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  :رحلة إىل اخلليل
  روايات شهود عيان على

  ١٩٩٤فبراير /شباط ٢٥أحداث 

  دومينيك روك
، أي يف اليوم اخلامس من ١٩٩٤مارس /آذار ١يف الرابعة من بعد ظهر يوم 

، ١٩٨٢وهو طبيب يهودي أميركي، هاجر إىل إسرائيل سنة  –قيام باروخ غولدشتاين 
بفتح النار على املصلين  –خلليل واستقر يف مستوطنة كريات أربع قرب مدينة ا

الفلسطينيين يف أثناء صالة الفجر، تمكنتُ من دخول احلرم اإلبراهيمي، وكانت مدينة 
وال [وكان حظر التجول قد فُرض . اخلليل مغلقة عسكرياً من قِبل اجليش اإلسرائيلي

  .على املدينة] يزال حتى تاريخ كتابة هذه األسطر
سرائيليين وهم ال يزالون يحاولون حمو آثار داخل احلرم، شاهدتُ جنود إ

لكننا . وكانت املياه جتري على أرض قاعات الصالة من خراطيم ضخمة. اجلريمة
وكان بعض اجلنود يطلق النار، . رأينا بقعاً كبيرة من الدماء اجلافة، دماء املصلين

ف وكانت أصوات مكانس كهربائية تُسمع يف إحدى القاعات، ورأينا جندياً ينظ
  .السجاد القديم يف املسجد، وكان السجاد ملطخاً بالدماء

إحدى زوايا احلرم شاهدنا أكياس نفايات مملوءة أحذية، أحذية املصلين ويف 
  .وأحذية ألطفال ونساء ورجال، عليها آثار دماء

أخرَجَنَا اجلنود بعد وقت قصير، فلم نتمكن من النظر ملياً إىل آثار الرصاص 
ي سؤالنا، عما إذا كان اجلنود يحاولون تغطية الثقوب التي أحدثها وبق. على اجلدران

  .الرصاص يف اجلدران، من دون جواب
ثم ذهبنا إىل مقبرة الشهداء حيث أسرع األهايل إىل دفن الضحايا خوفاً من أن 

ورأينا ضريح . يسلّم اجليش اإلسرائيلي اجلثث إىل السلطات اإلسرائيلية لتشريحها
يبة الذي استشهد برصاص مستوطن أو جندي إسرائيلي وهو يدفن حممد عطية السال

ورأينا . ويف مقابل املقبرة يوجد مستوطنة يهودية يف قلب مدينة اخلليل. صديقه
املستوطنين يمشون مزودين باألسلحة الرشاشة من دون أن تعترضهم حواجز اجليش 

  .اإلسرائيلي، وذلك يف قلب اخلليل
ل مرة أُخرى التجول ومقابلة عدد من جرحى واستطعنا عند دخولنا اخللي

كما قابلنا يف مستشفى األهلي يف املدينة عدداً من األطباء وشهود العيان . اجملزرة
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وقابلنا أيضاً . الذين رووا ما جرى عند مدخل الطوارىء يف املستشفى يوم اجملزرة
وى لنا هؤالء ما ور. أفراد عائلة أحد الشهداء، وهو جميل النتشة، مؤذن احلرم اخلليلي

  .حدث، أو على األقل ما شاهدوه داخل احلرم هذا الصباح
األول داخل احلرم، واآلخر أمام : وبدا واضحاً أن اجملزرة كانت من فصلين

. ومهما تكن األسباب، فقد وجد املصلون أنفسهم يف فخ دموي. مستشفى األهلي
  :وسلسلة األحداث تثير تساؤالت عدة

نود اإلسرائيليون قبل صالة الفجر إىل الفصل بين النساء ملاذا عمد اجل: أوالً
والرجال؟ فعادة يصلي الرجال والنساء يف القاعة نفسها؛ الرجال يف طرف والنساء 

  .يف الطرف اآلخر
ملاذا مل يكن اجلنود موجودين عند مدخل احلرم، كما كان مفترضاً؟ وقد : ثانياً

العسكرية الوسطى، يف أثناء شهادته التي اعترف اجلنرال داين ياتوم، قائد املنطقة 
مارس أمام جلنة التحقيق اإلسرائيلية املؤلفة من أربعة / آذار ٨أدىل بها يف صباح 

أعضاء برئاسة مئير شمغار رئيس احملكمة العليا، بوجود سلسلة من األخطاء منها 
ان ذلك وقال لو أن جميع اجلنود وأفراد حرس احلدود كانوا يف موقعهم لك. اإلهمال

إال إن اجلنرال ياتوم مل يقدم، خالل شهادته، أي . دشتاينلبمثابة رد مالئم على غو
علماً بأن الليلة التي سبقت اجملزرة  شرح لسبب غياب اجلنود املكلفين باحلراسة،

تميزت بسجال بين املصلين املسلمين واملستوطنين اليهود، الذين كانوا يريدون 
] البوريم" [املساخر"فبراير لالحتفال بعيد / باطش ٢٥استخدام احلرم يف فجر 

  .اليهودي
إن السؤال األول الذي يتبادر إىل الذهن هو، طبعًا، ما إذا كان غولدشتاين قام 

كما أن تصرفات اجليش قبل اجملزرة وخاللها وبعدها تثير . بهذه العملية بمفرده
وملاذا أطلقوا النار . رميسمح للمصلين باخلروج من احلمل إذ ملاذا . تساؤالت كثيرة

على املصلين؟ ملاذا أعاق اجليش اإلسرائيلي باحلواجز حركة سيارات اإلسعاف؟ ملاذا 
عمد اجليش اإلسرائيلي إىل فتح النار على األهايل أمام مستشفى األهلي خالل 

  مسارعتهم إىل التبرع بدمائهم، فقُتل شاب على مدخل املستشفى؟
ئيليين أن غولدشتاين مل يكن ظاهرة متأتية من ويؤكد معظم احملللين اإلسرا

فراغ أيديولوجي؛ فهو ينتمي إىل حركة يهودية عنصرية معادية للعرب، وهي حركة 
ومما يثير القلق يف إسرائيل كون . كاخ التي أسسها األميركي املتطرف مئير كهانا

وف الشبيبة تتلقى دعماً من قِبل عدد كبير من املستوطنين، وحتى بين صف" الكهانية"
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إذ أكد . اإلسرائيلية، كما تبين يف حتقيق أجرته وكالة رويتر يف إحدى مدارس القدس
قام بقتل العرب قبل "معظم التالميذ أنهم يعتبرون غولدشتاين بطالً يهودياً إسرائيلياً 

  ."أن يقتلونا
، يف شهر  رمضان؟ ١٩٩٤فبراير / شباط ٢٥ماذا جرى يف مدينة اخلليل يوم 

املصلين  هادات التالية التي استمعنا إليها يف قلب اخلليل، وهي شهاداتلعل الش
  :وعائالت الشهداء، واألطباء، واملمرضين، ستلقي بعض األضواء

 ١اخلليل، (، والدة مؤذن احلرم الشهيد جميل النتشة، الذي قُتل يف اجلامع زنوب النتشة
  ):١٩٩٤مارس /آذار

. وينظر إلينا اليهود بكراهية يف احلرم. مأذهب يوماً ألصلي مع ابني يف احلر"  
يوم اخلميس الواقع يف . اليهود بعيونهم وكنا دوماً نتجنبهم] يحدّق بنا[يبحرنا 

قال اليهود إنهم يريدون إقامة . ، أي عشية اجملزرة، ذهبنا للصالة ظهرا٢٤/٢/١٩٩٤ً
لديهم أماكنهم : رفضنا ذلك وقلنا. والصالة يف املكان الذي نصلي فيه 'املساخر'عيد 

. فأقاموا حواجز بيننا وبدأوا باألعمال االستفزازية جتاه النساء فهربنا منهم. للصالة
يف الليل ذهب ابني . وبدأوا يتكلمون بالعبرية ويطبلون ويقولون كالماً غير معقول

ليصلي ويؤذن، ابني الشهيد، فحاول اليهود احلؤول دون دخول ابني إىل الداخل ومعه 
. ال تذهب، فرفض: يا ماما: قلت له. وضربوا ابني باألحذية والكراسياملصلون، 

  .صباحاً ذهبنا إىل احلرم
فكّرنا . وكنا على وشك أن نرجع فرموا أول قنبلة ثم ثاين قنبلة. خلونا نصلي"  

، ]إطالق النار[ 'الطخطخة'ثم بدأوا . ز احلرمتاه. أن الصوت رعد يف السماء أو طائرة
وحاولنا . ونحن مل نعرف إىل أين نلجأ. على الناس] طلقون الناري[ 'يطخطخو'بدأوا 

وهربنا والدماء شالالت على األرض، . اخلروج، غير أن رجالنا مل يتمكنوا من اخلروج
  .على الدرج، على الطريق

الناس كانت كلها . وبدأوا فتح النار علينا يف اخلارج، والباقون يف الداخل"
مش حرام عليهم، أوالدنا نربيهم . ة مثل الغنم املذبّحةعلى اإلسفلت يف الشارع مرمي

  .نحن نريد دولة حتمينا، دولة إسالمية تتيح لنا الصالة بأمان. بدماء قلبنا
صرنا نختبىء . قطعوا النور. يا حبيبتي] املصابيح[األضوية ] أطفأوا[طفّوا "

  .خوراء األعمدة، ونتعثر بجثث أوالدنا ورجالنا يف الظالم ووسط الصرا
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. لرجال فيهامل نتمكن من دخول الغرفة التي كانوا يقتلون ا. مل أر ابني الشهيد"
ا، فخرجنا عن طريق الدرج العريض، ففتحوا النار على وجّهوا رشاشاتهم علين

وكل الشباب ]. نمُر[نعدّي ] كيف[ونحن النساء كنا مُلْتزّات وغير عارفات . النازلين
  ."كانوا على اإلسفلت

  :ة، ابنة عم الشهيد جميل النتشةيسرى النتش
وكان من املفترض أن يصل اجليش فوراً ألن . تأخرت سيارات اإلسعاف ساعة"  

أغلقوا املآذن ومكبرات . مل يستخدموه، ومل تأت الطوافات العسكرية. معه جهاز السلكي
ا نريد أن ندعو املسلمين للنجدة لكي كن. نداءات للنجدة] إذاعة[فاً من الصوت تخو

الكهرباء، وما عاد هناك صوت ألي ] قطعوا[طفّو . عفوا اجلرحى ويتبرعوا بالدماءيس
الناس تسمع، سكّروا احلواجز ] مل يدعوا[ما خلوش ] أغلقواٍ[سكّروا . مؤذن وال جامع

أنا شهدت اجلنود اإلسرائيليين وهم يعترضون السيارات التي كانت . على الطرقات
لو ': اجلندي دوير. 'معي جريح اسمحوا يل باملرور': كان السائق يقول. تنقل اجلرحى

، وهذا ما حصل 'أطلق عليّ النار': فقال السائق. 'حاولت املرور سأطلق عليك النار
لو نفهم، وحتى اآلن مل نفهم ملاذا طلبوا للمرة األوىل . هذا ال يجوز، ولكن حصل. أمامي

ومل نفهم . رجال والشبابمن النساء يف اجلامع الصالة يف غرفة مستقلة عن غرفة ال
السبب يف البداية، اعتقدنا أن اجلامع ربما كان مكتظاً بالناس، ولكن مل يكن األمر 

لقد . وبدأ إطالق النار من ستة اجتاهات أو سبعة. وأطلقوا أربع قنابل صوتية. كذلك
التدبير من . واجليش كان يساند املستوطنين. من عدة اجتاهات] تصدر[شهدت النيران 

ماذا يعني ذلك؟ . 'سيحدث شيء ما الليلة': عشية اجملزرة كانت الناس تقول. يشاجل
  .توجد مؤامرة

ومل يكن . وعلم بعض الناس أن مؤامرة ما حتاك إال إنهم مل يعرفوا التفاصيل"  
. هناك هذا الصباح إال عدد ضئيل من اجلنود؛ ثالثة ربما، وكانوا كلهم صغاراً يف السن

  ."أحداً منهموحتى احلراس مل نر 

  :حممد جبريل النتشة، شقيق الشهيد جميل النتشة
يقول اإلسرائيليون يف وسائل اإلعالم التابعة لهم إن رجالً واحداً قام بهذه "  
القناعة واليقين الكامل أن هناك ناساً قد استشهدت بعد أن قُتل الذي  أنا لديّ. اجملزرة

هذا ما . طلقة نارية أطلقت يف احلرم ١١١، يقال إن )باروخ غولدشتاين(ارتكب العملية 
. يؤكده اإلسرائيليون رسمياً، وهذا ما قيل يف التحليل اإلخباري العسكري اإلسرائيلي
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حملت أخي الشهيد، ودفنته، ووجدت يف . مل يذكروا القنابل التي أُطلقت على املصلين
توزعت بهذا طلقة التي يتحدثون عنها لو  ١١١جسمه عدة طلقات، فهذا يعني أن الـ 

شهيداً ال أكثر، فكيف  ١٢الشكل، لكان من املفترض أن يكون هناك عشرة شهداء أو 
جريح؟ كيف أُصيب  ٣٠٠شهيداً داخل احلرم، إضافة إىل حوايل  ٣٩تفسرين إذاً وجود 

  هؤالء؟ ومن أين أتت الطلقات؟
روى يل بعض األصدقاء أنهم شاهدوا ناساً كانوا أحياء بعد موت باروخ "  

أخي أصيب أوالً بعد أن . أخي تويف بعد موت باروخ. لدشتاين، ثم وُجِدوا مقتولينغو
وفيما هو . أصيب بشظايا، وَحَمل شهيداً بعد موت باروخ. رابأُطلقت القنبلة على احمل

لقد . طلقة ١٢و ١٠يغادر املسجد، اعترضه جندي من اجلنود وأطلق عليه ما بين 
. يضاً يف احلرم، حمل إنساناً من أجل إسعافهشاهدت الطلقات، أخي األصغر كان أ

فاضطُر  ،'قتلك يف حال مل تتخل عن هذا اجلريحسأ': قابله جندي إسرائيلي وقال له
كان إطالق النار يتم من ثالثة أبواب ومن . أخي فرفع يديه ورمى اجلريح على األرض

  .والذي نفذ العملية، أنا أشك، العشرات منهم. أكثر من موقع
كان املرحوم احلاج جميل يتعرض دوماً الستفزازات املستوطنين ألن صوته "  

كي [مراراً ] الكهرباء[وكانوا يف أثناء األذان يقطعون . كان جميالً جداً، وهو مؤذّن
  [....]الصوت ] يكتمواٍ

يف احلرم حتى الساعة  توطنون واعتقلوهويف ليلة احلادث ضايقه املس"  
سترى : املستوطنون قالوا يل الليلة': لناه ملاذا تأخرت أجاباحلادية عشرة وعندما سأ

ومل يأخذ أوالده الصغار إىل احلرم فجر . وبالفعل حدث ما حدث 'غداً ماذا سيحدث لكم؟
لكننا مل نفكر أن العملية كانت مدبّرة . ألنه شعر بأن مشكلة ما ستحدث ٢٥/٢يوم 

جندي حراسة، زائد آالت  ١٥لة فعادة يكون يف احلرم كل لي. امسبقاً وخمططاً له
  .التصوير اخلفية

  .أما يف هذه الليلة، فكان هناك ثالثة جنود فقط"
أُصيب بالقنبلة التي أُطلقت على : أخي جميل قُتل بنوعين من الذخيرة"

. طلقة ١٢وقد وجدت يف جسمه . دفنته بيدي. ، ومن ثم أصيب بطلقات رشاشباحملرا
القنبلة شوهت . ، إضافة إىل شظايا من جراء القنبلةوكان فكه مكسوراً بسبب القنبلة

. ، وفكه كُسر إىل اآلخر إىل حد أنني مل أتعرف عليه]ثيابه[وجهه كثيراً، ومزقت هدومه 
. أين هو': فقلت .'أخوك جميل معانا': كانوا ينقلون جثته، وقالوا يل. ووجده الشباب
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ودفناه  '.ارة، ونحن ذاهبون لدفنهإنه معانا بالسي': فقالوا 'دعوين أراه، هل هو بخير؟
  ].ثيابه[فعالً وهو البس هدومه 

طريق  وتأخرت سيارات اإلسعاف بسبب اجليش اإلسرائيلي، وخصوصاً على"
سيارات اإلسعاف التي أتت من رام الله وصلت إىل . كان اجليش يعترضهم. الدبّوية

اجلرحى إىل  ونقلنا. وتأخر اإلسعاف ملدة ساعة. الشباب قبل سيارات اخلليل
وسيارات رام الله أتت من طرقات أُخرى، وساعدها . املستشفى بالسيارات اخلاصة

  ."الشباب الذين عرفوا الطرقات املؤدية إىل احلرم واخلالية من اجليش

اخلليل، (، رئيس بلدية اخلليل السابق الذي أقالته السلطات اإلسرائيلية مصطفى النتشة
٢٧/٢/١٩٩٢:(  

كان هناك أربعة جنود إسرائيليين فقط، يف حين أن العدد كان يف هذا اليوم "  
دخل  املستوطنون املسلحون إىل احلرم قبل ساعة ونصف الساعة من . جندياً ٢٠عادة 

الذي قاد . وكان املسلحون يحملون الرشاشات. صالة املسلمين يف ذلك اليوم بدء
وهو . ين وهم ساجدونهو الذي رمى املتفجرات على املصل. العملية هو غولدشتاين

وربما كانت هناك مساعدة من املستوطنين اآلخرين . الذي أمطرهم بنيران رشاشه
املوجودين؛ ألن هذا العدد الهائل من اجلرحى والشهداء ال يعقل أن يسبّبه شخص واحد 

يف هذه . دقيقة ١٥استمرت عملية إطالق الرصاص وإلقاء القنابل حوايل . بمفرده
الكاميرات املوجودة . ود األربعة، الذين كانوا داخل احلرم، إىل اخلارجاألثناء هرب اجلن

حتى صوته، ] وتستطيع تسجيل[كل شخص داخل احلرم  داخل احلرم تستطيع مشاهدة
شريط الفيديو . دبيب النمل يُسمع لدى وحدة اجليش املوجودة يف موقع مالصق للحرم

ما، إن الكاميرات كانت معطلة أو موجود لدى اجليش، لكن إنْ طلبته سيقولون لك، رب
نحن نطالب بلجنة حتقيق دولية تأتي إىل . مل يُسلّم هذا الشريط إىل أحد. كذا وكذا

. املكان، وحتقق، وتعرف بالضبط ما جرى، ومن هي اجلماعة املتآمرة مع غولدشتاين
نحن عزّل من السالح، . ونطالب بوجود قوات دولية تقوم بحماية الفلسطينيين

وسريعو الغضب، واستعمال  توطنون أشخاص متطرفون، وكلهم مسلحون،واملس
. املفاوضات طالت، ويف هذه األثناء ارتُكبت جمازر، وال نعرف متى تنتهي. السالح

بإعادة النظر يف العملية برمتها، وبالدخول إىل املرحلة . ف. ت. نطالب بأن تقوم م
يف املستقبل للمستوطنين ، وبأن تأخذ بعين االعتبار أن ال وجود النهائية

إذا . ولن نؤيد إال احلل الذي يرضينا. واملستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة
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أُريد للسالم أن يكون عادالً ودائماً، فيجب نزع املستوطنين من املناطق احملتلة 
  .وأخذهم إىل داخل إسرائيل

د هرعت الناس إىل لق. هناك أيضاً أخطاء من قِبل اجليش بعد العملية مباشرة"
وعندما توجه احلارس املوجود يف احلرم، وهو أعزل، إىل . احلرم لتطلب اإلسعاف

التلفون يف داخل احلرم، منعه املستوطنون من استعمال التلفون وطلب سيارات 
هرعت الناس إىل . جرى إىل اخلارج وهو يصيح ويطلب النجدة من الناس. اإلسعاف

فبدأ اجليش إطالق الرصاص عليهم ومنعهم من . حىاحلرم لتساعد يف إخالء اجلر
اجلرحى والشهداء الذين كانوا داخل احلرم أُخرجوا من داخل احلرم من قبل . الدخول

املصلين الذين مل يصابوا، واستمر اجليش يف استفزازاته والناس يف حالة الصدمة 
أحاط . شفىواستشهد إثنان آخران يف ساحة املست. واحلزن والغضب، وأطلق الرصاص

طلبنا من احملاكم . الرصاص قوكان يطل. اجليش بمستشفى األهلي من جميع النواحي
كان هناك حوايل عشرة آالف . أن يُسحب اجليش من حميط املستشفىمراراً وتكراراً 

  .وال يرجمونه باحلجارةال يعقل أن يرى الشباب اجليش يف حميط املستشفى . شاب
الرصاص فاستشهد عرفات البايض وهو خارج  يف هذه األثناء، أطلق اجليش"

. واستشهد إسماعيل قفشة أيضاً داحل املستشفى. من املستشفى بعد أن تبرع بالدم
  ."مواطناً آخر برصاص اجليش ١٤وأصيب يف ساحة املستشفى حوايل 

فبراير / شباط ٢٧اخلليل، ( مواطن كان يف املسجد حلظة اجملزرة، طلب عدم ذكر اسمه
١٩٩٤:(  

رمى رجل من اخللف متفجرة أو قنبلة . كنت يف الصف األمامي. ت أصلّيكن"  
وقد حاول أحد الفلسطينيين داخل املسجد . يدوية، وفتح النار علينا مدة أربع دقائق

لكن النار أُطلقت من اجتاه خمتلف، من خارج . ردعه فقتله مسلح آخر مل أستطع رؤيته
  .سالحهوعندها أعاد القاتل األول تذخير . املسجد

بادىء األمر بوضع اجلرحى يف سياراتنا اخلاصة، على  ومل يسمح اجلنود لنا"
ودخل جندي خالل قيام غولدشتاين . الرغم من أنه مل يكن هناك سيارات إسعاف

بإطالق النار علينا، ثم ابتعد بسرعة، وسمعت طلقات رشاش ومسدس يف نهاية 
ومل أتمكن من . يف الصف األمامي يوتساقط الناس عليّ نظراً إىل وجود. اجلريمة

من [وهو يبدل خمزن بندقيته ) غولدشتاين(النظر إىل اخللف إال بعد دقائق، فرأيته 
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. ثم بدأ يطلق النار جمدداً، ومل أر كيف قُتل]. طراز غاليل بحسب اجليش اإلسرائيلي
  ."وعندما انتهى األمر، قمت باملساعدة يف إنقاذ اجلرحى

  ):٢٧/٢/١٩٩٤ى األهلي يف اخلليل، مستشف( الدكتور زعتري
يف الساعة العاشرة صباحاً، يوم اجملزرة، أنهينا عملنا إلسعاف ضحايا "

ومن ثم يف التاسعة والنصف، أو العاشرة تقريباً بدأ يصل إىل املستشفى  .احلرم
أناس أتوا إىل هنا . ضحايا جدد جُرحت أو قُتلت على يد اجلنود خارج مستشفى األهلي

وخرجت مرة واحدة من غرفة الطوارىء إىل املدخل ألرى ما . ا والتبرع بالدمملساعدتن
وقُتل أربعة أشخاص أمام املستشفى . رأيت شباباً يرمون اجلنود باحلجارة: يحدث

  ."وكلهم أُصيبوا يف باحة املستشفى. آخرين ١٥وجُرح 

  ):٢٧/٢/١٩٩٤األهلي يف اخلليل،  مستشفى( الدكتور مازن عرفه
لقد . أقول إن اجلرحى والقتلى داخل احلرم مل يصابوا برصاص فقطأريد أن "

. وهذا بدا واضحاً لنا بعد أن تفحصنا نوع اجلروح. أصيبوا أيضاً بقنابل من نوع ما
وال يعقل أن يصدق املرء أن شخصاً واحداً تمكن من قتل وجرح هذا العدد من 

. جريحاً ٨٠قتيالً و ٢٠نا الفلسطينيين يف مستشفى األهلي، يف اخلليل فقط، استقبل
  . وهؤالء جُرحوا أو قُتلوا يف احلرم

وكما تعلمين أن اجليش . إضافة إىل ذلك، استقبلنا أربعة كانوا قد قُتلوا"  
  ."اإلسرائيلي ال يحب جتمعات الفلسطينيين، فأطلب عليها نيران رشاشاته

/ شباط ٢٧( مواطن يقطن يف مكان جماور ملستشفى األهلي، طلب عدم ذكر اسمه
  ):١٩٩٤فبراير 

استيقظت ورأيت حشوداً كبيرة من الناس . إين أقطن يف جوار املستشفى"  
وكان يف وسع اجليش اإلسرائيلي رؤية ما كان يجري من دون االقتراب من . الواجمة

وقد رماه بعض الشبان باحلجارة، ففتح اجلنود النار . املستشفى، لكنه مل يفعل ذلك
ذين رموا ومل يكن بعض من جُرح وقُتل من ال. اب الطوارىءعلى احملتشدين عند ب

 ايض قُتل عقب تبرعه بوحدة من دمه،فعرفات الب. فحسب حجارة، كان يمد يد العون
؛ فقد كان يف ]من املستشفى[وقد أخطأ اجلنود بوقوفهم يف مكان قريب جداً 

  ."راستطاعتهم أن يراقبوا من بُعد بالعين اجملردة، ثم إن لديهم مناظي

  ):جُرح يف اجملزرة ونُقل إىل مستشفى األهلي( حربه مصبيح
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حرام يف الدين اإلسالمي أن ننظر إىل الوراء . مل ننظر إىل اخللف. كنا نسجد"  
هذا ما . كاملسبحة التي تفرطينها] أنفسنا[إال حالنا ] رأينا[ما شفنا . ونحن نسجد

وكل . ت تأتي من جميع اجلهاتكان إطالق النار يأتي من عدة جهات، والطلقا. نعرفه
لو أين وأتمنى . من يحاول الهروب من باب احلرم كان يتعرض لنيران اجليش

وكنا نصلي وصائمين . أوالً ألين بين يدي الله، وثانياً يف احلرم اإلبراهيمي استشهدت،
  ."رمضان ١٥يف يوم 

  
  برقية إىل رئيس احلكومة اإلسرائيلية تطالبه بوضع

  لى املسجد اإلبراهيمي يف اخلليلحد لالعتداءات ع

  املسجد اإلبراهيمي الشريف: املوضوع

ة من حراس املسجد ن اليهود، على ستعدد من املستوطني اعتدى
اإلبراهيمي، وعلى أحد املصلين، البالغ من العمر أربع وستين عاماً، وذلك 

العشاء وقطعه، بعد اعتداء  ، عند رفع آذان٨/١٠/١٩٩٣مساء يوم اجلمعة 
على املؤذن، باإلضافة إىل وضع مواد كيماوية حارقة ] باروخ[ دعوامل

، ولوال يقظة احلراس ١٤/١٠/١٩٩٣على سجاد املسجد يوم اخلميس 
  .واملصلين حلصل ما ال حتمد عقباه

إن هذه االعتداءات املتكررة يومياُ يف احلرم اإلبراهيمي الشريف ال يمكن 
  .السكوت عليها

يف يوم من األيام أن السلطات اإلسرائيلية اتخذت إننا مع األسف، مل نشعر 
  .قرارها ضد تصرفات هؤالء املستوطنين املعتدين

إننا نرجو أن يكون واضحاً بأننا مل نوافق يف املاضي، وال نوافق يف 
احلاضر، ولن نوافق يف املستقبل، أو نقر أي ممارسة لصالة غير املسلمين 

  .يف املسجد اإلبراهيمي الشريف
من املسؤولين وضع حد لهذه التصرفات االستفزازية املعتدية على ونأمل 

  .حرية العبادة، وعلى حق املسلمين املطلق يف مسجدهم
  ...هذا مع االحترام              

  رئيس جملس األوقاف
  والشؤون واملقدسات اإلسالمية

  القدس/رئيس الهيئة اإلسالمية العليا
 ■ .١٦/١٠/١٩٩٣حتريرا يف 
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