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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 

العالم االفتراض ي  اهتمامحيث طغت التطورات في العالم العربي على  1.....7-1...... تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

ثف في إسح  رابين، إال أنه الحًقا ا، سق الغتيال رئيس الحكومة األ  22نشغل في إحياء الذكرى الـ ائيلي الذي اإلسرا
ّ
نشغل وبشكل ُمك

 وأنها تهم التطورات على الساحة السو 
ً
 إسرائيل، بشكل مقاشر. رية واللقنانية، خاصة

وشغلت الذكرى العالم االفتراض ّي بشكل كقير جًدا حيث قام  رابين. الغتيال 22، يوم السبت، الذكرى الـ قد احييوا اإلسرائيليون وكان 

 ن بشكل كقير جًدا. يبعدة خطوات اثارت حفيظة اليساري املنظمون هذا العام

 اومن بين الخطوات التي اتخذت كانت؛ منع األكشاك في الذكرى املركزية في ساحة رابين األمر الذي تراجع عنه الحًقا املنظمون، فيما قامو 

ايًضا بنشر اعالنات داعّية للمشاركة في إحياء الذكرى دون ذكر كلمة "اغتيال" او "سالم" في محاولة الستمالة اليمين لكي يشارك حيث 

 بدعوة شخصيات من اليمين للحديث على املنصة املركزية، فيما تم تغييب عدد من اليساريين والصوت العربي. قاموا 

حتل من طرف إسرائيل عودة للتوتر، على خلفية الهجوم الذي شنته جماعات  سوريةاملنطقة الحدودية بين  شهدتالحًقا، 
ُ
والجوالن امل

لغالقية الدرزية، والتي يسيطر عليها الجيش السوري، االمر الذي اشعل العالم االفتراض ّي جهادية ومعارضة سورية على بلدة حضر ذات ا

 اإلسرائيلّي. 

الجمعة، استعداده لتقديم املساعدة لقرية حضر، ووعد بعدم السماح بسقوطها في أيدي  ،وفي بيان غير معهود، أعلن الجيش اإلسرائيلي

 أثار فضول العالم األفتراض ي ما بين مؤيد ومعارض لهذا املوقف. ، مما الفصائل التي تقاتل القوات السورية

كومة قّدم رئيس الح بشكل اولّي، بالتطورات الحاصلة في لقنان بعد أّن مساء السبت، انشغل العالم االفتراض ي اإلسرائيلي، إلى ذلك، 

 اللقنانّي، سعد الدين الحريري استقالته من منصقه. 

 خشيته من التعرض لالغتيال، وقال: ملست ما يحاكلوأكد رئيس الوزراء اللقناني، السبت، إعالن استقالته من رئاسة الحكومة اللقنانية، 

 ، مشيًرا إلى سيطرة إيران على لقنان وشأنها الداخلّي. سًرا الستهداف حياتي

هان على املخاوف التي تشير إليها اسرائيل طوال الوقت من تعاظم قوة تصريحات الحريري بمثابة بر العالم االفتراض ي اإلسرائيلي واعتبر 

 إيران في املنطقة. 
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 ذكرى رابين تمّزق املجتمع اإلسرائيلي:  .1

 الغتيال رابين.  22احيا اإلسرائيليون، يوم السبت، الذكرى الـ 

 ن. يبعدة خطوات اثارت حفيظة اليساري العاموشغلت الذكرى العالم االفتراض ّي بشكل كقير جًدا حيث قام املنظمون هذا 

فيما قاموا  ،الحًقا منع األكشاك في الذكرى املركزية في ساحة رابين األمر الذي تراجع عنه املنظمون  ت؛ومن بين الخطوات التي اتخذت كان

حيث  ،اولة الستمالة اليمين لكي يشاركايًضا بنشر اعالنات داعّية للمشاركة في إحياء الذكرى دون ذكر كلمة "اغتيال" او "سالم" في مح

 فيما تم تغييب عدد من اليساريين والصوت العربي.  ،قاموا بدعوة شخصيات من اليمين للحديث على املنصة املركزية

وتطرق العالم االفتراض ي إلى كل هذه األحداث، حيث برزت بشكل كقير حملة "نقف مًعا" )علًما أن هذا الشعار كان شعار  كل ذكرى 

 هم من إحياء الذكرى، ومدعين أّن هذا ليس بنهج رابين.  ئعة من العرب محتجين على اقصامجمو  ترابين( والتي خاللها ظهر  الغتيال

فتراض ي الدعوة إلى احياء الذكرى في تل ابيب حيث سجل اآلالف مشاركتهم فيها وف  ما ظهرت على صفحة وانتشرت في العالم اال 

 الفيسقوك. 

 

، نعود لنتحدث عن الكذبة تشرين الثانيمن  2، زعيمة حزب "ميرتس": في كل سنة مجدًدا، بالتزامن مع زهافا غلئون وفي تعلي  لها، قالت 

 املتف  عليها؛ هنالك حاجة إلى وحدة. برأيي، ال...ال حاجة للوحدة. 

خالفنا ليست على طريقة اكل حلوى "رأس العقد"، إنما نحن نختلف على حدود إسرائيل، على احتماليات السالم، على طريقة التعامل 

 . جلزوامع يوم السبت، وحتى على الح  االساس ي للمثليين با

هذه املشاكل ال تحل إذا ما قمنا باحتضان بعضنا القعض وتغافل وجودها، فامتحان الديمقراطّية باملواجهة ما بين مختلف املواقف، 

 وهي ملزمة بترتيب الخالفات بيننا دون عنف، إال أّن يغئال عمير اختار طري  العنف وحل الخالفات بعيارات نارية. 

 ة عن اليسار يحصلون اليوم على شرعّية. عمليات نزع الشرعيمن  اللعقة، االشخاص الذين كانوا جزءً مع مقتل رابين تغيرت قواعد ا
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رتس، وها هو اوري ارئيل، صاحب جملة "اما الذهاب آة هفالحاخام كهانا على بناية في القدس، سمورتيش يحاضر في مؤتمر صحيصورة 

حفل إحياء الذكرى، وفقط باألمس نعتت ميري ريغف نشطاء ميرتس بأنهم خونة  أو أن دمك في رققتك"، سيصل في السبت إلى لالنتخابات

 وحصان طروادة. 

األسوأ من ذلك، أّن الوحدة هنا تحولت إلى رمز "يساريون، الزموا الصمت"، في اليمين يطالقون بشدة بالوحدة، اذا كان الحدث يسارًيا، 

 ة. لكن في كافة مواسم العام يتجاهلون الحديث عن الوحد

 

على صفحته على الفيسقوك ناشًرا صورة رابين،  Coverصورة الـ  هرتسوغ إسحقبدوره، غّير زعيم املعارضة ورئيس املعسكر الصهيوني، 

من املهم ان نلتقي غًدا في حفل إحياء ذكرى رابين، امام كل الشرائح املجتمعية التي ستشارك من املهم أن نذكر وقال في منشور منفرد: 

كر ونتعلم. 
ّ
 ونذ

تنظيم وقيادة حفل احياء الذكرى في العام املنصرم اعي حجم التحديات والصعوبات ملنظمي الحفل هذا العام، واناشد بكشخص التزم 

املشاركة في الذكرى ألنه من املهم أن نتحدث. من املهم أن نسمع صوتنا ونسمع صوتكم. من املهم تعلم الثمن القاهظ للتشرذم،  الجمهور 

التحريض والكراهّية، وان نطرد املحرضين من بيننا. وان نتعلم كيف نصل إلى تسويات صعقة بشكل ديمقراطّي مع احترام ثقافة الحوار 

 الذي يحترم اآلخر. 

 ل رابين كان عملية سياسّية، علينا ان نستوعب الرسالة من خراب الهيكل سابًقا وقتل رابين في الزمن الحالّي. قت
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، تطرق ايًضا للموضوع وقال مغرًدا: في اعقاب توجه قمنا به، املستوطنة التي ادعت ان موسيه رازعضو الكنيست عن حزب "ميرتس"، 

ل احياء الذكرى. ساحة رابين نجت من خطاب تحريض ّي. املحرضة فيسار واليمين لن تخطب في حقتل رابين كان نتيجة لتحريض من ال

 ستققى في القيت. 

 

في اعقاب الضقابّية والرسائل املزدوجة التي نتجت عن تنظيم حفل إحياء الذكرى، قررنا انه ، قال بدوره: افي غبايالعمل،  بزعيم حز 

 فقط حزب العمل سيقوم في العام القادم بالترتيب وتنظيم حفل إحياء الذكرى. 
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لذكرى بن يوبال في احياء اة، مازل معلم، علقت على املوضوع وقالت: في تاريخ علم الجينات املتعل  بقتل رابين، فان خطاب األ الصحافيّ 

ل هرتسل، يذكرنا بالعودة إلى خطابات السنوات األولى بعد القتل، والتي حملت تركيقة قعقدها يوم األربعاء القادم على جالرسمية واملزمع 

 ّية. سياسّية. لربما التقارب ما بين يوبال ونتنياهو والعمل على مشاريع مشتركة ساهم بلف حادثة القتل واسقابه بضقاب

 

على قيام دولة فلسطينية، وقال معلًقا: اين يسار اليوم  معترضا، نشر فيديو يظهر من خالله رابين بيير شمعونيالناشط االفتراض ي، 

 واليسار الذي كان سابًقا...رابين، الرحمة له. 

 

تل.  إسح ، معلومات عن القتل، وعلقت بالقول: لن ننس ى، هيال ليفينشرت الناشطة االفتراضّية، ، بدورها
ُ
 رابين ق
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 مننشطاء عرب لتجاهلهم ل ها بعرض احتجاجاتمن خالل وا" خرجوا في حملة خاصة، قامنقف مًعاالقّيمون على صفحة الفيسقوك "

ما يقوله بخصوص الّتظاهرة  "،حراك "نقف مًعا قادةمن  ،منير ابو عّرار كتقوا: لدىففي منشور أول منصة املتحدثين،  على الذكرى ومن

  الّسبت:في ذكرى اغتيال رابين يوم 

بعد ان قرر وفهم انه فقط عن طري  الّسالم يمكننا تأمين  ،شاركت في تظاهرة الّسالم التي اغتيل في نهايتها رابين 1. ـ"عندما كنت بسن ال

 ،طري ألنني ايًضا اؤمن بهذا ال ،وكنت اشارك كل عام ،تقام الّتظاهرة كل عام ذ حينها،مستققل افضل لإلسرائيليين والفلسطينيين. من

عوب لتحقي  الّسالم العادل لكال الطرفين.
ّ

 طري  املحادثات والحوار بين الش

بل ابقوني  ،العربي ،وال يذكروني انا "،منظمّي الّتظاهرة هذا العام اخذوها الى اماكن اخرى. هم ال يذكرون كلمة "سالم ،لكن لألسف

ناضل من اجزءً أنني لست  ،اني لست مدعًوا ،فعلًيا ،خارًجا. هم يقولون لي
ُ
، مع أنني كنت هناك، في الّتظاهرة األصلية، مع أني من حينها أ

يدان م ليس لدّي مكان في -من أجل جميع مواطني إسرائيل  االجتماعيةوالعدالة  ،من أجل املساواة ،الفلسطيني-أجل الّسالم اإلسرائيلي

 على ما يقدو ليس لي مكان بتاًتا. -رابين وإن لم يكن لي مكان في امليدان 

لألمل.  ألنها تحاول أن تغتال كل امكانّية ،بل هي مستفّزة ايًضا ،مثيرة للغضب وحسباإلعالنات ورسائل املنظمين تمهيًدا للّتظاهرة ليست 

 األمل بأنه في الّسنوات القادمة ،لعمل من أجل ما أؤمن بهانا سأواصل ا ،حّتى لو لم اكن مدعًوا للميدان ،لكن
ً

ي سيكون لي ولرسائل ،حامال

 في امليدان". ال املشترك, مكانعن الّسالم والّنض
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يات مخضرمة ومن قياد واجتماعيةميسم جلجولي، ناشطة سياسية وفي منشور اضافّي، تطرق املنظمون إلى ناشطة عربية أخرى وكتقوا: 

 "نقف 
ً
 لنا "،تلقنمعا

ً
 في التاريخ. لهم وايضا

ً
 :اتقرؤو من املفضل ان  ،منظمي التظاهرة لذكرى رابين درسا قصيرا

رابين كان شخصية تاريخية مركقة. في سنوات الستين وكقائد الجيش، كان له دور في احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة. في  إسح 

ِتل لكسر أيادي وأرجل الفلسطينيي دعاسنوات الثمانين 
ُ
 نهأل ن في االراض ي املحتلة. ولكن هذه لم تكن االسقاب التي قتل بسقبها. رابين ق

السيطرة العسكرية وإدارة االحتالل، توصل الى االستنتاج الحتمي، بأن السالم بين الشعقين هو الوحيد الذي  من وبعد عشرات سنوات

من لكل من يعيش على هذه االرض. را
ٓ
ِتل باستطاعته تأمين مستققل ا

ُ
 فهم بأنه يوجد هنا ليس فقط شعب واحد وإنما شعقان. ألنهبين ق

وجودي، انا فرد من أقلية قومية تعدادها خمس املواطنين في الدولة. أنا هنا ولن أذهب الى  امنظمو التظاهرة اختاروا هي السنة ان يخفو 

في أي مكان آخر. أنا هنا كي أناضل من أجل السالم وإنهاء االحتالل. أنا هنا كي أعمل من أجل مجتمع عادٍل ومتساٍو. أنا هنا وسأستمر 

 ."النضال من أجل مستققل الشعقين

 

، تطرق إلى املوضوع وقال مغرًدا: "شخص اختلف معه في املوقف قام بإطالق النار عليه ليضمن عدم نشر نير ارادف، الصحافي املعرو 

 مواقفه"، هكذا فّسر وزير التعليم مقتل رابين. من املهم نشر املوضوع. 

 

تل. ...7علقت على املوضوع وقالت:  استي بيرز،الصحافّية املعروفة، 
ُ
 ، سبت، رابين ق
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قب خون، لفنانين لاعلي وعلى  أطلقوا، عل  وقال في تغريدة: ال تقتلوا رئيس الحكومة الذي انتخقته، رعنان شاكيدصحافّي املعروف، ال

 حولوا اصولي إلى لعنة امام وزيرة الثقافة، وفي يوم مقتل رابين ادعوا اننا اخوة. 

 

ما قررنا أّن من قتل رابين هو رومان زادوف )سجين من اصول  إذاسنصل إلى تسوية ، علقت وقالت بدورها: هدار كورينالصحافّية، 

 روسية متهم بقتل الفتاة تائير رادة من كتسرين، لكن هنالك ترجيحات ان يكون بريء من دمها(.

 

 

 

 

 

 

 ضر السورية تشعل العالم االفتراض ي اإلسرائيلي: ح .2

حتل من طرف إسرائيل عودة للتوتر، على خلفية الهجوم الذي شنته جماعات سوريةتشهد املنطقة الحدودية بين 
ُ
هادية ج والجوالن امل

ضر ذات الغالقية الدرزية، والتي يسيطر عليها الجيش السوري، االمر الذي اشعل العالم االفتراض ّي حومعارضة سورية على بلدة 

 اإلسرائيلّي. 

ي الجمعة، استعداده لتقديم املساعدة لقرية حضر، ووعد بعدم السماح بسقوطها في أيدي وفي بيان غير معهود، أعلن الجيش اإلسرائيل

 الفصائل التي تقاتل القوات السورية.
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وجاء إعالن الجيش اإلسرائيلي على وقع اتهامات من النظام السوري إلسرائيل بالسماح للجماعات الجهادية ومن بينها النصرة بالدخول 

 أقامته ملحاصرة القلدة تمهيدا للسيطرة عليها. من السياج األمني الذي

في العالم االفتراض ّي، إن الجيش اإلسرائيلي جاهز "ملنع تعرض حضر  ، في بيان انتشر بكثافةرونن مانيليسوقال املتحدث باسم الجيش 

تتصرف إسرائيل ونفى بشدة لألذى أو االحتالل كجزء من التزامنا إزاء املجتمع الدرزي". ولم يحدد املتحدث باسم الجيش كيف س

 "ادعاءات تورط إسرائيل أو مساعدتها عناصر الجهاد العالمي في القتال".

في محافظة القنيطرة في جنوب القالد وبمحاذاة الجزء املحتل من إسرائيل من  سوريةضت قرية حضر الدرزية التي تقع في حدود وتعرّ 

 سقوط تسعة قتلى، تاله هجوم عنيف من الجماعات املسلحة.هضقة الجوالن إلى تفجير انتحاري بسيارة أسفرت عن 

 

، مخاوف ضرحقالوا: بسبب االقتتال في قرية ال، علقوا على املوضوع على صفحتهم الخاصة و الدروز في إسرائيلالقّيمون على صفحة، 

 ضر إلى الدخول إلى الجوالن. الجيش اإلسرائيلي يغل  محيط قرية الغجر. حز إلى الجوالن أو محاولة دروز الفي وصول اعداد من الدرو 
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سرائيلي بالدفاع عن الدروز ، عل  وقال: خطوة جيدة تقوم بها الدولة وجيش الدفاع اإل نحمان شايعضو الكنيست والعسكري الساب ، 

 ضر، تحالف الدم بيننا غير مقني على الكالم فقط. حفي ال

 

ضرًرا في بوابة امنّية بالقرب من السياج  أحدثوا، غردوا وقالوا: مواطنون من الدروز جيش الدفاع اإلسرائيليالقّيمون على صفحة، 

 . قواتنا اعادتهم. سوريةاشخاص قطعوا القوابة إلى  1.. قرابة سوريةالحدودي على الحدود مع 

 

في ذات السياق: مواطنون من الدروز اقتحموا القوابة الحدودية لالنضمام إلى  ، علقت وقالت بدورهااستي بارالناشطة االفتراضّية، 

 االقتتال. 
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جندًيا من جنود بشار )اغلبهم من الدروز(  1.، عل  وقال على الفيسقوك: على االقل ، د. غاي بخور الصحافي املختص في الشأن العربي

نة شمالي هضقة الجوالن. كالعادة، بشار يستغلهم كطعم بشري للحفاظ على حكمه، وهم يقومون بتأدية هذا قتلوا على يد املتمردين الُس 

كر أنهم اعداء خطرون، حلفاء حزب هللا، ايران وامليلشيات الشيعية ضدنا. أي درزي يقوم بقطع الواجب املخصص لهم. 
ّ
علينا أن نتذ

 إسرائيل غير مسؤولة عنه بتاًتا، ولن يتم سماع اي ادعاءات. الحدود لالنضمام لالقتتال يجب التوضيح له أّن 

 

، عل  بدوره وقال: عشرات الدروز اقتحموا الشريط الحدودّي، عشرة قاموا بالهرب يوس ي يهوشعالصحافي املختص في الشأن العسكري، 

 وبعد مطاردة تم ارجاعهم.  سوريةإلى 

 

نشروا فيديو يوضح التطورات في الجوالن وعلقوا بالقول: مئات الدروز  على الشريط ، شاي الباز -اسود اليمينالقّيمون على صفحة، 

 الحدودّي.
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 استقالة وهروب سعد الدين الحريرّي:  .3

بشكل اولّي، بالتطورات الحاصلة في لقنان بعد أن قّدم رئيس الحكومة اللقنانّي، سعد  ،مساء السبت، انشغل العالم االفتراض ي اإلسرائيلي

 حريري استقالته من منصقه. الدين ال

وأكد رئيس الوزراء اللقناني، السبت، إعالن استقالته من رئاسة الحكومة اللقنانية، خشيته من التعرض لالغتيال، وقال: ملست ما يحاك 

 .سًرا الستهداف حياتي

 ووصف الحريري في خطاب متلفز، األجواء الراهنة بأنها "تشقه ما كان عليه الحال ققيل اغتيال رفي  الحريري.

وأعلن الحريري، استقالته، السبت، مشيرا إلى أن "إليران رغقة جامحة في تدمير العالم العربي"، متوعدا بأن "أيدي إيران في املنطقة 

 ستقطع".

قيل على رفضه "استخدام سالح حزب هللا ضد اللقنانيين والسوريين"، مشيًرا إلى أن "تدخل حزب هللا تسبب وشدد رئيس الوزراء املست

 لنا بمشكالت مع محيطنا العربي".

تصريحات الحريري بمثابة برهان على املخاوف التي تشير إليها اسرائيل طوال الوقت من تعاظم قوة  العالم االفتراض ي اإلسرائيليواعتبر 

 في املنطقة.  إيران

على التوتير، قال: استقالة الحريري وتصريحاته يجب أن توقظ املجتمع الدولي وتدفع إلى اتخاذ خطوات ضد الهجوم  ففي تعلي  لنتنياهو 

 إلى لقنان الثانية.  سوريةاإليرانّي، الذي يحاول تحويل 

 

، عل  وقال في السياق: لقنان= حزب هللا. حزب هللا= ايران. لقنان= ايران. ايران تشكل خطًرا على افيغدور ليبرمانوزير األمن اإلسرائيلي، 

 العالم. سعد الحريري اثبت ذلك اليوم. نقطة. 

 

ئي استقالة الحريري تؤكد ادعا، قالت بدورها مغردة: ، تسبي لفنيعضو الكنيست املقربة من ملف املفاوضات مع العالم العربي سابًقا

حماس وحزب هللا. عليهم أن يختاروا ما بين الرصاص أو مغلفات -، علينا أن نمنع املنظمات اإلرهابية من خوض االنتخابات2111منذ عام 

 التصويت. 
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، عل  وقال: استقالة الحريري تؤكد على موقف إسرائيل أنه يجب الفصل ما يئير البيدعضو الكنيست زعيم حزب "هنالك مستققل"، 

 بين لقنان وحزب هللا. 

 

الح آخر في سوجود مل ت، قالت في تغريدة: الحريري يقدم استقالته؛ لن نحكسانيا سفتلوفاعضو الكنيست املطلعة على الشأن العربي، 

 س فقط سياس ي إنما عائلي. لقنان عدا سالح الجيش، نقطع يد ايران. الحساب لي

 

 . إيران، عل  وقال: لقنان، الحريري استقال. قريًقا عدة استقاالت في الشرق األوسط. السبب؛ موسيه بنيالصحافي، 

 

معلقة على الفيديو الذي انتشر سابًقا والحريري يحاول التحدث باللغة ، قالت شمريت مئيرالصحافّية املختصة في الشأن العربي، 

 اإلنجليزية: ال يوجد ما نقول، الحريري األبن كبر ويعرف اآلن قراءة النصوص التي كتقتها له السعودية. 
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خوف اإليراني، حزب هللا وال ، عل  وقال: الحريري استقال، ال يخفي السبب؛ التدخلافي يسخاروفالصحافي املختص في الشأن العربي، 

 على حياته. 

 

 ، عل  وقال: عالمات للتصعيد ما بين إيران والسعودية. اورئيل ليفيالصحافي املختص في الشأن العربي ايًضا، 

 

، قال: العربية؛ ققل أيام أحقطت محاولة اغتيال لرئيس الحكومة اللقناني املستقيل سعد روعي قيسالصحافي املختص في الشأن العربي، 

 الحريري في لقنان. استكماال لحديثه. 

 

 ، تطرقوا للحدث وقالوا: دراما في لقنان؛ إيران وحزب هللا سيطروا على الدولة. صهيوني بالدمالقّيمون على صفحة، 

 رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن عن استقالته. في شقكة األخقار العربية نشروا عن مخاوفه في اغتياله على يد إيران وحزب هللا. 
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، علقت وقالت على الفيسقوك: رئيس الحكومة اللقناني استقال اثناء وجوده في السعودية؛ أينما روتي سيسوالناشطة االفتراضية، 

 رب. لن نققل أنه من لقنان يتم تهديد أمن املنطقة. تتواجد إيران هناك ح

 

، كتب على الفيسقوك: ليس من الصدفة أن رئيس الحكومة اللقناني أعلن عن استقالته أثناء يئير نافوتالناشط االفتراض ي املعروف، 

يره يران العمي  في الشأن اللقناني وتأثزيارته السعودية. الخطوة تأكد أّن االستقالة جاءت بتنسي  مع الجانب السعودي الغاضب لتدخل إ

ل في استغال يمس بها، رغم جهودي، إيران مستمرةه إيران في املنطقة سععليه. ايًضا تصريحات الحريري تؤكد ذلك؛ الظلم الذي تزر 

 لقنان. نعيش ذات األجواء التي حاطت املنطقة ققل اغتيال رفي  الحريري. 

هللا وقال أّن تصرفات التنظيم تضع لقنان في "مركز العاصفة". ما معنى وتداعيات استقالة الحريري،  الحريري ايًضا قام بالهجوم على حزب

 إلى زيادة التوتر بين إسرائيل ولقنان؟ ي جاءت في فترة غير مستقرة سياسياوكيف تؤثر على لقنان، وهل ستؤثر الخطوة الت
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