
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 25.06.2018 :التاريخ

 

 أعدت هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون املفاوضات

 

 متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل

 نشرة اسبوعية تتابع أهم القضايا التي تشغل اإلعالم الجديد في إسرائيل
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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 

 حيث شغل العالم االفتراض ي اإلسرائيلي األحداث التالّية:  24.6.18-21.6.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 ، سارة نتنياهو. اإلسرائيلية ضد زوجة رئيس الحكومةتهام اتقديم الئحة  .1

 . املتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق  مجلسمن انسحاب الواليات املتحدة  .2

 ملنشورات التحريضية من العالم اال ، رصدت النشرة التالّية بعض اعالهأاألحداث إلى جانِب 
 
 .فتراض ي على املجتمع الفلسطيني عامة
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 سارة نتنياهو .1

 القضاء زارةو  أعلنت حسبما نتنياهو، بنيامين الوزراء، رئيس لزوجة العام املال استخدام وإساءة االحتيال تهمة اإلسرائيلية السلطات وجهت

 .، هذا األسبوعاإلسرائيلية

 السلطات وتتهمها. الوزراء لرئيس الرسمية اإلقامة في خدمات على العام املال من دوالر ألف 100 استخدام بإساءة اتهم   نتنياهو سارة وتواجه

 .للشرطة تحقيق في األمانة بخيانة أيضا

 زوجة اتهام قرار" إن القدس في العام املدعي وقال. الوزراء رئيس لديوان سابق مدير سيدوف، عزرا األربعاء، صدرت التي االتهامات، وتطال

 ".القضية مالبسات جميع ودراسة األدلة فحص" بعد اتخذ سيدوف والسيد نتنياهو

ا،   جد 
 
 بعد أّن كتب وتطّرق العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي إلى املوضوع بكثافة كبيرة

 
ا جاء فيه: نتنياهوخاصة السيدة سارة  موكلو، توضيح 

 نتنياهو، املحامون د. يعكوف فينروط، د. يوس ي كوهين وعميت حداد بعثوا بالرد: 

هنا  طعام بالصواني، لم يكن خلفية غير واقعية، ألول مرة في إسرائيل وفي العالم يقدمون للمحاكمة زوجة زعيم علىالئحة اإلتهام مفندة و 

ت اإلجراءابلم تعرف  اومة التي ليست موظفة جمهور، أبد  . زوجة رئيس الحكاع أو أي جناية أي احتيال أو خيانة أمانة أو تلقي ش يء بالخد

عام ليست هي من طلب الط البوليغراف )كرس ي الكذب( عندما سئلت بهذا الخصوص. زوجة رئيس الحكومةوخرجت تقول الحقيقة في فحص 

 والصواني، إنما مدير املنزل السابق، شاهد امللك، ميني نفتالي، كما اعترف بنفسه في املحكمة في هرتسليا.

 تضييف ضيو  نرون، بملصواني، إنما أناس كثر آخمعظم الطعام واعائلة نتنياهو ليست هي من احتاج 
 
ف فيه عمال البيت. يشمل املبلغ أيضا

 ليشمل وجبات دبلوماسية  ورسميين من البالد ومن العالم، 
 
زعماء من املفترض أن تكون ممولة من ميزانية أخرى، والتي "ألبسوها" أيضا

 للسيدة نتنياهو.

ت كتابة إجراء تممن كتبه يعترف أنه غير قانوني.  وإجراء غير قانوني،  ىلكن، العبث الكبير جدا بالئحة اإلتهام ينبع من ذلك أنه يرتكز عل

رئيس الحكومة نتنياهو، خمسة أيام فقط قبل دخوله  تجاهخاصة الطهي بسرعة خاطفة  بواسطة ثالثة موظفين يفتقدون للصالحية، 

  .2009منصب رئيس الحكومة في آذار 

 التصريح املطلوب من قبل لجنة املالية التابعة للكنيست والتي تعتبر الجهة الوحيدة املخولة حسب قانون أساس الح
 
ومة كاإلجراء لم ينل أبدا

ك فإن صمد. مقابل ذلتستطيع أن تال بإقرار ما هو مسموح وما هو ممنوع في منزل رئيس الحكومة. الئحة اتهام ترتكز على إجراء غير قانوني 

 ساللجنة املالية التابعة للكنيست نعم أقرت، باالعتماد على قانون أساس الحكومة، أن كل مصاريف  أكل رئيس الحكومة وعائلته في منزل رئي

 بخصوص بيت الرئيس.
 
 الحكومة تدفع بواسطة الدولة، كما أقر أيضا

ستعمل اائفة، إنما ترتكز كلها على إجراء ساقط وغير قانوني ليس فقط أن الئحة اإلتهام ترتكز على ادعاءات كاذبة وعلى معطيات خاطئة وز 

 بشكل خاص من أجل رئيس الحكومة نتنياهو ومن أجله فقط.
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لقتاآلن  
ُ
رجون خنحن واثقون أنه بنهاية املطاف العدل، الحقيقة واملنطق سي للتصديق عليها.فرصة إللقاء بصيص نور على الحقائق   خ

  .ضوءلل

 

ا في السياقوزير اإلتصاالت وعضو كنيست عن حزب الليكود ،أيوب قرا ببراءة زوجة رئيس الحكومة، أنا أومن من كل قلبي  :، قال مدافع 

 السيدة سارة نتنياهو.

 تثير النفور والقلق. بصورة الحقيقة أنهم يالحقونها وال يمنحونها الراحة

املحكمة األمور كذلك. يا حبذا لو أنهم كتبوا عن نشاطها  اأمل وثقة أن ترى أيض  فندة، وكلي تهام تبدو من وجهها غير واقعية ومالئحة اال

 الصواني... ن يري ومساهمتها للمجتمع، كما يغطو الجماه

 

مركز، صالحيات وحقوق زوجة رئيس الحكومة  :، قالت بدورها مدافعةنائبة رئيس الحكومة وعضوة كنيست عن حزب الليكود ،غيال غمليئيل

 بالقانون اإلسرائيلي. موجودةليست في إسرائيل 

 زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو ليست منتخبة جمهور والقواعد بخصوصها غير واضحة بما فيه الكفاية.

ا لصالحياتها، حقوقهضائي إعطاء جواب ق ي معو من املناسب تنظيم مركز زوج/ زوجة رئيس الحكومة بلجنة املالية بتشريع أول أو ثان

 وواجباتها في منزل رئيس الحكومة.

 تبين أنها قالت الحقيقة بفحص البوليغراف الذي أجري لها باملوضوع. أنا متأكدة وواثقة أن السيدة نتنياهو تصرفت بحسن نية، وحتى أنه 
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تنياهو ئحة اتهام فقط ضد سارة نال  :، قالترئيسة لجنة مراقبة الدولة وعضوة كنيست عن كتلة املعسكر الصهيوني ،شيلي يحيموفيتش

م يكونوا . نتنياهو لم يأكل بهذه الوجبات؟ ألاأن املطبخ بمسؤولية املرأة حصري  عكس عقلية متعفنة ومغالية بالتعصب تآلذان. صم اتو ثير ت

 براك وفاينشتاين لوائح اتهام على تشغيل عاملة أجنبية. كأنها لم تنظف وسخهم. نساءضيوفه؟ تماما كما امتصت 

 

اليوم على  تغلبوا كفاحالعدل العليا وبال محكمةواطنو إسرائيل بالشوارع وفي م :قالفي، ناشط سياس ي، اباملهنة، صح محام ،إلداد ينيف

 إعادة النقود وكفى.مندلبليت الذي لم يتصور أن يصل لهذا اليوم: وحتى أنه أراد أن يتيح لسارة 

 

أنتم تعارضون حق سارة نتنياهو أن تكون بخيلة؟! اليمين  :، قالتفية، ناقدة رياضية في صحيفة "يديعوت تل أبيب"اصح ،مايا سيلع

 التعددية. إسمحوا للبخل أن يحيا.بالفيسبوك مفهومه عن يستعرض 

 

 يأطعمنا شمعون بير  :، قالتهندسة وتصميم داخلي ،أورلي ساغي
 
الدولة مليون. سارة نتنياهو أطعمت ضيوف  60ر أكثر من س أكاذيب وبذ

 !يكلألف ش 350متهمة بتبذير 
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 .دائما قلت يجب معرفة على أي جهة الزبدة مدهونة

 

د دعي العام ثالثة قضاة ملحاكمة ضال يوجد أي مبرر بالعالم لطلب امل، قال: ناة العاشرة في الشؤون القانونيةمراسل ومعلق الق ،باروخ قرا

 واحد! و! ملف هوليالند أدير بواسطة قاضسارة نتنياهو. ملف بسيط. هل

 

، اب: "حسن  سكان الجنو .  ولتحترق الدولة" البالدسارة نتنياهو: "بالنهاية نترك  :ا، قال مستهزء  ناشط على الفيسبوك ،روعي بار أون روتمان

 .يحترقون، اآلن إذهبي"

 

س يتضح أن اإلخالل بإجراء قد يؤس ؛هوامش الئحة اتهام سارة نتنياهو على، قال: ومحاضر بالقانون، كتب في الصحافة محام ،يوفال يوعاز

موضوع آخر: اإلخالل بقواعد بإجراء يمنع طلب وجبات عندما يشغلون طاهية. املنطق هذا قد يصلح أيضا  -مخالفة جنائية، بهذه الحالة

 هي جناية احتيال وخيانة أمانة. - من إنسان هدايالجنة آشر التي تحدد أنه ممنوع على عضو الحكومة أن يتلقى 

 

أقرأ أن املدعين العامين لسارة نتنياهو يدعون أن لجنة الثالثة ليست قانونية ولذلك قراراتها غير ملزمة. ، صحافي معروف، قال: عودد كرامر

 .اريا"مصاريف" على البيت في قيسـك لجنة الثالثة لهم للطلب من عائلة نتنياهو املاليين التي صادقت على دفعها املالئم هذا هو الوقت
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ياهو على اعتقلت سارة نتن :قالمظاهرات ضد الفساد السلطوي وضد املستشار القضائي، بناشط اجتماعي سياس ي، نشط  ،أوري برييتمان

يتحدث  األخبار اليمينية هذه، لن يهاجم قناةبالطبع فإن بنيامين نتنياهو لن كية. ر يعاجل كاذب لشبكة فوكس األم يد الشرطة حسب خبر

" .
 
 سيتجاهل التقرير الكاذب هذا كأنه لم يحصل أبدا

 
لن  -!"ميضللك، اإلعالم اليساري لم يتم اعتقال زوجته عن األخبار الزائفة، وعمليا

 يحصل.

 

تم  12-12-27حسب سارة نتنياهو، في  :، قالدرس القانون، ممثل هزلي، كوميدي، ويمكن قراءة كتاباته في موقع هآرتس ،يوآف رابينوفيتش

 دعوة شيف )وبشكل استثنائي نادلة( الستضافة، يبدو، شلدون إدلسون.

لكن فحصت، وبنفس اليوم نتنياهو كان بالصباح/ الظهر في حفل توسيم األجنحة. وفي املساء في حانة في بئر السبع. متى تمكن أن يأكل مع 

 م بالنقب؟ منذ متى، يوآف ربينوفيتش، تحّرِي إنترنت.الزوج إدلسون؟ عاد إلى القدس بمنتصف يو 
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 العالم االفتراض ي يشكر الواليات املتحدة .2

 ضد ازانحي" إنه قالت ما بسبب املتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق  مجلس من ، هذا األسبوع،رسميا انسحابها املتحدة الواليات أعلنت

 ".إسرائيل

 ."اإلنسان بحقوق  ئ وتستهز  وأنانية منافقة" منظمة بأنه املجلس هيلي، نيكي املتحدة، األمم في ركيةياألم املندوبة ووصفت

 املزمن نحيازاال " يتوقف لم ما املجلس من تنسحب وربما عضويتها ستراجع واشنطن بأن املاض ي، العام علنا، املجلس أبلغت قد هيلي وكانت

 ".إسرائيل ضد

 املعادي االنحياز" ينتهج بأنه اإلنسان حقوق  ملجلس ترامب، دونالد كي،ر ياألم الرئيس إدارة اتهام خلفية على املتحدة الواليات قرار وجاء

 ".ضدها ممنهجة حملة وشن إلسرائيل

ا مدى شكر اإلفتراضيين اإلسرائيلين للرئيس األم
ا بكثافة حيث كان بارز  كّي على هذه ر يوتطّرق العالم اإلفتراض ّي اإلسرائيلي للموضوع ايض 

 الخطوة. 

أكاذيب مجلس هيلي على قرارها ضد النفاق و  ةإسرائيل تشكر الرئيس ترامب، سكرتير الدولة بومباو والسفير  :في السياق قال بنيامين نتنياهو 

 ع لألمم املتحدة.ب"حقوق اإلنسان" التا

 ومناهض إلسرائيل يخون مهمته في الدفاع عن حقوق اإلنسان. ، معادمنهارعلى مدار سنوات، أثبت املجلس أنه جسم 

 

حقيقية صديقتنا ال حييأ :، قالوزير األمن اإلسرائيلي رئيس ومؤسس حزب إسرائيل بيتنا وهو عضو كنيست عن الحزب ،أبيغدور ليبرمان

مجلس حقوق اإلنسان التابع لإلمم املتحدة. مرة تلو املرة نرى أنه ال يوجد إلسرائيل  اي يسمي نفسه أيض  ذالتي خرجت من مجلس املنافقين ال

 صديقة أكبر من الواليات املتحدة.
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 تاالواليات املتحدة قالت كفى لرقصة أكاذيب وتلفيق :، قالتوزيرة الثقافة والرياضة، عضوة الكنيست عن حزب الليكود ،ميري ريغيف

 مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.

 لتلك التي تدوسها. اهذه منظمة بدل أن تساند الدول التي تحارب من أجل حقوق اإلنسان، تعطي دعم

ها وجنوب كوريا سوية، هي نفس ةن تلك التي اتخذت ضد إيران، سوريا أكثر مجد  اقرارات كبير  عدداملنظمة التي اتخذت ضد دولة إسرائيل 

 من تمس بحقوق اإلنسان.

 .كرشذلك هي تستحق كل املديح والالواليات املتحدة تستمر بإثبات بصورة ال تنطوي على وجهين إلتزامها لدولة إسرائيل وعلى 

 

ق األشخاص أمام مجلس حقو قبل سنتين تظاهرت سوية مع مئات  :، قالرئيس ومؤسس حزب "يش عتيد" وعضو الكنيست عنه ،يئير لبيد

يات املتحدة في مع سفير الوال  اراهية اليهود. التقيت حينها أيض  ع لألمم املتحدة الذي تحول ملؤسسة معادية للسامية ومركز لكباإلرهابيين التا

 سرائيل.ى الوقوف لجانب إترامب علالنسحاب فوري للواليات املتحدة من املؤسسة التالفة هذه. أحيي هذا الصباح الرئيس  كي أدعواملجلس 

 

 .تاريخ من النفاق -مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدةعلقوا بالقول:  ،موقع أخبار "،الصوت اليهوديالقيمون على صفحة "

ِ العالم"، ناتي روم، يُ قلب مؤسس منظمة "
ّ
ر بفعاليات املجلس ضد إسرائيل، على خلفية انسحاب الواليات املتحدة. "نأمل أن تعمل دول ذك

 كذلك"أخرى 
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 مرأة عظيمة.اترامب رئيس عظيم، هيلي ، قال: ناشط على الفيسبوك ،إيلي حزان

 على زوج من القدمين.إلى اللقاء مجلس حقوق اإلنسان. بالسنوات األخيرة لم تحاربوا من أجل حقوق اإلنسان وتحولتم حيوانات آدمية 

 

معرفة أن الواليات املتحدة انسحبت من "مجلس حقوق اإلنسان" ليس مهم ، قال: م"مراسل سياس ي لصحيفة "إسرائيل اليو  ،أريئيل كهانا

تحدة نفاق األمم امل هذا الجسم يتجاوز وظيفته وعبر بشكل متطرف عن كون  بإنما، على األقل بنفس املستوى، بسبفقط بسببها، 

 نتبهوا ألقوال هيلي وبومبيو. إسرائيل اليوم.اومؤسساتها. 

 

بعد أن انسحبت الواليات املتحدة من  :، قالمستشرق، معلق لشؤون الشرق األوسط، يوجد له يوميات شبكة على اإلنترنت ،غي بيخور 

من خالل وقف كل األموال ملنظمة اإلرهاب هذه، آن األوان أن تعمل أيضا حكومة إسرائيل "مجلس حقوق اإلنسان" التابع لألمم املتحدة، 

ّجِ  ئاشي
ُ
انا( لألمم املتحدة. هناك ر )مجمن أجل القدس وإسرائيل. إستعادة السيطرة على أرمون هنتسيف، الذي هو ُملك دولة إسرائيل، وأ

يكتبون يوميا تقارير ضدنا، باتفاق اإليجار مكتوب أنه مسموح للحكومة استعادته لسيطرتها متى تشاء، لكن "وزارة الخارجية" بالقدس 

لخوف، ل. كفى دجيال، بدون صرف شيكل واحمة أل و تعترض. هذا مثل تأجير شقة، واملستأجر ال يريد اإلخالء. املبنى يستعمل مكتب رئيس الحك

 ، وإذا كانت الحكومة ترفض السيطرة على ما يتبع لنا، الشعب، على الشعب أن يتحرك. شاركوا؟العالم يحتقر الجبناء

 

 كل االحترام.، قال: ناشط على الفيسبوك ،شألتيئيل نجار
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وق مجلس ُمدار بواسطة دول ال تحترم حق الواليات املتحدة انسحبت من املجلس املنافق والفاسد الذي يسمي نفسه مجلس حقوق اإلنسان،

 ل حقوق اإلنسان ملهزلة وملصلحة ضيقة لألعضاء فيه.اإلنسان، مجلس حو  

 

انسحبت الواليات املتحدة من مجلس حقوق  -بسبب النفاق والتعامل مع إسرائيل ؛نهائي، قال: ناشط على الفيسبوك ،هنري بن سمحون 

 اإلنسان التابع لألمم املتحدة!

. لسخرية. مجلس حقوق اإلنسان ال يستحق اسمهموضع اضع موضوع حقوق اإلنسان يالواليات املتحدة نيكي هيلي، "الجسم منافق و  سفيرة

 الواليات املتحدة تنسحب ألنه يوجد لدى املجلس ميل ملرض مزمن أن يعمل ضد إسرائيل".

 

 

 

 

 

 التحريض في العالم االفتراض ي   .3
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،ع الفلسطيني املجتمع على فتراض ياال  العالم من التحريضية املنشورات بعض التالّية النشرة رصدت أعاله، ذكر ما جانِب  إلى
 
 قام حيث امة

 . اإلسرائيلي املجتمع على تأثير لتحريضهم أّن  يعني ما قرار وومتخذ سياسيون  بالتحريض

، العالم في  الكبير  التفاعل املنشورات هذه والقت  .باإلعجاب معها التفاعل أو  مشاركتها تمت حيث االفتراض ي 

ا ،التربية والتعليم، وزير الشتات، عضو املجلس الوزاري املصغر وعضو كنيست عن حزب البيت اليهودي وزير ،نفتالي بينيت  :قال محرض 

 التوقف عن إطالق النار "بجانب" املخربين والبدء بإطالق النار "على" املخربين.؛ إلى أن يتبنوا موقفي أهدألن 

، ماذا رددت على أقوالي من مؤتمر إيلي هوروفيتس. ملخصشاهدوا 
 
ض عترا)مجموعة حاولت اال  من حاول أن يسكتني خالل الخطاب؟ وأيضا

 على تحريضه(. 

 

ا ، قالت محرضة على عائلة الطفلة ليلى الغندور، والتي نشر عن عائلتهوزيرة الثقافة والرياضة، عضوة كنيست من قبل الليكود ،ميري ريغيف

لحماس  وساخر ستعمال قاسمرة أخرى ا :انها تلقت رشوى لإلدعاء انها ارتقت بسبب الغاز املسيل للدموع الذي يطلقه الجيش اإلسرائيلي

 في العالم ؛اخرجت الحقيقة للنور كما هي دائم  والد ألهداف دعائية كاذبة. أعائالت و ب
 
 .جيش الدفاع اإلسرائيلي هو األخالقي جدا

 

ا محرضة على النائوزيرة الثقافة والرياضة، عضوة الكنيست من قبل حزب الليكود ،ميري ريغيف رك في ب ايمن عودة والذي اشت، قالت ايض 

 ممنوع أن يكون له مكان فيهذا الرجل  :قة الحضور فرّ توحيد روسيا الذي عقد في القدس ومنعته الشرطة ُم ل السنوية ذكرى الحياء حفل أ

 ستمر بالقول.ال هذا منذ أكثر من ثالثة أعوام و سرائيلي. أقو بيت الناخبين للكنيست اإل 
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من يقيدوه بالطريق إلى التحقيق على  هم، رؤيتهم مهزومين "عودة"الذي يريد  ،ل دولة متحضرة، يجب أن يكون رجال شرطة إسرائيلفي ك

 التحريض ضد الدولة.

 منذ زمن كجياد طروادة. آن األوان أن يطبق القانون على أعضاء كنيست ُيستعملون 

 

ا على ، قال محعضو كنيست من حزب الليكود معروف بمواقفة اليمينية العنصرية واملعادية والبذيئة مع الفلسطينيين ،أورين حزان رض 

 املخربة زعبي ال تتوقف عن التحريض، لتشوه وتنشر أكاذيب ملوثة ضد جيش الدفاع اإلسرائيلي والدولة.  :النائب حنين زعبي

 أن أسكت وال 
 
 أعاقبها؟هل فكر أحد حقا

 

و نية وعضن االستراتيجية ووزير اإلعالم، عضو املجلس الوزاري للشؤون السياسية واألمو وزير األمن الداخلي، وزير الشؤ  ،غلعاد أردان

ا على القيادي جبريل الرجوب ، قالالكنيست من قبل الليكود ، يجب من أجل املس بإسرائيلمن هدد العبي منتخب األرجنتين، فقط : محرض 

 يدخل للقدس متى شاء!
ّ

 أن يقبع في السجن وأكيد أال

 يجب أن يكون خلف القضبان وليس عضو منظمات دولية. -من يدعم اختطاف جنود ويحرض لتنفيذ عمليات

 ملساء للمستشار القضائيالصالحية والقدرة على التحقيق وأن تقدم للمحاكمة جبريل الرجوب. لذلك توجهت هذا ايوجد لدى إسرائيل 

ضا منع كل تهمة التحريض على القتل، وأيبلوماس ي" املخرب رجوب بللحكومة وملحامي النيابة العسكري كي يصادقوا على فتح تحقيق ضد "الد

 تصريح دخول له إلى إسرائيل.

 ا املنشور كي يضج الطلب للتحقيق مع الرجوب!و شارك
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ا على النائب عودة بعد مشاركته حدث الذكرى السنوية لتوحيد طيار وسياس ي وعضو كنيست من حزب الليكود ،يوآف كيش ، قال محرض 

 يأتون و يدعم اأيض   :روسيا في القدس والذي تم منعه
 
 شكاوى؟بن اإلرهاب وأيضا

 طلبه أيمن عودة عقب مشاركته بمؤتمر تنظيمات إرهابية.
 
 هذا األسبوع ألغيت بحثا

 تأتي جمعية سيكوي وتتهمني بالعنصرية ضد عرب إسرائيل؟ أي وقاحة. لن أتعاون مع من يدعم اإلرهاب. اآلن

والعنف، لكن لن تمد يد أو تساعد ممثلين  يجب أن يعرف مواطنو إسرائيل العرب أن لجنة الداخلية تقف إلى جانبهم بمكافحة الجريمة

 يأتون بادعاءات.كهؤالء أو آخرين يحرضون ضد الدولة، يدعمون اإلر 
 
 هاب وبالتالي أيضا

وزارة األمن الداخلي الذي بوفيه نقدم اقتراح القانون الخاص  7-10ليوم الخاص ملكافحة العنف والجريمة باملجتمع العربي في ا نذكرسوف 

 رغم معارضة أعضاء مجالس هناك. يتيح إقامة محطات شرطة بالوسط العربي

 

 

 


