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  غزة على اإلسرائيلية احلرب
  
  *عوكل طالل

  عائالت ألربع دامية مصائر
 اللحظات تلتقط أن حتاول روايات وكلها تنتهي، ال غزة على اإلسرائيلية احلرب عن الشفوية الروايات تكاد

 تتشابه تكاد الروايات أن ومع. عليها الهمجي اإلسرائيلي العدوان خالل غزة أهل من كثير عاشها التي املأساوية
 ألربع دامية حكايات تروي شهادات أربع يلي وفيما. اخلاص املأساوي وقعه منها لكل إن إالّ  التفصيالت، يف

  .عائالت
   

 من تتصرف أن على قادرة ستكون األيام من يوم يف أنها نظن وال القانون، فوق كدولة تتصرف إسرائيل تزال ال
 ودفعت السنين، آالف تمتد تاريخية مسيرة عبر البشرية أنتجتها التي والقوانين القيم منظومة يلتزم مغاير موقع

 من ويحميه أفعاله، له يبرر من يجد يرتكبها، جمزرة كل عند اإلسرائيلي، فاجليش. أجلها من باهظاً ثمناً الشعوب
 يف واحلقوقية القانونية الدوائر حتى تعد مل التي جرائمه بل غزة، أهل بحق جريمته مع يختلف األمر لكن. شرورها
  .تبريرها أو عليها، التستر على قادرة إسرائيل

 من واملمنوع باملسموح أو احلروب، بأخالقيات يعرف بما تقاس ال إسرائيل، ترتكبها التي احلرب جرائم إن
 يتقبله ما وحدود املنطق جتاوزت كما كله، ذلك جتاوزت إنها إذ املتحدة، األمم من املقرة واحلقوق الدولية القوانين

  .اآلخر على واحلقد بالشرّ املسكون العقل ذلك حتى اإلنساين، العقل
 واملؤملة الدامية الشهادات ملئات نماذج جمرد هي حية شهادات أربع للقارئ نقدم بأن نكتفي املطالعة، هذه يف

 من ابتداء أسابيع ثالثة دامت التي غزة، قطاع على األخيرة اإلسرائيلية احلرب جرائم ملف عليها ينطوي التي جداً،
  .2008 ديسمبر/األول كانون من والعشرين السابع

 دون من بارد، وبدم األعمى، احلقد خلفية ومن القتل، أجل من يقتل اإلسرائيلي اجليش أن احلرب هذه من ويتضح
  .بيته خارج أو بيته يف رجل أو امرأة مسلح، أو مدين وشيخ، وشاب طفل بين تمييز أي

  
  ربه عبد عائلة: األوىل الشهادة

 خمسة العمر من والبالغة ربه عبد نوري منيب حممد زوجة ربه عبد حسن داود سعاد احلاجة رواية تتطابق
 نوري حممد كوثر بالسيدة واملتزوج عاماً، وثالثين اثنين العمر من يبلغ الذي خالد ابنها رواية مع عاماً، وخمسين

 ،)أعوام 3( وأمل ،)أعوام 9( سعاد: وهما احلرب خالل توفيتا ابنتان منها وله عاماً، وعشرون ستة وعمرها ربه، عبد
  ).أشهر تسعة( وحممد ،)أعوام 7( رأفت: هما وولدان ،)أعوام 4( سمر هي احلرب أثناء يف أصيبت وأُخرى
 يف طفالً، ثالثون بينهم وخمسون، اثنان وعددهم واألحفاد اءاألبن من املكونة) األب( ربه عبد حممد عائلة تسكن

  .غزة قطاع شمال جباليا شرقي تقع التي ربه عبد عزبة منطقة
 ومن املسكن، غربي حديقة ثمة. شقتان طبقة كل يف متر، 400 مساحة على مقامة طبقات أربعة من املسكن يتكون
  .زراعية أرض هناك اجلنوبية جهته
 ال كلهم، عائلتها وأفراد هي كانت املاضي، يناير/الثاين كانون من السابع يوم حتى أنها سعاد السيدة تقول

 العملية بدء من الرغم وعلى كلها، بأنواعه القصف استمرار من الرغم على يغادروه مل فهم املبنى، داخل يزالون
 رشاشاته من والنيران القذائف يطلق وأخذ املبنى، حميط يف بعضها رابط حيث العزبة، يف الدبابات وتوغّل البرية،
  .والسكان املباين على الثقيلة

 بمغادرة العزبة، سكان تأمر الصوت مكبرات املبنى سكان سمع اليوم، ذلك من عشرة الثانية الساعة تمام يف
 قبل سكانها من إخالئها بهدف منطقة من أكثر يف اإلسرائيلية القوات مارسته أمر وهو املنطقة، خارج إىل بيوتهم

  .فيها البيوت بتدمير تقوم أن
 املبنى سكان قرر ولهذا، تماماً، متوقع أمر فهذا القتل، من باخلوف شعور اجلميع ينتاب أن الطبيعي من وكان

  .احلذر توخي مع واملغادرة االستجابة
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 حملت بينما واحدة، حتمل خرجت ثم قطع، أربع إىل بيضاء قماش قطعة بتمزيق سعاد احلاجة قامت اخلروج، قبل
 كي البيض، بالرايات يلوّحن جميعاً وأخذن سعاد، الطفلة ابنتها فحملتها الثالثة أمّا ثانية، قطعة خالد زوجة كوثر

 يمنع ما هناك يكن مل إذاً،. املبنى عن أمتار عشرة نحو بعد على تقصف كانت دبابات يعتلون الذين اجلنود يراهنّ
  .رؤيتهنّ من اجلنود
 ويطلقان الدبابات إحدى يعتليان الشوكوال، واآلخر ،)chips( الشيبس يتناول أحدهما جنديين، رأى أنه خالد ويؤكد

  .البيض الرايات يحملن من على النار
: وتستطرد ،"مباشرة علينا النار يطلقون أخذوا لكنهم بالرايات، نلوح ونحن اجلنود رآنا لقد: "سعاد اجلدة تقول

 يدي يف بطلق عاجلوين اجلنود لكن الرصاص، من هرباً املبنى لدخول فاستدرت األرض، على سعاد الطفلة سقطت"
 يطلبون أوالدي صراخ أسمع كنت. بغزارة مني تسيل والدماء األرض، على فسقطت ظهري، أسفل وبآخر اليسرى،

 سعاد الطفلتان أصيبت." املبنى داخل إىل إدخالهما حماوالً وأمل سمر ابنتيه يحمل وهو خالد وأرى اإلسعاف،
  .ساعات ثالث يقارب ما تنزفان األرض على جدتها مع وبقيت سمر الطفلة أصيبت كما احلياة، وفارقتا وأمل،

 بوقف ستسمح إسرائيل أن املذياع، عبر سعاد، احلاجة أبناء أحد وهو أحمد، سمع الظهر، بعد من الثالثة نحو عند
 وقضاء التحرك، من الناس تمكين بهدف الظهر، بعد من الرابعة حتى ظهراً الواحدة من تمتد ساعات ثالث النار

  .املصابين إسعاف إىل باإلضافة إليه، يحتاجون ما بعض
 بدخول األحمر، الصليب أو اإلسعاف، لسيارات لتسمح احلاالت، من كثير يف اإلسرائيلية، القوات تكن مل احلقيقة، يف

 بالتحرك للناس إسرائيل سمحت التي الثالث الساعات خالل توفوا أو أصيبوا، كثيرين أن كما عملياتها، منطقة
  .فيها
 يف الدبابة ظهر على املوجودين اجلنود إىل بها وخرج أمل، الشهيدة الطفلة بحمل منيب، حممد اجلد قام ذلك، عقب

 أمل هما شهيدتين طفلتين يحملون وهم املبنى خارج اجلميع ليصطحب دقائق خمس بعد عاد ثم املنزل، مقابل
 كيلومترين، نحو إىل تصل مسافة قطع إىل اضطروا وقد سمر، والطفلة سعاد اجلدة هما مصابتين وأخريين وسعاد،

  .واجلريحات الشهيدتين حمل يف بمساعدتهم قام السن كبير رجل عليه حصان يجرها عربة قابلوا أن إىل
 بعدة فأصابوه نصير، خميس أدهم العربة صاحب على النار بإطالق قاموا االحتالل فجنود املشهد، ينته مل

 التي املصرية املستشفيات إحدى يف احلياة فارق أنه أيام عدة بعد سعاد اجلدة علمت وقد رقبته، يف نارية عيارات
 أفضل األرض، ضمّتهم مَن فأصبح بكامله، املبنى بتدمير اإلسرائيلية القوات قامت ذلك، إىل باإلضافة. إليها نقل

  .مأوى دون من عليها بقوا ممّن حاالً
  

  البطران عائلة: الثانية الشهادة
 مناطق من العديد بات حيث غزة، قطاع شمال على اإلجرامية العدوانية حملتها ركزت إسرائيل أن من الرغم على

 حي الريس، جبل الكاشف، جبل ربه، عبد عزبة العطاطرة، مثل اإلعالم، وسائل بفضل عاملياً معروفاً الشمال
 ويف القطاع، وسط يف عليها انصبّ إالّ  غزة قطاع يف منطقة يترك مل والتدمير والقتل العدوان حقد فإن الزيتون،

  .لالجئين البريج خميم يقع حيث ،1948 سنة منذ احملتلة األراضي مع القطاع حدود عن بعيداً ليس الشرق
 من العلوية الطبقة تتكون. األونروا يف مدرساً ويعمل عاماً، وثالثين ستة العمر من يبلغ البطران الهادي عبد عيسى
 وثالث أوالد ثالثة هم أطفال ستة والزوجة، الزوج عدا فيه يقيم وصالون ومطبخ ومنافع نوم، غرف أربع من منزله
  .بنات

 كان املاضي، يناير/الثاين كانون من عشر السادس يف املوافق اجلمعة نهار من مساء اخلامسة الساعة تمام يف
 أنواع أن مع املكان، زوايا بقية من أمناً  األكثر أنها اعتبار على األطفال، نوم غرفة يف موجودين العائلة أفراد

 تترك تكن مل البحرية، والقطع والدبابات املروحيات وخصوصاً املقاتلة، الطائرات تطلقها كانت التي القذائف
  .حرقاً أو تدميراً بأكمله البيت على تأتي كانت إذ آمناً، مكاناً

 حدث كما سكانها، رؤوس على اإلسرائيلية احلرب آلة قصفتها كثيرة لبيوت نموذج سوى ليس البطران عائلة بيت
 ثالثة منها قضى التي الداية وعائلة واحدة، دفعة فرداً وعشرون تسعة منها قضى التي السموين عائلة مع مثالً

 كلهم وبنات أبناء وأربعة وشقيقتها الزوجة خسرت التي صاحلة فايز وعائلة أيضاً، واحدة دفعة فرداً وعشرون
  .أطفال
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 سيستهدف املنزل أن من اجليران وبعض البيت صاحب حتذر اإلسرائيلية القوات كانت األحيان، بعض يف
 حتذيرية صواريخ تطلق كانت وإنما ذلك، تفعل تكن مل أُخرى أحيان يف لكنها إخالءه، سكانه على وأن بالقصف،

 بالقصف تعاجلهم أو املنزل، ومغادرة األساسية أغراضهم جلمع الوقت بعض سكانه وتمهل املستهدف، البيت على
 بنات وثالث عاماً، 32 وعمرها منال الزوجة البطران عائلة فقدت لقد. بأرواحهم النجاة من يتمكنوا أن قبل املدمر
 4( الدين وعز ،)أعوام 7( بالل هما وطفلين ،)أعوام 10( إيمان ،)عاماً 15( إسالم ،)أعوام 10( إحسان هن أطفاالً
  .واحد عام وعمره الهادي عبد وابنه ،)عاماً 36( عيسى األب سوى العائلة من يتبقّ  ومل ،)أعوام

 أكثر باعتباره متر، مئتي نحو يبعد الذي أخيه بيت إىل رحلت فقد فيه، تقيم منزلها قصف حتى عيسى عائلة تكن مل
 يناير،/الثاين كانون من عشر السادس يف اجلمعة نهار املوافق اجلريمة وقوع يوم عادت لكنها بيتها، من أمناً

 كانت بينما الثانية، الطبقة يف املنزل من غرفة يف عيسى األب كان. مالبس من العائلة إليه حتتاج ما بعض جلمع
 عام( الهادي عبد الطفل أمّا فيها، من كل وقتل فدمرها عليها صاروخ وقع حين األطفال غرفة يف املغدورة العائلة

  .احلياة قيد يف فبقي االنفجار، وقع حين والده فيها كان التي الغرفة اجتاه يف يحبو فكان ،)واحد
 ثم املنطقة، أجواء يف حتلق كانت مروحية طائرات إن البطران، الهادي وعبد البطران سامح العيان شاهدا يقول

 كان التي إسالم ثم الطفل، منه فالتقطا عيسى، عمهما بيت حيث املكان إىل فهرعا قوي، انفجار بصوت فوجئا
  .األطفال بقية ثم بالدماء، مضرجة وهي الزوجة إخراج جرى الغبار انقشاع ومع شخير، منها يصدر

 صواريخ دون من جرى القصف أن كما اجليران، أو البيت أهل بإنذار االحتالل قوات تقم مل اإلفادات، وبحسب
 مَن أن من الرغم على مستهدفاً، كان فيه بمن املنزل أن يعني ما وهو أُخرى، حاالت يف يحدث كان كما التحذير

 يعمل الذي األب سوى املقاومة، إىل االنضمام شبهة يثير أن يمكن شاب أي بينهم وليس ومدنيين، أطفاالً  كانوا فيه
  .األونروا يف مدرساً

  
  عيشة أبو عائلة: الثالثة الشهادة

 األسمنت من وبدروم طبقتين من مكوّن وهو غزة، مدينة يف النصر بحي املشتل شارع يف عيشة أبو منزل يقع
  .فرداً  عشرين نحو ويسكنه املسلح،

 انفجار دوى حين ،5/1/2009 يف املوافق االثنين نهار فجر الثالثين والدقيقة الواحدة إىل تشير الساعة كانت
  .الكهربائي التيار انقطاع ظل يف الرؤية املتطايرة واحلجارة الغبار فحجب وحميطه، املنزل هز هائل
 املنزل إىل وركض متراً، عشر خمسة نحو املنكوب املنزل عن منزله يبعد الذي اجلار النمنم، مروان بالل فوراً  خرج

 وأبناؤه هو يسكنه الذي كحيل فايز املواطن إىل ويعود طبقات، ثالث من مكون وهو عيشة، أبو ملنزل املالصق
 ومصدوماً، مذهوالً كحيل فايز املنزل صاحب شاهدت: "النمنم الشاهد يقول. أبنائه وزوجات وزوجته السبعة،
 عن أمتار ثالثة يفصلها غرفة يف موجودين وكانا عام، ونصف عاماً العمر من البالغ وابنه زوجته إلنقاذ يستغيث

  ."اجملاور االنفجار نتيجة رللدما تعرضت وقد عيشة، أبو منزل
 ورضوض احلوض يف بكسر أصيبت وكانت والركام، األنقاض حتت من وابنها الزوجة بإنقاذ قمنا: "النمنم يقول

  ."االنفجار أحدثها اجلدار يف كبيرة فتحة عبر عيشة، أبو منزل إىل انتقلتُ ذلك وبعد اجلسم، أنحاء خمتلف يف
 الطبقة إىل اجليران من عدد مع اجلار فاجته بالكامل، املبنى تدمير إىل يؤد مل عيشة أبو بيت طال الذي القصف

 إن لهم فقال طفيفة، بجروح وأصيب الغبار، غطاه وقد ،)عاماً 38( عيشة أبو رشاد وشاهدوا والبدروم، األرضية
  .ماتوا وزوجته أبناءه

 تتحرك وهي) عاماً 35( سيرين زوجته على فعثروا اآلخرين، عن البحث اجليران واصل رشاد، املصاب إنقاذ بعد
 بجروح مصاباً كان الذي) عاماً 13( وعادل ،)أعوام 4( عمرو وولديها إنقاذها تم البحث وبمواصلة األنقاض، حتت

  ).أعوام 9( عادل وابنه ،)عاماً 80( عيشة أبو رزق احلاج واملسن رشاد، أبناء من اآلخرين إنقاذ تم ثم رأسه، يف
 الذي البدروم اخترقت ثم األوىل، الطبقة جزئياً  ودمرت املنزل، من الثانية الطبقة سطح اخترقت املدمرة القذيفة

  .الثانية الطبقة يف كانوا من جناة إىل أدى ما وهو اجلانبية، وجدرانه سقفه سقط
 مستشفى إىل اجلميع ونقل احلرائق، إلطفاء املدين الدفاع وسيارات اجلرحى، إلنقاذ اإلسعاف سيارات حضرت
 فاعتقد املنزل، يف كانوا وعائلته عيشة أبو عامر أن اجليران أبلغ الصدمة، من رشاد استفاق أن وبعد. الشفاء
 أفاد وقد. فيها موجود غير أنه اتضح ساعة، نصف نحو بعد لكن املصابين، مع املستشفى يف عامر أن اجلميع
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 دخلنا: "النمنم بالل اجلار الشاهد ويقول. للدمار تعرضت التي األوىل الطبقة يف يسكنون وعائلته عامر أن رشاد
  ."أحد على نعثر فلم مدمرة، وكانت النوم غرفة ثم الشقة،
 أن وبعد به، احمليطة واملنطقة الشارع يف البيت، خارج البحث أثناء ويف الثالثين، والدقيقة الثانية الساعة قرابة

 إلضاءة املدين الدفاع واستدعاء البحث، يف للمساعدة به اخلاص الكهربائي املولد بتشغيل طومان حسن اجلار قام
 القلب، حيث جسده من اليسرى اجلهة يف بشظايا أصيب وقد ،)عاماً 47( عيشة أبو عامر جثة على العثور تم احلارة،

 وال ذراعين دون من جسد من العلوي اجلزء عن عبارة هي حمترقة أشالء على عُثر ثم وقدميه، وذراعيه رأسه ويف
 تم البحث وبمتابعة. عاماً 12 العمر من يبلغ الذي الطفل عامر، ابن إىل تعود اجلثة أن واتضح رِجلين، وال رأس

 األنقاض، حتت تناثر قد بعضها وكان وغيداء، حممد عامر أطفال إىل تعود صغيرة، حلم وقطع أشالء على العثور
  .املكان يف املزروعة الزيتون أشجار على وبعضها

 دون من وكانت عاماً، 32 العمر من البالغ عيشة أبو سهيل جثة على العثور تم الوقت، بعض مرور وبعد أخيراً،
  .املدمر للمنزل اجملاورة كحيل آل أرض يف وملقاة رأس،

 واألطفال، النساء من معظمهم فرداً، عشرين نحو يسكنه الذي املنزل هذا يتعرض أن نتوقع نكن مل: "الشاهد ويقول
 احلربية البوارج وقذائف السماء، يف احمللقة الطائرات هدير سوى مسلحة مظاهر أي نالحظ مل إننا إذ للقصف،
  ."غزة شاطئ قبالة املرابطة
 أنه يقول عيشة، أبو لبيت اجلنوبية اجلهة من املالصق البيت يسكن الذي ،)عاماً 22( طومان حسن علي الشاهد

 املنطقة، فوق حتلق الطائرات هدير أصوات سمع املياه، أنابيب يف خلالً يتفقدان عمه مع املنزل أسفل يف كان بينما
 فوجئ لكنه منزله، خلف يقع والذي ،"حماس" حلركة التابعة اإلسالمية اجلمعية مقر ستستهدف ربما أنها فاعتقد
 جيرانه، بيت استهدف القصف أن فأدرك واسعة، مساحة على تتطاير األنقاض ورأى جداً، قوي انفجار بصوت
  .اإلنقاذ عملية يف واملساعدة املصابين لتفقد فوراً فاندفع

  
  العالول عائلة: الرابعة الشهادة

 آل مذبحة وقائع بشأن العالول، الهادي عبد وحممد الرحيم، عبد عدنان عثمان العيان شاهدَي روايتا تطابقت
 وأحمد ،)عاماً 24( العالول زهير وحممد ،)اماًع 48( العالول احلميد عبد زهير من كل ضحيتها راح التي العالول

 عبد وهيثم ،)عاماً 27( العالول احلميد عبد ورمضان ،)عاماً 20( العالول زهير وحممود ،)عاماً 22( العالول زهير
  ).عاماً 49( البيك جعفر خالد وماهر ،)عاماً 24( العالول احلافظ

 ورمضان زهير مع موجوداً  كنت ،14/1/2009 يف املوافق األربعاء نهار: "الرحيم عبد عثمان الشاهد يقول
 رمضان احلميد عبد بيت يف العالول، مصباح وحممد العالول، زهير وحممود وأحمد وحممد العالول، وشعبان
 إليها وصلت اإلسرائيلية القوات كانت والتي غزة، يف الهوى تل ملنطقة اجملاورة الصبرة منطقة يف الكائن العالول

  .وخراب وحرائق وتدمير جمازر من ارتكبت ما فيها وارتكبت
 منازلهم يستهدف أن املمكن من كان الذي القصف من هرباً البيت هذا يف الكل جتمع احلاالت، من كثير يف وكما"

 قبل ذلك وكان أقاربهن، على وتوزعن أطفالهن، مع بيوتهن أخلين قد أيضاً النساء وكانت الهوى، تل من القريبة
  .اجملزرة من يومين

 كانون من عشر اخلامس يف اخلميس نهار املوافق التايل اليوم صباح ويف املنزل، يف األربعاء نهار اجلميع نام"
 سقطت قد كانت إذ الهوى، تل من أمناً أكثر منطقة عن للبحث يستعدون بدأوا ثم الصالة، إىل نهضوا يناير،/الثاين

 عن يبعد ال الذي العالول مصباح بيت على قذيفة الثالثين، والدقيقة السابعة الساعة يف اليوم، هذا صبيحة يف
  ."فقط متراً عشرين بنحو إالّ اجلميع فيه جتمّع الذي البيت
 دوي سمعنا األثناء هذه ويف البيت، يف املشتعلة النيران إلطفاء العالول مصباح بيت إىل أسرعنا: "عثمان يتابع

 عبد هيثم الشاب جراءه استشهد وقد الرئيسي، الشارع يف املكان من متراً ثالثين نحو بعد على صاروخ انفجار
 إىل اجلميع خرج ساعة، نصف نحو استغرق الذي النيران، إطفاء من االنتهاء بعد). عاماً 24( العالول احلافظ

 دفعة للقصف اجلميع يتعرض ال كي أمتار، بضعة األُخرى عن واحدة كل تبعد جمموعات إىل موزعين الشارع،
  ."واحدة
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 متر، مئتي نحو بعد على السير يغذون هم وبينما أمناً، أكثر مكان عن بحثاً غادروه الذي املنزل عن اجلميع ابتعد
 عن ويسأل عليهم يطمئن أن أراد فقد ليتفقده، وعاد السابقة، الليلة يف منزله أخلى كان الذي البيك ماهر استوقفهم

  .منطقتهم أحوال
 السير، تابعنا فقد وقفتنا، نطل مل وحممد أنا لكنني عليه، نسلّم العالول وحممد ورمضان أنا وقفت: "عثمان يقول
  ."عليه للسالم بدورها فوقفت األُخرى، اجملموعات وصلت أن إىل رمضان بقي بينما
 طالباً  فصاح اإلطالق، وضعية لتأخذ وتتحرك املنطقة، فوق تقف مروحية طائرة شاهد العالول مصباح حممد كان
 بالطائرة فوجئ وعندها النداء، فكرر الصراخ، يسمعوا مل أنهم غير بسرعة، ويتفرقوا املكان يغادروا أن اجلميع من

  .األرض على جميعاً فوقعوا اجملموعة، على سقط ثانياً صاروخاً ثم املكان، اجتاه يف أول صاروخاً تطلق
 إلسعافهم، املصابين على يناديان الباب أمام ووقفا اجملاور، العزة فارس أبو بيت إىل العالول وحممد عثمان هرب
 املساعدة يقدم أن يمكن من على تقضي كي ثالثاً صاروخاً ألقت الطائرة إن عثمان ويقول. عليهما يرد مل أحداً  لكن

 كي باجليران بعد فيما استنجدا اللذين حممد ورفيقه يصيبه أن دون من" العزة" بيت الصاروخ دمر وقد. للمتوفين
 املدين، والدفاع اإلسعاف، سيارات فإن الواقع، ويف. ساعة نحو بعد حضرت التي اإلسعاف سيارات يطلبوا

 شديداً، اخلطر كان إذ املالئم، الوقت يف واملصابين الشهداء أماكن إىل الوصول على قادرة تكن مل األحمر، والصليب
 ترك تتعمد اإلسرائيلية القوات كانت األحيان من كثير ويف. وصولال من منعهم تعمدت اإلسرائيلية القوات أن كما

  .أياماً أو طويلة، فترات ينزفون املصابين
 خالل بارد، بدم اإلسرائيلية القوات ارتكبتها التي اجلرائم من حمدود لعدد بالقسم املشفوعة الشهادات بعض هذه

 والذي املاضي، العام ديسمبر/األول كانون من والعشرين السابع نهار شنته الذي غزة، قطاع على البشع عدوانها
 اإلعالم وسائل تناقلتها التي هوالً، األشدّ  األُخرى اجلرائم عن احلديث جتنب ارتأينا وقد أسابيع، ثالثة استمر

 يستدعي ممّا جداً كثير على يحتوي اإلسرائيلية احلرب جرائم ملف أن غير ومعروفة، شائعة باتت ألنها بكثافة
   .بحقهم العقوبات أقسى وإنزال اجلرائم، هذه عن املسؤولين حملاكمة الدويل اجملتمع حترك

   
  .بغزة مقيم فلسطيني كاتب  (*)
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