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 تقاریر

 صورة من تاریخ الحرب على الحقیقة.. 	اغتیال شرین أبو عاقلة

 فضل عرابي
 

 مركز القدس للدراسات -خاص

مراسلة قناة الجزیرة  ..2022أیار/ مایو  11 أعدمت قوات االحتالل اإلسرائیلي صباح األربعاء
الفضائیة شرین أبو عاقلة، بعدما أصابتھا برصاصة في الرأس أثناء تغطیتھا اقتحام مخیم جنین 

 الضفة الغربیة. يشمال

مة قتل "في جریعن اغتیال مراسلتھا في بیان لھا قالت فیھ: شبكة الجزیرة اإلعالمیة  وقد أعلنت
أقدمت قوات االحتالل اإلسرائیلي وبدم بارد على اغتیال مفجعة تخرق القوانین واألعراف الدولیة 

	مراسلتنا شیرین أبو عاقلة".

 :ودانت الشبكة "ھذه الجریمة البشعة التي یراد من خاللھا منع اإلعالم من أداء رسالتھ" وأضافت
	"نحمل الحكومة اإلسرائیلیة وقوات االحتالل مسؤولیة مقتل الزمیلة الراحلة شیرین".

المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات االحتالل اإلسرائیلي لتعمدھا استھداف وقتل  بكةشالوطالبت 
 1الزمیلة شیرین أبو عاقلة.

من جھتھ، قال مدیر دائرة الطب العدلي في جامعة النجاح ریان العلي إن المرحلة األولى من 
یجاد أي تستكمل لمحاولة إا إلى أن العملیة ستشریح جثمان الشھیدة شیرین أبو عاقلة انتھت، مشیرً 

	أدلة یمكن ربطھا بالجھة المسؤولة عن استشھادھا.

وأكد أن الرصاصة التي أصابت شیرین أبو عاقلة كانت قاتلة وبشكل مباشر في الرأس، وأنھ ال 
ا أنھ تم التحفظ على یوجد أي دلیل على أن إطالق النار كان من مسافة تقل عن متر، موضحً 

	2ا.دراستھ مخبریً  مقذوف مشوه وتتم اآلن

تفارق الحیاة لبالرصاص الحي في أسفل األذن  شرین أبو عاقلة  فقد أصیبت وفي تفاصیل ما حدث
	االحتالل طواقم اإلسعاف من الوصول إلیھا لعالجھا.قوات  تعلى الفور، ومنع

	استھداف مباشر

ل في "وصلنا خبر اقتحام منز :عن تفاصیل إصابة شیرین أبو عاقلة شذا حنایشة قالت الصحفیة
وصلت إلى المكان نحو الساعة السادسة والنصف، كانت شیرین  ..منطقة الجابریات في المدینة

	في المكان مع منتج الجزیرة علي السمودي الذي اقترح أن نتقدم للتغطیة بشكل جماعي".

یة االحتالل العسكروالسمودي والصحفي مجاھد السعدي، وقبالة أحد مركبات  "لنتقدم أنا وشرین
منحنا  الصحفیة، وذلك نابصفت ناوالتعرف علی نادقائق لیتمكن الجنود من رؤیت 5أكثر من  ناتوقف
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من الوصول إلى حیث  نتمكنوقبل أن ، الجرأة للتقدم بخاصة أن ال مواجھات أو إطالق نار
ب في البدایة ابلة، فأصیالجیبات اإلسرائیلیة متوقفة كان إطالق النار من قبل قناص في البنایة المق

الزمیل سمودي ووقع على األرض ثم وقف وابتعد عن جھة إطالق الرصاص، حینئذ أدارت 
	."فأصیبت ووقعت على األرض) لي أصیب(عشیرین ظھرھا وھي تصرخ 

تقول حنایشة "وقعت شیرین على األرض ولم تتحرك وتوقف نفسھا مباشرة، حاولت سحبھا ولم 
	ا شجرة، والرصاص مستمر، كنت أصرخ وأنادي علیھا ولكنھا لم تجب".أتمكن، كان بیني وبینھ

اغتیال للصحفیة أبو عاقلة، وتقدمھم كان على مرأى القناص وفي "وحسب حنایشة، فإن ما حدث 
منطقة مكشوفة، وكانت ھویتھم الصحفیة واضحة وھم یرتدون الزي الصحفي الكامل، ویحملون 

	3."اص إطالق الرصاص بعد إصابة علي وشیرینالمعدات، باإلضافة إلى تعّمد القن

	قتل متعّمد

 ا، قال خالل وجوده في المستشفىالصحفي علي السمودي الذي أصیب برصاصة في كتفھ أیضً 
للعالج "إطالق النار كان بشكل مباشر ومفاجئ، إذ لم یطلب منا الجنود التوقف أو العودة، 

الخلف وأنا أسمع صوت صراخ شیرین: علي الرصاصة األولى أصابتني بالكتف وتراجعت إلى 
	أصیب".

وتابع السمودي "قمنا بارتداء الزي الصحفي بالكامل، و تعمدنا المشي في منتصف الشارع الذي 
	ا ولم یكن فیھ سوى نحن الصحفیین".كان فارغً 

ى توأكد السمودي أن ما حدث "عملیة قتل متعّمدة"، فالشارع لم یكن فیھ أي مقاومین أو شبان أو ح
مواطنین عادیین، فالمنطقة مكشوفة وكل زوایا الشارع مرئیة للقناصة والجنود، ما حدث محاولة 

	4من االحتالل، كما یقول، "لوقف عمل الصحفیین و اإلعالمیین في تغطیة ما یحدث في جنین".

 ایقول الصحفي مجاھد السعدي: "تجمعنا أنا وزمالئي الصحفیین في نقطة قریبة جدً من جانبھ، 
من قوات االحتالل، وجھزنا حالنا، وكنا مرتدین كل المعدات من الواقي والخوذة، برفقة الزمیلة 
شیرین أبو عاقلة، والزمیلة شذا حنایشة، وكشفنا حالنا للجیش حتى یتم التعریف بأننا صحفیون، 

	تقدمنا أمتار معدودة تجاه مصنع البلوك".

 التفتت خلفي ألطمئن على زمالئي، فوجدت شیرینویضیف: "حینھا أطلقت النار علینا مباشرة، ف
قد وقعت على األرض على وجھھا، وحینھا باغتتنا قوات االحتالل بإطالق المزید من النار، 

	فاحتمینا بسور، ولم یكن بوسعنا إسعاف الزمیلة شیرین".

 وتابع: "حینھا أدركنا أن شیرین استھدفت برصاصة قناص مباشرة في الرأس في منطقة أسفل
ا أن االحتالل كان یصر على قتلنا عبر األذن، وذلك رغم أنھا كانت ترتدي الخوذة والدرع"، مبینً 

	5.الرصاص القناصة، وحتى من حاول إنقاذ شیرین كان یطلق علیھ

	مسیرة شرین أبو عاقلة
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وأنھت دراستھا الثانویة في مدرسة راھبات في مدینة القدس،  1971ولدت شیرین أبو عاقلة عام 
ة العلوم المعماریة في جامع بدایة الھندسةال في درست، ثم الوردیة ببیت حنینا في المدینة المقدسة

 لتحصل على درجةالصحافة المكتوبة  تخصصإلى لتنتقل بعدھا ، والتكنولوجیة األردنیة
 ردنیة.األجامعة الیرموك  البكالوریوس من

ل في مھام إعالمیة مع عدة جھات، مثبالعمل أ حیاتھا المھنیة دوتبإلى فلسطین بعد التخرج  لتعود 
وكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا)، وإذاعة صوت فلسطین، وقناة عمان 

ن تنضم لقناة الجزیرة الفضائیة عام أ، قبل الفضائیة، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو
1997.6 

اقلة ع وطیلة ربع قرن كانت أبو، سلین المیدانیین لقناة الجزیرةمن الرعیل األول من المراوھي 
 في قلب الخطر لتغطیة حروب وھجمات واعتداءات االحتالل اإلسرائیلي على الشعب الفلسطیني.

	في فلسطین والعالم

شھدت شیرین أبو عاقلة على أحداث فلسطینیة مفصلیة؛ أبرزھا تغطیة أحداث انتفاضة األقصى "
، التي اجتاح االحتالل اإلسرائیلي فیھا الضفة 2004و 2000الثانیة) بین عامي (االنتفاضة 

یة وشاركت بتغطیات صحف. بالغة الخطورة ثًاالغربیة، وغطت فیھا عملیات قصف واغتیال وأحدا
عدیدة في مواجھات القدس وغزة والضفة الغربیة والداخل، وكان آخرھا المواجھات في القدس 

	7".الشیخ جراحوالمسجد األقصى وحي 

آخر تغطیة شاركت بھا في مصر قبل عدة أشھر، حیث كانت من أوائل الصحفیین  تكان"، اوعربیً 
الذین انتقلوا ھناك عقب إعادة فتح مكتب قناة الجزیرة في القاھرة، وظلت ھناك بضعة أسابیع قبل 

خابات من بینھا االنتأن تنتقل للعاصمة القطریة الدوحة، كما برزت في تغطیة عدة أحداث عالمیة، و
	8."األمیركیة السابقة

	الرئاسة الفلسطینیة تدین

دانت الرئاسة الفلسطینیة الجریمة التي ارتكبتھا قوات االحتالل بقتل شیرین أبو عاقلة، وحّملت 
	مسؤولیتھا. الحتاللحكومة ا

ا إلحالتھا دً تمھیوأعلنت النیابة العامة الفلسطینیة عن فتح تحقیق في جریمة اغتیال أبو عاقلة "
	9."لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة

	االحتالل یتنصل من المسؤولیة

بو عاقلة، شیرین أ نفتالي بینیت تحمیل قواتھ مسؤولیة قتل حكومة االحتاللرفض رئیس وزراء 
	بھذا الشأن ال أساس لھا. "إسرائیلـ"وقال إن اتھامات رئیس السلطة الفلسطینیة ل

كل لیس بقلیل بأن مسلحین فلسطینیین أطلقوا النیران بش وفقا لمعطیاتھ فإن ھناك احتماالً " :ضافوأ
ى وأشار إلى أن إسرائیل دعت الفلسطینیین إل عشوائي وتسببوا في المصرع المؤسف للصحفیة.
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 على المعلومات الموثقة من أجل التوصل إلى الحقیقة، غیر أن الفلسطینیین تحقیق مشترك بناءً 
 10حسب قولھ. ".یرفضون ذلك حتى اللحظة

 ران ،جیش االحتالل باسم المتحدث جع االحتالل عن روایتھ في وقت الحق، على لسان وقد ترا
نھم " وإوالمھنیة العملیاتیة الناحیتین من األمر ھذا في اتحقیقً " یجرون نھمإ الذي قال كوخاف،

 11عتذرون في حال تبیّن أّن االستھداف من جنودھم!سی

 منظمة إسرائیلیة تكشف زیف روایة االحتالل

فت منظمة بتسیلم غیر الحكومیة (المركز اإلسرائیلي للمعلومات عن حقوق اإلنسان في كش
، وادعى أنھ إلطالق نار من طرف حتاللاألراضي المحتلة) أن الفیدیو الذي نشره جیش اال

	و عاقلة.الصحفیة شیرین أب فلسطیني، ال یمكن أن یكون السبب وراء مقتل

وأعاد حتالل ووثق باحث إسرائیلي بالفیدیو المكان الذي تم فیھ تصویر المقطع الذي بثھ جیش اال"
 ا أنھ قد یكون الرصاص الذي قتل مراسلةنشره رئیس الوزراء اإلسرائیلي نفتالي بینیت، مدعیً 

أبو عاقلة في  ھمتر عن المكان الذي أصیبت فی 300وتبین أن ذلك الموقع یبعد أكثر من . الجزیرة
مخیم جنین المزدحم بالمباني المتالصقة، وال یمكن من ذلك الموقع الوارد في الفیدیو رؤیة المكان 
الذي قتلت فیھ أبو عاقلة ما لم یتمكن الرصاص الفلسطیني (المزعوم) من االلتفاف حول المنعطفات 

 12".والمباني وتسلق الساللم

 ینعلى الصحفیسجل حافل من االعتداءات اإلسرائیلیة 

 برصاص قناصة االحتالل اإلسرائیلي في تسقطة شرین أبو عاقلة التي سلط استشھاد الصحفی
 مقرات عملھمو الطویل في استھداف الصحفیین الفلسطینیین االحتالل الضوء على تاریخ  جنین

 ، والتي مرت دون محاسبة المجرمین.طوال السنوات الماضیة

بنیران قوات ینیًا فلسط یًاصحاف 55الصحافیین الفلسطینیین، إلى استشھد تشیر إحصاءات نقابة و
منذ بدایة العام  االحتالل ، خالل تغطیة ما تشھده األراضي الفلسطینیة من جرائم وانتھاكات

2000. 

على الصحافیین ، جریمة واعتداء من قبل االحتالل 7000ما ال یقل عن  كما رصدت النقابة	
	13. الفلسطینیین

بحق الصحفیین  اانتھاكً  368ووثق المركز الفلسطیني للحریات والتنمیة "مدى" ما یزید على 
بین إصابات وقتل، حیث استشھد  اا مباشرً انتھاكً  155من بینھا  ،2021الفلسطینیین، خالل العام 

ھم: محمد شاھین، وعبد الحمید الكولك، ویوسف محمد غزة صحفیین خالل العدوان على قطاع  3
	حسین. أبو

ا في قطاع غزة، ا صحفیً مقرً  33قصف االحتالل  2021وشملت االعتداءات المرتكبة خالل العام 
	14ا.ا كلیً منھا ما دّمر تدمیرً 



	6	

 	لیبرأ /نشھر نیسا في غالبیتھاانتھاك ضد الصحفیین،  100وثق المركز الجاري ومع بدایة العام 
	15تغطیتھم األحداث. ومخیم جنین، خالل، في القدس المحتلة الماضي وتركزت

ي ، من بینھم الصحفا فلسطینیًا في سجون االحتاللصحفیً  16یقبع  نادي األسیر الفلسطیني،ووفقًا ل
التي اعتقلت خالل السنوات  ، والصحفیة بشرى الطویل1993محمود عیسى المعتقل منذ عام 

 16ا.مرات، معظمھا إداریً  6الماضیة 
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