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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 

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

 ألخيرة.االساحة اإلسرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة 

حيث شغل العالم االفتراض ي اإلسرائيلّي موضوعان مهمان كان األول األزمة  14.3.18-11.3.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 االئتالفية في أعقاب قانون تجنيد اليهود املتدينين فيما كان الثاني املصادقة على قانون القومّية. 

 اعفاء بقانون  لقيتع ما بكل الحكومي االئتالف أزمة انتهاء عن الكنيست منصة على من الثالثاء مساء ـنتنياهو بنيامين حكومة،ال رئيس أعلنو 

 .الجيش  في الخدمة من اليهود يناملتدين

 ".الكنيست تحل ولن مبكرة انتخابات هناك تكون  فلن  أوفيت، و قلت: " وقال نتنياهو على صفحته على الفيسبوك

ير جًدا، العالم االفتراض ّي بشكل كب اشغلت قدازمة اإلئتالف الحكومي في أعقاب قانون اعفاء اليهود املتدينين من الخدمة في الجيش وكانت 

 وصلت إلى حد تراشق اإلتهامات، حيث برز بشكل كبير إتهامات الليكود للبيت اليهودّي بمحاولة إسقاط نتنياهو. 

 بمشروع دفعلل الخاصة اللجنة صادقت للكنيست، االنتخابات موعد تقديم إمكانية عنفي العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي  الحديث ظل فيو

لى ، مما دفع العالم اإلفتراض ّي إاألولى للقراءة الجديدة القانون  مشروع صيغة على عاجلة جلسة في الثالثاء، يوم صباح ،”القومية قانون “

 تجاهل األزمة اإلئتالفّية لفترة والتركيز على املصادقة على القانون. 

 الذين لحريدية،ا والكتل "اليهودي البيت" كتلة من كنيست أعضاء وبين القانون  ملشروع املبادرين بين التصويت، قبل خالف، وقع قد وكان

 .املطاف نهاية في استجابوا أنهم إال بداية، رفضوا

 ملشروع دةالجدي الصيغة من "االستقالل وثيقة"و "الديمقراطية" مثل مصطلحات شطب على املعارضة من كنيست أعضاء احتج املقابل، في

 .القانون 

 مواصلة بهدف وذلك الجاري، األسبوع خالل الكنيست في األولى بالقراءة تمريره يتوقعون  القانون  ملشروع املبادرين فإن الخالفات، هذه ورغم

 .الكنيست حل عن أعلن حال في االنتخابات، بعد سنه بعملية الدفع

  اإلثنين، مساء تلقوا، قد الخاصة اللجنة في األعضاء الكنيست أعضاء وكان
ً
 صباح من التاسعة في الحضور  عليهم يتوجب أنه مفاده ابالغ

 صويتالت بأن اليوم صباح وأبلغوا متأخرة، ساعة في الجديدة الصيغة على وحصلوا. الجديدة القانون  مشروع صيغة في للتباحث اليوم

مما يشير إلى أنها خطوة لحرف النقاش عن األزمة اإلئتالفّية  أساس، لقوانين معهود غير استثنائيا إجراءً  يعتبر الذي األمر اليوم، سيكون 

 الحالّية. 
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 ازمة اإلئتالف الحكومي تشغل العالم االفتراض ّي:  .1

 الخدمة من اليهود نياملتدين اعفاء بقانون  يتعلق ما بكل الحكومي االئتالف أزمة انتهاء عن الكنيست منصة على من الثالثاء مساءـ نتنياهو أعلن

 .الجيش  في

 ".الكنيست تحل ولن مبكرة انتخابات هناك تكون  فلن  أوفيت، و قلت: " وقال نتنياهو على صفحته على الفيسبوك

  امامنا ةكبير  مهام فهناك  اسرائيل اجل من بنجاح للعمل قدما املض ي سنواصل: "قائال  الحكومي االئتالف لرؤساء  الشكر نتنياهو وقدم

 ".معا وسنواجهها

 العالم االفتراض ّي بشكل كبير جًدا، اشغلت قدي أعقاب قانون اعفاء اليهود املتدينين من الخدمة في الجيش ف  وكانت ازمة اإلئتالف الحكومي

 وصلت إلى حد تراشق اإلتهامات، حيث برز بشكل كبير إتهامات الليكود للبيت اليهودّي بمحاولة إسقاط نتنياهو. 

، قالت مغردة مهاجمة رئيس البيت اليهودّي، نفتالي بينت، بأنه ال وعضوة كنيست عن حزب الليكود وزيرة الثقافة  والرياضة ،ميري ريغيف

 تطلق بداخل كنت ا مأنا لم أطلق عند ت،بينيحمي أخوة القتال: 
ّ

املركبة القتالية املدرعة الخاصة بجيش الدفاع اإلسرائيلي وأوصيك اليوم أال

 بداخل املركبة القتالية االئتالفية املدرعة.

ة املقاتلين" عندكم...أقترح أن تفحص عند ينو   ن ماجيل وإيلي أوحانا ماذا يفكرون عن "أخوَّ

 

وزير املالية ورئيس حزب "كوالنو"، قال بدوره معلًقا على األزمة اإلئتالفّية على الفيسبوك: بغض النظر إذا كانت هنالك  موشيه كحلون،

 انتخابات أم ال، سنتهم أّن يكون لكم شقق سكنّية. 
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قال معلًقا:  ،في الكنيست وعضو في الكنيست عنهارئيس املعارضة في الكنيست ورئيس كتلة املعسكر الصهيوني  ،هرتسوغيتسحاك بوجي 

تفعل للدولة وللمجتمع، نحن نتنياهو، نحن ال نخاف من اإلنتخابات، نحن ال نخاف من حكم الناخب، نحن نخاف منك، نحن نخاف مما 

 والقانون، ألجهزة تطبيقه ولحراس البوابة.نخاف مما تفعله للديمقراطية للسلطة 

خوفك، رعب حكمك ورعب يوم حسابك. انتهى  -فوق هذا يحلق فقط ش يء واحد -الذي يحصل باألشهر األخيرة بالدولة واليوم بالهيئة العامة

 إدارة دولة هنا!سنوات. بالنهاية يجب و سنوات من الحفل، غير ممكن جر الدولة مللحمة 

كثيرة، أفكر أنك وطني إسرائيلي يحب الدولة ولذلك يجب أن تستقيل. وأقول لك، انتهى الحفل. يجب عليك أن ترى هذا  كوني أعرفك سنوات

 هكذا. انتهى الحفل!

 توقيع" بالهيئة العامة للكنيست: 40هذا املساء على خطاب نتنياهو بالنقاش " ءمدعوون ملشاهدة خطاب ردي

 

 :خاصة وأّن نتنياهو أراد تقديم االنتخابات إلى شهر حزيران )رمضان( ، قال بدوره في السياقعضو كنيست عن حزب الليكود ،يهودا غليك

 غير مناسب إجراء انتخابات  بشهر رمضان. :الحقيقة أن أحمد طيبي صادق )كم هو صعب علي أن أقول هذا(

 مسلمين وال يضرنا أن نلتفت إليهم. %20الطلب املعقول هذا، يوجد هنا بالدولة هذه االعتبار باالعتبارات األخرى جانبا واألخذ  إبعادمفضل 
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ا نخرج تريدون انتخابات؟ من فضلكم تعالو ، قالت: نيست وعضوة كنيست عن حزب يش عتيدرئيسة لجنة مراقبة الدولة في الك ،كارين إلهرار

 املعسكر الصهيوني ال يخاف من االنتخابات. الجمهور لن يسامحكم.لالنتخابات، يش عتيد مستعدة، اآلن. في حزيران، آمل أن 

 

في كل مرة تفقد ميري ريغيف السيطرة وتصرخ علي " يا قطعة ، قال: ن حزب العمل في املعسكر الصهيونيعضو كنيست ع ،ميكي روزنطال

 .شكشوكة" )حسب رأيي هذه الجولة الثالثة( انا أعرف أنني أصبت تماما

 

اقترحت على رئيس الحكومة أن أطرح بهذه اللحظة قانون حل الكنيست، كرد على  :قالتعضوة كنيست عن حزب ميريتس،  ،ميخال روزين

معلق على مختلف املواقع في اإلنترنت "توكباكيست"، هذا تم إخراجي من الهيئة العامة. رئيس الحكومة يفضل أن يكذب، ُيحّرِّف ويتصرف ك

 عكيفانوفيك. 10آن أوان االنتخابات. اخبار جبان يطلق شعارات في الهواء. 
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بتنا ت يطلقون إلى داخل مركريغيف وبين، قالت بدورها: ن املعسكر الصهيوني وعملت صحفيةعضوة كنيست ع، كسينيا سفيتلووفا

ح و من التحريض والكراهية دون توقف، لكن عندما يضرهم السم، يتذكرون أنه يؤلم. هذه ر  وابال ية املدرعة جميعا منذ سنين كثيرةالقتال

 ري ريغيف مي بينتوشجار، وهذا سبب آخر ملاذا ال يوجد لهذه الحكومة حق الوجود. #إنتخابات نفتالي قائد هذه الحكومة، حكومة خصام 

 

عات استطال دعكم من  :الجيش ووزير األمن، قال رئيس حكومة عن حزب املعراخ، رئيس أركان ،شغل مناصب عديدة في السابق ،إيهود براك

لكنيست. يحاول املشتبه به مضغوط جدا با -الرأي، حسبها هيالري كلينتون بالبيت األبيض وهيرتسوغ في بلفور. على الرغم من السحنة املريحة

، يتفكك غط. الئحة االتهام ستأتي. فقد كل قدرة على القيادة. لقد رأيته بأوضاع ض. مخطئعاجلةأن ينجو من املحاكمة عن طريق انتخابات 

  .ألجزاء ويطلب مساعدة. نهايته معركة، بحكم الناخب، القاض ي، أو كليهما

 

قد يقتنع قراء يديعوت أحرونوت أن نتنياهو ، قال: ليتابع القضايا السياسية 20قناة كان مراسال عسكريا في القناة األولى وانتقل لل ،إليران تل

انتخابات في حزيران. قد تكون الحقيقة معكوسة؟ قد يكون نتنياهو أصر على مبادئه وطلب من ب شركاء ال يرغبون عد أن فهم أن البانطوى 

ب األحزاب. من جان أقل بكثير ابتزازجميعهم أن يستقيموا حسب طلباته وأن يؤمنوا له حكما حتى نهاية الدورة؟ ماذا ربحنا؟ ميزانية جيدة، و 

 .20على األقل السنة القريبة. قناة 

 

حل األزمة. ال سبب إلسقاط وللتلخيص شاكيد: "، صحافي معروف، علق وقال: يشاي فريدمان
ُ
معتم دائما قبل بزوغ الفجر، يمكن أن ت

 الحكومة، هذه ليست مشكلة حقيقية".



7 
 

 

منع  بينما نتنياهو على املنبر يقول أنه يمكن، قال: ي مذيع ومقدم برامج في التلفزيون األخبار، صحفمعلق سياس ي لشركة  ،عميت سيغال

 .االنتخابات، املوالية له ميري ريغيف على طاولة الحكومة تطلق رسالة ملكتبها: ألغوا الفندق، يوجد انتخابات

 

نتنياهو انطوى، فهم أن ال انتخابات سريعة وأنه ال يستطيع أن  ؛االئتالفمسؤول في ، قال: مراسل في هيئة اإلذاعة العامة ،ميخائيل شيمش

 ول وهذه مخاطرة فورية كبيرة بالنسبة له.األ يقدم االنتخابات لحزيران، بل لكانون 

 

ين نزلوا عن ديليس فقط أن الحري ؛مسؤول بالجهاز السياس ي، قالت: قل القناة الثانية لشركة األخبارمراسلة الكنيست من  ،دافنا ليئيل

 ليبرمان ونتنياهو يريدان انتخابات. اآلن يتضح بالحقيقة إذا كان . االشجرة، هم قفزوا عنه

 

هذا يقول أن سن قانون القومية مرة أخرى أرجئ ملوعد غير معروف. آمل  ،إنتخابات اآلن، قال: في في صحيفة هآرتسصح ،حاييم ليفنسون 

 أن ننجح بالبقاء اآلن.
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بات سريعة، انتخا: يقصد نتنياهو بواسطة سابًقاشخصية إعالمية ناطق سابق بإسم الجيش برتبة عميد وقائد راديو الجيش  ،آفي بنياهو

أن يقلب القرارات املتوقعة للمستشار القضائي على الئحة االتهام إلى "توصيات غير مقبولة على الجمهور". هذه  ،، زائدة وغير واقعيةمكلفة

 ات رهيب، عنيف، مشبع بالغرائز، تحريض وانشقاقات. يا هللا، إحمي إسرائيل.بجهاز انتخاكانت لألسف الشديد، 

 

تصويت قانون القومية يطرح لل ؛من عالمات االنتخابات :، قالمراسل املواقع األورثوذكسية املتطرفة في هداري حريديم صحفي ،يكي أدمكار

 غدا بلجنة بالكنيست

 

 املشتركة بشكل رائع.االئتالف يحل مسألة الخدمة ، قالت: هآرتس في الشمالمراسلة لجريدة  ،نوعا شبيغيل

 . سموتريتش ينعش لريغيف إجراءات أخوة املقاتلين. بينتريغيف بناقلة مركبات مدرعة مع 

 بقي فقط إرسالهم ألسبوع ميداني سوية وأن يتم إنتاج فيلم عن هذا.

 

يت الذي نس ي ماهي أخوة املقاتلين، والب بينتريغيف تهاجم ، قال: مجلس إقليمي ماتي بنيامينمات في إتصاالت ومعلو إدارة  ،عطارا جيرمان

 أخوة املقاتلين؟ معنىتذكرت ما  -طيفقمن سكان غوش  8000طرد لاليهودي يرد: "عندما تكلمت ميري ريغيف بشكل احتفالي 
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ي على ذلك أنه يطلق على ناقلة املركبات املدرعة ونس  بينتريغيف تهاجم ، قالت: لة صحيفة يديعوت تل أبيب املحليةمراس  ،مورين أزوالي

تذكرت ماهي أخوة  -طيفقغوش  يمواطن 8000. وبالبيت اليهودي يردون: عندما تكلمت ريغيف بشكل احتفالي لطرد ماهي أخوة املقاتلين

 املقاتلين؟

 

ان ر ام قراره،هل نذهب لالنتخابات،بالوقت الذي به كل الدولة تنتظر ، قالت: ئيس تحرير شبكة "خط صحافة دينية"ر  ،أبراهام غرينتسيغ

 اآلن درسه الثابت باملدرسة الدينية. والدولة؟ تنتظر حتى نهاية الدرس. عطيالحاخام إدلشتاين ي

 

 .ماهي أخوة املقاتلين بينتميري ريغيف: نس ي ، قال على الفيسبوك: 20صحفي يعمل في القناة  ،ل داياندانيئي

 : وأنت تذكرت عندما أيدت طرد يهود باإلنفصال؟بينت

 .كأن املستوطنين يهتمون للمقاتلين عندما يلقون عليهم الحجارةميري ريغيف: 

 .مليون شيكل لعائالت املخربين 20: قد نكون نحن من يلقي الحجارة على الجنود، لكن على األقل لم ندفع بينت

 .للمخربين، يزعجكم أن املال لم يذهب لكم! يا مستغلينميري ريغيف: كأنه يهمكم أن املال ذهب 

 .موظفيكملنا كنتم تحولونه للضواحي؟ كنتم تحولونه لجمعيات  بلم يذه هو : ملاذا إذابينت

 ميري ريغيف: لحظة...قف... فورا يستوعب الجمهور أننا نلعب عليه!!

 .: أوبببس عفوابينت
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 ميريلي تتحدث وفق حاجة القائد.، قال: يحب التحدث بالسياسةلى الفيسبوك إجتماعي عناشط  ،يوسف نشلوس

 الثاني منحها سارة... الواحد منحها رتبة عميد.

 

 

 قانون القومّية يشغل العالم االفتراض ّي:  .2

 بمشروع فعللد الخاصة اللجنة صادقت للكنيست، االنتخابات موعد تقديم إمكانية عنفي العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي  الحديث ظل في

لى ، مما دفع العالم اإلفتراض ّي إاألولى للقراءة الجديدة القانون  مشروع صيغة على عاجلة جلسة في الثالثاء، يوم صباح ،”القومية قانون “

 تجاهل األزمة اإلئتالفّية لفترة والتركيز على املصادقة على القانون. 

 الذين لحريدية،ا والكتل "اليهودي البيت" كتلة من كنيست أعضاء وبين القانون  ملشروع املبادرين بين التصويت، قبل خالف، وقع قد وكان

 .املطاف نهاية في استجابوا أنهم إال بداية، رفضوا

 ملشروع دةالجدي الصيغة من "االستقالل وثيقة"و "الديمقراطية" مثل مصطلحات شطب على املعارضة من كنيست أعضاء احتج املقابل، في

 .القانون 
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 مواصلة بهدف وذلك الجاري، األسبوع خالل الكنيست في األولى بالقراءة تمريره يتوقعون  القانون  ملشروع املبادرين فإن الخالفات، هذه ورغم

 .الكنيست حل عن أعلن حال في االنتخابات، بعد سنه بعملية الدفع

 صباح من التاسعة في الحضور  عليهم يتوجب أنه مفاده بالغا اإلثنين، مساء تلقوا، قد الخاصة اللجنة في األعضاء الكنيست أعضاء وكان

 صويتالت بأن اليوم صباح وأبلغوا متأخرة، ساعة في الجديدة الصيغة على وحصلوا. الجديدة القانون  مشروع صيغة في للتباحث اليوم

مما يشير إلى أنها خطوة لحرف النقاش عن األزمة اإلئتالفّية  أساس، لقوانين معهود غير استثنائيا إجراءً  يعتبر الذي األمر اليوم، سيكون 

 الحالّية. 

 تناقض يحصل عندما الديمقراطية القيم على للدولة اليهودي الطابع تفضل العليا املحكمة جعل إلى يهدف القانون  مشروع أن إلى يشار

 ومنع فقط، لليهود بلدات بإقامة يسمح ابنًد  القانون  مشروع ويتضمن .القانون  مشروع في حاليا تظهر ال "ديمقراطية" كلمة أن بيد بينهما،

 .فيها السكن من اليهود غير

 على املصادقة: عضوة كنيست عن حزب يش عتيدو  ةمحامي ،بنينا تمنو شطه
ً
 لي!يد قانون القومية، لكن ليس بشكله الحاؤ أنا أ، قالت معلقة

 
ً
لى ... إمممم ماذا بين الحفاظ عبالقبول للسكن في البلداتالذي يقر أنه مسموح عمل انتقاء  ،لحفاظ على املوروثا ،بسبب بند ب خاصة

 املوروث وبين هذا؟! موروثي هو ليس عنصريا وال ُيدّرِّج الناس.

 

آلن إلى اعلى الرغم من تحفظات مهمة، صوتنا ، قال: عضو كنيست عن حزب الوحدة الوطنيةنائب رئيس الكنيست و  ،بتسيلئيل سموتريتش

جانب املصادقة على قانون القومية بالقراءة األولى فقط كي ال نعطي رئيس الحكومة نتنياهو إدعاء آخر كي يفكك، بعدم مسؤولية، حكومة 

ر بالطبع على التعديالت املطلوبة ولن نسمح بقراءة ثانية وثالثة دون هذا. صِّ
ُ
 يمين ويذهب النتخابات مبكرة غير ضرورية، ن

 

عرَّف مناحيم بيغين الفرق بين القومجية والوطنية. القومجية هي الكراهية ، قال معلقة: عضوة كنيست عن حزب الليكود ،خلسيشارين ه

 للشعوب األخرى والوطنية هي املحبة للشعب، لألمة ولبالدنا.
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 قانون القومية هوقانون وطني وأنا أعتز به.

 

يبدو قال:  ،شيوعي ودكتور في العلوم السياسيةعضو كنيست عن الجبهة الديمقراطية للسالم واملساواة  في القائمة املشتركة،  ،دوف حينين

ر قانون القومية بالضبط ما يريد نتنياهو. أزمة زائفة أخرى وهذه املرة تحريضا على العرب. تحريض  -أنه ال يوجد أغلبية لدى االئتالف لكي ُيمّرِّ

حملة االنتخابات األفضل له. ملجأه األخير للمرتش ي. أتعجب من شركائه في االئتالف الذين يسيرون خلف نايه ويقودوننا جميعا إلى  قومي هي

 .الخراب وأنفسهم إلى أدنى من نسبة الحسم

 

 لصباح بالنقاش بلجنةأشترِّك هذا اقال: عضو كنيست عن حزب الليكود، رئيس لجنة الهجرة واالستيعاب والشتات،  ،أبراهام نغوسه

 الدستور، نتناول بالنقاش قانون القومية. قانون له أهمية كبيرة لدولة إسرائيل. 

 

قانون القومية الذي قدم اآلن هو انحراف خطر عن ، قالت: عتيد، كانت رئيسة بلدية هرتسليا عضوة كنيست عن حزب يش، ياعيل غيرمان

 . مبادئ دولة يهودية وديمقراطية التي تتكئ على حريات الفرد ومبدأ املساواة.اعاًم  70قادتنا وثيقة االستقالل ومس بكل املبادئ التي 
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خرجت من القانون ، قال: عضو كنيست عن حزب ميريتس ،موس ي راز
ُ
اآلن بلجنة الدستور بالنقاش على قانون القومية. وثيقة االستقالل أ

 يبقى. -بالبلدات اليهودية ألنها ال تناسب االئتالف. منع سكن العرب والدروز

 

 ،عضو كنيست عن حزب الليكود، رئيس لجنة الكنيست ورئيس اللجنة الخاصة بتحقيق العدالة في التوزيع واملساواة االجتماعية ،ميكي زوهر

 نأخذ.طلبت من رئيس الحكومة أن يطرح للتصويت بالكنيست أيضا قانون القومية. ال يعقل أننا دائما نعطي وال مرة  قال:

 الحريديين يأخذون قانون التجنيد، كحلون يأخذ قانون امليزانية ونحن نأخذ قانون القومية.

 .إئتالف معافى

 

 قانون القومية، ألنه ال يمكن أن يستمر ويستمر هذا الخلط بين إسرائيل وهولندا.رياض ّي معروف، قال:   ،ألون مزراحي

 

 

فهمت صحيحا؟ بأحد التغريدات سموتريتش يهاجم الحريديين الذين يذهبون ، علق وقال: ممثل كوميدي وسينارست ،يوآف ربينوفيتش

للتصويت مع قانون القومية املخفف فقط ألنهم يخافون من االنتخابات وعندها بالتغريدة التي تليها يقول انه صوت مع قانون القومية 

 املخفف فقط ألنه يخاف من االنتخابات؟
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ا بالقراءة اآلن صادقن، قال: مستشار استراتيجي بالقطاع العام كنيست عن حزب "كالنو" ورئيس الوفد البرملاني وهوعضو   ،روعي فولكمان

 .دختر من داخل نقاش قانون القومية األولى بالوقت املناسب على قانون القومية. تحيات أمير أوحانا و آفي

 

بيران ميخال لعضو الكنيست ميخائيل  ؛لجنة قانون القوميةقالت: م، متحدثة رسمية ومنسقة وسائل إعال  ،سيفان لييف جاكوبسون 

 مالكيئيلي )شاس( الذي يسأل من يستعبد نساء؟ "عندما يصبح لك نساء بالحزب نتكلم".

 بند الحق باستعباد نساء ال يزال موجود بالصيغة املقدمة للتصويت.

 

 بعد قليل تتجند لجنة الدستور في الكنيست لحملة انتخابات، قال: كنيستلحرس االجتماعي/ منسق في المنسق مراقب في ا ،حوفاف يناي

ر ل "يهودية وديمقراطية" ول "روح قيم وثيقة االستقالل" أنزلوه من القانون.
ْ
ك  نتنياهو مع نقاش مجدد على قانون القومية. حتى الذِّ

بالسابق، أيضا سيمررون قانون القومية لنتنياهو وأيضا  هل أعضاء "كوالنو" و "يسرائيل بيتينو" الذين اعترضوا على قانون القومية

 سيذهبون لالنتخابات؟
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يو مع راحيل عزاريا، هو هذا أنها طمنت أن النص داملقطع الذي هزني اكثر ما يكون باملقابلة هذا الصباح بالرا، قال: مخرج ومنتج ،آري ريمز

يي ات جنسيا واملثليين جنسيا واملتحولين جندريا وثنائلي"كوالنو"، لن يمس بحقوق املثزب الحالي القتراح قانون القومية الذي سيؤيده ح

الجنس. 

 

 


