
 

 

 للنشر الفوري اإلعالم لوسائل بيان

 :2022 أغسطس

 2022 يناير في النقب في سعوة تظاهراتل عنيف لقمع سوية اتعاونو الشاباك، ،العام األمن وجهاز إسرائيل  شرطة

 .سعوة قرية سكان أراضي على أشجار لزرع كييمت، الكيرنت اإلسرائيلي، القومي دوقالصن محاوالت اعقاب في

 . المتظاهرين لتفرقة للدموع المسيل الغاز إلطالق طيار بدون طائرات استخدام تم البالد في نوعها من أولى كسابقة

 وتم  ،سنوات 10 العمر من يبلغ صبي بينهم من ،القصر  من منهم 60 ،شخًصا 155 اعتقال تم وبعده  االحتجاج اللخ

 ".إرهابية حوادث" ارتكابهم في لالشتباه  أشخاص 6 استجواب

 وجمعية  حقوقال ومركز بها المعترف غير القرى مجلس مع النقب في السلمي التعايش لمنتدى جديد تقرير كشف

 للشرطة المشترك النشاط عن الكشف تم كما. 2022 يناير في النقب في سعوة مظاهرات يف الشرطة  عنف عن سدرة

 والحكومة  كييمت الكيرن بها  أتبد التي التشجير إلعمال للتصدي يهدف مشروع مدني احتجاج لقمع اباكوالش

 .النقب في سعوة قرية سكان أراضي على ئيليةاالسرا

 ، الجاري العام من الثاني كانون 13 يوم سعوة قرية مدخل  عند مظاهرة خالل ،معتاد غير بشكل الشرطة اعتقلت

 ،96 إلى ثم ،85 إلى تدريجيا للمعتقلين اإلجمالي العدد وارتفع ،سنوات 10 العمر من يبلغ طفل بينهم قاصرا ستين

 ، ذلك إلى اإلضافةب. موقوف 150 الموقوفون عتقلينالم عدد بلغ 25/1/2022 يوم من net-Y موقع في تقرير وفي

 ".إرهابية حوادث" شبهات في بالتحقيق وصفوه مما كجزء أشخاص 8 و 6 بين ما واستجوب الشاباك اعتقل

 .مسبوقة غير بطريقة الرئيسية المظاهرة  في للدموع المسيلة ات الغاز إلطالق المسيرة الطائرات الشرطة استخدمت

 نشاط أن إلى ومفصلة عديدة شهادات تشير. هرينالمتظا  وتفريق إخافة لأج من كثيف بشكل الخيول استخدام تم وقد

 الكثير  استخدامبو  ،التظاهر حريةل المجال إفساح بعدم  ا منه بطنةم  بنيّة التظاهرة من األولى الدقائق في بدأ الشرطة

 الكيرن  هب تقوم ما إزاء غضبهم عن التعبير في األساسي حقهم احقاق عن سكانال  وردع االحتجاج لقمع القوة من

 .أراضيهم على كييمت

 ،مماثلة باحتجاجات مقارنة ،القضية ظروف ظل في عقالني غيرو متناسب  غير التظاهرات خالل الشرطة عمل نمط

 السكان  ردع إلى للقصر الجماعي االعتقال سيما وال بالجملة االعتقال حمالت تهدف. عنيفة احتجاجات ذلك في بما

 ، "سلطتها" إلظهار الحكومة جهود خلفية على ،هذا . المشروع هذا ضد االحتجاج عن النقب في ينيينطالفلس البدو

 المعترف غير قرىبال االعتراف او النقب في للبدو وقرى بلدات إقامة تنوي ال التي التخطيط سياسة على ولسيطرتها 

https://www.ynet.co.il/news/article/syngwxhpy


 من بدوال وحرمان ،الموجودة بالقرى عترافاال ومنع  القائمة بلداتال واكتظاظ التركيز سياسة في االستمرار مع  ،بها

 .راضيهما

  هنا تقريرال اقرأ

 3387208054 التعايش  منتدى في المحلي اللوبي منسقة ،دعبيّ  أبو هدى ب االتصال يرجى ،مقابالت أو أسئلة ألية

https://www.dukium.org/wp-content/uploads/2022/08/Violence-Report_2022_HEB_03-1.pdf

