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ـدس وتل أبيب تحت النار

خطر .وفي هذا املجال نقلت «هآرتس»
عن باراك قوله ايضا في جلسة مغلقة،
إنه ونتنياهو «استخلصا الدروس من

اخ �ط��اء االخ ��ري ��ن ،ن �ح��ن ن�ف�ك��ر ف��ي ع��دة
خ �ط��وات ال ��ى االم � ��ام» ،م��وض�ح��ًا «ل�ي��س
م��ن امل��ؤك��د ان �ن��ا س�ن�ح�ت��اج ال ��ى عملية
ب ��ري ��ة ،ل�ك�ن�ن��ا م �س �ت �ع��دون اذا اح�ت�ج�ن��ا
إليها».
أم� � ��ا ب� �خ� �ص ��وص األب� � �ع � ��اد ال �س �ي��اس �ي��ة
ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ،ف� �ن� �ف ��ى ب � � � � � ��اراك ،ك � �م� ��ا ه��و
متوقع ،أن تكون مصلحته االنتخابية
ونتنياهو ،قد دفعتهما الى اتخاذ قرار
االغ�ت�ي��ال ،كما ب��رز ،بحسب «ه��آرت��س»،
أن م �ن ��اف �س �ي �ه �م ��ا م � ��ن امل� � �ع � ��ارض � ��ة ق��د
اع� �ت� �م ��دوا االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
امل�ع��روف��ة ب�ـ «وأن��ا أي�ض��ًا» ،بمعنى انهم
ق �ف��زوا ال ��ى ال�ع�ج�ل��ة وع � ّ�ب ��روا ع��ن تأييد
حماسي للعملية ،كي يقللوا الخسائر
الشعبية ،على ام��ل ان تتوقف العملية
ف� ��ي وق� � ��ت ق� ��ري� ��ب ،وت � � � ��زول ع� ��ن ج� ��دول
األعمال االنتخابي.
ف� � � ��ي ال � � �س � � �ي � � ��اق ن � � �ف � � �س� � ��ه ،رأى ت � �م� ��ار
ج��وج �ن �س �ك��ي ،ف ��ي ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س»
ان ال�ت�ج��رب��ة علمتنا امل ��رة ت�ل��و االخ��رى
انه مع بداية كل حرب تتعهد الحكومة
ع�ل��ى ن�ح��و اح�ت�ف��ال��ي ان ��ه ف��ي ه ��ذه امل��رة
سيوضع حد للنار على املدن والبلدات،
وأن� �ه ��ا س �ت �ح��ل امل �ش �ك �ل��ة «م � ��رة واح� ��دة
وال � ��ى االب � � ��د» ،ل �ك��ن ال� ��واق� ��ع ان ال �ح��رب
التالية تأتي دومًا ،واصفا هذه املواقف
ب��أن�ه��ا ّ
«ذر ل �ل��رم��اد ف��ي ال �ع �ي��ون» .واك��د
جوجنسكي ان حكومة نتنياهو باراك
ول �ي �ب��رم��ان ،ت �ع��رف ج �ي��دا أن ال �ق �ص��ف،
وحتى اجتياح القطاع ،من قبل الجيش
ل ��ن ي �ح��ل امل �ش �ك �ل��ة ،اال أن وج� ��ه ال�ش�ب��ه
ب�ي�ن ال �ح��رب ال �ت��ي ب� ��دأت االن ،وع�م�ل�ي��ة
«الرصاص املصهور» ليس فقط خدعة
«ض��رب��ة واح � ��دة وان �ت �ه �ي �ن��ا» ،ب��ل أي�ض��ًا
أن لكلتيهما ه��دف��ًا س�ي��اس�ي��ًا مكشوفًا،
وهو «تسخني االجواء العامة ومحاولة
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى اك�ب��ر ق��در م��ن االص ��وات
ف��ي ان�ت�خ��اب��ات ال�ك�ن�ي�س��ت» ،م�ق�ت��رح��ًا أن
ي �ط �ل��ق ع �ل��ى ه� ��ذه ال� �ح ��رب اس� ��م «ح ��رب
سالمة نتنياهو» ،ال «عمود السحاب».
أما ايتان هابر ،فقد اكد في مقالة له في
«يديعوت اح��رون��وت» أن��ه إذا استمرت
العملية العسكرية ،فستضطر اسرائيل
ال��ى تنفيذ عملية ب��ري��ة ،مضيفًا إن��ه ال
ول ��ن ي �ك��ون ه �ن��اك ح��ل ع�س�ك��ري لقطاع
غ� ��زة ،إذا ل��م ي �ت��واف��ر ال�س�ب�ي��ل ل�ت�س��وي��ة
س� �ي ��اس� �ي ��ة ،م � ��ؤك� � �دًا أن ك� �ث� �ي ��ري ��ن م �ن��ا
س �ي �ش��ارك��ون ف��ي «ع �م��ود س �ح��اب  »2و
«عمود سحاب  »3وهكذا دواليك...

ـدها
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل � �ق � �ي ��ادت ��ه ،ل �ي �ن �س��ق م �ع �ه��م
طبيعة اإلج ��راءات ال�لازم��ة لحمايتهم
م��ن ص��واري��خ امل �ق��اوم��ة الفلسطينية.
وأص ��در آي��زن �ب��رغ أوام ��ر مل��رف��أ أش��دود
ول�ل�م�ص��ان��ع ال�ت��ي ت�ح�ت��وي ع�ل��ى م��واد
خ� �ط� �ي ��رة ض� �م ��ن امل � � ��دى ال� �ص ��اروخ ��ي
للمقاومة باإلخالء الفوري لهذه املواد،
أو بتحصني أماكن تخزينها.
وف� � ��ي إط� � � ��ار ح� � ��ال االس � �ت � �ن � �ف ��ار ال �ت��ي
ت �ع �ي �ش �ه��ا ،اس �ت ��دع ��ت ق� �ي ��ادة ال�ج�ب�ه��ة
الداخلية خالل األي��ام الثالثة املاضية
 2000ج �ن��دي اح �ت �ي��اط ألداء م�ه�م��ات
م �خ �ت �ل �ف��ة ،م �ث��ل امل �س ��اع ��دة ف ��ي أع �م��ال
اإلنقاذ وتأهيل املالجئ وتقديم الدعم
للمستشفيات التي أعلنت أم��س رفع
حالة التأهب في كافة أرجاء إسرائيل.
ف ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ،ت �ح��دث��ت ت �ق��اري��ر
إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،أم ��س ،ع��ن ف��رض ال��رق��اب��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ق �ي��ودًا على
وسائل اإلع�لام في تغطيتها لسقوط
صواريخ املقاومة الفلسطينية ،حرصًا
م �ن �ه��ا ع� �ل ��ى ع � ��دم ت� �ق ��دي ��م م �ع �ل��وم��ات
مجانية إل��ى الفلسطينيني م��ن خالل
اإلعالم.
وط ��ال� �ب ��ت ال ��رق ��اب ��ة م � �ح� ��رري وس ��ائ��ل

اإلع�لام الرئيسية بتحمل املسؤولية،
وذل� � ��ك م� ��ن خ �ل��ال ع � ��دم ذك � ��ر األم ��اك ��ن
الدقيقة لسقوط ال�ص��واري��خ ،وخاصة
ع �ن ��دم ��ا ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك إص � ��اب � ��ات ،ألن
الفلسطينيني يراقبون وسائل اإلعالم
اإلسرائيلية ويستثمرون املعلومات
ملصلحتهم ،ع�ل��ى ح��د تعبير ممثلي
الرقابة.
وقالت املسؤولة في الرقابة العسكرية،
س�ي�م��ا ف��اك �ن�ين ج �ي��ل ،إلذاع � ��ة ال�ج�ي��ش
اإلس��رائ�ي�ل��ي «ه �ن��اك س�ي��اس��ة إعالمية
م � �ت � �ب � �ع� ��ة م� � �ن � ��ذ ع � �م � �ل � �ي� ��ة ال� � ��رص� � ��اص
امل�ص�ه��ور ،وع�ل��ى اإلع�ل�ام اإلس��رائ�ي�ل��ي
أن ي�ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي��ات��ه ،وأن يمتنع
ع � ��ن اإلدالء ب� � ��أي م� �ع� �ل ��وم ��ات ي �م �ك��ن
أن ي �س �ت �ف �ي��د م �ن �ه��ا ال � �ط� ��رف اآلخ� � ��ر».
وح ��ذرت م��ن أن أي تصريحات يمكن
أن يدلي بها مسؤولون إسرائيليون
رس �م �ي��ون ورؤس � � ��اء س �ل �ط��ات محلية
وب�ل��دي��ات وط��واق��م إن �ق��اذ ،ق��د تتضمن
معلومات حساسة ،مؤكدة أن الرقابة
ت �ق��وم ب��االت �ص��ال ب�م�خ�ت�ل��ف ال �ج �ه��ات
وامل �س��ؤول�ي�ن ل�ت��ذك�ي��ره��م ب��امل�س��ؤول�ي��ة
امل � �ل � �ق� ��اة ع �ل �ي �ه ��م ف � ��ي ه � � ��ذا ال� �س� �ي ��اق،
وبالخطوط التي حددتها الرقابة.

من الذي يمارس القتل في غزة؟
نوام تشومسكي وآخرون
ت��رك��ز امل ��واد اإلخ �ب��اري��ة ت��رك�ي�زًا كبيرًا
ع �ل��ى ال� �ص ��واري ��خ ،ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر وه��ي
تنطلق من قطاع غ��زة ،والتي لم ِّ
يؤد
ّ
أي منها إلى إصابات في األرواح .ما
ال يتم التركيز عليه ،هو رشق وقصف
غ ��زة ب��ال�ق�ن��اب��ل وال� �ص ��واري ��خ ،ال �ل��ذان
ّأدي��ا إل��ى وق��وع ع��دد كبير من القتلى
واإلص� ��اب� ��ات ال �خ �ط �ي��رة .وف ��ي ال��وق��ت
الذي كانت فيه دول عديدة في أوروبا
وشمال أميركا تحتفي بذكرى القتلى
ال�ع�س�ك��ري�ين ف��ي امل��اض��ي وال �ح��اض��ر،
يوم  11تشرين الثاني الجاري ،كانت
إسرائيل تستهدف املدنيني.
ُ
ف � ��ي م � �س ��ح س � ��ري � ��ع ي� ��ؤك� ��د م � ��ا ن� �ش ��ر
ف ��ي  CBCك� �ن ��دا وGlobe and Mail
و  Montreal’s Gazetteو Toronto
Starو  New York Timesو ،BBC
واس �ت �ن��ادًا إل ��ى ال�ت�ق��ري��ر ال �ص��ادر عن
امل��رك��ز الفلسطيني ل�ح�ق��وق اإلن�س��ان
ّ
( )PCHRف��ي  11تشرين ال�ث��ان��ي ،ف��إن
خمسة فلسطينيني ،من بينهم ثالثة
أط� �ف ��ال ،ل �ق��وا ح�ت�ف�ه��م ف��ي ق �ط��اع غ��زة
في ال�ـ  72ساعة السابقة ،إضافة إلى
ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين م ��ن ق � ��وات األم� � ��ن .وق��د
نجمت أرب��ع ح��االت وف��اة ع��ن قذائف
ال�ج�ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي امل��دف�ع�ي��ة ،على
م�ج�م��وع��ة م ْ��ن ال �ف �ت �ي��ان ي�ل�ع�ب��ون ك��رة
ّ
ال �ق ��دم .أض ��ف إل ��ى ذل ��ك أن  52مدنيًا
ُج ��رح ��وا ،م��ن ب�ي�ن�ه��م س��ت ن �س��اء و12
ً
ط�ف�لا ( .منذ كتابة ه��ذا النص ارتفع
عدد القتلى وهو ال يزال في ارتفاع).
امل� ��واد ال�ص�ح��اف�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ح��دث عن
ّ
حاالت القتل تركز تركيزًا ساحقًا على
أف��راد القوات العسكرية الفلسطينية.
ف �ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،ن� �ش ��رت م �ق��ال��ة
لوكالة «أسوشييتد ب��رس» ( )APفي
أخ �ب��ار  CBC Worldف��ي  13ت�ش��ري��ن
الثاني ،حملت عنوان« :إسرائيل تفكر
ف��ي إع� ��ادة اس �ت �ه��داف ق�ت��ل املسلحني
في غ��زة» ،من دون أن تنشر ّ
أي شيء
ع��ن املدنيني القتلى وال�ج��رح��ى ،فيما
تصف عمليات القتل بأنها «اغتياالت
مستهدفني».
ّ
وح�ق�ي�ق��ة أن ال�غ��ال�ب�ي��ة ال �س��اح �ق��ة من
ال�ق�ت�ل��ى ك��ان��ت م��ن امل��دن�ي�ين ت��دل على
ّ
أن إس��رائ �ي��ل ال ت��رت�ك��ب ع�م�ل�ي��ات قتل
«م � �س � �ت � �ه� ��دف �ي�ن» ،ب � ��ل ع� �م� �ل� �ي ��ات ق �ت��ل
ج�م��اع�ي��ة ،ل�ت��رت�ك��ب ب��ذل��ك عملية قتل
ج�م��اع�ي��ة .م�ق�ط��ع إخ �ب��اري آخ��ر ص��در
عن  APفي أخبار  CBCفي  12تشرين
ّ
الثاني ،يقول إن «الصواريخ اآلتية من
غ��زة تزيد من الضغط على الحكومة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» .وه ��و ي �ع��رض ص��ورة
المرأة إسرائيلية تنظر نحو ثقب في
سقف غرفة صالون بيتها .مرة أخرى:
ب��دون ص��ور أو ذك��ر للعدد الكبير من
القتلى أو الجثث في غ��زة .وعلى هذا
ال�ط��راز ،ن��ص ع�ن��وان ف��ي  BBCف��ي 12
ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ع �ل ��ى« :واب� � ��ل ن� � ّ
�اري
جديد من غزة يضرب إسرائيل» ،كما
ي �م �ك��ن ت��رس �ي��م ن ��زع ��ات م �ش��اب �ه��ة في
صحافة االتجاه ّ
السائد في أوروبا.
ُ
ّ
ال ح��اج��ة ل �ن��ا إل ��ى م �خ �ت��ص ف ��ي علم
ّ
اإلع�لام ،لكي نفهم أن ما نواجهه هو
ّ
ّ
ُ
تقارير ّ
ومشوهة كأقل ما يقال.
سيئة
ُ
َّ
هو تضليل مخادع ومبيت للقراء في
صياغة أكثر وضوحًا.
ّ
إل ��ى ج��ان��ب ه� ��ذا ،ف� ��إن امل� �ق ��االت ال�ت��ي
تذكر القتلى الفلسطينيني تثابر على
ّ
ال�ت�ب�ل�ي��غ أن ال�ع�م�ل�ي��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ت��أت��ي ردًا على إط�ل�اق ال� ّ�ص��واري��خ من
غزة وعلى جرح الجنود اإلسرائيليني.
ّ
وعلى ّ
أي ح��ال ،ف��إن تسلسل األح��داث
في االشتعال ُاألخير ،بدأ في  5تشرين
الثاني ،حني قتل ش��اب في العشرين
م��ن ع �م��ره ،واس �م��ه أح �م��د ال�ن�ب��اه�ين،
وهو مختل عقليًا على ما يبدو ،فيما

ك ��ان ي �ت �ج� ّ�ول ب �ج��ان��ب ال � �ح ��دود .وق��د
اض�ط��ر املسعفون إل��ى االن�ت�ظ��ار ّ
ست
س��اع��ات ق�ب��ل أن ُي�س�م��ح ل�ه��م ب��أخ��ذه،
وه��م يعتقدون أن��ه توفي بسبب هذه
امل �م��اط �ل ��ة .ب �ع ��د ُه ��ا ،وت� �ح ��دي� �دًا ف ��ي 8
تشرين ال�ث��ان��ي ،قتل فتى ف��ي الثالثة
ع� �ش ��رة م� ��ن ع � �م� ��ره ،ك � ��ان ي �ل �ع��ب ك ��رة
ال �ق��دم أم ��ام م�ن��زل��ه ب��رص��اص الجيش
اإلسرائيلي ،الذي دخل مناطق قطاع
غزة بالدبابات والطائرات املروحية.
ّ
وب � �ن� � ً
�اء ع �ل �ي��ه ،ف � ��إن إص ��اب ��ة ع� ��دد م��ن
ال �ج �ن��ود اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين األرب� �ع ��اء في
 10ت �ش��ري��ن ال �ث��ان ُ��ي ،ك��ان��ت ج� ��زءًا من
س�ل�س�ل��ة أح � ��داث ق �ت��ل ف�ي�ه��ا م��دن�ي� ّ�ون
فلسطينيون ،ولم تكن الحدث املحفز.
ن �ح��ن امل ��وق� �ع�ي�ن أدن � � ��اه ع ��دن ��ا أخ �ي �رًا
م ��ن زي� � ��ارة إل� ��ى ق �ط��اع غ � ��زة .بعضنا
اآلن ع� �ل ��ى ع �ل�اق ��ة م� ��ع ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين
ي� �ع� �ي� �ش ��ون ف � ��ي غ � � ��زة ع � �ب ��ر ش �ب �ك��ات
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع �ي��ة .ن �ش �ه��د أن��ه

لوال المواد التي
ُتكتب في «فيسبوك»
لما كنا قد وعينا درجة
اإلرهاب الذي يعيشه
المواطنون العاديون
في غزة

على م��دى ليلتينْ م�ت��واص�ل�ت�ْي�نْ ُ ،منع
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون م� ��ن ا ُل � �ن� ��وم ب�س�ب��ب
صوت طائرات  ،F16وقصفت أهداف
ع��دي��دة داخ��ل ال�ق�ط��اع امل�ك�ت��ظ .الهدف
م� ��ن ه � ��ذا واض � � ��ح :ت��ره �ي��ب ال �س �ك��ان،
وه��و م��ا نجحوا فيه استنادًا إل��ى ما
نسمعه ون��راه من تقارير أصدقائنا.
ُ
ول� ��وال امل � ��واد ال �ت��ي ت �ك �ت��ب ف ��ي شبكة
«ف�ي�س�ب��وك» ،مل��ا ك�ن��ا ق��د وع�ي�ن��ا درج��ة
اإلره� � � ��اب ال� � ��ذي ي �ع �ي �ش��ه امل ��واط� �ن ��ون
ال� �ع ��ادي ��ون ف ��ي غ � ��زة .وه � ��ذا ي�ن��اق��ض
ت�ن��اق�ض��ًا ك�ب�ي�رًا م��ا ي�ع��رف��ه ال� ُع��ال��م عن
امل ��واط� �ن�ي�ن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن امل� � َّ
�روع �ي�ن
واملصدومني.
ّ
مضمد
تلخيص لتقرير أرسله
هناك
�اد َف وج ��وده ف��ي غ��زة ّ
ك�ن��دي َص� � َ
يقدم
امل � �س� ��اع� ��دة ف� ��ي غ ��رف ��ة ال � � �ط� � ��وارئ ف��ي

م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ش� �ف ��اء ،ي� �ق ��ول م� ��ا ي �ل��ي:
«جميع ال�ج��رح��ى ك��ان��وا م��ن املدنيني،
أص �ي �ب ��وا ب� �ج ��راح ن��ات �ج��ة ع ��ن ث �ق��وب
ع��دي��دة نتجت بفعل شظايا القنابل؛
إصابات دماغية ،إصابات في الرقبة،
ن��زف ف��ي ال��رئ�ت�ين وال �ص��در ،ان��دح��اس
ت ��أم � ّ
�وري ،ت �م��زق ال �ط ّ�ح��ال ،ث �ق��وب في
األمعاء وأض�لاع مهشمة .جميع هذه
اإلص ��اب ��ات ،ل�ك��ن ب�لا ش��اش��ات مراقبة
أو سماعات لألطباء وبماكينة ّ
أشعة
واحدة».
ّ
وه� �ك ��ذا ي �ب��دو أن م �ث��ل ه� ��ذه امل �ش��اه��د
ليست ذات قيمة إخ�ب��اري��ة ل��دى New
 York Timesو  CBCو  .BBCبما أن
اإلعالم الغربي غير نزيه ومنحاز ّ
ضد
الفلسطينيني ،وهذا أمر ليس بالجديد
أب�دًا ،وقد ُوثق على نطاق واس��ع .ومع
ذل � ��ك ت �س �ت �م� ّ�ر إس ��رائ� �ي ��ل ف ��ي ارت� �ك ��اب
ج ��رائ �م �ه ��ا ض � � ّ�د اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ب ��إذع ��ان
�ري وم �ع �ن� ّ
�ادي وع �س �ك� ّ
ودع ��م م � ّ
�وي من
حكوماتنا ،حكومات الواليات املتحدة
ّ
األوروبي.
وكندا واالتحاد
ّ
الغربي
يجمع نتنياهو حاليًا الدعم
ّ
الدبلوماسي من أجل عمليات أخرى
ف��ي غ ��زة ،م�م��ا ي��زي��د م��ن خشيتنا من
ع�م�ل�ي��ة «رص� ��اص م �ص �ب��وب» ج��دي��دة
ق��د ت�ك��ون ف��ي األف��ق .وف��ي واق��ع األم��ر،
ّ
ّ
ف ��إن األح� ��داث األخ �ي��رة تثبت أن مثل
ً
ّ
ه��ذا التصعيد ق��د ب��دأ ف�ع�لا ،حيث إن
ّ
ع��دد القتلى ال�ي��وم ق��د ت��زاي��د ،كما أن
ان � �ع ��دام ال �غ �ض��ب ال �ج �م��اه �ي� ّ
�ري ع�ل��ى
ه� ��ذه ال� �ج ��رائ ��م ه ��و ن �ت �ي �ج��ة م �ب��اش��رة
للطريقة املنهجية ال �ت��ي ي �ج��ري بها
َّ
املشوهة
منع الحقائق ،و/أو للطريقة
التي يجري بها تصوير هذه الجرائم.
ن� �ح ��ن ن� � � � ّ
�ود ال� �ت� �ع� �ب� �ي ��ر ع � ��ن غ �ض �ب �ن��ا
ت ُ�ج��اه ت�غ�ط�ي��ة اإلع �ل��ام امل �ق �ي �ت��ة ل�ه��ذه
امل � � �م� � ��ارس� � ��ات .ن� ��دع� ��و ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن
ح��ول العالم ال��ذي��ن يعملون ملصلحة
ش��رك��ات اإلع�ل�ام ال�ك�ب��رى ،أن يرفضوا
ُالتعامل معهم كأدوات لهذه السياسة
ّ
امل َ
منه َجة من التمويه .ندعو املواطنني
ّ
إل��ى ال �ت��زود باملعلومات عبر وسائل
ّ
والتحدث بما تمليه
اتصال ُمستقلة،
ع �ل �ي �ه��م ض� �م ��ائ ��ره ��م ب� �ك ��ل ال ��وس ��ائ ��ل
املتاحة أمامهم.
امل��وق �ع��ونَ :ح�ج�ي��ت ب ��ورر ،بريطانيا.
أن� �ت ��ون ��ي ب� ��اس � �ت� ��روس ،ك � �ن� ��دا .ن �ع��وم
تشومسكي ،الواليات املتحدة .دافيد
ه �ي��ب ،ك �ن��دا .س�ت�ي�ف��ان��ي ك�ي�ل��ي ،ك�ن��دا.
مئير نوونان ،كندا .فيليب بريفوست،
ف��رن�س��ا .فيرينا ستريسينغ ،فرنسا.
لوري تولر ،فرنسا.
(عن موقع «قديتا»)

ّ
إسرائيليون يتظاهرون في القدس املحتلة ضد الحرب (غالي تيبون ــ أ ف ب)
يساريون

