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  :خالصات أولية من حتقيقات اجليش
  رصاصة ١١٨غولدشتاين لوحده أطلق 

  

القوات اإلسرائيلية يف ليلة أمس، بعد ساعة من منتصف الليل، ُقدمت إىل قائد 
منطقتي يهودا والسامرة، اللواء شاؤول موفاز، خالصات التحقيق األوّيل الذي أجراه 

ويتضح من تلك اخلالصات . العقيد ي، قائد لواء جنين، الذي كُلف التحقيق يف اجملزرة
  :ما يلي

   القاعة التي يصلي فيها "إسحق"وصل الطبيب غولدشتاين إىل قاعة ،
رصاصة  ١١٨، قام بفتح النار على املصلين، وأطلق من سالحه الشخصي املسلمون

وقد عثر يف مكان احلادث على ظروف فارغة من سالحه فقط، ومن . برشقات طويلة
هنا يستدل أن غولدشتاين كان الشخص الوحيد الذي أطلق النار وتسبب يف قتل 

  ].املقصود املصلين[املسلمين 
   ملغارة، وقرب الباب الشرقي كان يرابط ، داخل ا"إسحق"خارج قاعة
لكن اجلمع الغفير من املصلين الذي تراكض إىل اخلارج هرباً من الرصاص، . جنديان

فأقدم اجلنديان على إطالق سبع رصاصات فقط يف الهواء، . أحاط باجلنديين كالسيل
إطالق وبالتايل فإن كل ما ينشر عن مشاركة جنود اجليش يف . ومل يصيبوا أحداً بأذى

وهذا . النار ويف املذبحة، غير صحيح، وفقاً ملا توصل إليه التحقيق الذي أجراه اجليش
  .خالفاً لشهادات فلسطينيين كانوا يف مكان احلادث

   أطلق جندي آخر كان يف موقع احلراسة اخلاص باملغارة، رصاصتين، من
  .دون أن يصيب أحداً بأذى

  حدثت أعمال شغب واسعة النطاق بعد نحو نصف ساعة من وقوع احلادث ،
فاجلنود الذين . على الطريق العام العابر ملنطقة يهودا، يف منطقة مفترق بيت كحيل

شعروا بأن حياتهم معرضة للخطر أطلقوا النار على أقدام اخمللين باألمن والنظام، 
ويف وقت الحق عُلم بأنه وقع . وأوقعوا إصابات يف جمموعة من ثمانية من العرب

  .تيالن يف ذلك احلادثق

                                                            
   "من مراسلها العسكري آرييه فيزل٢٧/٢/١٩٩٤، "يديعوت أحرونوت ،.  
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وكشف رئيس األركان اجلنرال إيهود براك النقاب أمس، عن أنه يف صباح يوم 
. ، وحدة من حرس احلدود]احلرم اإلبراهيمي" [اخملبيالة"اجملزرة مل تصل إىل مغارة 

  .وكان يفترض أن تكون هناك
: وقال رئيس األركان أن التحقيق يف احلادث يتم من جانب طرفين يف اجليش

فهناك حتقيق جتريه هيئة األركان العامة، ويتواله العميد دافيد أغمون، مساعد رئيس 
األركان لشؤون االنتفاضة، وهناك حتقيق آخر يقوم به قائد القوات اإلسرائيلية يف 

ويشرف على هذا التحقيق قائد لواء . املناطق احملتلة والقيادة الوسطى يف اجليش
األركان إىل أن اجليش ال يعارض قيام جهات من خارج وأشار رئيس . جنين العقيد ي

  .اجليش بالتحقيق يف احلادث
، دورون مئيري أن الشرطة استخلصت بعض "يديعوت أحرونوت"وأفاد مراسل 

الدروس، عقب أعمال الشغب اجلماهيرية التي وقعت أمس األول، يف جبل الهيكل 
صلين يف صالة يوم اجلمعة ؛ فمنذ اآلن سيحدد عدد امل]احلرم الشريف يف القدس[

: كذلك سيتم التشدد يف املعايير التي يسمح بموجبها للعرب بدخول املسجد: هناك
وفقًا  –وسيُفحص إمكان بناء شبكة دفاعية تعزل ما بين حائط املبكى وجبل الهيكل 

التي ] ضابط شرطة يف هيئة األركان القطرية للشرطة" [حيفتس"لتوصيات جلنة 
 ■. ملسجد األقصى قبل أربعة أعوامحققت يف أحداث ا



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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