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 :بحة احلرم اإلبراهيمي يف اخلليلمذ
  معاقبة الضحية ومكافأة اجملرم

  نظمي اجلعبة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دون احلديث عن من يف اخلليل  احلرم اإلبراهيميليس من السهل احلديث عن مذبحة 
، ويف احلقيقة جاءت هذه 1967 سنةجممل اإلجراءات اإلسرائيلية يف هذه املدينة منذ 

فقد تعرضت اخلليل . جراءاتلهذه اال تهويدية تتويجاً املذبحة وما تبعها من خطوات 
سيرد أدناه أهم و. بعد القدس ول احملاوالت االستيطانية يف الضفة الغربية، طبعاًأل

البلدة القديمة  ة، ويفعام صورةمدينة اخلليل ب يفالنشاطات االستيطانية وأثرها 
  .ةخاص صورةب
  

  خلفيات عامة: أوال

  إىل كريات أربع ومستوطنات حصار اخلليل من فندق النهر اخلالد. 1

جمموعة من  تنزل عندما، 1968 سنةبدأ االستيطان اإلسرائيلي يف اخلليل يف ربيع 
وبالتنسيق مع اجليش اإلسرائيلي، وذلك  دينةاليهود يف فندق النهر اخلالد يف امل

                                                            
  أستاذ التاريخ يف جامعة بير زيت.  

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/%D9%88%D8%B5%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A.pdf
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وكان على رأس هذه اجملموعة احلاخام اليهودي  .فترة أعياد عيد الفصح تمضيةل
 ،العنصري موشيه لفينغر، الذي أصبح األب الفعلي حلركة االستيطان يف اخلليل أوالً 

رفضت هذه اجملموعة  ح املذكوروبعد عيد الفص. حاء الضفة الغربيةأن سائريف  والحقاً
 دعماً  ،يف إسرائيللكثير من رجال الدين والسياسة اً أصبح حمجإخالء الفندق الذي 

وبمرور الوقت، وبسبب صعوبة حماية هذه . ملشروع لفينغر االستيطاين يف اخلليل
ة اجليش اإلسرائيلي بمصادرة قطعة أرض ب املدينة، قامت قياداجملموعة يف قل

عن النسيج العمراين الفلسطيني يف  ، بعيدة نسبياًخلليلكبيرة تقع إىل الشرق من ا
ت جمموعة لفينغر قلاألساس ملستوطنة كريات أربع، حيث انت ضع فيها حجرحينه، ووُ

اليوم إىل  هاووصل عدد مستوطني بالتدريجوطنة كريات أربع تسلقد توسعت م. إليها
، ويتصفون بالعنصرية مستوطن، يسود بينهم الفكر اليميني املتطرف 7000أكثر من 

توطنة هي دفيئة جتاه كل ما هو عربي، ويمكن القول بأن هذه املسوالعدوانية 
يركية، من مهاجرين من أصول أم يف معظمهم ويتحدر السكان. االستيطان والعنصرية

وقد تم ربط هذه املستوطنة بشارع عريض  ،منهم ال يتقنون حتى العبرية ونكثيرو
كثير ولتحقيق ذلك تم هدم . براهيميإىل احلرم اإل يخترق األحياء الفلسطينية وصوالً

مزيد من كما تم إنشاء  .ية على تخوم البلدة القديمة وداخلهامن املباين التاريخ
ومستوطنة تل ) تل اآلباء(، هي تل هأفوت الشرقية خلليلحدود ااملستوطنات على 

 دوحت. مستوطنة حاجي إىل اجلنوب من املدينةضافة إىل ، باإل)تل الفخار(اخلرسينا 
ن الضفة الغربية بعد هذه املستوطنات جمتمعة من توسع مدينة اخلليل، كبرى مد

  .القدس

  من كريات أربع إىل قلب اخلليل. 2

 ،وحاصرتها من الشرق ،وبعد أن تم تثبيت مستوطنة كريات أربع على تخوم املدينة
 سنةإىل قلب املدينة، وقد تم ذلك  هاومنعت تمددها املستقبلي، انتقل مستوطنو

لشارع الشهداء الذي  ت مستوطنة بيت هداسا، على الطرف الشمايلئ، حيث أنش1979
حيث األسواق وحمطة  ،بمركز املدينة من الشمال إىل اجلنوب ماراً ليليخترق اخل

إىل البلدة القديمة واحلرم  الباصات املركزية ومقبرة املدينة التاريخية وصوالً
نساء من مستوطني كريات أربع،  10املبنى  تماقتح ،يف بداية األمر. اإلبراهيمي
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من أطفال املستوطنين، وبعد أقل من عام سمح ألزواجهن  طفالً 40باإلضافة إىل 
حتولت هذه املستوطنة إىل و. مزيد من املباين اجلديدةضيف االنضمام إليهن، ثم أُب

إىل ترحيل سكان جمموعة كبيرة من املباين احمليطة،  أدت أيضاًفمعسكر للجيش، 
ىل حي كبير من البيوت وبالتايل حتول املبنى االستيطاين إ .وذلك بدواع أمنية

ة ترحيل ساكنيها الفلسطينيين، عالوة على إغالق الشوارع احمليطة به، هجورة نتيجامل
  .بما فيها األسواق القريبة

مزيد من البؤر االستيطانية تم إنشاء ) 1984-1980(قبلة امل وخالل السنوات اخلمس
 قلب البلدة القديمة، وقد هام أفينو، التي تقع يفايف قلب املدينة، أكبرها مستوطنة أبر

ى أدى إنشاؤها إىل إغالق مساحات واسعة من البلدة القديمة وتهجير سكانها، كما أد
  . املركزي وحرمان أصحابه والتجار من دخوله حتى اليوم واترإىل إغالق سوق اخلض

، تقع على 1983 سنةالتي أقيمت ) منقذمدرسة أسامة بن ( ومستوطنة بيت رومانو
عبارة عن مبنى واملستوطنة هي  .يدة القديمة عند مدخلها الرئيسلمايل للبالطرف الش

على كل البلدة القديمة،  بحيث أصبح مشرفاً بقاتد من الطواحد كبير، أُضيف إليه عد
غلقت وأُ ،صورتها التاريخية، وقد أحيط بمجموعة من األبراج العسكرية مهمشاًو

أن ل املنطقة احمليطة به إىل جحيم، وخصوصاً حول ك األمر الذيالشوارع احمليطة به، 
  . طالب مدرسة دينية متشددة ههذا املبنى يستخدم

املوقع األثري الذي يضم آثار اخلليل  أيتل، الومستوطنة تل الرميدة، التي تقع على 
ت املدينة لتلتف حول تمدد إذالكنعانية والتي استمرت حتى الفترة اإلسالمية املبكرة، 

قامت سبع عائالت من مستوطني كريات أربع بوضع منازل جاهزة  .اهيمياحلرم اإلبر
ثار على التل األثري، وذلك يف تناقض حتى مع قوانين اآل 1984 سنة )متنقلة(

قتة و، وافقت احلكومة االسرائيلية على حتويل املنازل امل1998 ويف سنة. اإلسرائيلية
من التل  ماًمه اً بذلك جزء رة، مدمإىل مبان ثابتة مبنية باحلجر واخلرسانة املسلحة

ق يمزيد من الشوارع احمليطة، وتضيبإغالق ت هذه املستوطنة تسببوقد . األثري
اخلناق على املقبرة، وحرمان سكان اخلليل وغيرهم من زيارة املوقع األثري، الذي 

  .يكتنز تاريخ اخلليل
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  تهجير سكان البلدة القديمة. 3

أغلبية السكان منها، فلم القديمة إىل تهجير بلدة اإلسرائيلية على ال أدت جملة الضغوط
نسمة  350 نحو ، إال1967ّسنة  20.000 عددهم نحوالذين كان  هامن سكان يبقَ
حمطة الباصات، ومدرسة سوق اخلضروات، ورمت البلدة القديمة لقد حُ. 1995 سنة

بهدف تسهيل مرور املستوطنين  دمت األجزاء القريبة من احلرم اإلبراهيميأسامة، وهُ 
وتم إغالق خرى لتوفير أماكن لوقوف سياراتهم وحافالتهم، أُاء دمت أجزإىل احلرم، وهُ

النسيج االقتصادي التقليدي املعتمد على  عدد كبير من األسواق، األمر الذي أثر يف
على  ، عالوةاملذلةالتجارة واحلرف، وترافق ذلك مع إنشاء العديد من نقاط التفتيش 

أصبح من الصعب التسوق إذ  ،رتنهادأت األسواق تباو .اًنهار ءات املستوطنين ليالًااعتد
 أةمتجر ومنش 500ويمكن القول بأن أكثر من . نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية فيها

  .غلقتحرفية قد أُ
، ازداد الضغط على البلدة القديمة، )هاذكرسنأتي إىل (وبعد مذبحة احلرم اإلبراهيمي 

كثير من الطرقات، وبات على دت ، وسُبحجج أمنية غلقت مزيد من البناياتحيث أُ
ح املباين للوصول إىل وسطمن بيوت اجليران أو من على  السكان املرور أحياناً

وأخطر اإلغالقات املؤثرة كان . غلقمنزلهم، ألن الطريق العام املؤدي إىل منزلهم قد أُ
الذي يربط  يوهو الشارع الرئيس ،اخلليل إىل قسمينإغالق شارع الشهداء الذي يقسم 

ان، وقتل القلب التجاري دك 200 نحوعن ذلك إغالق  مالبلدة القديمة باجلديدة، وجن
ما أدى إىل نزوح التجار إىل األسواق اجلديدة، تاركين متاجرهم القديمة للخليل، وهو 

 .عب ألطفال املستوطنينخاوية، فتحول شارع الشهداء واملمرات املؤدية إليه إىل مال
لقاً بموجب مغ دكاناً 520دكان مغلق، منها  1800 نحون هناك اليوم يمكن القول إ

على  اقدرة أصحابه مواحلواجز وعد ة أُغلقت بسبب التضييققياألوامر العسكرية، والب
  .و بسبب عدم اجلدوى االقتصادية لهاالوصول إليها أ
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  كول اخلليلوتبرو. 4

عت منظمة التحرير الفلسطينية مع ، فقد وقّاألمور تعقيداً اتفاقية اخلليلزادت 
إلعادة انتشار القوات اإلسرائيلية يف  15/1/1996بتاريخ  إسرائيل بروتوكوالً

: ، هماإىل منطقتين هسمت اخلليل بموجبقُ و. أوسلو ق التفاقاخلليل، وذلك كملح
للسلطة  وتخضع ،دينةاملمساحة  من% 80 نحووتشكل ) H1ورمز إليها بـ( 1اخلليل 

 وتشكل نحو) H2بـورمز إليها ( 2الثانية اخلليل ؛ ومدنياً الوطنية الفلسطينية أمنياً
سرائيلية، يف حين أن للسلطة اإل تخضع أمنياً، ومن مساحة مدينة اخلليل% 20

أن كل البلدة ذكر ويُ. تقع يف يد السلطة الفلسطينية) اخلدمات(ة ينالسلطة املد
كما تضمن االتفاق  2.1القديمة، بما فيها احلرم اإلبراهيمي هي جزء من اخلليل 

نت لقد مكّ TIPH(.2(قت ود باملوجا الوف هذالوجود الدويل للمراقبة فقط، وعرّ 
السيطرة اإلسرائيلية األمنية الكاملة، بموجب االتفاق، على البلدة القديمة واحلرم 

  .إطالق يد إسرائيل االستيطانية واألمنية فيهما مناإلبراهيمي، 

  جلنة إعمار اخلليل. 5

 ،وبمبادرة من فعاليات اخلليل ،نتيجة هذه األوضاع قام الرئيس الراحل ياسر عرفات
، والتي بدأت أعمالها مباشرة عقب 1996 سنةبتشكيل جلنة إعمار البلدة القديمة 

البلدة القديمة وحماية التراث الثقايف تهدف اللجنة إىل ترميم وتأهيل و. تشكيلها
ويف احلقيقة كانت . واقتصادياً إعادة إشغالها بالسكان وإحيائها اجتماعياًإىل و ،فيها

عقب االجتياحات  وال سيماقات، والرغم من كل املععلى إجنازات اللجنة عظيمة 
لبية أغت اللجنة حتى اآلن من ترميم فقد تمكن، 2002 التي تمت سنةاإلسرائيلية 

رفع عدد سكان البلدة القديمة من واق واملؤسسات العامة، كما جنحت يف املباين واألس

                                                            
  : كول اخلليل على الرابطونظر نص بروتا  1

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4900، ول كما يمكن مراجعة نص البروتوك
  . وما بعدها 167ص  ،)1997ربيع ( 30عدد ، ال"جملة الدراسات الفلسطينية"يف 

  :الرابطقت على ود الدويل املوجونظر نص بروتوكول الا   2
     http://www.tiph.org/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=1678  
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ضمن و 3.نسمة، وذلك يف ظروف يف غاية التعقيد 4000نسمة إىل أكثر من  350
ترميم احلرم اإلبراهيمي، وذلك يف سبيل يف  جنازات الكثيرة للجنة جناحها أيضاًاإل

  .للحرم كالّيام بذلك كمُالقيف تثبيت حق الفلسطينين 

  االعتداءات اإلسرائيلية التي سبقت املذبحة .6

ـــ  إذجلـــيش االحـــتالل،  دخل معســـكراًيـــاحلـــرم اإلبراهيمـــي اليـــوم أنـــه قصـــد ي نْيخيـــل إىل مَ
ح املبــاين احمليطــة، وكــل وســطود علــى بواباتــه ويف حميطــه، وفــوق ينتشــر عشــرات اجلنــ

وتهـدف اإلجـراءات اإلسـرائيلية . وال يـدل علـى مكـان مقـدس ،شيء يوحي بثكنـة عسـكرية
، ةخاصــصــورة ، وســكان اخلليــل بةعامــ صــورةإىل تفكيــك االرتبــاط بــين الفلســطينيين ب

وبعـد . ورابـع مقدسـات املسـلمين يف العـامل ،بثاين أقدس مقدسات املسلمين يف فلسـطين
البوابــات املســتديرة، ب الوصــول إىل تخــوم احلــرم تبــدأ آالت الكشــف عــن املعــادن واملــرور

 يتسـنى ث مراحـل تفتـيش كـيزائـر احلـرم بـثالويمـر . فـراغ مـا يف اجليـوبثم تبدأ عملية إ
إذا كانــت زيــارة احلــرم اإلبراهيمــي مســموحاً بهــا أو ال، فعلــى و. الوصــول إىل املســجد لــه

ديــة، فيكــون الــدخول أحــد األعيــاد اليهوالزائــر أن يعــرف ذلــك مســبقاً، فقــد يصــادف ذلــك 
  .على اليهود فقط راًوصال اليوم مقطو

إجـراءات االحـتالل التـي بـدأت  من ىل هذا الوضع نتيجة سلسلةوصل احلرم اإلبراهيمي إ
شـؤونه وحمـاوالت الســيطرة بالتـدريج يف ، والتـي اعتمـدت علــى التـدخل 1967 منـذ سـنة

 يجبالتــدرعليــه عبــر خلخلــة الســيطرة اإلســالمية، ثــم الســماح لليهــود بالصــالة، وبعــدها 
إىل الوضــــع احلــــايل، الــــذي تــــم  حجــــز منــــاطق مــــن احلــــرم لصــــالة اليهــــود، وصــــوالًأيضــــاً 

 . التشريع له عبر جلنة شمغار التايل ذكرها

ة ومتعـددة األشـكال، منهـا مـا قامـت كثيـراالعتداءات اإلسرائيلية على احلرم اإلبراهيمي 
 ةغيـر رسـمي اًذراعـ، ومنهـا مـا قـام بـه املسـتوطنون، بصـفتهم ةبه أذرع االحـتالل مباشـر

م اإلشـــارة إىل أن احلـــرم اإلبراهيمـــي يقـــع ضـــمن املنـــاطق احملتلـــة، هـــومـــن امل. لالحـــتالل
تنطبــــق عليــــه كــــل القــــوانين واألعــــراف الدوليــــة التــــي حتمــــي التــــراث الثقــــايف والــــديني و

                                                            
  :الرابطلكترونية على صفحتها اإل جنازها، يمكن العودة إىلإجلنة إعمار اخلليل ونشاطاتها و عن  3
    http://hebronrc.ps/index.php/ar/about-hrc-a  
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على أنها انتهاك حلقـوق االجراءات  هذه يف ظل االحتالل، ويجب النظر إىل كل كالمواأل
  .للقانون الدويل وانتهاكاإلنسان 

، عتداء على حرمة احلرم اإلبراهيميا 1300أكثر من  1967يونيو/ سُجل منذ حزيران
. على املصلين والزائرين مأ ،ومكوناته وعمارته وتراثه وتقاليده أكان على استخدامه

هذه االعتداءات على سبيل املثال ال احلصر، ألننا لويمكن أن نشير إىل بعض النماذج 
  :ننا سنحتاج إىل جملد كاملأردنا سرد كل هذه االنتهاكات فإ ول

وجماعات،  اًاإلسرائيليون بزيارة احلرم أفرادبدأ  1967 يونيو/ يف حزيران  .أ 
إليه ) ياناراعيل د(بنته بإدخال ايان حرمة الغار الشريف اوانتهك موشيه د

الدخول ويعتبر املسلمون أن . وبعدها جرت هذه العملية عدة مرات ،وتصويره
 .ء املدفونين فيهاإىل هذا الغار هو انتهاك حلرمة األنبي

نسف الدرج املؤدي بيان اأمر موشيه د، 1968 أكتوبر/ تشرين األول 11يف   .ب 
املالصقة لسوره، وبالتايل إغالق البوابة  هدم البئر األثريةبو ،إىل املسجد

، هللحرم وتدمير جمموعة من املباين التاريخية التي كانت يف حميط ةالشرقي
  .ومنها مبان تعود إىل الفترة اململوكية

 ،1972يناير / كانون الثاينيف  اًرسمي اًاتخذت الزيارات اليهودية طابع  .ج 
بأداء الصلوات يف احلرم  عندما سمحت السلطات اإلسرائيلية لليهود رسمياً

ويف غير أوقات صالة املسلمين، وتكرر هذا التسلل عدة  ،بشكل غير تظاهري
دون ضجيج إعالمي، لكنه أصبح يف حلكة الليل ومن  مرات، وكان يتم أحياناً

مالحمه العامة مل تكن قد وصلت  ، غير أنتدريجيتشكل بال جديداً كأن واقعاً
 .ىل مرحلة الوضوح الكاملإ

حركة كاخ العنصرية،  هانا، مؤسسئير كنظم احلاخام م 27/8/1972ويف   .د 
 السنة وقبل نهاية. صالة تظاهرية مع أتباعه بالقرب من احلرم اإلبراهيمي

قام احلاخام املذكور بالصالة مع أتباعه داخل احلرم، وذلك خالل  انفسه
حتت  التدخل، وطبعاً مفتتحاً بذلك نمطاً جديداً من أوقات صالة املسلمين،
قرر ها نفسالسنة نوفمبر من / ثاينتشرين الويف . حراسة حراب االحتالل

احلاكم العسكري اإلسرائيلي زيادة عدد الساعات اخملصصة لليهود، بحيث 
ويمكن القول بأن . من الواقع، فاقتضى تنظيمها اًأصبحت هذه الصلوات جزء
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 ، ليشكل الحقاً 1972 حرم االبراهيمي قد بدأ قبل أفول سنةالتقسيم الزماين لل
 .م استعمال املسجدقاعدة أساسية يف تنظي

نع املسلمون من الصالة على موتاهم، كما جرت العادة منذ مُ 1972 سنةيف   .ه 
ومل يه ، داخل احلرم اإلبراهيمي، ومنذ ذلك احلين مل تصل أي جنازة إلقرناً 14

يف تكريم موتاهم، وحتديد  ناسعلى ميت فيه، وهذا انتهاك لعادة ال صلَّيُ
للمسلمين يف كيفية استعمال احلرم، حتى خالل األوقات التي كرسها االحتالل 

 . لهم
تسلل أربعة من الشبان اليهود وتسلقوا  1976أكتوبر  /تشرين األول 2ويف   .و 

السور إىل داخل احلرم، ومزقوا كل املصاحف فيه وداسوها بأقدامهم، كما 
، ومن بين املسروقات هيم وسرقة معظم أثاثتمكن املستوطنون من حتط

ساعات وكتب ومصاحف إسالمية ذات قيمة تاريخية ومفاتيح مقامات 
" حترس"بأن قوات االحتالل كانت  األنبياء وسجاد أثري عمره عدة قرون، علماً

 .املوقع
احلكومة اإلسرائيلية على توصية  وافقت 1979يناير / كانون الثاين 19ويف   .ز 

السماح لليهود بإقامة الصالة يف املكان ب، وزير الدفاع آنذاك، عيزرا وايزمن
حيث املنبر واحملراب، وبذلك تم ) قيةاحلضرة اإلسح( الذي بقي للمسلمين

 .حتطيم القيود التي وضعها االحتالل نفسه، وأصبح كل املبنى مباحاً
، هاجم الدكتور باروخ غولدشتاين، وهو 1994 فبراير/ شباط 25ويف صباح   .ح 

ركية، املصلين يتوطن من كريات أربع يحمل اجلنسيتين اإلسرائيلية واألممس
النار  د، مطلقاًجَّصالة الفجر وهم سُيف أثناء تأديتهم يف احلرم اإلبراهيمي 

داخل ، وذلك 135وجرح  مصلياً 29 ، فقتل)رصاصة 188(ه رشاشعليهم من 
، بينما كان املئات من املصلين عند اخلامسة فجراً األمر، وجرى احلرم فقط

من يسجدون لربهم يف الركعة األوىل من صالة الفجر يف اليوم اخلامس عشر 
اجليش اإلسرائيلي إطالق النار خارج  واصلو .هـ1414شهر رمضان املبارك 

 . ، كما سيرد بالتفصيل أدناههاملسجد فقتل عشرات آخرين يف اليوم نفس
ت بتاريخ حكمسرائيلية جلنة حتقيق رسمية، ضوء ذلك، شكلت احلكومة اإل يفو  .ط 

جرى حتويل احلرم الشريف إىل ثكنة  إذبمعاقبة الضحية،  29/8/1994
 "قيةاإلسح"القسم املسمى : قسمينإىل تقسيم احلرم اإلبراهيمي عسكرية، و
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قية أمام اإلسح احلضرة للمسلمين، وبقية املسجد لليهود، على أن يتم إغالق
لقد وصلت مساحة ما خصص . واملناسبات اليهودية املسلمين يف األعياد

 /تشرين األول ويف. من املساحة اإلجمالية للحرم اإلبراهيمي% 56لليهود 
ميرا مراقبة داخل املسجد، بحيث مل اك 14تم تركيب ها نفسالسنة أكتوبر من 

دون مراقبة قوات  من و القيام بالدروس الدينيةان الصالة أكماإل يفيعد 
صبحت العالقة بين املصلي املسلم وربه تمر عبر الرقابة اجليش، وأ
 .اإلسرائيلية

أعلنت احلكومة اإلسرائيلية تسجيل احلرم اإلبراهيمي  21/2/2010 يفو  .ي 
، وأباحت لنفسها رصد )اليهودي/اإلسرائيلي(قائمة التراث الوطني  يف
 تالميذ تشجيع اليهود على زيارته، وخصوصاًو ،ات لترميمه وصيانتهينازيم

  .د اجليش االسرائيلي ضمن رحالت منظمة وجمانيةاس وأفراراملد
  

  مذبحة احلرم اإلبراهيمي: ثانياً 
السيطرة االسرائيلية الكاملة،  تحت كما ورد أعاله، أصبح احلرم اإلبراهيمي وبالتدريج

دون حتديد  من، لكن ومكانياً وتمت استباحة املوقع كله، وتم تقسيم املسجد زمانياً
زيارة يف كل املسجد، حتى الصالة وال احلق يفوكان للمسلمين  .بصورة عامة دقيق

ل إىل كل مكان يف ويف ظل تقييدات كثيرة، كما أن سدنة احلرم كانوا يستطيعون الوص
يحظر على ويف األعياد اليهودية،  بالكاملوبالتأكيد كان املوقع يغلق  .لبية األوقاتأغ

كانت كل املؤشرات تدل على تنامي التطرف اليهودي يف اخلليل، و .املسلمين دخوله
  .أن احلرم اإلبراهيمي مقبل على تغييرات جذريةإىل  تشير أيضاً كما كانت كلها

  املذبحة األوىل. 1

فيه رمضان املبارك املوافق  15 الواقع فيه أثناء صالة الفجر صبيحة يوم اجلمعةيف 
نحو (باملصلين ) قيةاحلضرة اإلسح(اكتظ املسجد الصغير  ،25/2/1994صباح 

، دخل املستوطن الطبيب ابن مستوطنة عكَّرُهم و ،، وخالل الركعة الثانية)مصلٍّ 500
 مطلقاً يهم وفتح نيرانه عل )M 16( كريات أربع باروخ غولدشتاين بسالحه الرشاش

ن الرصاصة الواحدة بأ ، علما150ً نحو منهم، وجارحاَ ً 29 قاتالً رصاصة، 188
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كانت تخترق أكثر من جسد من أجساد املصلين، وذلك لقصر املسافة التي ال تزيد على 
من  املصلون أفاق وعندما .ولدشتاين وحمراب املسجدبين مكان وقوف غ متراً 15

  4.ه باستخدام أجهزة إطفاء احلرائق املوجودة يف زاوية املسجدوقتلهول الصدمة 

، 1956 سنة) نيويورك(و طبيب يهودي من مواليد بروكلين وباروخ غولدشتاين ه
 Jewish Defense(يف عصبة الدفاع اليهودية  أثناء دراسته وبعدها عضواً يف وكان

League(،5 كية عنصرية أنشأها املتطرف العنصري احلاخام يروهي مؤسسة يهودية أم
إسرائيل بعد انتهاء ولدشتاين إىل هاجر غ. 1968ويورك سنة يف ني 6مئير كهانا

كريات أربع بعد أن خدم يف مستوطنة ب وأقام ،كييردراسته وعمله يف مستشفى أم
 أثناء وجوده يف كريات أربع عضواً يف ، كما كان اجليش اإلسرائيلي، حيث عمل طبيباً

  .يف جمموعة كهانا، وكان يرى يف الفاشي مئير كهانا املثل األعلى واملعلم األكبر

  ثانيةاملذبحة ال. 2

جنود االحتالل املرابطين على مداخل عيداً عن أعين ولدشتاين بمل يكن دخول اجملرم غ
مر مل يكن ممنوعاً على سالحه من أمامهم، وهو أ احلرم وداخله، فقد دخل حامالً

وحال سماع اجلنود صوت إطالق النيران داخل احلرم قاموا بإغالق  .املستوطنين
البوابات ومنع املصلين من نقل اجلرحى إىل املستشفيات، وبعد انتشار اخلبر بين 

يف احلارات احمليطة باحلرم، تدافعوا للوصول إىل املوقع،  ، وخصوصاًسكان املدينة
يع جثامين الشهداء، وامتدت يتشأثناء يف واصطدموا باجلنود، وازدادت االشتباكات 
 60 نحورفع عدد الشهداء إىل  ، األمر الذيإىل البلدات والقرى احمليطة بمدينة اخلليل

 31جيش االحتالل عقب املذبحة بلغ  مقتله هذا يعني أن جمموع من، وشهيداً
                                                            

املذبحة، يمكن مشاهدتها على اليوتيوب، على سبيل  عنهناك العديد من األفالم الوثائقية   4
 :على الرابطالعاشرة سرائيلية املثال فيلم القناة اإل

http://archive.adl.org/extremism/jdl_chron.html، وكذلك فيلم قناة اجلزيرة  
    https://www.youtube.com/watch?v=Z6Gez5I959k  
  :نظر الرابطاعقيدة هذه العصبة وأهدافها  بشأن   5

http://archive.adl.org/extremism/jdl_chron.html ) 27/2/2016تم الولوج إليه بتاريخ (
  .يف كل من كندا وأملانيا واململكة املتحدة اًروعفبأن لها  علماً

  .على يد السيد نصير يف نيويورك 1990 تل الفاشي مئير كهانا سنةقُ   6
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طع مستشفيات املدينة استيعابهم، وهو ما ، عدا عشرات اجلرحى التي مل تستفلسطينياً 
  .مستشفيات الضفة الغربية سائرغالقات إىل لب نقلهم بصعوبة بسبب اإلتط
عديدة، وفرضه على املدينة أليام  يفل بفرض منع التجوانتهت املذبحة الثانية  ذلكك

لتمكين سكان البلدة  معدودة م رفعه لساعاتستة شهور متتالية، تالبلدة القديمة ل
مزيد من سكانها إىل األحياء ذلك إىل ترحيل  أدىوالقديمة من التزود باملواد الغذائية، 

اخلارجية لتمكين األبناء من مواصلة تعليمهم يف املدارس، وذلك الستحالة احلياة يف 
وخالل هذه الفترة تم . ظل حراب اجليش اإلسرائيلي واملستوطنين املدججين باألسلحة

  .تنفيذ توصيات جلنة شمغار، اآلتي ذكرها

  وتوصياتقرارات : جلنة شمغار. 3

بسبب االحتجاجات العارمة التي اندلعت عقب املذبحتين، وبسبب تسليط األضواء 
أثناء احملادثات  يف تمتوخصوصاً أن املذبحة العاملية على ما حدث يف اخلليل، 

جلأت إسرائيل  )1993" (إتفاقية أوسلو"والتي أعقيت اإلسرائيلية للسالم  -ة يالفلسطين
تشكيل جلنة حتقيق دولية،  حقائق، مغلقة الباب أمام إمكان تشكيل جلنة تقصىإىل 

جلنة برئاسة رئيس حمكمة  يفلتأعلى اعتبار أنها ستقوم بالتحقيق بنفسها، فأعلنت 
ليعيزر  إالقانوينكل من وعضوية  ،العدل العليا اإلسرائيلية القاضي مئير شمغار

م يعاري واجلنرال مناحلعربي عبد الرحمن الزعبي والبروفسور غولدبرغ والقاضي ا
عن جمعيات حقوق  وآخر ممثالً أن اللجنة ضمت عربياًظ ويالحَ. املتقاعد موشيه ليفي

 فبدأت اللجنة عملها يف. قية على قراراتهاوإضفاء صد وذلك لتجميل وجهها ،اإلنسان
عيين عدد من رجال األمن للتحقيق ، بعد أن قام رئيس اللجنة شمغار بت23/3/1994
تمت على يد ثبات أن املذبحة كما حاولت احلكومة اإلسرائيلية جاهدة إ. ثاألحدايف 

وهي عمل فردي، واعتقلت بعض أعضاء حركة كاخ العنصرية الذين  ،فرد واحد
  . امتدحوا املذبحة، وحظرت هذه احلركة

  :بما يلي هاويمكن تلخيص قرارات جلنة شمغار وتوصيات

بخطته  لمين عمل لوحده، ومل يعولدشتاعملت اللجنة جاهدة على إثبات أن غ .1
ا تمت فيذ أي أحد، كمنأحد حتى زوجته، ومل يشاركه ال يف التخطيط وال يف الت

إذ مل يثبت ما جرى، براهيمي من أي مسؤولية عة جنود حراسة احلرم اإلتبرئ
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وقد أدى فحص آلة الكشف . و علمهم بما دبرهتواطؤهم معه أو مساعدتهم له أ
وتوصلت . معطلةعبرها املصلون، إىل اكتشاف أنها  عن املعادن، التي يمر

يف ظل  وخصوصاًفادح،  جراء عطلاللجنة إىل أن آلية تفتيش املسلمين تعاين 
وبالتايل كان . بالقيام بعمليات عسكرية يف اخلليل "حماس"تهديد حركة 

لوا صبيحة ن عدم تفتيش كل املصلين الذين وصويتشكل م اخللل مضاعفاً
وكان من . أُخرىميرات مراقبة من جهة امن جهة، وعدم وجود كيوم املذبحة 

والنقد  7.مثل املطارات مع هذا املكان احلساس تماماً اجلدير التعامل أمنياً
جه إىل قوات األمن يتمثل يف عدم كفاية التنسيق بين األذرع األساسي الذي وُ

 .اجليش وحرس احلدود والشرطة: ةتعدداألمنية امل
 البوابة الشرقية من أفراد اجليش ضرورياً  وال سيمان إغالق بوابات احلرم، كا .2

وهذا  8.حلماية أنفسهم من اجلموع الهائجة التي يمكن أن تتدفق عبر البوابة
، فحين أدرك اجلنود فداحة املوقف، قاموا بفتح اإلغالق مل يستمر طويالً

تأخير نقل اجلرحى بد األبواب لنقل اجلرحى، وبالتايل مل يتسبب موقف اجلنو
دعاءات األطباء املصريين ذلك تم وبكلمات قاسية رد اك. إىل املستشفيات

ذلك،  عنوقاموا بكتابة تقرير  والفرنسيين، الذين قاموا بفحص اجلرحى الحقاً
 :ذلك ما نصه بشأن روقد ورد يف تقرير شمغا

  “The conclusions of the French and Egyptian doctors are not worthy of their 
authors, since they were based on superficial examinations which appear 

clearly biased [this issue is elaborated in chapter 2.5, sections 17 & 18].” 
ة داخل احلرم حلدخال أسعدم السماح بإبناء على املذبحة توصي اللجنة ب .3

 .حراسة املوقعسرائيلية املكلفة لقوات األمن اإل االبراهيمي، إالّ

                                                            
تفتيش اليهود، ويف احلقيقة مل يتم تفتيش اليهود قبل دخولهم إىل احلرم  عنال يوجد ذكر   7

ذا مل إسلمين أن تكشف سالح غولدشتاين، على امل لة ال تستعمل إالّالشريف، وبالتايل كيف آل
كما أن كل اجلنود؟  أن يراهدون من  16وكيف يمكن تهريب سالح بحجم م . يفتش أصالً

بدقة، ألن التعليمات لدى قوات األمن اإلسرائيلية تقضي  ليتم فحصه مهماًاملوضوع ليس 
دخول  آخروأي يهودي بالسماح للجنود وملستوطني كريات أربع وباقي مستوطني اخلليل 

 أن يدخل فلسطيني بسالحه على إمكانلذلك تركز بحث اللجنة  .احلرم اإلبراهيمي بأسلحتهم
  .كأن الذي نفذ الهجوم هو فلسطينيداخل احلرم، 

  .كيف عرف اجلنود حقيقة ما جرى داخل احلرم    8



14 
 

يمكن أن يلتقي  التي )قية على سبيل املثالاإلسح(إن وجود بعض القاعات  .4
، كان يؤدي إىل احتكاك غير ضروري، نفسه اليهود واملسلمين يف الوقت افيه

 .أثناء الصالة يف جهيزع لطرف اآلخرن اأدعاد كل طرف اعالوة على 
ملنع أي  ،توصي اللجنة بتقسيم احلرم اإلبراهيمي بشكل صارم بين الطرفين .5

توصي بتعيين باب لكل طرف، على أن يتم وضع  ذلكك. احتكاك مستقبلي
ن املعادن، وتركيب أجهزة مراقبة إلكترونية األجهزة الضرورية للكشف ع

يستطيع فإنه  ى تقديرات القائد العسكري للموقع،وبناء عل .ملراقبة كل احلرم
 .منع أشخاص معينين من دخول احلرم يف وقت حمدد

جراءات الضرورية ، مع أخذ كل اإلمكانياًوإمّا  ا زمانياًيمكن تقسيم احلرم إمّ .6
 .ملنع وصول كل طرف إىل موقع الطرف اآلخر

للتعامل مع األماكن  اًخاص تدريباًمن قوات األمن املدربة  نشر عدد مالئم .7
 .املقدسة

لكن القضية األساسية التي يمكن استنتاجها اجملال هنا لتحليل تقرير شمغار، ليس 
التي قام بتنفيذها ، منه هو معاقبة الضحية، والتوصية بتقسيم احلرم اإلبراهيمي

والنتيجة . ع املستوطنيناجليش اإلسرائيلي بتوجيه من حكومته وبالتراضي م
وعلى مدار  ،ي حتويل أكثر من نصف املبنى إىل كنيس يهودي بشكل تامه اخلتامية

، ويف ويف كل ساعات النهار والليل، يف حين بقي للمسلمين أقل من النصف ،العام
األعياد واملناسبات  خالليدخلوا احلرم اإلبراهيمي  الّأوقات الصلوات فقط، على أ

يف تلك األيام و. يف السنة ين يوماًاليهودية، والتي قد يصل عددها إىل أكثر من ثالث
ويف احلقيقة حصل املسلمون على . يهودياً جممله كنيساًبراهيمي يف يصبح احلرم اإل

وإطاللة على احلضرة اإلبراهيمية وكذلك ) حيث املنبر واحملراب(قية سحاحلضرة اإل
تبة ا احلضرة اليعقوبية واحلضرة اليوسفية والساحة السماوية واملكأمّ .اجلاولية

  .مت إىل السيطرة اليهوديةخرى، فقد ضُوملحقات أُ
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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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


