ُاكتب من أجل الحقوق
قرية يواجهون

أهالي ال
العنف

رية النبي صالح
السم :أهالي ق
سطينية المحتلة
ا د :األراضي الفل
البل
ش اإلسرائيلي.

راً من قبل الجي
عاً عنيفاً متكر
 55نسمة ،قم
لبالغ عددهم 0
الل العسكري
النبي صالح ،ا
عية ضد االحت
جه أهالي قرية
ت سلمية أسبو
ضيهم الزراعية.
يوا
جا
تنظيم احتجا
على معظم أرا
ي القرية على
التي استولت
وقع سياحي،
 ،200دأب أهال
غير الشرعية،
ع للقرية إلى م
فمنذ عام 9
ش اإلسرائيلية
نبع الماء التاب
ستوطنة حالمي
طنون بتحويل
إلسرائيلي وم
قد قام المستو
ا
ر المحكمة ،ف
م
وا
على الرغم من أ
المفرطة وغير
و
ن استخدامه.
ستخدام القوة
كان القرية م
خرين بجروح،
هالي القرية با
ُيمنع س
وأصاب مئات آ
أل
ة
مي
سل
الحتجاجات ال
رشدي تميمي
سرائيلي على ا
طفى تميمي و
وير ُّد الجيش اإل
شخصين ،مص
ن قتل الجيش
آل
ا
رورية .فحتى
ل المثال ،إعالن
الض
منها على سبي
ة،
ل.
ع
و
فا
ذ إجراءات متن
ط
وأ
خدام التعسفي
ء
سا
بينهم ن
ي القرية باتخا
ألطفال ،واالست
ى ترهيب أهال
ا
ل
قا
عت
إل
وا
ش اإلسرائيلي
داهمات ليلية،
يُلحق األضرار.
كما يعمد الجي
غلقة ،وتنفيذ م
ب اإلصابات و
قة عسكرية م
المنازل ويسب
ة بأكملها منط
لذي ُيطلق على
القري
سيل للدموع ،ا
قبيل الغاز الم
ألسلحة ،من

ُاكتب رسالة – ساعد على حمايتهم
بادر إلى إظهار التضامن مع أهالي قرية
النبي صالح
أرسل رسالة أو بطاقة بريدية من خالل ناجي
التميمي ،منسق لجنة المقاومة الشعبية في النبي
صالح ،على العنوان التالي:
ناجي التميمي
النبي صالح
بيرزيت/رام الله
فلسطين
أو اُنشر رسالة دعم على صفحة القرية على
الفيسبوكbit.ly/nabi-saleh :

ُاكتب رسالة إلى وزير الدفاع

Fax: +972 3 691 6940

يرجى حثه فيها على وقف استخدام القوة المفرطة
وغير الضرورية من قبل قوات األمن اإلسرائيلية
ضد المتظاهرين في النبي صالح ،وضمان تقديم
المسؤولين عن مقتل مصطفى التميمي ورشدي
التميمي وإصابة آخرين في القرية بجروح إلى ساحة
العدالة.

Email: minister@mod.gov.il

ا ِبدأ الرسالة بعبارة :معالي الوزير

Moshe Ya’alon, Minister of Defence
Ministry of Defence
37 Kaplan Street
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Tel Aviv 61909
Israel
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