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 تحرك عاجل
 

 فلسطيني احتجاز محامتمديد 
 

 7صالح حموري بدون تهمة أو محاكمة منذ  الفرنسي الفلسطيني دافع عن حقوق اإلنسانُيحتجز الم
االعتقال يونيو/حزيران، ُمدد أمر  6إداري لمدة ثالثة أشهر. وفي  اعتقال، بموجب أمر 2022مارس/آذار 

. وهو معرض أيضًا لخطر الترحيل، حيث اتخذت 2022سبتمبر/أيلول  5لمدة ثالثة أشهر أخرى حتى  اإلداري 
ية ويجب على السلطات اإلسرائيللااء وضع إاامت  في القدس الشراية. إل وزارة الداخلية اإلسرائيلية إجراءات 

ليها عطالق سراح صالح حموري فورًا أو اإلسراع بأن ُتوج  ل  إحدى التهم المعترف بها دوليًا. كما ينباي إ
ضمان السماح ل  باالحتفاظ بوضع إاامت  في القدس ومواصلة عمل  في مجال حقوق اإلنسان دون خوف 

 من األعمال االنتقامية.
 

   الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.بادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم 
 
 

 وزير الدفاع بيني غانتز 
 وزارة الدفاع

 الكرياه، شارع كابلن 37
 إسرائيل ، 61909تل أبيب 

 6916940-3-972فاكس: 
   bgantz@knesset.gov.ilالبريد اإللكتروني:

  gantzbe@تويتر: 
 إرسال نسخ إلى:يُرجى 

 الرئيس الفرنسي: إيمانويل ماكرون 
 )مستشار منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا( patrick.durel@elysee.frيد اإللكتروني: البر 

  EmmanuelMacron@تويتر: 
 

 ،معالي الوزير

 ...تحية طيبة وبعد
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 لفرنسيا الفلسطينيأكتب إلى معاليكم للتعبير عن بالغ القلق بشأن االحتجاز التعسفي المستمر للمحامي 

 واستمرار مضايقته.صالح حموري والمدافع عن حقوق اإلنسان 
 

من منزله في حي كفر عقب،  2022مارس/آذار  7وقد قبضت القوات اإلسرائيلية على صالح حموري يوم 
مارس/آذار في سجن عوفر، بالقرب  10مة منذ حُتجز بدون تهمة أو محاكيلدية القدس، و حدود ب داخلالواقع 

يونيو/حزيران، أي  5إداري لمدة ثالثة شهور. وفي  اعتقالمن مدينة رام هللا بالضفة الغربية، وذلك بموجب أمر 
اإلداري ومن ثم اإلفراج عن صالح حموري، ُأبلغ بأن  االعتقالدة أمر من الموعد المقرر النقضاء مقبل يوم 

الحاكم العسكري التابع للجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة قرر تجديد أمر االعتقال اإلداري لمدة ثالثة 
، مع احتمال تجديده مرة أخرى. وفي 2022سبتمبر/أيلول  5، مما يعني تمديد احتجازه تعسفيًا حتى شهور أخرى 

 ونيو/حزيران، أيَّد قاٍض عسكري إسرائيلي أمر االعتقال اإلداري.ي 9
 

كما يواجه صالح حموري خطر الترحيل إلى فرنسا، حيث تتخذ السلطات اإلسرائيلية خطوات منذ سبتمبر/أيلول 
ن هناك مخاوف شديدة من أن ، فإمحامي صالح حموري وفقًا لو  إللغاء وضع إقامته الدائمة في القدس. 2020

من أجل تسريع  ضد موكله ُتستخدم وما تبعها من أمر االعتقال اإلداري  هذه يب المضايقة المستمرةأسال
، كما إنه ، وهو األمر الذي ُيعد جريمة ضد اإلنسانية وجريمة حربقسري الاإلجراءات الرامية إلى ترحيله 

 محظور تمامًا بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
 

م اإلفراج فورًا عن صالح حموري وجميع األشخاص اآلخرين الخاضعين كبمعاليوبناًء على ذلك، أهيب 
حاكمتهم وتتم م دولياً  لالعتقال اإلداري، ما لم ُتوج  إليهم على وج  السرعة إحدى التهم الجنائية المعترف بها

سماح لصالح يجب على السلطات أن تضمن ال. كما وفق إجراءات تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة
حموري باالحتفاظ بوضع إاامت  في القدس ومواصلة عمل  في مجال حقوق اإلنسان دون خوف من األعمال 

 االنتقامية.
 

 ،وتفضلوا بقبول وافر الشكر
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 معلومات إضافية
 

يعمل لدى مؤسسة الضمير  فرنسي فلسطينيمحام وباحث ميداني  عامًا، 37، البالغ من العمر صالح حموري 
غير حكومية تعمل على تقديم المساعدة القانونية وحماية  فلسطينية لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، وهي منظمة

، وقد صنَّفتها الحكومة اإلسرائيلية مع خمس منظمات أخرى من منظمات المجتمع المدني حقوق السجناء
خبراء حقوق اإلنسان باألمم المتحدة  . وأدان2021باعتبارها "منظمة إرهابية"، وذلك في أكتوبر/تشرين األول 

مكافحة اإلرهاب، كما أشار االتحاد األوروبي إلى أن إسرائيل لم  تدابيرهذا التصنيف باعتباره إساءة الستخدام 
 تقدم أدلة كافية تؤيد ذلك التصنيف.

 
رحيل ، وهو يواجه خطر الترؤية أسرتهكما انتهكت السلطات اإلسرائيلية حق صالح حموري في حرية التنقل و 

، 2020سبتمبر/أيلول  3القسري، حيث اتخذت السلطات اإلسرائيلية إجراءات ترمي إلى إلغاء وضع إقامته. ففي 
الوالء" لدولة  هأبلغت وزارة الداخلية اإلسرائيلية صالح حموري بأنها تعتزم إلغاء وضع إقامته الدائمة بسبب "خرق

فد المحكمة العليا اإلسرائيلية، بعدما استن جانب لقرار النهائي بهذا الشأن منإسرائيل. وينتظر صالح حموري ا
هناك مخاوف شديدة من أن ُيستخدم أحدث تجديد ألمر  ،محامي صالح حموري ل وفقاً و  إجراءات الطعن.

رار قخلف سبق أن يًا. وقد قسر االعتقال اإلداري ضد موكله من أجل تسريع اإلجراءات الرامية إلى ترحيله 
عواقب على وضعه القانوني، حيث أن الحاكم العسكري  ة بإلغاء وضع إقامة صالح حموري يالسلطات اإلسرائيل

التابع للجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية هو الذي وقَّع أمري االعتقال اإلداري، الصادرين في مارس/آذار 
الغربية، ولم توق ِّع عليه وزارة الدفاع، حسبما هو ، وهو إجراء ُيتبع مع حاملي هوية الضفة 2022ويونيو/حزيران 

  هوية القدس الشرقية.متبع مع حاملي 
 

وليست هذه هي المرة األولى التي ُيستهدف فيها صالح حموري من السلطات اإلسرائيلية. فقد سبق اعتقاله عدة 
، 2004عة شهور في عام رهن االعتقال اإلداري، كانت األولى لمدة أرب، وُوضع مرتين 2020مرات منذ عام 

. وأثر ذلك تأثيرًا مدمرًا على قدرته على ممارسة عمله في مجال حقوق 2017شهرًا في عام  13والثانية لمدة 
 اإلنسان، وكذلك على مواصلة حياته العائلية بشكل طبيعي.

 
ة "إن ، رفع صالح حموري دعوى قضائية أمام محكمة فرنسية ضد شركة مجموع2022إبريل/نيسان  5وفي 

، وذلك لمراقبة هاتفه بشكل غير قانوني. وكان صالح حموري قد تعرض السيبرانيةالمراقبة ب المتخصصةإس أو" 
الختراق إلكتروني باستخدام برنامج بيغاسوس  مع خمسة فلسطينيين آخرين من المدافعين عن حقوق اإلنسان

 .2021للتجسس، في عام 
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سلطات الدولة األفراد من دون أي نيه لمقاضاتهم في محاكمة جنائية.  وبموجب إجراء االعتقال اإلداري، تحتجز
ني أن ، مما يعسرية األدلة التي تبرر االعتقاليتم  إبقاء ويمكن تجديد أوامر االعتقال إلى أجل غير ُمسمى، و 

سسة الضمير مؤ المعتقلين ال يمكنهم الطعن بشكل فعَّال في أمر اعتقالهم وال معرفة موعد اإلفراج عنهم. وأفادت 
يناير/كانون الثاني  1فلسطيني رهن االعتقال اإلداري. ومنذ  600، كان هناك 2022بأنه بحلول مايو/أيار 

كرية اإلسرائيلية المحاكم العس، يقاطع جميع الفلسطينيين المعتقلين إداريًا تقريبًا، بمن فيهم صالح حموري، 2022
. ورفض هؤالء المعتقلون حضور الجلسات في المحاكم العسكرية احتجاجًا على احتجازهم بدون تهمة أو محاكمة

  اإلسرائيلية.
 

وُيعتبر استخدام إسرائيل المنهجي لالعتقال اإلداري انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، كما إنه يسفر عن 
قاسية أو ملة أو العقوبة الالمعارقى إلى مستوى فإنه قد ي ،احتجاز تعسفي. وعند إطالة أمد هذا االعتقال أو تكراره

منظمة العفو الدولية أن استخدام االعتقال اإلداري من جانب إسرائيل هو  أظهرتالالإنسانية أو المهينة. وقد 
د جريمة ضد الفلسطينيين، الذي ُيع األبارتهايد() إلبقاء على نظام الفصل العنصري ل ُيرتكبعمل غير إنساني 

 ضد اإلنسانية. 
 
 

ل المخاطبة لاة  أو العبرية اإلنجليزية اللغةة: الُمفضَّ
 .مأيضًا استخدام لغة بلدك مويمكنك

 
   2022أغسطس/آب  9: ُيرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وات ممكن ابل

 في حالة الرغبة في إرسال مناشدات بعد الموعد المحدد. ممنظمة العفو الدولية في بلدك مكتبوُيرجى مراجعة 
 

لة  )صيغ المذكر(. صالح حموري : االسم وصيغ اإلشارة الُمفضَّ
 .org/ar/documents/mde15/5328/2022/ar/http://www.amnesty :رابط التحرك العاجل السابق

 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde15/026/2012/ar/
http://www.amnesty.org/ar/documents/mde15/5328/2022/ar/

