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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 

 .نشطاءال، و الصحافيينو  ،السياسيينصفحات على بشكل خاص النشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية التفاعل معها، وتركز 

بالتصعيد األمني على الجبهة الشتمالّية  السبت، شغل العالم االفتراض يانحيث  11.2.18-8.2.18 ما بين تمتدةالنشرة الحالّية الفترة امل غطيت

بيل ظهر السبت غارات  اسرائيل نفذت بعد أن ،إلسرائيل
ُ
اتلة ملق ةالسوري دفاعاتاسقاط الو  ،ةإسرائيلية على عدة مواقع في سوريق

إيرانية ها يدعي ان، اسقاط سالح الجو اإلسرائيلي لطائرة استطالع سوريةعلى  اإلسرائيلي هجومالسبق وكان واصابة طاقتمها.  F16إسرائيلية 

امين رئيس الحكومة، بني البعضاتهم اخترقت األجواء اإلسرائيلية وشكل هذا املوضوع شاغل االعالم املرئي واملستموع منذ السبت حيث 

العسكري لتصدير أزماته الداخلية، فيتما رأى البعض أن سرعة الرد بعد توجيه رسائل دبلوماسية إلى واشنطن  نتنياهو، باستعجال الرد

 وموسكو سابًقا بعدم الرغبة في التصعيد هي محاولة إسرائيلية للتهدئة وتعزيز ملنظومة دفاعها.

 قامتذة"، "شخصيات نافالذي قال ان  اإلسرائيلية، روني ألشيخاملفتش العام للشرطة سابقا لذلك انشغل العالم االفتراض ي بتصريحات 

باستخدام محققين خاصين للتحري عن ضباط الشرطة الذين يتولون التحقيق في ملفات الفساد املنسوبة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 

 وشن األخير على ألشيخ هجوًما غير مسبوق، معتبًرا تصريحاته "غريبة وكاذبة".
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 يشغل العالم االفتراض ي:  في الشمالالتصعيد األمني  .1

 ."الجبهة الشتمالّية"انشغل العالم االفتراض ي، السبت، وان كان ليس بكثافة كبيرة بسبب "يوم السبت"، بالتصعيد األمني على 

  قد وكانت إسرائيل
ُ
 فاعاتدأدعت إسرائيل أنها إيرانّية ادت إلى اسقاط ال سوريةعلى عدة مواقع في بيل ظهر السبت غارات إسرائيلية نفذت ق

 واصابة طاقتمها.  F16ملقاتلة إسرائيلية  ةالسوري

 قام الجيش اإلسرائيلي بإسقاطها.  ( ايرانّيةوجاء الرد اإلسرائيلي بعد أن اخترقت األجواء اإلسرائيلية طائرة مسيرة )بدون طيار

توجيه  عدبواتهم قسم من العالم االفتراض ي  نتنياهو، باستعجال الرد العسكري لتصدير أزماته الداخلية، فيتما رأى البعض أن سرعة الرد 

 .وتعزيز ملنظومة دفاعها بعدم الرغبة في التصعيد هي محاولة إسرائيلية للتهدئة سابًقا رسائل دبلوماسية إلى واشنطن وموسكو

الجيش.  ة من التشاورات مع وزير األمن وقائدلقتمت اليوم بسلسعلى الفيسبوك بعد انتهاء السبت:  نتنياهووضوع، قال وفي تعليقه على امل

 سياستنا واضحة تتماًما؛ إسرائيل ستدافع عن نفسها من أي هجوم ومن أي محاولة للتمس بسيادتها. 

قاط هذه و قام بإس. سالح الجسوريةسيرة إلى أجواء إسرائيل عن طريق ُم قامت بهذه التجربة اليوم. هي اخترقت سيادتنا، أدخلت طائرة  إيران

 مركز القيادة واملراقبة الذي قام بإرسال هذه الطائرة. الطائرة، وقصف 

 إسرائيل، ايًضا، قامت بقصف عنيف، لعدة أهداف ايرانّية وسورية التي تعتمل ضدنا. 

 حقنا وواجبنا أن ندافع عن أنفسنا ونستتمر بفعل ذلك لطاملا كان هنالك حاجة. وال تظنوا أننا سنتصرف غير ذلك. 

تحدثت قبل ساعة مع الرئيس الروس ي فالديتمير بوتين. كررت على مسامعه عن حقنا وواجبنا في الدفاع عن سيادتنا مقابل أي هجوم علينا 

 التنسيق األمني بين جيوشنا مستتمر.  من الجهة السورية. اتفقنا على أّن 

 كي، ريكس تيرلسون، عن التطورات في اليوم األخير وتطورات أخرى. ر يإلى ذلك، تحدثت مع وزير الخارجية األم

ة يمقابل أي هجوم علينا ومقابل أي محاوالت إيران إسرائيل نحو السالم، إال أننا مستتمرون في الدفاع عن ذاتنا بقوة هةمهم التوضيح، وج

 وفي أي مكان آخر.  سوريةللتتموضع عسكرًيا في 

 ساعة متواصلة.  24أتتمنى السالمة لطيارينا، والقوة لكل الطيارين األبطال الحامين لدولتنا 
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 على التوتير تسبي لفنيقالت عضو الكنيست،  بدورها،
ً
. على صباح اليوم : حدث قاس، وداعتمة موقف إسرائيل العسكرّي )الحركة(، مغردة

الم سإيران وحلفائها املعرفة أّن اسرائيل موحدة في الدفاع عن حدودها وأمنها. اعتتمد على جيش الدفاع في عتمله بالدفاع عن دولة إسرائيل. ال

 للتمصابين وسبت هادئ لسكان شتمالّي البالد. 

 

: الهجوم في ، عضو كنيست عن املعسكر الصهيوني، علقت على املوضوع وقاشيلي يحموفيتش
ً
ي مكانه. من وف اكان ضروريّ  سوريةلت مغردة

رق تتماًما . لكن رئيس الحكومة، والغاانه ال عالقة بين ما حدث والتحقيقاتبأننا نكتفي بإسقاط مسيرة ايرانّية. ال شك لدّي  االعتقادالسذاجة 

 ي وضع أمني حساس كهذا. دارة الدولة فال غير أهل اآلن  في التحقيقات، ويحارب الشرطة من أجل براءته،

 

بعد فترة من التحذيرات اإلسرائيلية من ، رئيس جهاز االستخبارات العسكرّية )أمان( سابًقا، غرد ايًضا في السياق وقال: عاموس يدلين

ه ليس لها أي حرية بالتحرك سوريةتتمحورها في 
ّ
، ايران تفتعل حدث تحٍد إلسرائيل بواسطة طائرة مسيرة، تحاول بذلك أن تخبر إسرائيل أن

اسقطوا طائرة اسرائيلية على ما يبدو داخل . السوريون اايراني ا. اسرائيل اسقطت الطائرة املسيرة وهاجتمت للتمرة األولى موقعسوريةفي 

 إسرائيل. 

 

، صحافية يسارية معروفة، كتبت وعلقت في السياق: التفكير العسكري املتوسط في إسرائيل غبي حد اإلحباط. اذا ما دخلت ياعيل جفيرتس

 طائرة مسيرة ايرانية إلى اسرائيل، اال يكفي اسقاطها، ايتوجب علينا أن نهاجم مواقع أخرى حتى ال نظهر بتمظهر األغبياء. 
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أن تصعيدنا يدفع إلى تصعيد الطرف اآلخر، والذي سيدفعك بسبب غبائك إلى  االعتبارون األخذ بعين او بكلتمات أخرى، اعلينا ان نصّعد، د

 التصعيد. 

 

: القائد تومر بار، من سالح الجو، تحدث صباح اليوم عن األحداث؛ "هذا ، صحافي في غالي تساهل، علق على املوضوع وقال مغرًدانوعم أمير

فجًرا شخصت مجسات سالح الجو طائرة ايرانية مسيرة تقطع طريقها إلى اسرائيل، الطائرة اقتحتمت الحدود  4الصباح، وقريبا من الساعة الـ 

 . افعال، انتظرنا والحًقا قتمنا بإسقاطه

 

القائد تومر بار، من سالح الجو، تحدث صباح اليوم عن األحداث؛ "هذا صحافي عسكري معروف، كتب وعلق في السياق: ، يوس ي ملمان

فجًرا شخصت مجسات سالح الجو طائرة ايرانية مسيرة تقطع طريقها إلى اسرائيل، الطائرة اقتحتمت الحدود  4الصباح، وقريبا من الساعة الـ 

 . افعال، انتظرنا والحًقا قتمنا بإسقاطه

 

يعتملون  سخيفة، اإليرانيون  -، صحافي، غرد وقال: وزارة الخارجية اإليرانّية؛ االدعاء أن اسرائيل اسقطت طائرة ايرانية مسيرةيوتام لخوبسكي

 قد ولى.  سورية. مصدر ايراني مطلع قال للجزيرة أن زمن الهجوم اإلسرائيلي في سوريةفقط كتمستشار لجيش األسد في 

 

 حلّي؟كانت من انتاج م سوريةوالطائرات التي هاجتمت في : طائرة مسيرة ايرانية، مسخرة. منتقًدا ، قال، محاضر ومخرج سينتمائيعيدان لنداو



6 
 

 

ايرانية على حدودنا الشتمالّية، وهذا يحدث ي وردية نتنياهو، لكن في  -، صحافي، قال في السياق: قاعدة الطائرات الروسيةتسفي هندلر

 ا هلل أن هنالك فيسبوك. حتمًد منشوره في الفيسبوك سيتهم سوروس أو صندوق إسرائيل الجديد وما إلى ذلك. 

 

 ". هذا س يء لقوة الردع. 16باملعادلة اسقاط طائرة مسيرة مقابل مقاتلة "اف  ، صحافي عسكري، قال: اسرائيل لن تقبليوس ي يهوشوع

 

لقاءات ما بين بوتين ونتنياهو وبعدها قصف إسرائيلي ضد مواقع إيرانية في ، صحافي عسكري، قال: في األسبوعين االخيرين؛ الون بن دافيد

 بعد.  تهطورات صباح اليوم. والتي لم تنهذا اإلطار الذي يجب من خالله قراءة الت. الكابينت اإلسرائيلي محتلن ويتواجد شتمالي البالد. سورية

 

، صحافية معروفة، كتبت وعلقت بالقول: النشرة املركزية ساخنة بدون حتى الطائرة اإليرانية املسيرة؛ أماه درجة الحرارة في كيرن هدار

 . 4وفي باريس فقط  25الشتمال 
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 نتنياهو ضد قائد الشرطة، والعالم االفتراض ي يعلق:  .2

اتهم، هذا األسبوع، املفتش العام للشرطة اإلسرائيلية، روني ألشيخ، من وصفهم بـ"شخصيات نافذة"، باستخدام محققين خاصين للتحري 

ًرا لشيخ هجوًما غير مسبوق، معتبنتنياهو، وشن األخير على أفي ملفات الفساد املنسوبة ل عن ضباط الشرطة الذين يتولون التحقيق

 تصريحاته "غريبة وكاذبة".

 وانعكس هذا الهجوم على العالم االفتراض ي الذي انتقد بشدة تصريحات رئيس الحكومة دعتًما ملبدأ الشفافية واإلدارة السليتمة. 

لين ، مع مسؤو هذا األسبوع ايًضاجلسة، وتزامن الهجوم الحاد الذي شنه رئيس الحكومة على املفتش العام للشرطة، بعد أن عقد ألشيخ 

 اكبار في الشرطة لبحث رفع توصيات إلى النيابة العامة بتقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو بشبه الفساد، في إطار التحقيق بتما يعرف إعالميً 

 ائيلية.اإلسر  12 القناة الـ، وفي أعقاب مقابلة أجراها ألشيخ مع قريًبا"، واملتوقع أن تصدر 1000بـ"امللف 

يس والكاذب كأن رئ عقول املغير التلتميح  إلىصادم الكشف أن القائد العام يعود كتب معلًقا على تصريحات الشيخ ومهاجتًما:  نتنياهو   

 يحققون معه.  بعث محققين خاصين ضد ضباط شرطة  الحكومة نتنياهو

ى ريطتمان، كأن رئيس الحكومة كان شريكا بشكو لوالكاذب ليس أقل  عقول املغير التلتميح  إلىفيين اصادم الكشف أنه هو أيضا عاد أمام صح

 خصوص التحرش الجنس ي.بضابطة الشرطة ضد ريطتمان 

 ورة التوصيات ضده؟لبكيف يتمكن أن ريطتمان يقف على رأس الوحدة التي تحقق مع رئيس الحكومة وتشترك شخصيا ل

كهذه عن رئيس الحكومة يستطيعون أن يحققوا معه  غير معقولة الكيف أن الناس الذين يقولون أقوايسأل نفسه  طبيعيكل إنسان 

 بتموضوعية وأن يوصوا بشأنه بدون انحياز؟

 خصوص نتنياهو.بظل كبير ألقي هذا املساء على تحقيقات الشرطة وتوصياتها 

 عث محققين. بموضوعيا وسريعا على االدعاء أن رئيس الحكومة تحقيقا  افوًر ا، التي تتطلب تلتميحات القائد العام شديدة جًد 

 يجب استخالص النتائج امللتزمة بخصوص شكل إدارة التحقيق وبلورة الوصايا ضد رئيس الحكومة. ال وجود لهذا،وبعد أن يتبين أن -
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د أكثر وجد فقط مقياس واحعلتًما أنه نفى أن هذه الصفحة تعود له: ي ،، بالرد وقال على التوتيرروني الشيخ ،رئيس األركانبدوره، اكتفى 

 من عدم رد الخير مقابل الخير وهو رد الشر مقابل الخير.  اسوءً 

 

حقيقا أدعو املستشار القضائي للحكومة أن يفتح ت، قالت مدافعة عن نتنياهو: الرياضة ورئيسة الوزراء بالنيابةوزيرة الثقافة و  ،ميري ريغيف

 .التي ملح لها القائد العام باملقابلة أمس دعاءاتصوص األ بخ

 

 لبيته. بعتمل لبيته، ليذه، قالت على الفيسبوك: ميريتس برئيسة حز  ،زهافا غلئون 
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عناوين مثل "رئيس الحكومة هاجم القائد العام للشرطة" تقص ربع الحقيقة. العنوان الدقيق هو "رئيس حكومة متهم بالرشوة هاجم القائد 

 العام للشرطة، لحظة قبل أن توص ي الشرطة بتقديم الئحة اتهام ضده بقضيتين مختلفتين".

للتمرة ال أدري كم ، الذي لم يهو إلى األسفل بدون أن يحاول جذب كل الدولة معه. كل لحظة يبقى باملنصب تلوث الحياة أثبت نتنياهو أمس، 

 العامة في إسرائيل.

 املستشار القضائي بشأنه. إقرارعلن عن عجز فوري إلى حين اتهام، على نتنياهو أن ي تقديم الئحةبت الشرطة إذا ما أوص

التصويت. بإذا لم يعتمل ذلك، يجب على املعارضة أن تقاطع كل النقاشات في الهيئة العامة وكل نقاش مع رئيس الحكومة، وأن تشارك فقط 

، لكن هؤالء أثبتوا باألشهر األخيرة أنهم يفضلون رئيس حكومة  مبتز على رئيس حكومة كنت أتوقع أن الطلب هذا يصل أوال من أحزاب االئتالف

 هذا القدر كبير أحيانا هو أنه يقف على أكتاف أقزام.بنظيف الكفين. السبب الوحيد الذي يبدو نتنياهو 

لى اليسار، واإلصالحيين، وعلى العرب على توصيات الشرطة" وعلى اإلعالم، وعلى حراس العتبات، وسلطة القانون، وع إذا "ألقي ظل

 الصندوق الجديد، وجورج سوروس وعلى الدولة كلها، هذا ال يزال ظال كبيرا لشخص صغير.املتدفقين، و 

 

يريد أن  –هذا ما لدي قوله لرئيس الحكومة، بدل أن يتعامل مع األدلة ، قالت معلقة: عضوة كنيست عن املعسكر الصهيوني ،تسيبي ليفني

 ، هذا لم يبدأ باألمس. شاركوا!الالشرطة بتمنهجية. و يهدم 
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، لكن مزعجة" اهعوفدع قائد عام الشرطة ببرنامج "املقابلة التي ُبثت باألمس م" على الفيسبوك علقوا بالقول: طريقناالقيتمون على صفحة "

 أكثر رد رئيس الشرطة على املقابلة. مزعج

والدفاع عن ديتمقراطيتنا. ليس بالسهل يخرج قائد الشرطة ملقابلة تلفزيونية ويقول أن أمام تهجتمات الشيخ العب حيادي شأنه سلطة القانون 

جبر هو ورجال الشرطة اآلخر الجهاز السياس ي على الشر 
ُ
 ن أن يعضوا شفاههم.و طة، أ

تركين بتحقيقات رئيس الذين كانوا مش 443ليس بسهولة يقول قائد الشرطة أن محققين خاصين جتمعوا معلومات عن محققي الهاف 

 هجوم عليه.بسهولة خرج رئيس الحكومة بالحكومة، لكن هكذا 

 تمن يقف على رأسها.بالشرطة و بالغالبية املعتدلة تقف إلى جانب الشرطة، أثق 

 اإلستقامة والفحص املتعتمق هتما الطريق للعدل والدفاع عن إسرائيل. 

 نقف اليوم مع القائد العام والشرطة.

 

 .غير حقيقي.. تحول ليكون "القائد للدولة" غير معقول ، علق وقال في السياق: شرطة لوي دي بينسالناشط االفتراض ي، 
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املعلومات الدرامي من ملفات تحقيق حساسة، (، قائد عام شرطة الذي يثرثر ويخربش مثل تاجر ويسرب خالفا لقانون 1بدولة صحيحة )

ر إلى البيت خالل  ّيِّ
ُ
ساعة. عندنا، الهدف يبرر الواسطة، لذلك  24وهذا أيام معدودة قبل تلخيص التحقيقات  بتملفات رئيس الحكومة، كان ط

 .مقدسةغالبية وسائل اإلعالم تعرض أقوال الشيخ كأقوال 

ن رجاله  أيعن محققين خاصين تم استئجارهم على يد نتنياهو و/ أو غير معقولة دعاءات ، قائد عام شرطة يختلق إ(2بدولة صحيحة ) مِّ

ساعة. بدولة  24التحقيقات بتملفات نتنياهو، بدون أن يكون بيديه ولو طرف دليل، لطار من منصبه خالل  ،حسب قوله ،بهدف تشويش

 ل من كل مسؤولية بتملفات نتنياهو.لكان ُعز ريطتمان الذي أدلى بادعاءات مشابهة  اللواءصحيحة، أيضا 

 

تمة في قضايا صغيرة ،طالي ليبمان ِّ
ّ
، عضو قيقةحبرنامج ببعد املقابلة مع القائد العام للشرطة رئيس األركان روني الشيخ أمس ، قالت: ُمَحك

 الكنيست دودي أمسالم ال يفاجئ ويهاجم هذا الصباح القائد العام.

 ويخرجون للهجوم. مألوفاستماع الحقيقة، يتخذون تكتيكا معروفا و  سياسة معروفة، عندما ال يكون مريحا

خرى متمجدة من حزبهم، معتادون أن يسيطروا على الناس، أصحاب أأمسالم بالضبط كالقديس املعذب بيبي نتنياهو وبعض شخصيات 

الذين فعال هم  ،وحتى خطيرة وعنيفة بلطجةطريقة أخرى أو يتكلم غير ذلك، بدون تتمييز. طريقهم الوحيدة هي طريق بالوظائف أو بتمن يفكر 

 الكنيست.بالسالح  ،لكي يبقى على الكرس يؤخرة يزرعون كراهية وفوض ى كي يضروا. الهدف واضح: الحفاظ على امل

 أن نقوي القائد العام الذي يعتمل عتمال متمتازا بدون سياسة ودون خوف ومن عقيدة وإخالص لوظيفته ورسالته! بكلنا يج

 اسطبالت، ليس أقل من ذلك.تنظيف 
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بعد  من الصعب االنتقال لجدول األعتمال، قال: ي النيابة في محكتمة العدل العلياف اقاضيتمة الصلح و كفي مح اكان قاضي ،يئير ميخائيل بن

 تهجم رئيس الحكومة الجامح على القائد العام للشرطة.

مهتمين: القائد العام وشرطة إسرائيل يعتملون لتطبيق القانون من قوة القانون، في حين رئيس  تذكر تفصيلين ليسا غير بعد الكل، يجب

 القانون. بيقيحبط تطحكومة إسرائيل يستغل مركزه ويهاجم شرطة إسرائيل كي 

 حات جنائية.مع ذلك، هذه مصارعة معروفة من كثير من سا

 

العتمل بقى أذا إجيدا حسب رأيي ما كان يجب أن يتقابل الشيخ بتموضوع تحقيقات نتنياهو ويعتمل ، قال: في املحكتمة العليا قاض ،بخور دافيد

 .لجهاز القضاء وليس لإلعالم

 

 من يحقق مع روني الشيخ؟، ناشط افتراض ي، قال: موشيه إيفيرغان

، أسقطت ديان الشيخ بسلة 3000إلعطاء شهادة بقضية يالنة ديان أن الشيخ سرب لهم أن نتنياهو سُيدعى إلة كشفت بمن خالل مقا

 .أغلقت عليهالقتمامة، هي 

 قبل عدد من األسابيع. 2اآلن واضح من أين عرفوا هذا، فقط بقناة 

 القائد العام هو املسرب، خزي وعار.
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ه للخبر الذي كشفته بشأن مخالفات البناء التي ، قال: "1موقع "نيوز  بصحفي وصاح، يوآف يتسحاك مدهش، مفاجئ، القائد العام موجَّ

ت، حول بيت ميني يتسحاك، أنا صورت، وأنا نشر  تجولتمحققون خاصون. أنا سافرت و  أطلقهانفذها ميني يتسحاك. على هذا بنى تهم كاذبة 

 محققون خاصون؟ ال وال، كم من الهراء بدماغ الشيخ الثاقب.

 

س في يأستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية، رئيس مدرسة الحكومة والسياسة في جامعة تل أبيب وعضو هيئة التدر  ،يوس ي شاين

األخيرة أنا أقرأ وأستمع تقارير اإلعالم عن فشالت واضحة للقائد العام روني الشيخ. عرفت روني  ماأليافي ، قال: جامعة جورج تاون في واشنطن

م سليم، صعب علي أن أوافق مع التهجتمات اإلعالميةت كطالب وإنسان استثنائيقبل سنوا
ُ
ي الت . روني إنسان متواضع، صاحب ُحك

 لى خادمي جتمهور مركزيين وأن تلغي بَنَفس كريه أشخاص نخبة يهبون حياتهم للرسالةتشهربروني كإنسان. امليل باإلعالم اإلسرائيلي التهجم ع

 مدمر. روني قوي وشجاع. و كهذا أو آخر ه من أجل الجتميع، بسبب خطأ

 

 ألصدقائي باليسار.، قال: ناشط يتميني وعالم آثار ،إعالمي ،شمعون ريكلين

 فضيحة مثل انخراط ريطتمان، وأنتم تسكتون.األمس هي بأنتم تعلتمون أن أقوال الشيخ 

 الكل حالل إلسقاط نتنياهو؟

 

ال أعرف ما إذا قال القائد العام الحقيقة بقصة املحققين وقال معلًقا: معلق سياس ي في صحيفة معاريف، كتب عدة كتب،  ،بن كاسبيت

 إذا احتجت أن أختار بين أن أصدق القائد العام الشيخ أو رئيس الحكومة نتنياهو، لن تكون معضلة.شكل عام بالخاصين. نعم أعرف 
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