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 يه يعلن ف، جلسة احلكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتايل بينيت، خاللتصريح 

 واملصادقة  ت،قضية الغواصالتشكيل جلنة حتقيق رسمية  علىعن املصادقة 

 (BDS) حركة مقاطعة إسرائيل موارد إضافية حملاربة على حتويل

 وسحب االستثمارات منها وفرض عقوبات عليها 
23/1/2022 

 
 

 يلي التصريحات التي أدىل بها رئيس الوزراء نفتايل بينيت يف مستهل جلسة احلكومة:فيما 

حتقيق يف قضية الغواصات على احلكومة ليتم التصويت  جلنة تشكيل قرار رفع سيتم اليوم"
 عليه.

 ىلد األمنية باملشتريات املتعلقة اإلجراءات: أجمعين إسرائيل ملواطني أقول أن ويهمني
 .املوضوعية غير االعتبارات من خالية احلكومة هذه

 .إسرائيل أمن هي جميعًا توجّهنا التي الوحيدة بوصلتنا وتكون

املاضي أبرمنا أخيرًا صفقة لشراء ثالث غواصات، مما يشكل خطوة بالغة  األسبوع خالل
األهمية بالنسبة ألمن الدولة، على مدى عشرات سنين قادمة، وذلك بعد تأخير خطير دام سنين 

 طويلة.

 إسرائيل دولة امتالك استمرارية ضمان وهو أال املطاف نهاية يف األهم األمر هو وهذا
 .االستراتيجية للقدرات

 ففي. النازية احملرقة لضحايا العاملية الذكرى األسبوع هذا من الحق وقت يف سنحيي
 .أوشفيتز اإلبادة معسكر حترير تم عامًا، 77 قبل يناير، 27 املوافق التاريخ

 ها،دالالت مع والتعامل الذاكرة يف النازية احملرقة إبقاء واجب بأسره العامل على يلقى حيث
ساة ال مثيل لها يف تاريخ الشعوب، لكن جل هذه املهمة ملقى علينا، أي على مأ عن عبارة كونها

 أبناء الشعب اليهودي وعلى دولة إسرائيل.

 يلحوا بمبلغ فاشيم ياد مؤسسة ميزانية يف الدولة مشاركة حجم من احلكومة ستزيد لذا،
 .املقبلة السنة خالل إضايف شيكل مليون 30

سأحتدث هذا األسبوع مع جميع السفراء إىل إسرائيل بخصوص . يتذكر العامل أن اجليد ومن
هذا املوضوع، كما ويلقى علينا يف احلكومة واجب التأكد من استمرار تخليد ذكرى احملرقة النازية 

 يف البالد وحول العامل من خالل مؤسسة ياد فاشيم.

. انظروا، BDSالـ ة حرك حملاربة إضافية موارد حتويل على اليوم سنصادق لذلك، واستمرارًا
 ترتدي معاداة السامية املعاصرة مالبس خمتلفة ثم تخلعها.
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 منو. اليهود دولة إىل اليهود كراهية شكل على تأتي التي الطاقة هذه توجيه يتم ما وكثيرًا
 .نحاربها ثم مقنّعة، كانت إذا حتى نعرّيها، أن إسرائيل دولة باعتبارنا واجبنا

فاحلكومة تقوم اليوم بإصالح كبير لتصرفاتها  -ميرون  يف الكارثة بخصوص أما
السابقة. إذ سنصادق اليوم على مسار تعويضات بمبلغ حوايل نصف مليون شيكل لكل عائلة فقدت 
أعزاءها جراء الكارثة. ويدور احلديث عن حاالت إنسانية مروعة جدًا وعن عائالت تفتقر عمليًا 

 يد العون لها. القوت، فتبادر حكومة إسرائيل إىل مد

 وهو ،الرسمية التحقيق جلنة عن االستنتاجات إصدار قبل حتى املسؤولية، تتحمل الدولة إن
 .الوقت من مزيدًا يستغرق قد ما

 حيث. فةخمتل ميرون يف العام هذا ستُعقد التي التقليدية املراسم ستكون ذلك، إىل باإلضافة
لصعود إىل ميرون خطرًا على حياة الناس الذين ا يشكل أن يجوز فال. آمن بشكل بإقامتها سنسمح

 يقومون بذلك.

 .السياق هذا يف الوزراء من وغيره الدينية اخلدمات بوزير أثق أنا

 العائالت ستساعد أنها إال هناك، قُتلوا الذين 45 الـ األشخاص تعيد لن التعويضات أن ومع
 .للغاية القاسية الفترة هذه جتاوز يف

 كنت تؤمن بأنه يمكن اإلفساد فعليك أن تؤمن بأنه يمكن اإلصالح أيضًا".ا إذ اخلالصة، ويف



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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