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بلينكن لغانتس: “يتوجب تحمل المسؤولية عن مقتل الصحافية شيرين أبو
عاقلة”

الشهيدة شيرين أبو عاقلة

“القدس العر�”: دعا وزير الخارجية األمري� أنتو� بلينكن، وزير األمن اإلسرائي� بي� غانتس،

خالل اتصال هات� أجراه � أعقاب اجتماعه مع عائلة الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة،

السبت، إ� ضرورة “تحمل المسؤولية عن الحادث المأساوي الذي تسبب بمقتل أبو عاقلة �

جنين” أثناء مداهمة لجيش االحتالل، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية األمريكية�

وجاء � تقرير لهيئة البث الرسمية اإلسرائيلية “كان”، أن بلينكن شدد من خالل بيان للخارجية ع�

أن “اإلدارة تعتقد أن إسرائيل والفلسطينيين يستحقون نفس القدر من األمن والحرية

فيد أن غانتس أبلغ المسؤول األمري� أن “الجيش اإلسرائي� يعمل
ُ
والديمقراطية”� � المقابل، أ

ع� استكمال التحقيق الشامل � الحادث الذي ُقتلت فيه الصحافية، وأن إسرائيل ستشارك النتائج

مع األمريكيين فور اكتمال التحقيق”�

يذكر أن عائلة أبو عاقلة أعربت عن استيائها من التحقيق الذي أجرته األدارة األمريكية، والذي برأت

من خالله ساحة الجيش اإلسرائي�، � حين ترى العائلة مستندة إ� تقارير أجرتها صحف أجنبية



البريد اإللكترو� *االسم *

أن الجيش اإلسرائي� مسؤول بصورة أو بأخرى عن قتل الصحافية، وسط ن� إسرائي� قاطع�

ودعا بلينكن أبناء عائلة الصحافية لالجتماع معه بمقر الوزارة بواشنطن قبل أسبوع، بهدف اإلعالن

أمامهم عن التزام الواليات المتحدة بشأن المحاسبة عن الحادث� العائلة، من جانبها قالت إنها

“تأمل باتخاذ خطوات ضد إسرائيل بالقضية”�

فلسطينالواليات المتحدةالشهيدة شيرين أبو عاقلةاالحتاللاسرائيل

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق

يوليو 31, 2022 الساعة 10:53 صميساء فلسطين

يبدو أن عائلة الصحفية شرين أبو عاقلة المغدورة برصاصة قناص إسرائي� صهيو� عنصري بغيض ،� قد نجحت � اقناع

بلينكن هذا،� ترى كيف سيكون رد زبانية دويلة االحتالل الصهيو� االسرائي� العنصري البغيض الذي يقتل أبناء فلسطين و

يهدم مساكنهم بغير وجه حق منذ 1948 وإ� يوم الناس هذا �🤔🤔🤔🤔🤔🤔�
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