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تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة… واالحتالل يحقق بتورط أحد جنوده
ويقر بناء 4427 وحدة استيطانية

رام هللا – القدس – «القدس العر@» ووكاالت: شيّعت فلسطين، أمس الخميس، جثمان
الشهيدة شيرين أبو عاقلة، بحضور الرئيس محمود عباس، H رام هللا.

وفيما نقلت صحيفة أمريكية عن مسؤول عسكري إسرائيZ قوله إنه ال يمكن استبعاد أن
أخرى صحيفة  أكدت   ،Zاإلسرائي الجانب  من  صادرة  عاقلة  أبو  قتلت   eال الرصاصة  تكون 

أن جيش االحتالل يحقق H اتهام أحد عناصره بتنفيذ الجريمة.
وH ظل أجواء خيّم عليها الحزن والغضب ُسّجي جثمان أبو عاقلة، ولُف بعلم فلسطين،
وُغx رأسها بالكوفية، ثم نقل النعش إv سيارة عسكرية H موكب رسمي مهيب شارك
الفصائل، وممثلو  الفلسطينية،  واألمنية  السياسية  القيادات  من  كبير  وعدد  عباس  فيه 

ورجال دين.
إسرائيل هللا،  رام   H الرئاسة  مقر   H التشييع  مراسم  خالل  له  كلمة   H عباس،  وحّمل 
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مسؤولية قتل أبو عاقلة بشكل كامل. وقال: “االحتالل لن يُغيّب الحقيقة، وال يجب أن تمر
الجريمة دون عقاب”، مضيفا “رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات اإلسرائيلية
ألنها Ä الe ارتكبت الجريمة”. وتابع: “سنذهب فورا للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة
المجرمين”. وقرر منح الشهيدة وسام “نجمة القدس” تثمينا لدورها الوطÅ واإلعالمي.

الرئاسة مقر   vإ وصوله   Ñح االستشاري،   Öالمستش من  الموكب،  مسار  امتداد   Üوع
أنغام ومع  والدموع.  الورود  عليه  ناثرة  الجثمان  لتوديع  الجموع  اصطفت  الفلسطينية، 
الغاضبة المحتشدين  أصوات  تعالت  الكشفية  الفرق  وعزف   Åالفلسطي  Åالوط النشيد 
مرددة شعارات وهتافات من داخل مقر الرئاسة H رام هللا عقب انطالق موكب التشييع

إv القدس، ودّوت أصواتهم بشعار: “فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية”.
الفلسطينية اإلسعاف  سيارات  تسلمتها  المقاطعة  مقر  من  الجنازة  خرجت  أن  وبعد 
سكانه فاستقبلها  األمعري  مخيم  نحو  وواصلت   ،çالمقد األحمر  للهالل  التابعة 
أطلقوا ملثمون  مسلحون  بانتظارها  فكان  قلنديا   vإ اتجهت  ثم  والورود،  بالرصاص 

الرصاص H الهواء وهتفوا مطالبين باالنتقام.
تقدمه بعرقلة  االحتالل  جنود  قام  حنينا  بيت  بلدة   vإ أمس  عصر  الجثمان  وصول  وعند 
إv القدس المحتلة. وقال شهود عيان إن قوات االحتالل أوقفت الموكب واعتقلت عضو
Üع واستولت  الشهيدة،  نعش  تحمل   eال المركبة  وفتشت  مطور،  شادي  “فتح”  حركة 

شال لها يحمل العلم الفلسطيÅ، وبقية آثار من دمها.
قتل بخصوص  احتمال  أي  يستبعد  ال  بأنه   Zاإلسرائي للجيش   íأو تحقيق  أفاد  ذلك،   vإ
جزئيا تراجعا  اعتبر  ما  جنين،  مخيم   H نار  إطالق  تبادل  خالل  عاقلة،  أبو  شيرين  جنوده 

عن روايته األوv الe ألï فيها المسؤولية عÜ المقاومين الفلسطينيين.
وقال الجيش اإلسرائيZ، أمس الخميس، إن “شيرين أبو عاقلة كانت موجودة إv الشمال
H المقاتلون  أطلقها   eال الرصاصات  معظم  وكانت   Zاإلسرائي الدفاع  جيش  قوة  من 
الجنوب. ومع ذلك تم إطالق عدد قليل من الرصاصات H اتجاه الشمال”. وأضاف: “لذلك

ال نستبعد إمكانية إطالق الجيش اإلسرائيZ النار”.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، األمريكية عن مسؤول عسكري إسرائيZ قوله إنه ال
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H  ،Zاإلسرائي الجانب  من  صادرة  عاقلة  أبو  قتلت   eال الرصاصة  تكون  أن  استبعاد  يمكن 
عناصره أحد  اتهام   H يحقق  االحتالل  جيش  أن  بوست”  “واشنطن  صحيفة  ذكرت  حين 

بقتل شيرين أبو عاقلة.
إv ذلك توالت ردود الفعل الشعبية والرسمية عبر أنحاء العالم منددة بجريمة االغتيال،

ومطالبة بمالحقة القتلة وإجراء تحقيق شفاف ومحايد.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بردود الفعل والمواقف الدولية المنددة بجريمة قتل
تُحّمل لم   eال الدول  بعض  مواقف  من  الشديد  استغرابها  عن  عبرت  لكنها  عاقلة،  أبو 
H التمادي   Üع إسرائيل  يشجع  ما  وهو  المسؤولية،  صريح  بشكل   Zاإلسرائي الجانب 
من الهروب  محاوالتها  أمام  الوقت  من  المزيد  ويعطيها  التضليلية،  وحمالتها  كذبها 

تحمل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة.
وطالبت المجتمع الدوí بالتحZ بالجرأة وتحميل إسرائيل المسؤولية عن قتل الصحافية

الفلسطينية ومحاكمة قتلتها ومن يقف خلفهم.
ارتكاب تثبت   eال والصورة  بالصوت  الموثقة  واألدلة  الحية  الشهادات  “رغم  أنه  وأضافت 
التضليلية حملتها  تواصل  االحتالل  دولة  أن  إال  عاقلة،  أبو  إعدام  لجريمة  االحتالل  قوات 
علما والضحية،  القاتل  بين  مشترك  تحقيق  عن  الحديث  عبر  العالمي  العام  والرأي  للدول 
تورطها تثبت   eال الموثقة  األدلة  قوة  مع  والتراجع  االنحدار  تواصل  اإلسرائيلية  الرواية  أن 

H الجريمة”.
العامة الساحات   H السود  الرايات  المخيمات   H الفلسطينيون  الالجئون  رفع  لبنان   Hو
رمزية جنازة  وانطلقت  عاقلة،  أبو  شيرين  اغتيال   Üع حدادا  الرئيسية  والشوارع  واألزقة 
للشهيدة H مخيم عين الحلوة، فيما أدان العديد من المنظمات اإلسالمية H الواليات
لقتلها إسرائيل  إدانة   vإ بايدن،  جو  الرئيس  ودعت  عاقلة،  أبو  مقتل  األمريكية  المتحدة 

الصحافية الفلسطينية.
4427 بناء  أقرت  إسرائيل  إن  لالستيطان  المناهضة  اآلن  السالم  منظمة  قالت  ذلك،   vإ

وحدة سكنية جديدة H مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
انعقد  Zاإلسرائي  Üاألع التخطيط  لمجلس  اجتماع  بعد  البيان  هذا  المنظمة  وأوردت 
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البريد اإللكتروô * االسم * 

للتصديق عÜ البناء. وقالت المنظمة إن 2791 وحدة حصلت عÜ الموافقة النهائية خالل
االجتماع و1636 وحدة حصلت عÜ موافقة مبدئية.

سعيد أبو معال

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا
لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكتروô. الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

التعليق * 

إرسال التعليق

إشترك H قائمتنا البريدية

* ôاشتركأدخل البريد االلكترو
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