
 :ةالتجاري شركات الطيرانإلى نداء عاجل 

 ريالحقوقي صالح حمو مدافعلل ينالترحيل القسريالنقل وتجنبوا المساعدة في 

 2022ديسمبر/كانون األول  14

 ملخص:

جراء يمكن إ، في قريبا الحقوقي الفلسطيني صالح حموري مدافعترحيل الأنها تعتزم أعلنت إسرائيل مؤخرا 

الطيران  شركات ندعو ،منظمات حقوق اإلنسان الموقعة أدناه ،خطيرا للقانون الدولي. نحنل انتهاكا شك  أن ي  

ضعون نقل أفراد يخ عبر شكل جريمة حربفيما قد ي   رفض المساعدةلإلى بذل كل جهد ممكن  ةالتجاري

 اإلدالء ببيان عام بهذا المعنى.إلى لترحيل قسري غير قانوني، و

ة على عاتق ن قضية صالح حموري، وتشير إلى االلتزامات القانونية الواقعر الوثيقة أدناه خلفية عتوف  

ا في أي عليها اتخاذها لضمان عدم مساهمتهواجب الخطوات العملية التحدد و ةالتجاري شركات الطيران

 انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

 :خلفيةال

الفرنسي -المحامي الحقوقي الفلسطيني، أبلغت السلطات اإلسرائيلية 2022نوفمبر/تشرين الثاني  30في 

إلى فرنسا ة القدس الشرقية المحتل مسقط رأسه ل قسرا منعاما، أنه سي رح   37المسجون صالح حموري، 

دون تهمة أو محاكمة على من  2022 آذار/الوالء" إلسرائيل. حموري محتجز إداريا منذ مارس خرقبتهمة "

قال حموري إنه يرفض  1الدائمة في القدس. تهإقامد إلغاء إسرائيل يأتي قرار ترحيله بع، وأساس "أدلة سرية"

 طوعا.ولن يستقل الطائرة  الترحيل،

اضحا وتصعيدا سيكون ، 2022األول  كانون/ديسمبر 4بدءا من  في أي وقتالذي قد يحدث ترحيل حموري، 

فصل عن الاقبة والسفر والمر االعتقاالت التعسفية وحظربواستهدافه له المضايقات اإلسرائيلية المطولة بعد 

 ته.أسر

لقانون اإلنساني امتعددة في  امحتلة أحكام في أراض  غير القانونيتين الترحيل إلغاء اإلقامة و عمليتاتنتهك 

اكا خطيرا الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. قد يشكل ترحيل حموري خارج األراضي المحتلة انته

 ."ة الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة الجنائيـ"وربما جريمة حرب وفقا ل ،"الرابعةاتفاقية جنيف ـ"ل

ن في األراضي المحتلة، كما هو الحال في وواتفاقية جنيف الرابعة، السكان المحمي "الهايقواعد "بحسب 

الذي سيتم الوالء لقوة االحتالل )إسرائيل(، األساس غير ملزمين بالقدس الشرقية المحتلة المعترف بها دوليا، 

 2.على أساسه ترحيل حموري
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 :2022 كانون األول/ديسمبر 2في  "األمم المتحدة"وفقا لبيان خبراء 

ا من السيد حموري "هذه اإلجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها السلطات اإلسرائيلية انتقام

 .كل مبدأ وروح القانون الدولي كمدافع عن حقوق اإلنسان، تنتهك

]...[ 

لمجتمع على ا نبغييال تشكل هذه اإلجراءات سابقة خطيرة للغاية لجميع الفلسطينيين في القدس. 

ج الدولي   الفاعلة تقع على عاتق الجهات 3". هذا االنتهاك األلفعلى هدوء بأن يظل  صامتا ويتفر 

، مسؤولية احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في أنشطتها في القطاع الخاصالتجارية 

عندما ال تلتزم بهذه  بالمساهمة في انتهاكات جسيمة وجرائم معترف بها دولياتخاطر هي و

 4.المسؤوليات في أنشطتها وعالقاتها

مساعدة السلطات  ،واالمتناع عن ،الطيران التجارية بشدة على رفض شركات في ضوء ما سبق، نحث  

باإلضافة  5الالإنساني والتمييزي وغير القانوني لصالح حموري.واإلسرائيلية في تنفيذ ترحيلها القسري 

ببيان على اإلدالء رحالت مباشرة إلى فرنسا  شغ لالتي ت ةالطيران التجاري شركاتنطلب من إلى ذلك، 

ترحيل قسري غير قانونية من قبل إسرائيل  يفيد برفضها المشاركة في أي عمليات مواقعها اإللكترونية

 لسكان األراضي الفلسطينية المحتلة.

تحدة والدول والمجتمع المدني الفلسطيني والدولي واألمم الم وأحبائهأسرة الحموري  في وقت ت طالب فيه

 اتشركينبغي ليتمكن حموري من البقاء في مسقط رأسه،  وحتىإسرائيل بوقف ترحيله ونقله قسريا، 

انون الدولي الق تلك المنصوص عليها في ، وتحديدامراجعة الواجبات المحددة ذات الصلة ةالطيران التجاري

ف وفقا لها.  لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، والتصر 

 

 :ةالموقعالمنظمات 

1. Adalah Justice Project 

2. Addameer Prisoner Support and Human Rights Association 

3. Al-Haq, Law in Service of Man 

4. Alice Rothchild, MD 

5. Al-Mezan Center for Human Rights 

6. Bisan Center for Research and Development 

7. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) 
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4DCAF, ICRC and the Geneva Centre for Business and Human Rights, Fact Sheet: How does armed conflict impact  
-https://securityhumanrightshub.org/sites/default/files/2022responsible security management?, 

%20Factsheet%20%20Armed%20Conflicts_FINAL.pdf-Standalone%20/05 
ميع أنحاء العالم التزاما متزايدا برفضها قبول الترحيل القسري لالجئين وطالبي اللجوء على مر السنين، أظهرت شركات الطيران التجارية في ج 5
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8. Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) 

9. Community Action Center, Al-Quds University 

10. Democracy for the Arab World (DAWN) 

11. Equipo Juridico Pueblos 

12. European Legal Support Center (ELSC) 

13. Freedom Archives 

14. Human Rights Watch 

15. International Association of Democratic Lawyers 

16. International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) 

17. Just Peace Advocates 

18. Justice for Palestinians 

19. Law for Palestine 

20. Lawyers’ Rights Watch Canada 

21. National Lawyers Guild, International Committee 

22. National Lawyers Guild, Palestine Committee 

23. Oakville Palestinian Rights Association (Canada) 

24. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos 

25. Paz con Dignidad  

26. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network 

27. The Canadian BDS Coalition  

28. The Center for Constitutional Rights 

29. The Palestine Institute for Public Diplomacy PIPD 

30. The Palestinian Committee in Norway 

 


