
 عتاا اال من للتنصل يائسة محاولة االحتالل قبل من عاقلة أبو باغتيال التحقيق نتائج": شمس" 

 باغتيالها

 6/9/2222الثالثاء 

 يشج أعلنها التي التحقيق نتائج أن" شمس" والديمقااطية اإلنسان حقوق إعالم ماكز اعتبا: وطن

 اإلمعانب االحتالل جيش لقوات أخضا ضوء بمثابة عاقلة أبو شياين الشهيدة اغتيال حول االحتالل

 من لمفاداتا استخدام وأن ومشين قاصا نفسه مع الجيش تحقيق أن الماكز وقال الفلسطينيين، بقتل

 نع المسؤولية كامل تتحمل أن من االحتالل دولة يعفي ال ذلك شابه وما( يكون وقد ابما،) قبيل

 .بااد بدم وقتلها عاقلة أبو شياين الشهيدة اغتيال

 وأن سيما ال متعمدا   كان شياين الشهيدة استهدا  أن على وطن، وصل بيان في الماكز وشدد

 أن نييع الذي األما ، الخوذة تغطيها ال التي المنطقة تلك وتحديدا   الاأس، منطقة في كان االستهدا 

 . األاكان متكاملة جايمة في ، اإلصااا سبق مع القتل بقصد كان استهدافها

 حتى لةعاق أبو شياين الشهيدة اغتيال لحظة منذ االحتالل دولة اوايات وتناقض تعدد أن الماكز وقال

 .دمتعم وبشكل اغتيالها وااء يق  من هو االحتالل جيش أن للشك مجاال   يدع ال وبما يؤكد اللحظة

 عم الجيش يحقق أن يعقل فال ، وموااب شفا  غيا االحتالل جيش تحقيق أن على الماكز وشدد

 الناا القفإط ، القاصاة التحقيقات هذه بنتائج نثق ال أننا الماكز وقال البشعة، الجايمة هذه في ذاته

 لىع الحديث أما ، الدواية قائد وتعليمات أواما إلى استنادا   بالعادة يكون الدواية جنود أحد قبل من

 ومحاولة ، العيون في للاماد وذا ، كذب فهذا ، مقصود وغيا خاطئ بشكل الناا أطلق الجندي أن

 أن يعقل فال.  البشعة الجايمة هذه تجاه مسؤوليتها تحمل من للتنصل االحتالل دولة من ويائسة بائسة

 .تعليمات دون نفسه تلقاء من الناا بإطالق الجندي يقوم

 على نطليت ال أيضا   الاواية فهذه" فلسطيني مسلح" أنها ظن بأنه لجنديه االحتالل جيش تبايا أن كما

 أن ماك ، صحفي فايق ضمن أنها تبين التي الشااة مع" الصحافة زي" تادي كنت فالشهيدة ، أحد

 عناء دون زهاتمي تستطيع وبالتالي ، عنها بعيدة تكن لم شياين الشهيدة اغتالت التي االحتالل دواية

 تحقيقاتو الفلسطيني الشاعي الطب قبل من شياين الشهيدة جثمان تشايح نتائج أن الماكز وقال. 

 .إساائيلي سالح من أطلقت الاصاصة أن أثبت الفلسطينية العامة النيابة

 وتقديم قلة،عا أبو شياين استشهاد حيثيات على للوقو  دولية تحقيق لجنة بتشكيل الماكز وطالب

 غتيالهاا عملية وأن ، االحتالل دولة تالحق لعنة ستبقى الشهيدة دماء أن الماكز وقال ، للعدالة الجاني

 ستضا  يالت الجاائم من واحدة الجايمة وستكون االحتالل، جيش جبين في عاا وصمة ستبقى البشعة

 أن لماكزا وقال ، الفلسطيني الشعب بحق االحتالل دولة ااتكبتها التي والمجازا الجاائم سلسلة إلى

 ق يو لن الخطأ طايق عن مقتلها واعتباا صايح بشكل شياين باغتيال االحتالل اعتاا  عدم

 .وااءه يق  ومن القاتل بمالحقة االستمااا
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