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مواطنون: اغتيال شيرين أبو عاقلة لن ينهي حكاية فلسطني

ثامر السليم

نظمت شبكة اجلزيرة وقفة تضامنية 
صباح أمس في مقرها مبناسبة مرور 
١٠٠ يوم على اغتيال شهيدة الصحافة 
مراسلة قناة اجلزيرة شيرين أبوعاقلة 
على أيدي قوات االحتالل االسرائيلي، 
وذلك مبشــاركة ممثلي وسائل االعالم 
وجمعيــات النفــع العــام والنقابــات، 
ومبشاركة ممثل السفارة الفلسطينية 
لدى البالد ثائر ناصر، مطالبني بالعدالة 
لها مع التأكيد على أن اغتيالها لن ينهي 
القضية الفلسطينية التي ستبقى راسخة 
فــي قلوب وعقول األحــرار في الوطن 

العربي والعالم أجمع.
وفــي هذا الصدد، قــال مدير مكتب 
شبكة اجلزيرة في الكويت الزميل سعد 
السعيدي: «صحيح أن تلك الرصاصة 
اخلادعة املاكرة أنهت حكاية شــيرين 
فقطعت انفاسها وأوقفت كلماتها املدافعة 

عن قضيتها العادلة قضية فلســطني، 
ولكن بالتأكيد تلك الرصاصة احلاقدة 
لم تنه حكاية فلسطني أو توقف سردية 
القضية أو تنجــح في طمس احلقيقة 
ففلسطني تسكن وجدان األحرار وتهواها 

افئدة الصادقني واألخيار».
وأضاف السعيدي: فلسطني تنبذ بكل 
كبرياء وتعال معتنقي مذهب الصهيونية 
والتصهني، وستبقى فلسطني في جسد 
ورأس العربي فكرة وأمال ودولة وعلما 
وشعبا جبارا غير مبال مبا تفعله آلة 
االحتالل الغاشمة العمياء ألنها لن تنال 
من فكرة استقرت في النفوس ونقشت 
في الرؤوس يســتحيل الوصول اليها 
والعبث بها، مشيرا الى أن الشهيدة عرت 
قوات االحتالل االسرائيلي وسياسييه 
حية وميتة. وأكد الســعيدي استمرار 
شبكة اجلزيرة في مطاردة القاتل حتى 
تقدميه الى العدالة، كما ستواصل وعبر 
خبــراء قانونيــني دوليــني املضي في 

اإلجراءات اخلاصة بتقدمي ملف القضية 
كامال إلى املدعي العام للمحكمة اجلنائية 
الدولية في الهاي ضد قوات االحتالل 
اإلسرائيلي بســبب تعمدها استهداف 

وقتل شيرين أبوعاقلة.
قضية عزيزة

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية 
باالحتاد الدولي للصحافة الزميل دهيران 
أبا اخليل أن الشــهادة هي اعظم شرف 
يناله االنســان عندما يكون ذلك دفاعا 
عن قضية ومبادئ وقيم يحملها في قلبه 
وعلى عاتقه. وأضاف: وألن القتل ليس 
بالشيء اجلديد على سياسة االحتالل 
االســرائيلي الغاشم جتاه الصحافيني 
واملرابطني داخل فلسطني، فإن وقوفنا 
اليوم هو جتديد لذكرى كل شهيد مات 
ظلما وسلب حقه في احلياة ألنه حمل 
قضية عزيزة على قلوبنا جميعا وهي 

قضية فلسطني.

ووصف أبا اخليل الراحلة أبوعاقلة 
بـ«الصوت الهــادئ احلزين املعبر عن 
احلق الفلسطيني وأحرار العالم والوجه 
البريء الذي مثل صوت احلقيقة برهافة 
االنثى وقوة األســد واجهت ترســانة 
حربيــة واعالميــة باحلجــة واملنطق 
والدليل، حيث ان شيرين أبوعاقلة حتى 
وهي ميتة شــكلت حالــة رعب لقوات 
االحتالل فحاصــروا جنازتها واعتدوا 
على مشــيعيها الذين يحملون نعشها 
وحاولوا عرقلة مسيرة النعش، مختتما 
حديثه بالقول: «ستظل شيرين مصدر 
إلهام للصحافة احلرة وحلرية االنسان».
كما حتدث السكرتير العام لالحتاد 
العــام لعمــال الكويت محمــد العرادة 
قائال: نشارك معكم اليوم ذكرى مرور 
١٠٠ يوم على اغتيال أيقونة الصحافة 
الشهيدة شيرين أبوعاقلة، هذه األيقونة 
التي هزمت قــوات االحتالل بالكاميرا 
وامليكروفــون والكلمــة، هزمــت هذه 

العصابات التي ال حتترم القوانني وال 
االتفاقيات الدولية واإلنسانية.

ونطالب جميع املنظمات والهيئات 
الدولية وعلى رأسها مجلس األمن الدولي 
واحملكمة الدولية بتقدمي قتلة شيرين 

إلى احملاكمة بأسرع وقت.
جرائم االحتالل

فيمــا اعتبــر رئيس الوكالــة الدولية 
لإلعالم د.عبد احملسن الشمري قناة اجلزيرة 
املنبر لنقــل هموم املجتمعــات العربية، 
واصفــا إياها بصوت الشــعوب العربية، 
مشيرا إلى أن قناة اجلزيرة لم تقدم فقط 
شيرين أبوعاقلة شــهيدة فقط بل قدمت 
عددا من الصحافيني واملراسلني الشهداء.

من جانبه، ســلط رئيــس االحتاد 
الدولــي للمتقاعديــن العــرب محمــد 
احلضينــة الضوء علــى اجلرائم التي 
ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب 
الفلسطيني، مشددا على أنه يجب على 

املجتمع الدولي أن يحاسب قتلة شرين 
ابوعاقلة وخصوصا انه كان قتال عمدا، 
موضحا أن «اجلزيرة» تسلط الضوء 
على اجلرائم التي يقوم بها االحتالل وأن 
شيرين فضحت املمارسات اإلسرائيلية، 
مشيرا إلى أن هذه الوقفة هي وقفة مع 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

رسالة الكويت

مــن جانبها، قالت الناشــطة د.رمي 
العيدان أشــكر قناة اجلزيرة على هذه 
الدعوة وهي استكمال للرسالة االنسانية 
لدولة الكويت، ونقول لشيرين ابوعاقلة 
ارقدي بســالم فنحن نساء العالم كلنا 
نســتكمل مســيرتكم وســندافع عــن 
قضيتكم وكلنا متكاتفون ونحمل هذه 
القضية في قلوبنا وتدمع اعيننا امانة 
لهذه الرسالة، فنحن بإذن اهللا سنطالب 
بحقوق املرأة العاملة وسنطالب بحقوق 

املرأة في جميع أنحاء العالم.

نّظموا وقفة احتجاجية مبناسبة مرور ١٠٠ يوم على رحيل مراسلة «اجلزيرة» وشهيدة الصحافة وطالبوا بالعدالة لها
(قاسم باشا) العدالة لشيريناملشاركون في وقفة املطالبة بالعدالة لشيرين أبو عاقلة 
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