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تربز حالة صالح حموري السياسات واملامرسات املمنهجة لنظام الفصل العنرصي اإلرسائييل التي
تهدف إىل تكميم افواه املدافعني عن حقوق اإلنسان ،الذين يعملون بشتى الطرق للدفاع عن
الفلسطينيني ،ولتحقيق العدالة ،واملساءلة عن االنتهاكات التي تُرتكب بحق الفلسطينيني؛ وذلك
من خالل لجوء سلطات االحتالل لالحتجاز التعسفي واالعتقاالت املستمرة.
صالح حموري ( 35عاماً) هو محامي يف مؤسسة الضمري ،ومدافع عن حقوق اإلنسان ،من أب
فلسطيني وأم فرنسية ،ولد وترعرع يف القدس املحتلة .تع ّرض صالح وال زال يتعرض ملالحقة
سلطات االحتالل يف محاولة الستعادة السيطرة عىل حياته بعد سبع سنوات قضاها يف االعتقال.
التحق صالح بعد اإلفراج عنه من اعتقاله عام  2011بالجامعة ،وتخرج من كلية الحقوق ليلتحق
بعدها مبارشة بربنامج املاجستري يف حقوق اإلنسان.
منذ اإلفراج عن صالح ،تعرض للمالحقة الدامئة من قبل سلطات االحتالل ،وهذه املالحقة أخذت
أشكاالً ّعدة ،بداي ًة باالعتقال التعسفي ،ومن ثم أوامر املنع من السفر بحقه وحق عائلته ،وأوامر
اإلبعاد واملنع من دخول الضفة ملا يزيد عن السنة ونصف ،باإلضافة إىل فرض غرامات وكفاالت
باهظة ،وصوالً إىل إصدار إشعارا ً بسحب إقامته املقدسية.

االعتقاالت التعسفية املستمرة

اعتُقل صالح للمرة األوىل يف العام  2001ملدة  5أشهر عندما كان يبلغ من العمر  16عاماً ،وذلك
بتهمة املشاركة يف نشاطات طالبية وكتابة الشعارات عىل الحيطان .الحقاً ،يف العام  2004اعتُقل
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زوجها صالح من محرري صفقة شاليط وبالتايل هو عىل القامئة السوداء لدى كافة دوائر وسلطات االحتالل.
كام تقدم الزوجان بطلب مل الشمل يك تتمكن إلسا من العيش معه يف القدس أو يف أي مكان آخر يف
فلسطني ،إال أن سلطات االحتالل أجلت الرد عىل هذا الطلب ملر ٍ
ات ع ّدة ،مام أدى إىل تخوف إلسا من
السفر لفرنسا لرؤية عائالتها خوفاً من عدم السامح لها بالعودة إىل فلسطني.
يف العام  ،2015حصلت إلسا من خالل عملها مع الفنصلية الفرنسية بالقدس عىل تأشرية عمل ملدة عام
كامل ،وبنا ًء عليه ،قرر صالح وإلسا التي كانت حامل يف حينها ،السفر إىل فرنسا لزيارة عائلتها قبل أن
يحني موعد الوالدة.
عند عودة إلسا من السفر يف  ،2016/1/5تم حجزها يف املطار لساعات قبل إعالمها بأن هناك أمرا مبنعها
من دخول فلسطني ،وأن عليها العودة إىل فرنسا .قدم صالح وإلسا استئنافاً عىل القرار مبارشة ،وتعينت
الجلسة يف صباح اليوم التايل .ويف هذه الفرتة ،احتُجزت إلسا يف غرفة توقيف يف املطار ،ومنعت من التواصل
مع زوجها وعائلتها ،وتم مصادرة أغراضها وأمتعتها وهاتفها ،وحرمت من تلقي الرعاية الطبية وهي حامل
يف الشهر السابع .يف صباح اليوم التايل ،قررت املحكمة رفض االستئناف ،وبعد يومني جرى ترحيل إلسا إىل
فرنسا .كام وأصدرت سلطات االحتالل قرارها برفض طلب الزوجني بلم الشمل .ومنذ ذلك الحنيُ ،منعت
إلسا من دخول األرض الفلسطينية املحتلة ،مام حرمها إمكانية العيش مع صالح ومولودهام الجديد حياة
طبيعية يف بلده .منذ فصل صالح عن زوجته وابنه –الذي ولد يف فرنسا-يضطر صالح للسفر إىل باريس كل
ثالثة أشهر لقضاء بعض الوقت مع عائلته ،يعود بعدها إىل وطنه ،ومنزله ،وحيدا ً.

مر ًة أخرى ملدة  5أشهر رهن االعتقال اإلداري ،دون تهمة أو محاكمة .جاء اعتقاله الثالث واألطول
يف العام  ،2005حيث ُحكم ملدة  7سنوات سجن بتهمة التخطيط الغتيال عوفاديا يوسف ،وعىل
الرغم من أنه أنكر هذه التهمة ،إال أنه قىض معظم حكمه يف السجن بعد رفضه الصفقة التي
ُعرضت عليه بإبعاده إىل فرنسا ملدة  10أعوام .أُفرج عن صالح قبل أقل من ثالثة أشهر من
انتهاء حكمه ضمن صفقة «شاليط» لتبادل األرسى يف العام  ،2011وذلك يف إطار سياسة االحتالل
باإلفراج عن املعتقلني الذين شارف حكمهم عىل االنتهاء.
يف شهر أيلول من العام  ،2014صدر بحق صالح أمر منع من دخول الضفة الغربية ملدة  6أشهر،
وتم تجديد األمر ملرتني ،إىل أن ُرفع الحظر أخريا ً يف شهر آذار  .2016ومع ذلك ،استمرت مالحقة
سلطات االحتالل له.
اعتُقل صالح مجددا ً يوم  ،2017/8/23ويف نفس اليوم عقدت جلسة متديد توقيف ،وتقرر متديد
توقيفه خمسة أيام لغرض التحقيق من أجل فحص األجهزة التي ضبطوها يف املنزل ،ويف جلسة
 2017/8/27متدد توقيفه مرة أخرى ،يف الجلسة التالية مل تتمكن النيابة من تقديم الئحة اتهام،
حيث مل يكن هناك أي مواد تثبت الشبهات ضده ،فقررت املحكمة اإلفراج عنه برشوط ،وهي
حبس منزيل يف الرينة ،قرب النارصة ملدة عرش أيام ،وإبعاد عن القدس ملدة  90يوماً ،ومنع سفر
ملدة  3أشهر ،وكفالة بقيمة  10آالف شيقل .صدر القرار وذهب والد صالح لدفع الكفالة فور
انتهاء الجلسة ،وقبل أن تنتهي اإلجراءات ويفرج عن صالح كانت النيابة قد أصدرت أمر اعتقال
إداري ملدة  6أشهر ،تبدأ من  29آب  2017حتى  28شباط  ،2018وجرى تجديدها ألربعة أشهر
أخرى من  1آذار  2018حتى  30حزيران ُ .2018جدد األمر مر ًة أخرى لثالثة أشهر إضافية من
تاريخ  1متوز  2018حتى  30أيلول  2018حيث أُفرج عنه.
بتاريخ  30حزيران  ،2020اعتُقل صالح للمرة الخامسة من الشيخ جراح يف القدس املحتلة ،بعد
اجرائه فحص  COVID-19ليتمكن من السفر لفرنسا ولقاء زوجته وابنه .وجرى نقله ملركز
تحقيق املسكوبية .قامت محكمة الصلح بتمديد اعتقاله ملدة  8أيام الستكامل التحقيق ،ليتم
اإلفراج عنه يوم  7متوز  2020برشوط تتضمن منعه من التواصل مع بعض األشخاص ملدة 90
يوماً ،ودفع كفالة بقيمة  2000شيقل ،باإلضافة إىل كفالة شخصية وكفالة طرف ثالث بقيمة
 1000شيقل لكل واحدة .كام اشرتط القرار عىل صالح الحضور للتحقيق أو إىل جلسات املحاكم
عندما يُطلب منه ذلك.

التهديد بسحب اإلقامة املقدسية

صالح ،كمدافع فلسطيني عن حقوق اإلنسان ،يواجه انتهاكات االحتالل املمنهجة وواسعة النطاق
لحقوق اإلنسان .ويعاين من محاوالت االحتالل املستمرة لرتويعه ،مبا يف ذلك التهديد األخري
بسحب إقامته املقدسية.
أصدر وزير داخلية االحتالل بتاريخ  3أيلول  ،2020إشعارا ً بسحب اإلقامة املقدسية من صالح.

وجاء اإلشعار بادعاء أنه ناشط يف تنظيم محظور مبوجب األوامر العسكرية ،وأنه معتقل سابق لع ّدة مرات
عىل “مخالفات أمنية” قىض يف إحداها  7سنوات ،وبادعاء “خرق الوالء” لدولة إرسائيل .وجاء يف اإلشعار
أنه ميكن لصالح تقديم ادعاءاته خالل  30يوماً ،ليتم فحصها ومن ثم إصدار القرار النهايئ املتعلق بإقامته.
يعيش السكان الفلسطينيون يف القدس الرشقية املحتلة –التي جرى ضمها بشكلٍ غري قانوين -يف خطر
دائم بسحب إقاماتهم ،األمر الذي يؤدي إىل نقلهم من املدينة ،مبا يتامىش مع الخطط الدميوغرافية
لدولة االحتالل بإقامة أغلبية يهودية يف املدينة بشكل غري قانوين ،حيث سحب اإلقامة املقدسية هي أحد
األدوات الرئيسية التي تستخدمها دولة االحتالل لنقل السكّان الفلسطينيني املحميني من القدس الرشقية
املحتلة .وعىل الرغم من تطبيق هذه السياسة منذ العام  ،1967إال أنه يف اآلونة األخرية وسعت دولة
االحتالل تدريجياً املعايري لسحب اإلقامة ،مبا يشمل منح وزارة الداخلية سلطة سحب اإلقامات الفلسطينية
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كإجراءات عقابية.
ويف حال تم سحب إقامة صالح ،فإن دولة االحتالل تكون قد انتهكت املادة ( )49من اتفاقية جنيف الرابعة
التي تحظر «النقل الجربي الجامعي أو الفردي لألشخاص املحميني أو نفيهم من األرايض املحتلة إىل أرايض
دولة االحتالل أو إىل أرايض أي دولة أخرى ،محتلة أو غري محتلة ،أياً كانت دواعيه 2”.كام ويحظر القانون
الجنايئ الدويل الجرمية الخطرية املتمثلة يف نقل السكّان ،والتي تشمل التالعب الدميوغرايف ،الذي يرقى إىل
جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية.
ال يعترب نقل السكان املدنيني الفلسطينيني غري قانوين فحسب ،بل يؤدي أيضاً إىل إنكار حقوق اإلنسان
األساسية مبا يشمل الحق يف الحياة األرسية ،والصحة ،والتعليم ،والعمل ،وعددا ً آخر من الحقوق املدنية
والسياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية.
إن سحب اإلقامة ينتهك حق الفلسطينيني يف مغادرة بالدهم والعودة إليها ،يف انتهاك صارخ للامدة ()12
من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،التي تنص عىل أنه« :ال يجوز حرمان أحد ،تعسفاً،
من حق الدخول إىل بلده 3».كام تحظر املادة ( )17من العهد تعريض أي شخص ،عىل نحو تعسفي أو غري
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قانوين ،للتدخل يف خصوصياته أو شؤون أرسته أو بيته أو مراسالته.

استهداف عائلة صالح

يف العام  ،2014تز ّوج صالح من الفرنسية إلسا ليفورت ،والتي أُعطيت تأشرية دخول كسائحة ملدة  6أشهر،
وعىل الرغم من املحاوالت العديدة لتجديدها ،إال أن سلطات االحتالل رفضت تجديد التأشرية بحجة أن
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Al-Haq, “Residency Revocation: Israel’s Forcible Transfer of Palestinians from Jerusalem,” 03 July 2017, at:
.http://www.alhaq.org/advocacy/6331.html
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املادة ( )49من اتفاقية جنيف الرابعة – بشأن حامية االشخاص املدنيّني يف وقت الحرب – املؤ ّرخة  12آب /أغسطس 1949
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املادة ( )4()12من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية -اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة املؤرخ يف  16كانون/ديسمرب 1966ودخل حيز النفاذ بتاريخ  23آذار/مارس 1976
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املادة ( )17من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

