
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل

 نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل اإلعالم الجديد في إسرائيل

        

 

 إعداد: خلود مصالحة

 

 22.11.2018: التاريخ

 



2 
 

 

 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 

 فتراض ّي عدد من املواضيع وهي:حيث شغل العالم اال  21.11.18-18.11.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 منصب وزير األمن.  توليعالنه إخطاب نتنياهو و  .1

 خطاب بينت وشاكيد رًدا على خطاب نتنياهو.  .2

 Airbnbر شركة يًضا على قراأو بشكل عام، حملت تحريًضا على الفلسطيني  فتراض ّي والتينشرة أهم املنشورات في العالم اال إلى ذلك، رصدت ال

 ات عن موقعها الخاص. يجار في املستوطنعن إزالة إعالنات لشقق سكنية لال  والتي أعلنت
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 خطاب نتنياهو  .1

يس األمن افيغدور ليبرمان )إسرائيل بيتنا(، أعلن رئ يروالتي خلفتها استقالة وز  ،ة في إسرائيلونظًرا للتطورات السياسيّ  ،في خطاٍب خاص

دول عالوزراء، بنيامين نتنياهو، مساء األحد، االحتفاظ بحقيبة األمن لنفسه، وذلك بعد تعثر مشاوراته مع قادة أحزاب االئتالف إلقناعهم بال

 عن قرارهم الذهاب إلى انتخابات مبكرة للكنيست.

االنتخابات"، إلى إنقاذ حكومته عبر تحميل رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت املسؤولية عن  وسعى نتنياهو، من خالل خطاب "إال

 تفكيك حكومة اليمين، واختار تغليب الخطاب األمني والتلويح بفزاعة األمن على السجال السياس ي.

ون رد بينت يًضا ماذا سيكأمحلال  ،يلّي، والذي تناوله من عدة جوانبفتراض ّي اإلسرائتفاعال كبيًرا جًدا في العالم اال والقى الخطاب، بحد ذاته، 

 وأّن األخير أعلن عن عقد مؤتمر صح
ً
 صباًحا.  10:00في، يوم اإلثنين الساعة الـ اعليه، خاصة

 الخطاب كامال على الفيسبوك، وأكتفى بالكتابة:نتنياهوونشر 

 اليكم الخطاب الذي قدمته مساء اليوم في تل ابيب. . أعدائنااألمن لضمان تغلبنا على استلمت اليوم منصب وزير 

 

 وشدد على ما جاء في الخطاب:  نتنياهووفي منشور آخرـ أوضح 

  وهنالك الكثير من العمل من أجل أمن دولتنا. ،االنتخابات حتىلدينا سنة كاملة أخرى 

 لحصد اال  سكان إسرائيليتوقع مّنأ 
ً
 إلسرائيل. مهمة وإنجازات ،كبيرةنجاحات أخرى ستمرار سوية
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 ، على الخطاب وكتب: سياحة وعضو كنيست من حزب الليكودوزير ال ،يريف ليفينبدوره، علق 

 سقاط حكومة يمين. إيمكن  الاالستمرار والعمل. املسؤولية تحتم 

 

 كتبت: فوالرياضة، كنيست من الليكود، وزيرة الثقافة  عضو ،ميري ريغيفأما 

 قلبه. منتكلم في الخطاب رئيس الحكومة 

 نحو السياسة. أمن إسرائيل ومواطنيها وليس  نحوهتمامه ا يصب جل  مسؤوال اهكذا يبدو قائًد 

 سقاط حكومة اليمين هذه.إذا ما حالوا إ أعضاء في االئتالف، تام، من قبل عدم مسؤولية ، هذا ُيعدفي الواقع

 تمنى أن ينتصر املنطق وليس املصلحة الشخصّية. أ
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 إياه دعاية ومعترضة 
ً
كر ن كديما في املعسكنيست م عضوو رئيسة املعارضة في الكنيست،  ،تسيبي ليفنينتخابًية، كتبت اعلى الخطاب ومعتبرة

 :الصهيوني، على الفيسبوك

 ال تنسوا هذا الخطاب. أنتخابّية، عليكم يحّضر نتنياهو للدعاية اال عندما 

 

 :كنيست من حزب ميرتس، كتبت عضو ،تمار زاندبيرغ

 تهكم وتالعب باألمن. 

عتبارات ال  ، تم تعينهعديم التجربة واملسؤولية ا. أنسانلهذا املنصب الحساس امتهكم افقط، عين بيبي أنسان ونصف قبل عامّين

 . سياسّية

عليك . ياسّيةس. إرث نتنياهو: تحويل كل جزء في حياتنا إلى تجارة نتخابّيةيتم استغالله للدعاية اال  احتى اليوم يعد ملف األمن ملف

 اإلستقالة. 
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 :، كتب وعلقنائب رئيس الكنيستو  ، عضو كنيست من املعسكر الصهيونييوئيل حسون 

ت متناع عن الذهاب إلى االنتخابايحاول اال اعر الجمهور"، لذلك فهو ال يوجد أفضل من رئيس الحكومة، نتنياهو، في تشخيص "مش

 وهو يعرف ملاذا.

 . سجلوا.2019نتنياهو لن يكون رئيس حكومة بعد انتخابات 

 

 كتب: رئيس االئتالف، و  ، عضو كنيست من حزب الليكوددافيد أمسالم

 إنجازات رائعة.  الدولة إلى انتخابات. هذه حكومة يمين ممتازة تحملللذهاب بال يوجد أي معنى 

 بهدف كسب مزيد من األصوات، واليوم يهدد مقابل الحصول  آخر اوزير  هينثالثة ي كل شهرين أو لهذه النقطة،  نفتالي بينت أوصلنا

 على ملف األمن. 

 أقتلت وورثت؟   

 

 :كتبعضو كنيست من البيت اليهودي،  ،بتسيلئيل سموتريتش

 منع إسقاط الحكومة اليوم.  رئيس الحكومة يستطيع
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 . في العمل سوية لعدة أشهر اضافية انتخابات غير ضرورية في هذا الوقت واإلتاحة للحكومة االستمرارإجراء بالتأكيد يمكن منع 

 .1999 -و 1992دة إلى أخطاء عام األخيرة إلنقاذ حكومة اليمين وعدم العو  هفرصت ساعة القريبة هي 12ـ ال

 

 :املعلق السياس ي لشركة األخبار في القناة الثانية، علق وكتب ،غلعميت سي

يًضا أنجح بمنع الذهاب إلى انتخابات و  ار. في خطاب واحدآذانتخابات في الذهاب إلى أو  نتنياهو أمام معضلة: منح ملف األمن لبينت

 دون منح بينت ملف األمن. 

 

 ، مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت العسكري، علق وكتب: أيتمار إيتخنير

مع انضمام كديما برئاسة شاؤول موفاز  2012أيار  8على نمط ما حدث في  ،معجزة تمنع الذهاب النتخابات حدوث نتنياهو على يبني

ن أيلول نتخابات ماال  في حينهجل إجراء أ قديم االنتخابات بالقراءة األولى،بعد أن مر اقتراح القانون بحل الكنيست وت ،للحكومة

 .2013 ثانيالكانون  22إلى  2012

 

 ، مدير شركة إعالم وعالقات عامة معروفة جًدا، كتب: ران راهاف

ه، وكأنه ءبتوقيفهم، جميعهم، بما يشمل شركارغبت بتنفيذ عملية عسكرية في غزة، في حين أّن نتنياهو قام غريب أّن أحزاب اليسار 

 شخص راشد ومسؤول، حتى لو أن املوضوع كان سيكلفه الذهاب إلى االنتخابات. 

 اآلن والجهاز األمني غير مستعد لذلك بعد. التفكير بانتخابات من املؤسف 
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 سياسًيا إلذاعة الجيش، كتب: ا، صحعيدو بنباجي
ً
 في عمل مراسال

 الحل األفضل عن البقاء في الحكومة. تزال ستقالة بينت ال ا لكن ، بينت، نتنياهو أحبط مساعي في الواقعاألخير لليوم: 

از لن تكون له بعد أي مكانة في الجه، فبصمت (بتد جندي املفي الجيش لل )وهو حفل إهانة علني "حفل اإلهانة" تقبل بينتإذا 

 السياس ي. 

أو بعدها بعدة أشهر  2019على أنه زائف، علًما أنه الفرق جًدا ال معنى له بين انتخابات في آذار لبينت ديد كل ته مع التعامل سيتم

 بتاريخ مريح لنتنياهو. 

 

 علق ومراسل ملوقع واينت االخباري، كتب وقال: م ،أتيال سومفالبي

 كحلون بيبي كامل حرية التصرف بالتعيينات أو الذهاب إلى انتخابات. يمنح 

 

 :، علق وكتبفي في صحيفة "معاريف األسبوعية"اصح ،كاسبيتبين 

 ال يستغلون السياسة لصالح األمن )يستغلون األمن لصالح السياسة(. 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطاب بينت وشاكيد .2

في، امؤتمر صح بعقد يليت شاكيد )وزيرة القضاء(،قام كل من وزراء البيت اليهودي، نفتالي بينت )وزير التعليم(، وا ،ورًدا على خطاب نتنياهو 

 ستقالة. الوضع األمني الحالي ال يسمح باال علنا من خالله عن عدم استقالتهما من الحكومة بإدعاء أّن أيوم اإلثنين، 

ي بعض ف فتراض ّي اإلسرائيلي بشكل كبير جًدا بهذا الخطاب محاوال تحليله من عدة جوانب، حيث القى الخطاب تأييًدانشغل العالم اال ايًضا أو 

 فتراضيين اعتبروا الخطاب خضوًعا إلمالءات نتنياهو. ااألحيان وهجوًما من قبل 

 بنشر الخطاب كامال على صفحتها على الفيسبوك حيث أوضحت:  شاكيدوقامت 

 خطابي الكامل، من اإلعالن املشترك مع رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت: 

 نكسار كبير، على املستوى الشخص ّي والقومّي، وأدى إلى زعزعة للثقة بيني وبين السياسة بشكل تام. اقصتي بدأت ب

الليكود، يقود دولة إسرائيل إلى عاًما، بعدما شاهدت أّن رئيس الحكومة في حينه، أرئيل شارون، والذي يترأس  14، قبل 2004عام 

 أنه حان الوقت للقيام بعمل مضاد. مكنة غير مرغوب بها، قررت أّن أقوم بمواجهته، و أ
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في الليكود، شمرت عن سواعدي وبدأت بالتواصل مع أعضاء الحزب. آمنت وبشدة بقوة الشعب. آمنت أّن شعب إسرائيل  كعضو

تعلق بخطة ستفتاء الذي ينحجنا بالتأثير، شارون خسر في اال نفصال ت. وللتذكير، نحن، معارضو خطة اال رافض للكارثة التي حصل

 دعى أنه سيحترم النتائج،إال أنه قام بالدوس على رغبة الجمهور الذي انتخبه، وقام بأكبر خطأ في تاريخ اليهودية املتجددة. انفصال و اال 

هنا في الكنيست، وأهمهم هو بنيامين نتنياهو والذي يدعي أنه من  ن زالو ينفصال ال لذكر، أّن عدًدا من مؤيدي خطة اال والجدير با

 اليمين. 

 2006أّن قمت بالقفز إلى مياه العمل الجماهيرّي، ألنه لم يكن هنالك أي مجال للعودة للوراء، قررت أنني هنا ألبقى. عام بعد 
ً
، سوية

 ، خدمت بإخالص بنيامين نتنياهو في املعارضة ملدة عام ونصف. مع نفتالي بينت

مقعًدا. هذا ليس سًرا أّن نتنياهو لم يرغب بنا في  12اليهودي بـ ، قررنا الدخول إلى املياه. بعد االنتخابات فاز البيت 2013عام 

ولوجية يديلوجّي، هذا ألن الشريك الطبيعي يقاس بداية بالقّيم األ يو الحكومة التي قام بتشكيلها، رغم أننا شركاء على املستوى اإليد

نا أنه ال يوجد شريك أفضل مّنا لحكومة الليكود، املشتركة، بالجواب على السؤال ما هي مصلحة الدولة بعينيه. لسذاجتنا، اعتقد

 لكن على ما يبدو عشنا في وهم. اضطررنا إلى عقد اتفاق مع يائير البيد، شراكة لو لم تكن لبقي البيت اليهودي في صفوف املعارضة. 

ال  سيشغل منصب وزير األمن، ، رئيس حكومة إسرائيل، أتفق مع نفتالي بينت على أنه وفي الحكومة القادمة2015في انتخابات عام 

، بعد صدقهأهم، على األقل هذا ما أرغب أّن ك اللحظة آمن نتنياهو أن نفتالي بينت يستحق هذا املنصب امللشك لدي أنه في ت

رئيس الحكومة بخرق االتفاق، ونفتالي بينت، ممثل قام مقاعد،  8القوة السياسية للحزب إلى  خاللهااالنتخابات، والتي ضعفت 

 جمهور الحقيقي، حصل على حقيبة التعليم وقام بإصالحات يمكن اعتبارها معجزة في فترة توليه املنصب. ال

مهمة موكلة من قبل الجمهور، نؤمن أّن السياسة جسام غريبة، نرى في السياسة رسالة أنا وبينت وبقية أعضاء الحزب أف، اعتر 

 آلية لتحقيق سياسة معينة ولخدمة الجمهور. 

بعد أّن قام ليبرمان بخطوة، العديد أبدى امتعاًضا بأّن هذه الخطوة بادر بتشجيعنا على تقديم استقالة في األيام األخيرة.  ير الكثقام 

 ة كبيرة علىي أّن أخذل هذه األصوات، نحن رسل من قبل الجمهور ونحمل مسؤولينإليها ليبرمان وكسب ثقة الجمهور، ويؤسف

من هذه املسؤولية مطلًقا، لن نقوم بإتخاذ موقف سياس ّي للحفاظ على صورة الحزب، األمر الذي ن للهرب يأكتافنا، لسنا مستعد

 قد يعرض أمن إسرائيل القومي للخطر. 

ة وكما إعاد نفتالي بينت، هو الشخص األنسب لتولي منصب وزير األمن، من خالله يمكن بث روح جديدة للمنظومة األمنية،

 عدائنا. أنتصارات، األمر الذي سيخيف إسرائيل إلى مسار اال 

منية السياسة األ  للشرق األوسط هنالك قوانين خاصة، ولألسف إسرائيل قامت بتجاهل هذه القوانين وتبنت لها قوانين أخرى،

وال تقم  ،من التردد والتأتأة. عوًضا عن الجرأة اإلسرائيلية هنالك اليوم سياسة "اجلس ان تواجدت، فهي تبث نوعإاإلسرائيلية، و 

ن حل لغزة. عوًضا ع قناع أنه ال يوجد أيألوف، هنالك التعب واإلرهاق واالبتكار والتفكير خارج املاال بأي رد". عوًضا عن اإلبداع و 

 ستقالة املخزية لوزير األمن، والتي تعد هدية كبيرة لحماس. نتصار، كان هنالك اال الرغبة في اال 

صّية، يدنا عتبارات الشخ، لم نفكر للحظة باال شخص ّي، إال أننا فضلنا التصرف بمسؤوليةلربما قرارنا سيقوم باملس بنا بشكل 

 مهمة جًدا ولن نقوم بإنزالها عن املقود )الذي يحرك األمن(. 
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البيت اليهودي بتشكيل البوصلة القومية لهذه الحكومة، للمرة األولى يبدأ اليمين بقيادة هذه الدولة، قمنا بإنجازات هائلة  سيستمر

 سرائيل قريًبا. ال هذه اإلنجازات األمن القومي إل هنالك إنجازات سنقوم بها، أتمنى أّن تط تزالفي القضاء والتعليم، وال 

 

 :الخطاب تخاذال وغّرد، املستقيلوزير األمن  ،ليبرمان  بدوره، اعتبر 

 ملاذا فقدنا قوة الردع.  اآلن، يدرك الجميع

 

 : ، موضًحاوزير بال حقيبة وعضو كنيست عن الليكود، كتب بدوره ،تساحي هنغبي

 في الدقيقة األخيرة. بينت أنقذ نفسه

 تم محوهم عن الخارطة. ، تسوميت، هتحياه وموليديت، 99ونتنياهو في  92التي أسقطت شامير في  3األحزاب الـ 

 هذه اللحظة من مصير مشابه.في  ا"البيت اليهودي" نج
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 لفضاء، عضو كنيست عن حزب الليكود، كتب: وزير العلوم والتكنولوجيا وا ،أوفير أكونيس

 حكومة يمين! نايسقط النفتالي وأيليت، زمالئي على طاولة الحكومة، 

 وستمنحون نصًرا كبيًرا لكل أعدائنا. عديم املسؤولية،   ،إذا استقلتم اليوم ستنضمون إلى ليبرمان

 

 كنيست عن حزب الليكود، كتبت:  عليم، عضووزيرة الثقافة والت ،ميري ريغيف

 الوزيران بينيت وشاكيد قاما بعمل املتوقع منهما. 

 عضو كنيست. 61من  مكّون  مع ائتالف، مستمرون بالعمل من أجل مواطني إسرائيل
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 عسكر الصهيوني، كتب:في امل ، عضو كنيست من حزب العملغبايآفي 

 ،جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي، ورئيس الحكومة يرد عليه في منشور في التوتير وعلى النيابة العسكرية ض علىيحرّ  الوزير بينت

 رض الواقع. أالرد من املفترض أّن يكون على  علًما أّن 

 لوثوا األمن بالسياسة. السياسة ال تهم املواطنين، يهمهم األمن. يمكن تغيير ذلك. هذا يحصل في االنتخابات.

 

 كنيست من حزب العمل في املعسكر الصهيوني، علقت وكتبت:  ، عضوميراف ميخائيلي

  نفسه.  يكرر لن  ،هذا القدربكوزراء في وزارتين مركزيتين بتعيينهما في الحكومة،  االعوجاج الذي سمح أّن  وبينتشاكيد يعرف 

 .ديمقراطيالغير ان دولة كاملة نحو حكم الشريعة يجر  ،%6ل أقلية تصل إلى بمن ق  ممثالن وزيران 

 بينت وشاكيد على لعبة نتنياهو، لكن الجمهور سيرفض هذه األلعاب ويغيرهم قريًبا. وافق 

 

 علق وكتب: عضو كنيست من الليكود،  أبراهام نغوسا،

 وصحيًحا  يرة شاكيدوالوز  بينتالوزير  اتخذ
ً
 . قراًرا مسؤوال

 في هذا الوقت، دولة إسرائيل ليست بحاجة إلى انتخابات غير ضرورية. 
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صر مور كثيرة أخرى. انتأو  الجدد من اليهود، لدينا مهام كثيرة ومهمة علينا تنفيذها في مجال األمن، العالقات الخارجية، القادمون 

 العقل املستقيم.

 

 ، كتب: عضو كنيست من الليكود  ،يوآف كيش

 ئتالف. شاكيد على قرارهم بالحفاظ على اال الوزير بينت والوزيرة  يحيأ

 تهديدهم كان خاطًئا ومن الجيد أنهم عدلوا عن رأيهم. 

 

 :علق وكتبمن حزب الليكود، كنيست  وعض ،يهودا غليك

 أنه فهم األشياء الواضحة هذه. نفتالي بينت  أثبت، لحظة الحقيقةفي 

 

 :كتبعضو كنيست من حزب الليكود،  ،أمسالم دافيد

 تزازه. بيتم ا اداية الطريق ملا دخل للحكومة. نحن لسنا حزببملف األمن من ب لو رغب بينت

 

 إلنترنت، مراسلة سياسية في غلوبس، كتبت: فية، لديها يوميات مستقلة لألخبار على ااصح ،طال شنايدر

 أمام الكاميرا فقط. وما يقومون به اليوم استعراض، شاكيد وليبرمان هم أصدقاء التذكر أّن بينتطلوب من الجميع امل
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بعد االنتخابات  سيعملون ، عليه خالفهم كاذب، 2015قد ساعد شاكيد وبينت على الحصول على ملف القضاء عام  ليبرمانكان 

 مجدًدا.
ً
 سوية

 

 رئيس شركة مكان تل أبيب، ورئيس لشركات أخرى مهمة في اإلعالم، علق وكتب:  إيالن شيلواح،

 بيبي قلب شاكيد وبينت وكحلون ودرعي إلى مسخرة، هم أرادوا انتخابات واستمروا في مناصبهم بدون انتخابات. 

 

 ، كتب: 10السياس ي ألخبار القناة  في، املعلقاصح ،باراك رافيد

  هما.يبالتراجع لكلانتهى لكنه ليت شاكيد، االستقالل السياس ي لنفتالي بينت وأي يومهذا اليوم، كان من املمكن أن يكون 

ستوى غير ناضجين لقيادة بامل يزاالن وأنهما ال ،تقديرهم للرجلنتنياهو ومن  وشاكيد أنهما لم يتحررا من عقدة أثبت كل من بينت

 الوطني.

 

 لثانية ومنتج برامج في التلفزيون، كتب: مراسل سياس ي في القناة ا ،أودي سيغال

  هل التطورات األمنية تمنح نتنياهو املصداقية ملا يقدم عليه؟ شاكيد، السؤال الذي عليهم أن يجيبوا عليه:  قبل تصريح بينت

 ، كالهما أعضاء املجلس الوزاري. أعذار الكل رمان قال أّن بلي

 ال يوجد أي ش يء يعرفونه. مثير. إنهجميع املراسلين العسكريين في مؤتمر إيالت قول يهل يخادع نتنياهو؟ 
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 فتراض ي  التحريض في العالم ال  .3

فتراض ي اإلسرائيلي بالتطورات السياسية في إسرائيل، رصدت النشرة التالية أهم املنشورات لتي حملت تحريًضا إضافة إلى انشغال العالم اال 

 . 48على الفلسطيني ككل، سواًء في الضفة الغربية أو في غزة أو داخل الـ 

ة إعالنات الترويج لشقق محو كاف عن Airbnb، بعد أن أعلنت شركة BDSكما رصدت النشرة منشورات تحريضية على حركة املقاطعة، الـ 

 يجار في املستوطنات تضامًنا مع الشعب الفلسطيني. سكنية لال 

 على نواب التجمع في القائمة املشتركة، كتبت 
ً
 :على الفيسبوك كنيست من الليكود، وعض ،يركوبد. عنات ومحرضة

 ، لسبب ما، ال أحد يتحدث عنه!لك موضوعهنا

 يقاطعون الكنيست منذ أكثر من شهر! ،القائمة املشتركةأعضاء كتلة التجمع من 

 ئة.بسمعتها السيسيدة الخداع املعروفة  -شتياق لعضوي الكنيست زحالقة  وزعبياال يعني أنني بدأت أشعر بماذا حصل؟ هذا 

 دق" مثل الساعة في أول الشهر.ي؟ معاش أعضاء الكنيست "املخلصين" "يحصل واحزروا ماذا

 دة شهر. مالكنيست  ن على قانون القومية سوف يقاطعو  حتجاجاوكأعضاء كتلة "التجمع" صرحوا أنه  

 هانومنذ ذلك الوقت اختفت آثارها... لك  ،"لإلدالء بالقسم" للدولةكنيست جديدة، التي وصلت إلى الكنيست  إليهم، أضيفت عضو

 
ً
 كنيست... كعضو تتلقى معاشا

 يمولهم؟ سرائيلياإل  بنتخبي جمهور ال يصلون إلى مكان عملهم على مدار شهر وال يزال دافع الضرائهل هذا منطقي؟ كيف يصح أن م

 الوجود.ي فظري، ألنه ينكر حق دولة إسرائيل بن نيست إلى األبد! التجمع ليس حزًبا شرعًياوبالواقع، من جتهي ليختفوا من الك

 سألت رئيس القائمة املشتركة أيمن عودة، أين هم؟توجهت لرئيس لجنة األخالق بهذا الخصوص وفي خطابي 

 

 كنيست عن العمل في املعسكر الصهيوني، قالت محرضة على قرار شركة "اير، بي. أن. بي":  ، عضورافيتال سويد

ا إضافيا لرئيس الحكومة شقق لال عن إعالن عن  التوقفقرار شركة "اير، بي. أن. بي"، 
ً
تنياهو، نيجار في املستوطنات، يعد إخفاق

 والذي أفرغ وزارة الخارجية من مضمونها وعملها.
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 نتنياهو وأردان، املسؤوالن املباشران عن غياب الدعاية اإلسرائيلية للعالم. 

 حركة املقاطعة تحصد النجاحات والكل يخسر أمامها.  تزال ال

 

 يًضا محرًضا على شركة "اير. بي. أن. بي": أوزير سابق وسياس ي معروف، قال ، ايلي يشاي

 .ستئجار في يهودا والسامرة عن موقعهاة، إزالة كافة اإلعالنات لشقق اال شركة "اير.بي.أن.بي"، وفي خطوة وقحة وحقير  قررت

 هذه الخطوة تنكًرا فعلًيا لسيادة الشعب اليهودي على أرض إسرائيل. تعد 

 دعو كل يهودي صهيوني، والذي يجري في عروقه حب أرض إسرائيل، إلى مقاطعة املوقع، حتى العدول عن قرارهم الحقير. أ

 


