ة التي نتائج انعدام السياس تعاملون معنزلنا إلى غالف غزة كي نعانق السكان الذين ي، قال: عضو كنيست عن حزب ميريتس ،إيالن غيلئون 

 ينتهجها نتنياهو أمام غزة.

 

اء ولم تصغ للوزر  . جيد أن الحكومة اتجهت نحو وقف إطالق الناراصعب   ايوم  كان باألمس  ، رئيسة حزب "ميريتس"، قالت:تمار زاندبيرغ

هدنة ولتسهيالت إنسانية بالطريق نحو إزالة الحصار عن غزة. فقط هكذا نضمن تغيير مسار املسيرة بعيون ل دفعهاالغاضبين. من هنا يجب 

 .الجولة القادمة نحو وبراحةمغلقة 
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ف التأثير على سياسة بهد حركة مواطنين غير حزبية واألكبر في إسرائيل، ينشط بها الغالبية املعتدلة في إسرائيل "،طريقنا" القّيمون على حركة

فارات يدق على ضوء ص ناقلبتعانق سكان النقب الغربي وغالف غزة بهذا اليوم الصعب.  طريقنا حركة، علقوا بالقول في السياق: الحكومة

 كونوا أقوياء. اليوم كلنا غالف غزة. -اإلنذار. املدافع والقصف. لكل نشطائنا ومتطوعي الحركة باملنطقة

 كل إسرائيل.لا و لنا سالم  يصنع  بعليائهصانع السالم 

 

ن يديذ املدرسة الدينية يميت املطرو سوية مع تالم :، قالكان عضو كنيست عن االتحاد القومي وعضو ناشط في حركة كاخ ،ميخائيل بن آري 

 
َ
 على مصراعيه اأبيب(، كان الباب مشرع  نخيل" )كنا جنود تل الت لتكون نافيه دكليم "واحةمَ من سيناء، كنت شريكا بتوطين وادي غديد التي ن

باتجاه الغرب دون حارس، من أراد أن يقفز إلى خان يونس، تسلق على الكثبان الرملية من الشرق ودخل بالجدار املخترق إلى داخل خان 

 .يونس، دون سالح دون خوف. إلى أن اقتحم سالم أوسلو

 

أنا أيضا قال:  ،رئيس الحركة بعد مقتل مئير كهاناسياس ي متطرف، أدين بأعمال إجرامية، كان سكرتير حركة كاخ في الكنيست و  ،باروخ مرزل

 فزت بالتنزه بمركز غزة رفح وخان يونس بدون سالح إلى أن اقتحم السالم.

 

 ا.مستوطنات الغالف. حق  التقدير لسكان ، قالت: كل ماعياصل االجتو ناشطة على مواقع الت ،ريفكا ويلند
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 وليس بالستر لكن، إذا أردتم أن تخرجوا من حلقة قذائف الهاون، األنفاق
 
، الحرائق، إصعدوا إلى الكنيست واطلبوا من خدام الشعب حال

 )الصق طبي للجروح( الذي يسقط بعد لحظة.

 .ن أجل تسوية سياسية. حقكم املفضلا بصمت مفبدال من القرقعة في القاعات عن احتالل غزة، ليعملو . حقكم أن تخبروا السلطة

 

حقيقيين لفكرة احتالل غزة من جديد. يوجد فراغ  ؤيدون ال يوجد في إسرائيل م، قال: اشط على وسائل التواصل االجتماعين ،غيل طيبيت

 .البلهاءمن يتأتئون أكثر . الذين يمكن استيعابهوهذا متاح و ، قت يجب مألهما بأساطير و و 
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 ضد النساء العربيات البدويات:  ريغيفميري  .2

 ولةد وتشويه تخريب إلى يسعى اانتاج الوزارة تدعم اّن  املعقول  غير من" انه االسبوع هذا ريغيف، ميري  والرياضة، الثقافة وزيرة ادعت

 ". إسرائيل

 منتدى" جمعية في ناشطات النقب من نساء مجموعة إليه بادرت الذي ،"بها معترف" األفالم مشروع دمج تم أّن  بعد ريغيف تصريحات وجاءت

 .  الوزارة قبل من املدعوم لألفالم النقب مهرجان في عرضها سيتم التي األفالم ضمن ،"التعايش

 الضوء خالله نم الناشطات وتسلط النقب، في السلمي التعايش ملنتدى التابع فيديو تصوير مشروع هو ،"بها معترف" مشروع وللتوضيح،

 .يهددّهن الذي والترحيل باملصادرة والتهديد والتضييقيات النقب في الفلسطينيات حقوق  على

عمال يقّيد حرية التعبير ضمن األ ا، حيث اصدرت قرار الوزيرة لقرار ومعارض مؤيد بين ما نقسما حيث املوضوع إلى االفتراض يّ  العالم وتطرق 

    الفنّية.

يسة إدارة رئ ُت ه  الدولة ال تستطيع أن تعطي منصة للنطح والحفر ضد دولة إسرائيل، قيمها ورموزها. وج  مهرجانات دعم  :قالت ،ميري ريغيف

 نعملكل الوسائل القانونية التي بحوزتنا  د، سيتم استنفاتأجيج للنزعات وتحريض كان محقة، من حيثفحص اإلدعاءات وإذا الثقافة أن ت

 الحدث.

ملبدأ حرية التمويل بقانون جديد، الذي يتيح منع دعم عروضات هدامة وتؤجج الكراهية بمؤسسات في نفس الوقت، أنا أعمل للتمهيد 

 الثقافة، املمولة من أموال الدولة.

ط الجمهور، يعمل بتناقض مطلق مع اسمه،  ِّ
ّ
ل
َ
من شكاوى وصلت ليدي  يتضح أن التنظيم املسمى "منتدى من أجل التعايش في النقب" ُيغ

 لجماهيرية املعطاة له بمهرجان سينما الجنوب كي يحرض ويحفر ضده.ويستعمل املنصة ا

الصواريخ، يوجد من يختار أن يعطي منصة في مهرجان سينما الجنوب من أجل تأجيج  زخاتيثير التفكير أنه بينما يعاني سكان الجنوب من 

   النقب.في الغرائز بين العرب واليهود 
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 هجوم جديد على الثقافة، على املناطق الهامشية وعلى تمثيلفي ميري ريغيف ، قالت مهاجمة ريغيف: ناشطة على الفيسبوك ،إيريس ليئال

من  بالطبع. ملعلومية الجمهور، شاهدهالم ت ،جنة عن أفالم لنساء بدوياتلاملهداف: مهرجان الجنوب للسينما. وهذه املرة الاألقليات. على 

 إذا ما شاركتم في هذا النضال. اأو اخت الستم أخ -لنضالكم أنا شريكة كاملةحتى لو ، نالشرقييمن قبل  )ريغيف( يخرج للدفاع عنها

 

ا: وزيرة الثقافة، قزمة. دورون تسباري   ، مخرج معروف، قال مهاجم 

 

بالثقافة. من اآلن ال حاجة للسفر إلى  األولويات باتهذا جزء من ترتي -ميري ريغيف، قال: تسبب باستقالة مولخو  محام ،يرشاحر بن مئ

 .املصارعة، نحن ننظمها في القدس فيغاس ملباريات

 

 ى املحك.عل ا مهمةتضع أمور كل االحترام مليري ريغيف التي ، قالت: شطة على مواقع التواصل االجتماعيعاملة اجتماعية نا ،شورتس إيتي
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 .لوزيرة ميري ريغيفلحترام كل اال ، قال: ناشط على الفيسبوك ،مئير وايزمان

 

 قصة تغيظ.، قالت مهاجمة: ممثلة في مسرح هبيما ،روتي لنداو

 

 قلةي. لكن ميري ريغيف ال تخيفن، قالت: يو بالعربيةتدير برامج جماهيرية في مدينة "عميم"، كانت منتجة ومقدمة برنامج في الراد ،أورلي نوي 

بهجة املالحقة. تحويل الجهل أليديولوجية. اإلصرار على تدمير كل جزء عاقل . زدراء والكآبة مثلهاني بشعور اال ن الذين يمألونو السياسي هم

 إنساني وجره للمياه العادمة التي تتغذى عليها.

 
َ
يات و أفالم باملهرجان. أي أفالم؟ عن وضع النساء البدفي نها "وصلت إليها" ادعاءات عن تحريض اآلن هذا مهرجان سينما الجنوب. تتهجم أ

 األفالم قبل أن تقفز لتهدد د ألحد شك بأن املرأة املثيرة لال بالنقب. هل يوج
 
ي شالوم املهرجان الذي يقف على رأسه سامشمئزاز هذه لم تر أبدا

 شيطريت؟ 

 
 
 من السنين بكلية سفير، بفرع اإلعالم. أتذكر التقدير العظيم الذي كان يعبر عنه دائما قبل سنوات، عل

 
إلجتماعي للتفكير ام زوجي عددا

ي رأيتها عدد من مجالته الت’. سبيراال’هذا املكان. فرع اإلعالم كان ينشر حينها، ال أعرف إذا ما زال، صحيفة رائعة باسم بر والتربوي املستثَم 

 لي تقريبا اإلغماء من شدة اإلنفعال: الشجاعة، النقدية، الحكمة.  تسبب

ر كل ثمتبالسياسة اإلسرائيلية يجب أن تس يغيف. املرأة الشرقية التي وصلت ألعلى مركز مسؤولميري ر هي أي نوع تراجيديا شرقية رهيبة 

يوم شرقيتها من جانب واحد، مع إطراء مهين أليال الغوالنيين على أنواعهم، ومن جهة أخرى مالحقة مشاريع مثل هذا الذي يقف على رأسه 

 أكثر، تتبنى بابتهاج الصور  األكثر ظلمة التي ألبسفي كل يوم تحفر لنفسها بئر "اسامي شالوم شيطريت. 
 
ا أسيادها هلشرقية البربرية" عميقا
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 إلشكناز متلك ايهي بالطبع ليست البربرية الهائجة الوحيدة بهذه السلطة، وللحمد هلل يزخر بمثل هؤالء على الغالب. لكن، للشرقيين.  اإلشكناز

. لم  والتي ،نفض هذه الصور من البدايةامتياز  
 
قَبر سياسيا

ُ
تنتج من أجلهم. حتى لو بتطبيقاتهم يعتمدون عميقا على حثالة الفاشية. ريغيف ت

 ذي هدفته لها السياسة اإلسرائيلية.املكان الدقيق الهو الثعلبة بعد براءة اختراع للوصول للمكان الذي ليس  ، لم تجد هذهأيضا
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 :نتنياهو يفضح التلفزيوني اإلسرائيلي" عوفداه" برنامج .3

 برنامج ريربتق وردت التي املعلومات نفى كوهين يورام( الشاباك) السابق العام األمن جهاز رئيس إن الجمعة، إسرائيلية، إعالم وسائل قالت

 .ديان إيالنا اإلسرائيلية للصحفية التلفزيوني" عوفداه"

 تتبع خالل من ،ريدوف تامير املوساد ورئيس غانتس، بيني السابق األركان رئيس على بالتنصت طالبه قد نتنياهو، يكون  بأن كوهين يورام ونفى

 .الهاتفية اتصاالتهما

 ".عوفداه" برنامج في إذاعته تمت بما فوجئت لقد كوهين وقال

ا ال سيما في صفوف الصحافيين ومتابعي التحقيقات مع  اإلسرائيليوكان كشف ديان قد شغل العالم االفتراض ّي  بشكل كبير ومكثف جد 

 رئيس الحكومة. 

 على التنصت بداأ أطلب لم: "فيها قال" تويتر" على تغريدة ونشر" عوفداه" برنامج في الواردة املعلومات الجمعة، صباح ،نتنياهو نفى جهته من

 ".املوساد جهاز ورئيس األركان رئيس

 

تريدون أن تسمعوا القصة الحقيقية عن التنصتات؟ عندما يكون لنا الكثير من اإلنجازات : ا، مستهزء   بنيامين نتنياهووفي تغريدة أخرى، قال 

 ها(. )في الفيديو يعرض اسماء الفرق املوسيقية التي يستمع إلي . شاهدوا وشاركوا!تلك اإلنجازات يزائفة جديدة كي يخف اأخبار  يجدفإن اإلعالم 

 

* قال بدوره: في، اوصح محامناشط سياس ي،  ،إلداد ينيف
 
رؤساء املعارضة، إذا ُوجد ش يء كهذا عموما في الكنيست، يجب أن نستدعي *فورا

* مع فر بلجنة الخارجية واألمن 
 
ويورام كوهين، ماذا حدث بالضبط وأيضا نداف أرغمان كي  غانتسدو و يإطار لجنتها الفرعية والتحقيق *غدا

  الحكومة.في نة رؤساء الخدمات أو على وزراء لجيوجد اآلن تنصتات على رؤساء  كان إذاما ُيعرف 
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صَدم من توجه بيبي تحولنا إلى، قال: وف، ضيف دائم في برامج تلفزيونيةفي وكاتب معر اصح ،دان مرغليت
ُ
 مملين، جثث متحركة، إذا لم ن

 نيكسون نتنياهو إلى رئيس الشاباك يورام كوهين ليُ 
َ
  إن ر على حرية املواطن.. بيبي خطِّ غانتسو ولريدت تنصتات لفّبِّ ث

َ
 ك

 
 ش

 
نا ديان باملقابلة ال يإ ف

 يُ مع فريدو يجب أن 
 
  .ل أضواء حمراء كثيرةعِّ ش

 

م هاتف أنا أفهم أنه من الصعب الحصول على رق، قال: بيت اليهودي الوزير نفتالي بينيتمستشار رئيس حزب ال  ،آيلهو –نيحيميا غيرشوني 

 .كذب مة أحقيق هو النا ديانيادعته إإذا ما يورام كوهين الصحيح، لكن هذا ال يغير الحقيقة البسيطة أنه *يجب* أن يخرج ويقول بصوته ما 

 تملتين.تان باملناسبة غير محواإلمكاني

 

  ،غونين بن يتسحاك
 
 هأتملق مرة أخرى رئيس الشاباك الذي لم أحبخالل فترة زمنية قصيرة، أجد نفس ي )لخوفي( ، قال: وكيل شاباك سابقا

 .على املستوى الشخص ي اأبد  

ى الشاباك ، حافظ علاملوساددافع يورام كوهين بجسده عن الديمقراطية اإلسرائيلية وبرفضه التنصت على هواتف رئيس األركان ورئيس 

  أحييك يورام كوهين. كتنظيم رسمي.

 

رئيس الشاباك األسبق يورام كوهين ، قال:  10"أور ومايا" الصباحي في قناة  صحفي إسرائيلي، معلق ومراسل عسكري، مقدم برنامج ،أور هيلر

ّي  أذرع األمن فريدو، مغلقة: "لم يطلب مني نتنياهو التنصت بشكل خاص على إنسان كهذا أو آخر بمحادثات   واألكيد األكيد ليس على رئيس َ

 ".غانتسو 
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 ،شؤون املناطق وشؤون الشرق األوسطصحفي كان مدير عام سلطة البث ومدير صوت إسرائيل، كان مراسال ومعلقا ل  ،يوني بن مناحيم

 مسؤول قال: 
 
"عوفدا" ـاألمر الذي دفعه إلجراء مقابلة ل -فريدو ال ينوي الدخول إلى السياسة ميرات -كبير الذي يعرف النفوس الفاعلة جيدا

ّي  موساد عاليَ  لرصيدكل ا يأخذانويوس ي كوهين  ،لتكن ذكراه مباركة ،كان خيبة أمله العميقة من كون مئير دغان وى بينما هو ّي  املستكرئيس َ

ت لسانع للمقابلة مع لذلك أسرَ  -رمادية -كشخصية متوسطة ابقي جانب  
ّ

 محرجة.  زال

 

رئيس  يورام كوهين،، قال: رئيس املجال السياس ي في الصحيفة صحفي ومراسل سياس ي لصحيفة "مكور ريشون" وأصبح ،أريئيل كهانا

 أتقابل".الشاباك األسبق، يرفض الرد على التوجهات له )على األقل خاصتي( ويكتب "ال 

 استنتاجات؟

 

رئيس ؛ انشخصبها شارك  أنه النا ديان في برنامجها يفترضيها أمس إت  املحادثة الوهمية التي عرضَ ، قال: ضو بلدية حيفاع ،يوس ي شالوم

 الحكومة نتنياهو ورئيس الشاباك يورام كوهين.

 اشترك شخص إذا كان نتنياهو ينكر
 
إيالنا ديان ؛ ناوكوهين يقول بصراحة أنه لم يكن ولم يحصل، يخطر ببالي أنه باملحادثة الوهمية هذه حقا

 واملخرج غلعاد طوكطالي.

 

هل رام كوهين، مير فريدو، التنصتات ويو اباملناسبة ت، قال: أراض ي إسرائيل، ناشط على التويتريعمل في قسم التخطيط في  ،يران تشيرباكع

 ؟’سارة لم تهاجمني’من أحد سمع إيلي غرونر يقول 
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 اإلخباري املراسلة ال  ،طل شاليف
ّ

اآلن: طلب  "عوفدا_تويت @"، عوالم تنهار في الهاشتاغلتتم الفهرسة تحت ، قالت: سياسية ملوقع واال

 ورئيس املوساد فريدو "خوفا من تسريبات". كوهين انتسرئيس األركان غعلى يجري تنصتات نتنياهو من رئيس الشاباك يورام كوهين أن 

 رفض.

 

. وال ألي ا شصدقو ي"لم يكن ش يء ألنه ال يوجد ش يء"، لن  ـتقاة ال، قال: ات" الحريديفي ومؤلف في "كيكار هشباصح ،بيني رابينوفيتش
 
يئا

 .على مضمون النشر حتى لو وقف يورام كوهين وصادق واحد، وال مرة.

 

ئيس إذهب لكاشف الكذب سوية مع ر نكر ما جاء في التحقيق: ، قال في رسالة لنتنياهو الذي أاملراسل السياس ي للقناة العاشرة ،براك ربيد

 .الشاباك األسبق يورام كوهين

 

من إيالنة مصدومين كذلك بعد إنكار يورام كوهين أرى محاوالت للشك به بدل أن نكون ، قال: 20املعلق السياس ي للقناة  ،شمعون ريكلين

 ديان وفريدو.

 .ببساطة محرج

 

 


