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הודעה לעיתונות
אמנסטי אינטרנשיונל :על ישראל להפסיק את הבריונות המשפטית נגד הפעילה
הפלסטינית נרימאן תמימי ,למחוק את ההאשמות נגדה ולאפשר לה את זכות המחאה
ארגון אמנסטי אינטרנשיונל מאשים את הרשויות בישראל בהצקה והטרדה משפטית של נרימאן תמימי ,פעילת זכויות אדם פלסטינית ,שהושמה
במעצר בית חלקי כדי למנוע ממנה לקחת חלק במחאה שקטה ,בזמן שהיא ממתינה למשפטה המתוכנן מחר (שלישי) ה 9-ביולי .תמימי כבר סבלה
ממעצרים ומפשיטות קודמות בביתה ,ובעלה ,באסם ,נכלא לפחות פעמיים והוכר כאסיר מצפון .אחיה של נרימאן ,רושדי תמימי ,נורה בגבו באש
חיה על ידי חיילי צה"ל במהלך הפגנה בשנה שעברה .הוא מת כעבור יומיים בבית החולים.
"מדובר בקמפיין בלתי פוסק של הטרדות ,האחרון ברשימה ארוכה של הפרות זכויות אדם נגד נרימאן תמימי ,משפחתה ,חבריה ותושבי כפרה",
אומר פיליפ לותר ,מנהל אזור המזרח התיכון וצפון אפריקה באמנסטי אינטרנשיונל" .צריך להסיר מידית את ההגבלות השרירותיות הללו,
ולמחוק את ההאשמות נגדה".
תמימי נעצרה ביחד עם פעילה נוספת ,רנא חמאדי ,ביום שישי ה 82-ביוני ,כאשר תושבי כפר נבי סאלח צעדו לעבר מעיין סמוך ,במחאה על
אובדן אדמתם .בשנת  8009פלשו מתנחלים למתחם המעיין ליד כפר נבי סאלח ,בו גרה תמימי .ההתנחלות הבלתי חוקית במקום נהנית כיום
מהגנה של צה"ל .מאז  ,8009אסרה ישראל על פלסטינים את הגישה למעיין ולשטח סביבו ,בעוד המתנחלים ,שנהנים מגישה חופשית למעיין,
הורשו להמשיך את הבנייה בסביבתו.
במהלך ההפגנה ניגש אליהם חייל כשהוא מנופף בפיסת נייר ,ואמר להם כי הם עלולים להיעצר אם הם לא יעזבו את המקום .כשניסו לעזוב את
האזור ,התקרבו אליהם חיילים נוספים ועצרו אותם .שתי הנשים הואשמו בשהייה ב"שטח צבאי סגור".
בשיחה עם אמנסטי אינטרנשיונל בעקבות מעצרה ,תארה נרימאן תמימי כיצד שתי הנשים הוחזקו בתנאים קשים שכללו אזיקי רגלים ,עוכבו
במכונית ,והוחזקו בטנדר ובו עצירים ישראלים שנקטו נגדם באלימות מילולית ,עד שחשו מאוימות פיזית.
לאחר שחרורן בערבות ביום שני ,הורה בית המשפט לשים אותם במעצר בית חלקי ואסר עליהן לעזוב את בתי משפחותיהם בין 09:00-00:00
בימי שישי – השעות בהן ההפגנה השבועית מתקיימת.
ההפגנות השבועיות במקום מתאפיינות בשימוש מופרז בכוח על ידי הצבא הישראלי ,ובכלל זה שימוש באש חיה ,כדורי מתכת מצופי גומי ,רימוני
הלם שהושלכו לעבר מפגינים ,תרסיס פלפל ,אלות ,וגז מדמיע .כוחות של צה"ל הרגו שני מפגינים בנבי סאלח ,ופצעו כמה מאות בארבע השנים
האחרונות .התחקירים הצבאיים שלאחר חלק מאירועים אלה לא עמדו בסטנדרטים בינלאומיים.
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