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 ةقرار المحكم

 الرئيس أ. جرونيس

هذه بلدة بيت ايل. وقد بُنيت المنطقة الغربية من التي أمامنا بناء عدد من المباني في  االجراءاتيقع في صلب  .1

يدعي الملتمس انها بملكيته بحكم التوريث. ال خالف بين المتقاضين أن بناء  المباني فوق أرض خاصة مسواة

في منطقة يهودا والسامرة امر وقف  االدارة المدنيةأصدرت  2010المباني المذكورة ليس قانونيا. في العام 

االلتماسات المعروضة علينا أصدرت هذه  في اطار استبيانوقف العمل وهدم المباني. بعمل وأمرا نهائيا 

بتقديم تفسير حول سبب أمرا نهائيا مشروطا للملتمس ضدهم  10/9669 محكمة العدل العلياالمحكمة في ملف 

ذلك، صدر أمر مؤقت للملتمس ضدهم باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة من  عدم فرض هذه األوامر. الى جانب

لغاية شهر نيسان المداوالت التزمت السلطة التنفيذية بفرض أمر الهدم أجل فرض أوامر وقف البناء. خالل 

ذلك، لم يتم فرض أمر الهدم، رغم العديد من التمديدات الممنوحة. بعد مرور موعد  . على الرغم من2012

وفحصه  تنظيمي، وتطلب حاليا استنفاذ مسار االلتزام بفرض أمر الهدم غيرت السلطة التنفيذية من موقفها

 القرار فيما إذا كانت هناك امكانية للعمل على تسوية المباني أو ازالتها.  اتخاذواستنادا الى نتائجه 

 

 



 خلفيه عامة

مسواة تمت مصادرتها في العام ارض خاصة بلدة بيت ايل على وافقت الحكومة على اقامة  1978في سنة  .2

 مصادرة ضد المقدم االلتماس رفضوقد . 70/1ألغراض عسكرية استنادا الى أمر االستيالء رقم  1970

ايوب ضد وزير  78/606 محكمة العدل العليا)ملف  1979البلدة في شهر آذار  إقامة أجل من األراضي

صدر  18.7.1979قضية ايوب(. بتاريخ  -( )فيما يلي1979) 113( 2ج ) .الدفاع، قرار حكم ل

دونم أخرى شمال غرب بلدة بيت ايل  100افي الحتياجات عسكرية بمساحة حوالي أمر استيالء اض

  أمر المصادرة الثاني(.  -؛ فيما يلي79/23)أمر رقم 

 

محكمة العدل ، صدر قرار الحكم في ملف 1979ذلك، في شهر تشرين األول  بعد مرور بضعة أشهر على .3

( )فيما يلي: قضية ألون موريه(. 1979) 1( 1د ) .دويكات ضد حكومة إسرائيل، قرار حكم ل 79/390 العليا

نتيجة عدم وقد تضمن قرار الحكم الغاء مصادرة األرض في مداخل مدينة نابلس لغرض اقامة بلدة مدنية، 

حكم في قضية ألون موريه، بعد مرور بضعة أسابيع على صدور قرار الاثبات وجود حاجة أمنية القامة البلدة. 

، من خالل قررت الحكومة "توسيع المستوطنات في يهودا، السامرة، غور األردن، قطاع غزة وهضبة الجوالن

اضافة السكان الى البلدات القائمة واقامة بلدات اضافية فوق األراضي التي بملكية الدولة" )قرار الحكومة رقم 

كملة من قبل الملتمس ضدهم؛ فيما مكملحق مكمل لالئحة الجوابية ال تم ضم القرار؛ 11.11.1979بتاريخ  145

 150( بإقامة 251اتخذت الحكومة قرارا اضافيا )القرار رقم  9.12.1979(. بتاريخ 145يلي القرار رقم 

في منطقة تقع وحدة  100من بينها حوالي وحدة في بيت ايل ب،  150 -وحدة سكنية اضافية في بيت ايل و

؛ فيما يلي: القرار 13/6528رقم  محكمة العدل العليالملف  11الثانية )تم ارفاق القرار تحت اسم ع/المصادرة 

الى أن القرار الخاص ببناء وحدات سكنية اضافية  251القرار رقم  لوقد تمت االشارة في مسته(. 251رقم 

 الحكومة...". الصادر عن  145في بيت ايل وفي بلدات أخرى اتخذ "استنادا الى القرار رقم 

 

في البداية تم شمل بلدة بيت ايل في منطقة المجلس االقليمي مطي بنيامين، وكذلك المنطقة موضوع هذا  .4

تقرير تحويل بيت ايل الى  1997في العام االلتماس التي جرى شملها ضمن منطقة نفوذ هذا المجلس االقليمي. 

دونم )األمر الخاص بالمجالس االقليمية )يهودا  570مجلس محلي، وتم تحديد منطقة نفوذ للبلدة تصل الى 

 المنطقة موضوع هذا االلتماس مشمولة ضمن منطقة النفوذ هذه. (. 1979 -(783والسامرة( )رقم 

 

 142)القسيمة  بيت ايلنا المباني التي بنيت في القسم الغربي من بلدة تتناول االلتماسات موضوع المداولة أمام .5

لغ بأ 29.4.2012في المداولة التي أجريناها بتاريخ من أراضي دورا القرع؛ فيما يلي: المباني(.  4في حوض 

محكمة العدل في ملف  3-1والملتمس ضدهم  10/9669 محكمة العدل العليافي ملف  4-1الملتمس ضدهم 



الملتمس ضدهم( انه في المنطقة موضوع االلتماس يقف اليوم مبنيان على هيئة  -)فيما يلي 13/6528 ياالعل

هيكلية؛ وهناك تحضير لبناء ثالثة مبان اضافية؛ وأن المباني غير مأهولة. كما أبلغ الملتمس ضدهم، ردا على 

، 142، فإنه توجد في القسيمة مدنيةاالدارة ال، انه طبقا للمعلومات المتوفرة في 23.10.2013ذلك بتاريخ 

 ، ستة مبان اضافية، عالوة على المباني موضوع االلتماس. 4حوض 

 

ال خالف بأن األرض التي أقيمت عليها المباني المذكورة هي أرض مسواة ومسجلة باسماء السكان  .6

الذي  1/281مخطط اقتراح الفلسطينيين. الى جانب ذلك، فإن المساحة التي تقع فوقها المباني مشمولة في مجال 

. هذا المخطط ليس ساري المفعول لعدم حصوله على المصادقة المطلوبة 1983م شرع التخطيط فيه في العا

فإن المساحة موضوع  -لو تمت المصادقة عليه -أي حال، طبقا لهذا المخطط . علىمن المجلس األعلى للتخطيط

رغم ان هذا المخطط غير ساري المفعول، فقد تم بدءا االلتماس كانت مخصصة لتكون منطقة للمباني العامة. 

 وهي تقع في مجال أمر وكانت مشمولة في المخطط بيت ايلوحدة سكنية في  200بناء حوالي  1991من العام 

المصادرة الثاني. المباني موضوع االلتماس تقع على الحد الغربي ألمر المصادرة الثاني، على مقربة من 

في المنطقة التي يسري عليها أمر المصادرة الثاني  90الوحدات السكنية االضافية التي بنيت في سنوات الـ 

 ضدهم(. من الالئحة الجوابية المكملة من قبل الملتمس  12)راجعوا: الملحق 

 

صدر أمر وقف عمل بخصوص أعمال البناء موضوع االلتماس وفي تاريخ  11.10.2010بتاريخ  .7

وقد أصدر أمر الهدم في الموقع بتاريخ صدر بخصوصها أمر نهائي بوقف العمل والهدم.  18.10.2010

قد التزم . طبقا لذلك، فإن موقف الملتمس ضدهم في مستهل االجراءات كان هدم المباني. و8.11.2010

على الرغم من ذلك، لم يف الملتمس ضدهم . 2012الملتمس ضدهم بفرض أوامر الهدم لغاية شهر نيسان 

خالل المداولة في االلتماس فقد غيّر الملتمس ضدهم السياسة التي اعتمدوا عليها بالتزامهم. بدال من ذلك، 

مباني المقامة. في هذا االطار أبلغت المحكمة وطلبوا استيفاء اجراء تنظيمي يفحص امكانية الشرعنة الالحقة لل

المشار اليه أعاله )الذي لم  1/218( يحل مكان المشروع 12/219انه هناك نية الى تقديم مخطط جديد )مخطط 

يشمل المبان التي بنيت في  12/219قتراح المخطط اتتم المصادقة عليه من قبل المجلس األعلى للتنظيم(. 

الملتمس لمباني موضوع االلتماس. تجدر االشارة الى أنه ورد في الرد المكمل من قبل سنوات التسعين وكذلك ا

مكمل أنه "صحيح لغاية موعد تقديم هذا الرد لم يتم بعد تقديم المخطط" )الرد ال 29.10.2013بتاريخ  ضدهم

 (. 2، ص 29.10.2013بتاريخ  4-1 الملتمس ضدهممن قبل 

 

 (10/9669 العدل العليامحكمة االلتماس األول )ملف 

بفرض أوامر وقف األعمال  الملتمس ضدهمفي هذا االلتماس طلب الملتمس من المحكمة اصدار أمر الى   .8

والهدم بخصوص المباني. بالتبادل، طلب الملتمس اصدار أمر بالغاء أمر المصادرة الذي يسري من بين ما 



)يدور الحديث عن  ذكر، المباني موضوع االلتماسفوقها، كما  تيسري على األرض التي بملكيته، التي بني

باسم  فيما يليستُسمى هذه المساحة دونم؛  14؛ مساحة القطعة كلها 4، حوض 142قسم من القسيمة رقم 

بمنع  الملتمس ضدهم(. الى جانب تقديم االلتماس قدم طلب الصدار أمر مؤقت يأمر المتنازع عليهااألرض 

بيت في هذا االلتماس، المجلس المحلي  5واصدار أمر الى الملتمس ضده رقم مواصلة بناء المباني واسكانها، 

  ، باالمتناع عن البناء في أراضي الملتمس وتنفيذ صفقات بخصوص المباني. ايل

 

فسير تب الملتمس ضدهمصدر أمر نهائي مشروط يأمر  24.1.2011بعد المداولة التي تمت في االلتماس بتاريخ  .9

بخصوص ، القائد العسكري، بخصوص المباني. 2عدم قيامهم بفرض األوامر التي أصدرها الملتمس ضده 

االجراء القانوني البديل، أي الغاء أمر المصادرة، لم يتم اصدار أمر مشروط. كما صدر أمر مؤقت يأمر 

رض أوامر وقف العمل الصادرة عن الملتمس ف"اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة من أجل  5-1 الملتمس ضدهم

(. 24.1.2011بخصوص المباني..." )الرئيسة د. بينيش والقضاة ع. أربيل وح. ملتسر، القرار بتاريخ  2ضده 

قدم الملتمس طلبا طبقا ألمر تحقير المحكمة، مدعيا أنه على الرغم من األمر المؤقت،  2011في شهر آذار 

 ردت المحكمة )الرئيسة د. بينيش( الطلب. 31.5.2011وقع. بتاريخ استمرت أعمال البناء في الم

 

  وتطوراته الملتمس ضدهمموقف 

الملتمس ادعى  على ذلك . رداالملتمس ضدهمقدم رد تمهيدي على االلتماس من قبل  23.10.2010بتاريخ  .10

وادعوا بأن  ضدهم الملتمسأنه ال خالف بأن أعمال البناء موضوع االلتماس ليست قانونية. وأضاف  ضدهم

الحاجة الى فرض قوانين التنظيم والبناء بخصوص كل بناء غير قانوني. الموقف المبدئي لسلطات التنظيم هي 

ورد االدعاء بأنه على ضوء الموارد المحدودة المتوفرة لسلطات التنظيم، فإن سلطات  فقدالى جانب ذلك، 

، فإن الملتمس ضدهمتنفيذ فرض القانون. وفقا الدعاء  تُملي طريقةالتنظيم مضطرة الى تحديد سلم أولويات 

ذلك االعتبارات السياسية. وفقا  المقاييس التي يتم وفقها تحديد سلم األولويات تستند الى اعتبارات مختلفة بما في

تعمل طبقا لسلم األولويات المعروض على هذه المحكمة في اطار التصريح  االدارة المدنيةالدعائهم، فإن 

 -حركة "السالم اآلن" 05/9051 محكمة العدل العليافي ملف  28.10.2008قبلها، المقدم بتاريخ المكمل من 

مس الملتمع الرد التمهيدي من قبل  2ضد وزير الدفاع )تم ارفاقه كملحق مكمل رقم  ثقافيةش. ع. ل مشاريع 

غير قانونية جديدة مقامة في منطقة  معالجة مبانطبقا للتصريح المكمل، يقع في أعلى سلم األولويات (. ضدهم

موضوع معالجة المباني التي أقيمت بصورة غير قانونية فوق يهودا والسامرة، كما يقع في مرتبة عالية نسبيا 

علة لتدخل المحكمة في ترتيب سلم األولويات ، ال توجد لملتمس ضدهماراض مسواة بملكية فلسطينية. وفقا ل

بخصوص فعاليات فرض القانون بخصوص البناء غير القانوني في المنطقة عموما، وبخصوص المباني 

اتهم على قرار حكم صادر عن في ادعاء الملتمس ضدهموقد اعتمد موضوع االلتماس على وجه الخصوص. 



ولويات والجداول الزمنية الخاصة بالتطبيق، ما دامت السلطات هذه المحكمة، يقوم على عدم التدخل في سلم األ

انه في الحالة المعروضة علينا فقد صدرت أوامر هدم  الملتمس ضدهمال تتنصل مطلقا من التزاماتها. كما أكد 

  نهائية تقع المسئولية عن فرضها في الدرجة األولى على المتصرف بالعقار. 

 

وقد أطلعوا من خالل الرد . 7.4.2011بتاريخ  الملتمس ضدهمروط، قدم جواب بعد اصدار األمر النهائي المش .11

 ثقافيةش. ع. ل مشاريع  -حركة "السالم اآلن" 07/7891 محكمة العدل العلياانه طبقا للمحكمة في اطار ملف 

يهودا ان هناك سياسة مبلورة ومدموجة في اطار فرض قوانين التنظيم والبناء في منطقة ضد وزير الدفاع، 

السياسة سيتم ازالة كل بناء غير قانوني يقع فوق أرض خاصة، وانه في المقابل تم توجيه  هوفقا لهذ. والسامرة

كما أبلغ المستويات المهنية المناسبة للعمل على تسوية المكانة التنظيمية للمباني الواقعة في أراضي الدولة. 

ازالة المباني موضوع االلتماس خالل عام، إذا لم يتم ب أن المستويات المهنية تلقت توجيهات الملتمس ضدهم

وشرطة إسرائيل  االدارة المدنيةأن  الملتمس ضدهمهدم المباني قبل ذلك من قبل المتصرفين أنفسهم. كما ابلغ 

الملتمس على ضوء المذكور ادعى تقوم باالشراف الجاري على الموقع لمنع مواصلة البناء غير القانوني. 

كيد على موقفهم في أالت الملتمس ضدهملتماس صار فائضا عن الحاجة والحكم برده. وقد أعاد أن اال ضدهم

، مشيرين الى أن هدم المباني في المنطقة موضوع االلتماس سيتم في 19.6.2011لب ادعائهم المقدم بتاريخ ص

تغيير على الحالة التنظيمية في الموقع لغاية الموعد الموعد الذي صرحوا به في الالئحة الجوابية، اال إذا طرأ 

 ذاته. 

 

الملتمس انعقدت مداولة في االعتراض على األمر المشروط. على ضوء ما أدلى به  20.6.2011بتاريخ  .12

، إال إذا تم هدمها من 7.4.2011خطيا ومشافهة، بخصوص نيتهم تطبيق أوامر الهدم خالل عام من يوم  ضدهم

في حينه عدم منح الملتمس األمر الذي منح مكانة للمباني، تقرر لتسري تسوية تنظيمية أن أو قبل المتصرفين 

بتقديم اعالن ُمحدث. وقد ورد في  الملتمس ضدهميطلبه. الى جانب ذلك، تقرر ابقاء االلتماس معلقا وقيام 

باني التي بنيت فوق أراضي للمينوون منح مكانة تنظيمية  الملتمس ضدهمالقرار "سجلنا تصريح الدولة.... ان 

وي. دنتسيجر، القرار بتاريخ  الدولة، خالفا لألرض الخاصة" )الرئيسة د. بينيش والقضاة ع. أربيل

20.6.2011 .) 

 

من خالل  الملتمس ضدهمطلب  -2012أوامر الهدم لغاية شهر نيسان  بتنفيذورغم االلتزام  -بعد مرور عام .13

عائهم في أعقاب احتياجات على ديا لتنفيذ أوامر الهدم. وهذا وفقا التمديدا اضاف 9.4.2012اعالن بتاريخ 

رض وعلى ضوء رغبة المستوى السياسي في التعاطي مع القضية موضوع االلتماس مرة أخرى، وكذلك األ

كان رد وكيل الملتمس على الطلب بأن "لو كان  وقد .بيت ايلفحص المصادقة على مخططات البناء في 

[ النابع عن أسباب مهنية خالصة، 2012لغاية نيسان  الحديث يدور عن انتهاك ]لاللتزام بتطبيق أوامر الهدم



يدل على أنهم يطلبون فتح  الملتمس ضدهمكان الملتمس يوافق على تأجيل قصير.... غير ان اعالن  ربما

في ورد الملتمس، تحدد الملف لمداولة اضافية.  الملتمس ضدهم. في أعقاب اعالن القضية كلها من جديد..."

)الرئيس أ. جرونيس، القاضية ع. أربيل والقاضي  القضاة الثالثة أمام 29.4.2012المداولة التي جرت بتاريخ 

جوابية ما تزال التي صرحوا بها في الالئحة الأن السياسة العامة  الملتمس ضدهمي. دنتسيجر(، أوضحت وكيلة 

الصادرة يوما من أجل تحديد سلم األولويات لتنفيذ األوامر المختلفة  90على حالها، لكن طلبت منحها مهلة 

يوما على ان يتم  60مهلة  الملتمس ضدهموقد منحت المحكمة . يهودا والسامرةبخصوص البناء في منطقة 

مهلة اضافية "لغرض القيام باستفسارات  الملتمس ضدهمتقديم اعالن مكمل. عشية انتهاء الفترة طلب  ابعده

كما ورد، فقد حصلوا على المهلة. لكن، في ختام هذا الموعد طلبوا مهلة  حقائقية الكمال بلورة الموقف".

. بحكم طلبات التمديد المتكررة فقد حكم على على أربع تمديدات الملتمس ضدهماضافية. بالمجموع حصل 

 25.7.2012القرارات بتواريخ ف محاكمة في قرارين منفصلين )الرئيس أ. جرونيس، بمصاري الملتمس ضدهم

 (. 24.8.2012 -و

 

في الالئحة الجوابية  الملتمس ضدهموقد صادق . 10.9.2012في ختام األمر قدمت الئحة جوابية مكملة بتاريخ  .14

على حالها، لكنهم أوضحوا أن ازالة المباني فوق األرض الخاصة ما تزال على أن السياسة العامة بخصوص 

هذه السياسة ذات سياقات تتعلق بالمنع القضائي من ترتيب البناء بأدوات تنظيمية. أي أنه في الحاالت التي ال 

بداية استنفاذ المسار التنظيمي طبقا لنتائجه واتخاذ قرار  نمانع فيها من تسوية البناء من الناحية التنظيمية، يمك

يهودا الى أنه في بلدات مختلفة في  الملتمس ضدهملتسوية البناء أو ازالته. وقد اضاف ن إذا ما كان هناك مكا

التي اقيمت فوق أراض خاصة استنادا الى أمر مصادرة استمر البناء حتى بعد قرار هذه المحكمة في  والسامرة

إذ أن قرار الحكم ال يمنع استنفاذ الطاقة في هذه البلدات. وفقا الدعائهم، فإن منح ترخيص قضية ألون مويه، 

كانت ماهية الترخيص هي الحفاظ بناء فوق ارض خاصة تمت مصادرتها بأمر مصادرة هو أمر معقول، إذا 

لرغبة في تشجيع الى أنه بحكم ا الملتمس ضدهمكما أشار على المصالح الكامنة في أصل اقامة هذه البلدة. 

بخصوص  08/9060 محكمة العدل العليااجراءات االخالء بطرق سلمية للساكنين في المباني موضوع ملف 

تنظيمية بهدف مستقبال الدفع قدما باجراءات هم ينوون ، فإنبيت ايلجفعات هؤلبانه، التي تقع هي األخرى في 

وورد أيضا أن هناك نية . بيت ايلالشرقي من بلدة  -نوبيجاقامة وحدات سكنية فوق أراض للدولة في القسم ال

القامة وحدات سكنية في شمالي البلدة فوق أراض تمت مصادرتها بأمر مصادرة. على خلفية المذكور أعاله، 

، على أنه ينبغي تمكينهم من استنفاذ المسار التنظيمي قبل هدم المباني موضوع االلتماس الملتمس ضدهمادعى 

 خالل الدفع باجراءات التسوية على عدم بناء المزيد في الموقع. من ل أن يستمروا بالعم

الئحة الجوابية المكملة موضوعها أمر المصادرة الثاني الذي لقضية اضافية في اطار ا الملتمس ضدهموقد أثار 

فإن الفحوصات التي أجريت بخصوص أمر المصادرة يسري على األرض موضوع الخصومة. طبقا لالدعاء، 

الثاني خاصة الخارطة الخاصة بأمر المصادرة الثاني، حيث أوضحوا أن الجزء األساس من موضوع االلتماس 

هناك شأن اضافي يتعلق بأمر المصادرة هذا يتعلق بحقيقة عدم نشره أبدا يقع في مجال أمر المصادرة الثاني. 



الى أن األمر لم ينشر، على ما يبدو، في أعقاب توجيه خاطئ  الملتمس ضدهمر بصورة رسمية. وقد أشا

الذي تجسد في خطاب مواكب ألمر المصادرة، ووفقا له "ينبغي عدم  المسئول عن األمالك واألراضي،أصدره 

تحت اسم من الالئحة الجوابية المكملة؛ الخطاب المرفق  56)الفقرة  نشر تعديل األمر أمام السكان المحليين"

أن عدم النشر ال ينعكس  الملتمس ضدهممن الالئحة الجوابية المكملة(. الى جانب هذا ادعى  6ملحق مكمل 

 االلغاء النسبي. على سريان مفعوله، خاصة على خلفية عقيدة 

   

أ.  )الرئيس 11.11.2012مداولة أخرى في االلتماس بتاريخ  تالئحة الجوابية المكلمة، عقدلبعد تقديم ا .15

قفهم المعدلة افي المداولة أن مو الملتمس ضدهموقد اشار جرونيس، القاضية ع. أربيل والقاضي ي. دنتسيجر(. 

ردا على ذلك اشتكى هي أنه ينبغي فتح اجراءات تنظيمية، تهدف الى شرعنة بناء المباني موضوع االلتماس. 

المباني، وادعى أن الموقف الجديد  بخصوص الملتمس ضدهمالملتمس بحكم التغيير الذي طرأ على موقف 

الذي يقوم على عدم البناء فوق األرض الخاصة. كما ادعى الملتمس يتناقض مع الحكم الخاص بألون موريه، 

أن  الملتمس ضدهمردا على ذلك أوضح يثبتوا الحاجة األمنية في بناء هذه المباني. لم  الملتمس ضدهمأن 

تم  20.6.2011نه في المداولة التي تمت في هذه المحكمة بتاريخ الحديث ال يدور عن موقف جديد، إذ أ

في ختام بهدم المباني خاضع لعدم سريان تغيير تنظيمي في الميدان.  الملتمس ضدهمااليضاح بأن التزام 

االستدالل من اعطاء من تقديم بالغ معدل، لكن أوضح بأنه "ينبغي عدم  الملتمس ضدهمداولة تقرر تمكين مال

وعدم استنتاج أي حاجة لالنتظار حتى استنفاذ المسار التنظيمي،  كامكانية تقديم اعالن معدل أننا نعتقد أنه هنا

ن االلتماس" )الرئيس أ. جرونيس، القاضية ع. اربيل والقاضي ي. دنتسيجر، ماستنتاج بخصوص موقفنا 

 (. 11.11.2012القرار بتاريخ 

 

. وقد تم تقديم هذا الرد بعد عدد من التمديدات، الملتمس ضدهمقبل  قدم رد مكمل من 18.6.2013في تاريخ  .16

(. تمت االشارة في الرد 29.5.2013ولهذا تم الحكم عليهم بمصاريف )الرئيس أ. جرونيس، القرار بتاريخ 

المداولة لدى نائب المستشار القضائي ذلك المكمل أنه بعد اجراء مداوالت مهنية في الموضوع، بما في 

ة )استشارة(، السيدة دينا ئيلبر، تقرر االستمرار في نمط استعمال األرض استنادا الى أمر المصادرة للحكوم

وهذا على ضوء موقف وزارة ، مع أنه تقرر اعادة ضبط حدود المخطط. 12/219الثاني والدفع قدما بمخطط 

اني والخارطة المرفقة به، وليس ووفقا له فإن حدود المخطط ينبغي أن تتحدد من مجال أمر المصادرة الثالعدل، 

إن هذا األمر يعني أن أحد هياكل المباني موضوع االلتماس ال يمكن شمله في من مجال المصادرة الفعلية. 

حتى الفترة  الملتمس ضدهمهكذا على أساس موقف المخطط على ضوء "خروجه" عن أمر المصادرة. 

أن  الملتمس ضدهموقد أوضح التالية(.  21األخيرة. وقد طرأ تغيير في هذا الشأن )كما هو مذكور في الفقرة 



. على ضوء المذكور بيت ايلالتخطيط المجدد هذا يجب أن يتم من قبل السلطة المحلية، أي المجلس المحلي 

 تقديم اعالن آخر مكمل.  الملتمس ضدهمأعاله، يطلب 

 

 ب ضم أطراف لاللتماسطل

استكماال للصورة سيتم تفصيل االجراءات االضافية في الملف، وموضوعها ضم ملتمس ضدهم آخرين. بتاريخ  .17

لاللتماس وهو السيد مئير دراينوف، ممثل الشركة المقاولة خر آطلب الملتمس ضم ملتمس ضده  24.5.2011

. يهونتان بناء وتطوير م. قدمت الشركة المقاولة نفسها، م. د 15.6.2011 التي بادرت وأقامت المباني. بتاريخ

ض )فيما يلي: الشركة( طلبا لالنضمام كملتمس ضدها في االلتماس. وفقا الدعائها، فقد بادرت وأقامت 

على ضوء ذلك، من المتوقع أن تكون المتضررة األساسية من االلتماس،  الوحدات السكنية موضوع االلتماس.

بتاريخ أمرت هذه المحكمة بضم الشركة لالجراء.  20.6.2011ي حالة قبوله. في القرار الصادر بتاريخ ف

قدمت الشركة ردها على االلتماس. في اطار الرد ادعت الشركة، من بين ما ادعته، أنها لم  15.2.2012

ل األرض من الهستدروت الصهيونية التي حصلت على حق استعمال األرض من تحصل على تفويض باستعما

. كما ادعت الشركة أنها تعمل على انهاء التسوية التنظيمية االدارة المدنيةالمسئول عن الممتلكات الحكومية في 

ول على للمباني موضوع االلتماس. وفقا الدعائها، هناك مخطط هيكلي جاهز لاليداع، وكل ما بقي هو الحص

بأن األرض مشمولة في اطار أمر المصادرة الذي تم  يهودا والسامرةمصادقة المستشار القضائي في منطقة 

  . بيت ايلتطبيقه فعليا كجزء من بلدة 

 

 (13/6528 محكمة العدل العلياااللتماس الثاني )ملف 

التماسا  1.10.2013اريخ ، قدم الملتمس بتالملتمس ضدهمعلى ضوء التطورات المذكورة اعاله في موقف  .18

وقد طلب الملتمس في االلتماس الثاني اصدار أمر بالغاء أمر اضافيا، موجه ضد أمر المصادرة الثاني. 

الصدار أمر مصادرة جديد بخصوص المساحة  الملتمس ضدهمالمصادرة الثاني، وبالتبادل اصدار امر الى 

الى جانب تقديم االلتماس قدم طلب الصدار أمر ئلته. موضوع االلتماس، مع االستماع الى الملتمس وابناء عا

وفقا الدعاء العمل من ناحية تنظيمية في األرض التي يمتلكها.  الملتمس ضدهمه على بمؤقت يحظر بموج

الملتمس، نظرا لعدم استعمال األرض التي يمتلكها ألغراض أمنية على مدار عشرات السنين وعلى ضوء نية 

تخصيصها الستعماالت مدنية، ال يوجد مبرر لالستمرار بالتصرف بها استنادا الى أمر  الملتمس ضدهم

لم يقدموا رأيا استشاريا أمنيا محدثا بخصوص  الملتمس ضدهموقد أكد الملتمس في هذا السياق ان المصادرة. 

قوم به جهات خاصة قواله، ال يمكن التسليم بوضع تالحاجة األمنية في االستمرار بمصادرة أراضيه. وفقا أل

الى شرعنة أعمالهم  الملتمس ضدهمبصورة غير قانونية فوق اراض خاصة ومسواة، فيما يسعى باقامة مبان 

الحتياجات أمنية في الظاهر ال يتفق  بيت ايلبذريعة االحتياجات األمنية. وأضاف الملتمس مدعيا أن توسيع بلدة 



هداف العسكرية بالمدنية، وادخال مواطنين بصورة واعية الى مع القانون الدولي االنساني الذي يحظر خلط األ

كما ورد االدعاء أن الملتمس كان يعي في وقت حقيقي أن  من المفترض أن تكون عسكرية بطبيعتها.مناطق 

أرضه مصادرة لكن نظرا الخفاء أمر المصادرة الثاني عنه وعن اصحاب األراضي االخرين لم تعطى له 

والعمل  ءاته ضد اصدار مثل هذا األمر. بناء على ذلك، وفقا الدعائه، ينبغي الغاء األمرالفرصة السماع ادعا

  على اصداره من جديد من خالل منح حق االدعاء للملتمس وابناء عائلته. 

 

انه ينبغي رد االلتماس الثاني تماما ألنه يشكل "التفافا" على القرارات  الملتمس ضدهمردا على ذلك ادعى  .19

رغم ان الغاء قرار المصادرة الثاني كان من التي صدرت في االلتماس األول. وفقا الدعائهم،  القضائية

الخطوات البديلة التي طلبت في االلتماس األول، فقد وجدت هذه المحكمة من المناسب اصدار امر نهائي مؤقت 

انه بقدر ما يتوجه االلتماس ضد قانونية  الملتمس ضدهمكما ادعى في مسالة تطبيق أوامر الهدم للمباني فقط. 

بيت وأنه تم االعتراف بالحاجة األمنية الخاصة باقامة بلدة أمر المصادرة الثاني، فإنه يتسم بالتأخير الملحوظ، 

ال مانع من االستفادة من الطاقة الكامنة في  الملتمس ضدهموفقا الدعاء في اطار قرار الحكم بقضية أيوب.  ايل

، يدور الملتمس ضدهمقائمة، ولهذا، يمكن في ظروف الحال استنفاذ المسار التنظيمي. وفقا لتوجه البلدات ال

، التي اقيمت وفقا ألوامر مصادرة، لغرض الحفاظ بيت ايلالحديث عن االستفادة من الطاقة الكامنة في بلدة 

ارات، بما في ذلك حقيقة أن على المصلحة الكامنة في صلب اقامتها. وقد دعم هذا االدعاء بعدد من االعتب

؛ أنها كانت واقعة في منطقة نفوذ المجلس 1/218في اطار مخطط األرض محل الخصومة خططت في األصل 

 االقليمي بنيامين؛ وانها واقعة في مجال الجدار المحيط بالبلدة.

   

ادرة بخصوص المجلس أن أمر المص ىهو اآلخر على االلتماس. بداية ادع بيت ايلرد المجلس المحلي  .20

 األرضتمت في األرض موضوع الخصومة تم تطبيقه، إذ أنه في أعقاب اصدار أمر المصادرة الثاني 

المتخاصم عليها عمليات مختلفة، مثل أعمال البنى التحتية والتطوير، التي تدل على الحاجة الى هذه األراضي. 

ن مخصصا للسريان على األرض ، الذي كا1/218كما ادعى المجلس بأن عدم المصادقة على المخطط 

 يهودا والسامرةوهذا ألن اجراءات التنظيم في منطقة المتخاصم عليها، ال يدل على إهمال هدف المصادرة 

كما ورد االدعاء بأن االجراءات المتنوعة التي تم تستغرق وقتا طويال، وفي بعض األحيان لسنوات طويلة. 

. وأضاف االدارة المدنيةالمتخاصم عليها كانت بعلم وزير الدفاع، القائد العسكري ورئيس  األرضتنفيذها في 

المتخاصم عليها  األرضالمجلس وأطلع المحكمة انه يعمل هذه األيام مع الشركة التي تنفذ اعمال التطوير في 

حات المشمولة في حدود في االلتماس األول( على اعداد مخطط معدل يتناول فقط المسا 7)الملتمس ضده رقم 

 أمر المصادرة. 

كما توحيد هذا االلتماس مع االلتماس األول. بأمرت هذه المحكمة )القاضي أ. شوهم(  28.10.2013بتاريخ 

 تحدد انه في ظروف الحال ال مكان لالستجابة لطلب اصدار أمر مؤقت. 

 



 تطورات اضافية 

أنهم ينوون ازالة  الملتمس ضدهم، أوضح 29.10.2013، بتاريخ الملتمس ضدهمفي اعالن آخر مكمل من قبل  .21

ازالته قبل ذلك من قبل  تتم، إال إذا 2014المبنى الذي يتجاوز جزء منه أمر المصادرة لغاية شهر نيسان 

، كما سنشرح ذلك الملتمس ضدهمالمتصرفين بالعقار. وحتى بالنسبة لتجاوز المبنى فقد طرأ تغيير على موقف 

في  بيت ايلوأضافوا انه طبقا العالن المجلس المحلي  الملتمس ضدهم. وقد اشار التالية( 22)في الفقرة الحقا 

بحيث يقيد مفعوله بقيود أمر  12/219تعديل المخطط اطار االلتماس الثاني، فهم يعملون في هذه األيام على 

  ضافيا. تمديدا ا الملتمس ضدهمطلب المصادرة الثاني. في ظل هذه المالبسات، 

 

خير تنفيذ الهدم. وقد تناول الطلب أالى المحكمة طلبا عاجال لت 5قدم الملتمس ضده رقم  16.4.2014بتاريخ  .22

انه  5وقد ادعى الملتمس رقم المبنى الذي كان من المفترض أن يكون متجاوزا لحدود أمر المصادرة الثاني. 

االدعاء  الملتمس ضدهموقد فحص مر المصادرة الثاني. وفقا لقياس تم بطريقة معينة فإن المبنى يقع في مجال أ

اليه.  يستندما  5أن لدى ادعاء الملتمس ضده قم  1.9.2014وجاء في التصريح المقدم من طرفهم المقدم بتاريخ 

أن المبنى المعين، الذي كانوا يعتقدون في الماضي أنه يتجاوز يتفقون اليوم  الملتمس ضدهموهذا يعني، أن 

 المصادرة الثاني، يقع في مجال األمر. مجال أمر 

 

ردا  4.11.2013من االلتماس األول( بتاريخ  7-6 الملتمس ضدهموها )لقدمت الشركة التي تقيم المباني وممث .23

، حيث اشاروا الى انه ينبغي ضبط حدود أمر المصادرة طبقا لموقع لملتمس ضدهمعلى االعالن المكمل ل

وأبلغوا ان المخطط  7-6 الملتمس ضدهم، أي طبقا للمصادرة الفعلية. واضاف بيت ايلالجدار المحيط لبلدة 

عداده إحه طبقا لحدود امر المصادرة، غير انهم اشاروا الى ان معدي المخطط التزموا بقبل تصحي 12/219

 . 2013الثاني وتقديمه لاليداع في اللجنة العليا للتنظيم خالل شهر تشرين 

 

 10/9669 محكمة العدل العلياملتمس تحويل األمر النهائي المشروط الصادر في ملف ردا على هذا كله طلب ال .24

)االلتماس  13/6528 محكمة العدل العلياأيضا اصدار أمر مؤقت في ملف و)االلتماس األول( الى أمر بات 

مثلوه في تاريخ وفقا الدعائه، لم يطرأ تطور على المسار التنظيمي للمباني، ومن الفحص الذي أجراه مالثاني(. 

أي مخطط. وأضاف الملتمس مدعيا أن االلتماس الثاني ال يشكل يتضح أنه لم يتم بعد ايداع  11.11.2013

"التفافا" على قرارات هذه المحكمة في االلتماس األول. وفقا الدعائه، على ضوء عدم استنفاذ االجراءات، فإن 

هذه المرة، كما ادعى الملتمس، اطار االلتماس األول.  في ادعائه بخصوص أمر المصادرة الثاني لم يتم بحثه

 أجرى استنفاذا تاما لالجراءات. 

 



 نقاش وحسم

واستنفاذ  الملتمس ضدهمالسؤال األساسي المطروح لغرض الحسم حاليا هو: هل ينبغي االستجابة لطلب  .25

المتنازع  األرضيمكن الحقا شرعنة بناء المباني في ن االجراء التنظيمي، وفي ختامة يتم االستيضاح إذا كا

حداث المفصل أعاله باسهاب، ومع بودي أن استهل وأشير الى انه طبقا لتوجهي، على ضوء تسلسل األعليها. 

 االنتباه الى المالبسات الخاصة لاللتماسات المطروحة علينا، ال مكان لالستجابة لهذا الطلب. 

 

الملتمس ولى تتناول تغيير سياسة صلب الخالف بين المتقاضيين. المسالة األيوجد موضوعان أساسيان في  .26

طلبوا في اطاره حاليا االمتناع عن تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بخصوص المباني التي بنيت فوق إذ ، ضدهم

 .المصادرة الثاني أمرالمسالة الثانية تتناول المتنازع عليها. وهذا من أجل استنفاذ اجراءات التنظيم.  األرض

الذي ثار بخصوص أمر المصادرة هذا: هل هناك مكان الصدار أمر اليوم بالغائه، مع مراعاة السؤال المركزي 

 الملتمس ضدهمانه لم يتم بناء أي شيء فوق األرض المتنازع عليها على مر سنوات طويلة، وعلى ضوء نوايا 

أيضا مسألة مفعول األمر على ضوء  تا الموضوع ثارعلى هوامش هذبتخصيصها حاليا لبناء مبان مدنية. 

 الحقيقة انه لم ينشر مطلقا. 

 

ستهل بموضوع أمر المصادرة. رغم أن جزءا كبيرا من ادعاءات المتقاضين خصصت لموضوع سريان أس .27

ألن مسألة قانونية المباني  وهذامفعول أمر المصادرة، غير اني ارى انه ال ضرورة للحسم في هذه المسالة. 

المقامة على األرض المتنازع عليها ليست متعلقة بصورة مباشرة بموضوع سريان مفعول أمر المصادرة. 

بمعنى آخر، حتى لو كان أمر المصادرة نافذا فإن البناء غير قانوني ولو من باب أن البناء تم بدون ترخيص 

بأن الحديث يدور عن أرض خاصة مسواة، بملكية فلسطينية. . ونذكر وبدون خارطة هيكلية سارية المفعول

، نظرا ألن الحاجة اللغائهولهذا، لغرض المداولة أنا مستعد لالفتراض أن أمر المصادرة نافذ المفعول وال مكان 

لم يهاجم  أمر المصادرة الثانيمن المهم التوضيح في هذا السياق أن صلية الواردة في صلبه ما تزال قائمة. األ

وإنما ساسه، أفي حينه في هذه المحكمة، واآلن ايضا ال يهاجم الملتمس، كما ورد، قانونية الهدف الكامنة في 

ذلك، فإن االلتماسات المعروضة علينا ال تثير بصورة مباشرة السؤال إذا ما كانت  وة علىتحققه اليوم. عال

األسئلة . أمر المصادرة الثانيل المساحة المصادرة في بمجملها، أو في ك بيت ايلهناك حاجة أمنية في بلدة 

 المثارة في االلتماسات تتناول فقط األرض المتنازع عليها الواقعة في اطراف البلدة. 

 

كما ورد أعاله، ال خالف بأن بناء المباني فوق أراضي الملتمس غير قانوني. ولهذا السبب فقد صدر قبل ثالث  .28

ف العمل بخصوص أعمال اعداد المساحة للبناء في األرض المتنازع عليها، وقبسنوات ونصف تقريبا أمر 

على طلب اصدار أمر مؤقت  4-1 الملتمس ضدهموأمر نهائي لوقف العمل والهدم )راجعوا الرد من قبل 

هذه المحكمة عاود  يخالل تداول االلتماسات ف(. 10/9669 محكمة العدل العليافي ملف  6.1.2011بتاريخ 



الملتمس التصريح بأن بناء المباني ليس قانونيا. عمليا، بحكم وجود أمر الهدم لم يعارض  ضدهم الملتمس

باالمتناع عن أي بناء  بيت ايلطلب الملتمس من المحكمة اصدار أمر مؤقت يأمر فيه المجلس المحلي  ضدهم

م االدعاءات التي ساقها أهفي األرض المتنازع عليها وتنفيذ أية صفقة بخصوص المباني التي يتم بناؤها. 

في السنوات األولى التي كان فيها االلتماس األول عالقا تركزت في موعد تنفيذ أمر الهدم  الملتمس ضدهم

عدة فرص للتمديد  الملتمس ضدهمولهذا الغرض فقد كانت المحكمة مستعدة لمنح وتحديد سلم األولويات لتنفيذه. 

 بتنفيذ أوامر الهدم.  الملتمس ضدهمت هذه التمديدات على التزام لغرض تنفيذ األمر. بطبيعة الحال، استند

 

بفرض أوامر الهدم بسبب عدم قانونيتها. هكذا على  الملتمس ضدهمالتزام  دفي عدد من قرارات المحكمة تجس .29

 : 24.1.2011سبيل المثال، ورد في قرار المحكمة بتاريخ 

 

أنه بحكم غياب مخطط بناء  5"سجلنا أمامنا اعالن وكيل الملتمس ضده رقم 

مصادق عليه لم يتم بعد الحصول على مصادقة ألي اجراء يتعلق بالبناء 

وال يمكن اصدار ترخيص كهذا في ظل عدم توفر المصادقة المذكور، 

لقرار التنظيمية" )الرئيسة د. بينيش، القاضية ع. أربيل والقاضي ح. ملتسر، ا

 (. 24.1.2011بتاريخ 

 

 ، أشارت المحكمة الى هذا: 29.4.2012ر ذلك، في القرار بتاريخ اوعلى غر

 ...." 

وح.  ا )القاضية د. بينيش والقضاة ع. أربيلالقضاة الثالثة. في المداولة أمام 2

نهائي مشروط وكذلك  صدر أمر 24.1.2011بتاريخ  تملتسر( التي عقد

)الرئيسة د. بينيش  20.6.2011أمر مؤقت. في المداولة التي عقدت بتاريخ 

وي. دنتسيجر( تم تسجيل اعالن الدولة انه "هناك نية لتنفيذ  والقضاة ع. أربيل

اال  2012، أي لغاية نيسان 07.04.2011أوامر الهدم خالل سنة من تاريخ 

تسري تسوية تنظيمية لمنح أن تصرفين، أو إذا تم هدمها قبل ذلك من قبل الم

وجاء في القرار ايضا انه تم تسجيل تصريح الدولة بأن "نية  مكانة للمباني".

تتجه الى منح مكانة تنظيمية للمباني التي بنيت فوق اراضي  الملتمس ضدهم

 الدولة، خالفا لألرض الخاصة". 

قدم اعالن من قبل نيابة الدولة جاء فيه "أن  09.04.2012 بتاريخ. 3

يطلب التعاطي مع القضية المستوى السياسي، برئاسة رئيس الحكومة، 

موضوع االلتماس مرة أخرى". وجاء في االعالن ذاته أنه توجد حاجة 



لغاية يوم  2011ميدانية الى تأجيل تنفيذ التزام الدولة من شهر نيسان 

المداولة التي انعقدت أمامنا اليوم صرحت مديرة قسم  في. 31.05.2012

ملفات محكمة العدل العليا في نيابة الدولة أن "السياسة ما تزال على حالها" 

بخصوص كل ما يتعلق بالبناء فوق أراض خاصة وأن المستوى السياسي 

يوما من اجل وضع سلم اولويات لتنفيذ أوامر مختلفة  90يطلب مهلة لمدة 

". )الرئيس أ. جرونيس، االدارة المدنيةوص البناء في منطقة صدرت بخص

  القاضية ع. أربيل والقاضي ي. دنتسيجر(. 

 

تجدر االشارة الى أنه تم رد طلب بموجب أمر تحقير المحكمة الذي قدمه الملتمس بحكم االنتهاك الظاهر لألمر 

 الملتمس ضدهمات التحديث األخيرة من قبل وكما اشارت المحكمة فإن السبب في ذلك يعود الى "اعالن .المؤقت

ود فرض القانون الواضحة التي تتم في األراضي موضوع االلتماس" )الرئيسة د. بينيش، القرار هبخصوص ج

 (. 31.05.2011بتاريخ 

 

والتزاماتهم بتطبيق األوامر لم تكن مرتبطة مباشرة بوجود اجراء تنظيمي أو غيابه،  الملتمس ضدهممواقف  .30

اشاروا خالل المداولة الى امكانية القيام باجراء تنظيمي في المساحة التي يسري عليها  الملتمس ضدهمرغم أن 

ول أوضحوا المرة يظهر انه منذ مستهل فحص االلتماس األ الملتمس ضدهمفحص ردود . أمر المصادرة الثاني

تلو األخرى انه حتى في اطار االجراء التنظيمي هناك فرق بين البناء فوق أرض خاصة وبين أرض للدولة. 

عقد رئيس الحكومة  28.2.2011انه "بتاريخ  7.4.2011في الالئحة الجوابية بتاريخ  الملتمس ضدهموقد اشار 

فة الواردة بخصوص القضايا المثارة في االلتماسات من اجتماعا برئاسته، من أجل مناقشة االمكانيات المختل

نوع االلتماسات المطروحة أمامنا.... في نهاية الجلسة تم وضع بنية تحتية لسياسة مدموجة بخصوص هدم 

بحيث يتم ازالة المباني غير القانونية فوق األراضي الخاصة وبخصوص تسوية المباني في اراضي الدولة. 

ية المقامة فوق أراض خاصة. وفي المقابل، تم توجيه المستويات المهنية المناسبة للعمل على المباني غير القانون

وهذا في األماكن التي يتخذ فيها قرار بالتسوية". تسوية المكانة التنظيمية للمباني الواقعة في اراض للدولة؛ 

كيد مضاف(. هذا التمييز بين ، التو3، ص 7.4.2011بتاريخ  4-1 الملتمس ضدهم)الالئحة الجوابية من قبل 

 تجسد أيضا في القرار الصادر عن هذه المحكمة بعيد ذلك، وهذا ما تحدد فيه: يالخاصة وأراضي الدولة  األرض

 

"سجلنا أمامنا اعالن الدولة انها تنوي تنفيذ أوامر الهدم خالل سنة من تاريخ 

من قبل  اال إذا تم هدمها قبل ذلك 2012، أي لغاية نيسان 07.04.2011

 المتصرفين، أو تسري تسوية تنظيمية لمنح مكانة للمباني. 

ان  2011من ذات االعالن من نيسان  9كذلك سجلنا تصريح الدولة في البند 

ينوون منح مكانة تنظيمية للمباني التي بنيت فوق اراضي  الملتمس ضدهم



 بيلع. أر والقاضيةالدولة، خالفا لألراضي الخاصة" )الرئيسة د. بينيش 

 (.20.6.2011، القرار بتاريخ ي. دنتسيجرالقاضي و

 

. التغيير في موقف 29.4.2012كما تم تسجيل اعالن مشابه، كما هو مذكور، في القرار المذكور أعاله بتاريخ 

جاء في مرحلة متأخرة من ادارة العملية، وبعد أن خفروا التزاماتهم والجداول الزمنية التي  الملتمس ضدهم

لم يقدروا فرص  الملتمس ضدهمأسباب تغيير موقفهم. كما أن  الملتمس ضدهموضعوها ألنفسهم. لم يبرر 

الملتمس كما لم يوضح . استنفاذ االجراء التنظيمي الذي يقود الى شرعنة البناء الحقا، ان كان هذا حاصل اصال

الملتمس اسات العرضية لتغيير موقفهم على مواضيع عالقة. من الناحية العملية، لو كان كالنعما هي ا ضدهم

طبقا للسياسة التي حددوها وطبقا للجداول الزمنية التي حددوها، التي لم تتدخل  -يحترمون التزامهم ضدهم

معالجة االلتماسات ولما كان مطلوبا منا اليوم  كان قد انتهتل -ت الخاصة في صلبهاالمحكمة في االعتبارا

 في انفسهم هم الذين طلبوا  الملتمس ضدهمالتعاطي مع تغيير السياسة. ليس من نافلة القول االشارة الى أن 

 فائضا، على ضوء التزامهم بتنفيذ أوامر الهدم )الالئحة بجعله 10/9669 محكمة العدل العلياااللتماس في ملف 

  (. 2، ص 7.4.2011بتاريخ  10/9669 محكمة العدل العليافي ملف  4-1 الملتمس ضدهمالجوابية من قبل 

 

اللتزاماتهم نحو هذه  الملتمس ضدهمفي المالبسات التي نشأت، فإن استنفاذ المسار التنظيمي يعني تجاوز  .31

. ربما المحكمة وتنفيذ األوامر الصادرة من قبلهم، دون أي ضمان أن ينتهي المسار التنظيمي بشرعنة البناء

يطلبون تطبيق اوامر الهدم.  الملتمس ضدهميتضح في نهاية العملية انه ال يمكن الشرعنة الالحقة لبناء المباني و

المحكمة عن الشروع بعمليات لغرض التسوية التنظيمية  لتمس ضدهمالموة على ذلك، حتى عندما ابلغ عال

، فقد جرت بصورة بطيئة. يتضح من ردود المتقاضين انه صحيح لغاية موعد المداولة األخيرة للمباني

(. وقد نبع 12/219(، لم يتم بعد تقديم الخارطة الهيكلية المعروضة )منظومة توجيهات رقم 20.11.2013)

. كما ورد، ال يوجد أمر المصادرة الثانيخالف وقع بخصوص حدود رات، على ما يبدو، من جزء من التأخي

وفقا ذلك،  بخصوص القياس. بناء على 5موقف الملتمس ضده رقم  الملتمس ضدهماليوم خالف بعد أن قبل 

على ضوء . أمر المصادرة الثاني، فإن جميع المباني موضوع االلتماس تقع في مجال الملتمس ضدهملطريقة 

، ال فرق فيما يتعلق بشأن الحسم في االجراءات أمر المصادرة الثانيمن المباني الواقعة في مجال موقفي 

أو داخله. وعليه، ليس فقط أن  ةالمطروحة علينا اذا ما كان المبنى المعين واقع خارج مجال أمر المصادر

في  بيت ايلبل كما أشار المجلس المحلي  (خيرةاجراءات التنظيم لم تبدأ بعد )صحيح لغاية موعد المداولة األ

بيت ن اجراءات التنظيم في المنطقة قد تستمر "سنوات كثيرة" )رد المجلس المحلي فإأحد ردوده على المحكمة، 

(. وينضاف الى هذا كله حقيقة انه 10، ص 13/6528 محكمة العدل العليافي ملف  22.10.2013بتاريخ  ايل

راضي ألفقد تم تخصيص ا(، 1/218وفقا للمخطط الهيكلي المقدم في الماضي، لكن لم تتم المصادقة عليه )

المتنازع عليها لبناء المباني العامة وليس للمباني المخصصة لالستعمال الشخصي. وبهذا ايضا يوجد داللة على 

 االجراء التنظيمي.  الكامنة فيالطاقة 



 

سباب، وخاصة مع االنتباه الى أننا نتناول األراضي الخاصة، على ضوء االلتزامات المتكررة من لكل هذه األ .32

بهدم المباني ونظرا ألنه لم يتم بعد ايداع مخطط مقترح بعد مرور أكثر من ثالث سنوات   الملتمس ضدهمقبل 

لتوجهي، أي مكان لالستجابة اليوم لطلب استنفاذ االجراء التنظيمي.  على تقديم االلتماس األول، ال يوجد، طبقا

وتحويل األمر  10/9669 محكمة العدل العلياااللتماس في ملف ذلك، لو كان رأيي يسمع لكنا قبلنا  بناء على

دم من االستعداد لهدم المباني، ومن باب مراعاة ع الملتمس ضدهمالنهائي المشروط الى بات. من أجل تمكين 

 أعرض أن نحدد تنفيذ الهدم في موعد ال يتجاوز ستة اشهر من اليوم. اكتمال بنائها، 

 

: من باب المبدأ، حيث أن المحكمة امتنعت في 13/6528 محكمة العدل العليابخصوص االلتماس في ملف  .33

اطار االلتماس األول عن اصدار أمر نهائي مشروط بخصوص الغاء امر المصادرة، لم تكن هناك حاجة الى 

يقوم في صلبه على مثل هذا االجراء المساعد. ومع هذا، في الموعد الذي صدر فيه األمر تقديم التماس جديد 

بخصوص المباني وجوب  الملتمس ضدهمول، كان موقف صورة جزئية في االلتماس األالنهائي المؤقت ب

عن نيتهم العمل في المسار التنظيمي من أجل شرعنة المباني فقد قدمت  الملتمس ضدهمأما اعالن هدمها. 

ألول انفسهم في اطار االلتماس ا الملتمس ضدهمذلك، فقد أثار  وة علىللمحكمة فقط في مرحلة متأخرة. عال

مع المتنازع عليها،  األرضالسؤال إذا ما كان هناك مانع قانوني من استنفاذ اجراءات التنظيم بخصوص 

هذه االنتباه الى ان الحديث يدور عن أراض خاصة يتم التصرف بها بموجب امر مصادرة ألغراض عسكرية. 

 الملتمس ضدهم، بأن مجرد نية المسألة قريبة من حيث الجوهر الدعاء الملتمس في اطار االلتماس الثاني

لهذا رض. المتنازع عليها لبناء مبان مدنية يثبت أنه لم تعد هناك حاجة أمنية أو عسكرية لأل األرضتخصيص 

لم نرى من المناسب رد االلتماس بصورة تامة. الى جانب ذلك، كما ذكر أعاله، يبدو أنه ال داع الى مناقشة 

. في أمر المصادرة الثانيااللتماس، وهي القضية المتعلقة بسريان مفعول القضية المركزية المذكورة في هذا 

أمر أيضا بحكم حقيقة عدم نشر االشارة الى ان الملتمس تناول في طلبه الغاء أمر المصادرة  هذا السياق تجدر

أشير فيه، من بين ما  19.7.1979خطاب بتاريخ  أمر المصادرة الثانيمطلقا. وقد ارفق مع  المصادرة الثاني

(. ال 8مر" )البند )أ((، وأنه "ال يتم نشر األ 6يجب عدم نشر تعديل األمر على المحليين" )البند اشير، الى ان "

ر بخصوص اجراءات السلطة والقضاء خالف بين المتقاضين أنه وقع عيب في هذا التوجيه )راجعوا: المنشو

، الذي يأمر من بين ما يأمر به بنشر المنشور، األمر أو أي تعليمات 1967 -(2ربية( )رقم )منطقة الضفة الغ

. 1967 -(111من قبل القائد العسكري؛ األمر الخاص بمجموعة المناشير )منطقة الضفة الغربية( )رقم 

(. 1967 -(161الضفة الغربية( )رقم ( )منطقة 2: األمر الخاص بالتفسير )تعليمات اضافية( )رقم 22مش/

بأنه في ظروف الحال ينبغي التفريق بين العيب وبين نتائجه.  الملتمس ضدهمومع هذا، مقبول علي موقف 

، وفقا ألقواله، بمصادرة أراضيه مع االنتباه الى الدالالت وهذا، من باب المراعاة في أن الملتمس عرف

 رات السنين على صدوره. ، بعد مرور عشأمر المصادرة الثانيالعرضية النابعة عن الغاء 

  



، هذاقرارنا هذا ال يعني التعبير عن موقف بخصوص وجود اجراء تنظيمي، وبضمن  من المهم االشارة الى ان .34

. هذا المخطط يتناول، كما فصلنا أعاله، سلسلة طويلة 12/219بخصوص تقدم االجراء التنظيمي في المخطط 

وقد اشار وكيل الملتمس الى ان التماسه يتمحور حول قسيمة ماسات. من المباني عدا تلك التي يتم بحثها في االلت

الملتمس فقط، وهي في غالبيتها خالية من أي مبنى، باستثناء المباني موضوع االلتماس )راجعوا بروتوكول 

وطبقا لذلك، فإن قرارنا في هذه االلتماسات يتناول هذه المباني فقط. (. 8، ص 20.11.2013الجلسة بتاريخ 

ليس من شأن القرار اتخاذ موقف بخصوص البناء اآلخر في مجاالت أمر المصادرة األول أو الثاني او، كما 

 . 12/219ذكر، بخصوص التقدم في اجراءات التنظيم بخصوص المخطط المقترح 

 

ط الى وتحويل األمر النهائي المشرو 10/9669 محكمة العدل العلياذلك، يتم قبول االلتماس في ملف  بناء على .35

أعاله( بتنفيذ هدم المباني التي  5)كما ورد تعريفهم في الفقرة  الملتمس ضدهمتام. وهذا يعني، أنه ينبغي على 

كما ورد واقعة في ارض خاصة، في موعد أقصاه ستة اشهر من اليوم، طبعا اال اذا نفذ  ييتناولها االلتماس، وه

ينبغي على يتم رده. ف -13/6528 محكمة العدل العلياف هدم ذاتي قبل الموعد المذكور. أما االلتماس في مل

 شيكل جديد.  20.000بواقع  األتعاب)المعرفون كما ذكر( تحمل مصاريف  الملتمس ضدهم
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سف، ال يمكنني ي زميلي الرئيس ا. جرونيس الذي انضمت اليه زميلتي القاضية ع. أربيل. مع األأعاينت ر

 االنضمام الى رأي زميالي. 

تحدد انه يجب ازالة البناء  يهودا والسامرةسياسة الحكومة الحالية بخصوص فرض قوانين التنظيم والبناء في منطقة 

غير القانوني الذي يتم فوق أرض خاصة. وفي المقابل، فقد صدرت التوجيهات الى المستويات المهنية المناسبة 



كما اشار زميلي الرئيس بخصوص هذه للعمل على تسوية المكانة التنظيمية للمباني الواقعة في اراضي الدولة. 

كن االفتراض أن حق التملك للسكان المحميين هو المسوغ األساسي الذي يقع في السياسة في احدى القضايا، ".. يم

السياسة المختلفة التي ترغب الدولة باتباعها بخصوص المباني الواقعة على اراض خاصة )التي ترغب الدولة صلب 

ولة بالعموم في بإخالئها( مقابل السياسة المتبعة بخصوص المباني الواقعة على اراض للدولة )التي ترغب الد

ش. ع. ل. مشاريع ثقافية ضد وزير الدفاع،  -حركة "السالم االن" 07/7891 محكمة العدل العلياشرعنتها(" )ملف 

( )فيما يلي: موضوع ش. 18.11.2013من قرار الحكم الجزئي الصادر عن زميلي الرئيس أ. جرونيس ) 13الفقرة 

 ع. ل((. 

قدما بتسوية التجاوزات الخاصة بالبناء فوق أراض للدولة، والى جانب  الدفعأتاحت هذه المحكمة في الماضي للدولة 

)ب(؛  17فوق أراض خاصة )هناك، الفقرة هذا، أمرت بإخالء وازالة المباني التي بنيت بصورة غير قانونية 

ش. ع. ل. مشاريع ثقافية ضد  -حركة "السالم االن" 05/9051 محكمة العدل العليافي ملف  -مؤخرا، بالهيئة الحالية

( 2.8.2011النابوت ضد وزير الدفاع ) 06/8887 محكمة العدل العليا(، ملف 20.8.2014) 9وزير الدفاع، الفقرة 

الوطن الحفاظ على أرض حركة  06/9533 محكمة العدل العليا)فيما يلي: موضوع ميجرون(؛ وكذلك راجع: ملف 

بساجوت قرية تعاونية لالستيطان م. ض ضد  09/8788(؛ ملف محكمة العدل العليا 7.4.2008ضد وزير الدفاع )

(؛ ملف 11.7.2011رجافيم ضد وزير الدفاع ) 10/5083 محكمة العدل العليا(؛ ملف 7.7.2011وزير الدفاع )

 10/5790 محكمة العدل العليا؛ ملف (7.11.2012الجليل ضد وزير الدفاع ) 11/2962 محكمة العدل العليا

النابوت ضد وزير الدفاع  06/8887 محكمة العدل العليا(؛ قارنوا: ملف 11.5.2014رجافيم ضد وزير الدفاع )

((. يوجد في قرارات الحكم تمييز بين األرض الخاصة وبين أراضي الدولة، لغرض 29.8.2012)القرار بتاريخ 

ملكية خاصة. ومع هذا، ال . بخصوص شأننا، نحن نتناول أرضا بيهودا والسامرةة التسوية الالحقة للبناء في منطق

صدر من أجل اقامة بلدة  حديث عن أرض خاصة "عادية" بل عن ارض خاصة سرى عليها أمر مصادرةيدور ال

متنازع يي على امكانية استنفاذ اجراءات التنظيم بخصوص األرض الأ. هذا الواقع القانوني ينعكس حسب ربيت ايل

 مر. عليها، وسأفصل األ

وقد صدر أمر المصادرة هذا بغرض توسيع . 79/23أمر المصادرة رقم األرض المتنازع عليها غالبية يسري على 

(، صادقت هذه 70/1على اقامة البلدة كلها استنادا الى أمر المصادرة السابق )رقم ، بعد مرور أشهر بيت ايلبلدة 

( )فيما 1979) 113( 2أيوب ضد وزير الدفاع، قرار حكم ل. ج ) 78/606 العليامحكمة العدل المحكمة )ملف 

. القاعدة القانونية للمصادقة على البلدة كانت القاعدة، في المساحة الخاضعة للسيطرة القتالية، يلي: موضوع ايوب((

األمر مطلوبا الحتياجات وضع اليد مؤقتا على أراض خاصة للسكان المحميين إذا كان من صالحية القائد العسكري 

المجلس المحلي قرية بيت سوريك ضد حكومة إسرائيل، قرار  04/2056 محكمة العدل العلياالجيش )راجعوا: ملف 

 ,YORAM DINSTEIN( والمراجع الكثيرة هناك، وعاينوا أيضا: 2004) 832-831، 807( 5حكم ن. ح )

THE INTERNATIONAL LAW OF BELLIGERENT OCCUPATION 228-229 (2009) ;GEORG 



SCHWARZENBERGER, INTERNATIONAL LAW AS APPLIED BY INTERNATIONAL 

COURTS AND TRIBUNALS, Vol. II 266-288 (1968)  ;ERNST H. FEILCHENFELD, THE 

INTERNATIONAL ECONOMIC LAW OF BELLIGERENT OCCUPATION 37-38 (1971).)  في

هذا السياق قبلت المحكمة موقف الدولة، بأن هناك حاجة عسكرية في التواجد االسرائيلي المدني في 

 بيت ايلالمساحة التي اقيمت عليها بلدة ، في نقاط ذات حساسية أمنية خاصة. يهودا والسامرةمنطقة 

لمراجعة لجيش )مناسبة لهذا المفهوم األمني، على ضوء موقعها االستراتيجي وقربها من معسكر ل

االنتقاد على قرار الحكم راجعوا على سبيل المثال: يورام دينشطاين "المستوطنات وعمليات الطرد في 

سليمان توفيق أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع  610_  78/606 محكمة العدل العلياالمناطق )ملف 

 David Kretzmer, Agora: ICJ Advisory Opinionوكذلك عاينوا:  188عيوني مشباط ز وآخرين(" 

on Construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory: the Advisory Opinion: the 

Light Treatment of International Humanitarian law , 99 A.J.I.L 88, 94-100 (2005) 

، صدر قرار الحكم 1979ن األول بعد مرور بضعة اشهر على اصدار قرار الحكم في شأن أيوب، في شهر تشري

( )فيما يلي: 1979) 1( 1دويكات ضد حكومة إسرائيل، قرار حكم ل. د ) 79/390 محكمة العدل العليافي ملف 

. في قرار الحكم الخاص 79/23وقد صدر قرار الحكم هذا بعد اصدار أمر المصادرة رقم موضوع ألون موريه(. 

وقد راضي الخاصة بغرض اقامة بلدة مدنية في اطراف مدينة نابلس. األبألون موريه، تم بحث قانونية مصادرة 

وجدت المحكمة انه بعكس المالبسات في قضية ايوب، ففي الحالة المذكورة لم يكن االعتبار الرئيسي في اتخاذ 

في ظل السياسي. القرار باقامة بلدة الون موريه احتياجات الحماية المناطقية في منطقة يهودا والسامرة، بل االعتبار 

 ةغياب مسوغ عسكري لمصادرة األرض، تحدد انه ال مبرر لالستيالء على ممتلكات الفرد في المنطقة الخاضع

لم يناقش قرار الحكم الموضوع ولم يحدد للسيطرة القتالية وتم الغاء أمر المصادرة الذي صدر لغرض اقامة البلدة. 

 في الماضي استنادا الى اوامر مصادرة ليست قانونية.  بيت ايلبأن البلدات التي أقيمت مثل بلدة 

بعد صدور قرار الحكم في قضية الون موريه قررت الحكومة "توسيع المستوطنات في يهودا، السامرة، غور 

ردن، قطاع غزة وهضبة الجوالن من خالل اضافة السكان الى البلدات القائمة ومن خالل اقامة بلدات اضافية األ

(. على اساس هذا القرار اتخذت الحكومة 11.11.1979بتاريخ  145)القرار رقم  تي تمتلكها الدولة"فوق األرض ال

وحدة في بيت ايل ب، ومن بينها  150 -وحدة سكنية اضافية في بيت ايل و 150قرار اضافيا يتم بموجبه اقامة 

 (. 9.12.1979اريخ بت 250)القرار رقم  79/23تقع في منطقة أمر المصادرة رقم وحدة سكنية  100

، ومن الناحية العملية، معظم المنطقة التي 79/23لغاية اليوم تم بناء الكثير من المباني في منطقة امر المصادرة رقم 

من الالئحة الجوابية المكملة من قبل الدولة(. اليوم، تطلب الدولة  12مر تم استغاللها )م. ش/سرى عليها هذا األ

، وهي 79/23بخصوص خمسة مباني اضافية في المنطقة التي سرى عليها األمر رقم  استنفاذ المسار التخطيطي

من الشمال، من  -تقع المباني على الحدود الغربية ألمر المصادرة، وعلى مقربة منهاالمباني موضوع المداولة. 



مني للبلدة. ما هي األتقع مبان اضافية وطرق داخلية للبلدة. الى الغرب من المباني يمر الجدار  -الجنوب والشرق

 االعتبارات التي ينبغي سوقها من أجل حسم طلب الدولة؟ ساتناول اآلن هذه المسألة. 

ساسي الذي قاد زميلي الرئيس الى االستنتاج بانه ينبغي رد طلب الدولة بالعمل على استنفاذ المسار االعتبار األ

ما  األرضافترض زميلي أن الحاجة التي كانت في صلب مصادرة  وقدالتخطيطي للمباني أننا نتناول أرضا خاصة. 

 األرضالتمييز بين تزال قائمة، لكنه ال ينسب لهذا وزنا على المستوى التنظيمي. حسب رايي، ال يمكن تجاهل ذلك. 

ال  -يالخاصة وأراضي الدولة بخصوص كل ما يتعلق بشرعنة البناء الحقا، ينبع باألساس من انه من الجانب التملك

 يمكن شرعنة بناء خاص على ممتلكات خاصة. األمر ليس هكذا بالضرورة من وجهة نظرنا: 

نقطة االنطالق في الحالة الواردة، ووفقا لرأيي يجب أن تكون، بأن األرض المتنازع عليها، وكذلك مساحات 

الذي قاد القائد العسكري  استنادا الى التصور األمني 79/23اضافية، تمت مصادرتها وفقا ألمر المصادرة رقم 

(. وفقا لرأينا، يجب أن يكون هذا هو التصور ألن أمر 70/1القامة بلدة بيت ايل كلها )استنادا الى أمر المصادرة 

لم يُهاجم في حينه بالمحكمة كما أن االلتماسات المطروحة علينا ال تهاجم قانونية الهدف  79/23المصادرة رقم 

المتنازع عليها، ولم يتم  األرضانه حتى لو كانت هناك حاجة في الماضي الى الملتمس  الكامن في اصله. إن ادعاء

تخصيصها ألغراض مدنية، ال مبرر  الملتمس ضدهماستعمالها على مدار عشرات السنين، وعلى ضوء نية 

نية اليوم لبلدة بيت كذلك، فإن السؤال إذا كانت هناك حاجة أملالستمرار في التصرف بها استنادا الى امر المصادرة. 

 بنيتوالمباني األخرى التي  79/23ايل كلها، وكذلك جميع المساحات التي تمت مصادرتها في أمر المصادرة رقم 

المتنازع عليها  األرضوقد تمحور الملتمس في في مجالها، ال تثار بصورة مباشرة في االلتماس المطروح أمامنا. 

 خرى. راضي األفقط، واشار صراحة الى انه ال يطلب معونة قضائية بخصوص المباني أو األ

المتنازع عليها على مدار سنين طويلة. ومع هذا،  األرضعلى عكس مساحات اخرى في بلدة بيت ايل، لم يبنى فوق 

بيت ايل وكذلك نفذت فيها فعاليات مختلفة  من موعد المصادرة كانت األرض المتنازع عليها جزء من منطقة بلدة

وقد . 18.7.1979الصادر بتاريخ  79/23معظم هذه األرض مشمولة في أمر المصادرة رقم تدل على أهميتها. 

أدلة على انه بعد مرور ثالث سنوات تقريبا على اصدار األمر المذكور، مر الجدار المحيط  الملتمس ضدهمأظهر 

تقع في داخل جدار البلدة. خالل السنوات التي المتنازع عليها، بحيث انها كانت  األرضي من بالبلدة في الجزء الغرب

تلت ذلك، تم نقل الجدار المحيط غربا، دون اصدار أمر مصادرة الحتياجات عسكرية لغرض اقامته، لغاية مسافة 

، الذي لم يخفوه، في تمس ضدهمالملمترا من البناء موضوع االلتماس. وفقا الدعاء  30متراكمة تصل الى حوالي 

 األرض، كانت 2011-2009 -، و2009-1999، 1992-1984كل مسار من مسارات الجدار المحيط في السنوات 

من الالئحة الجوابية المكملة من قبل الدولة(. كما ذكر أعاله، في العام  28المتنازع عليها واقعة داخل الجدار )الفقرة 

. 31.12.2014المحيط للبلدة القائمة في المساحة اليوم، وسرى مفعوله لغاية  صدر أمر مصادرة للجدار 2012

 األرضمسار هذا الجدار يبقي هو اآلخر األرض المتنازع عليها ضمن مساحة البلدة. باالضافة الى ذلك، فإن 

، مع 1997في العام  ، والحقا،المتنازع عليها كانت مشمولة منذ البداية في مجال نفوذ المجلس االقليمي مطي بنيامين



تحول بلدة بيت ايل الى مجلس محلي، فقد شملت في منطقة نفوذ بلدة بيت ايل. تجدر االشارة الى أنه وفقا لخارطة 

التي تمت مصادرتها  األرض، فإن جزءا من 27.4.2012لالعالن من قبل الدولة بتاريخ البلدة المرفقة كملحق 

وبهذا تتميز غير مشمولة في منطقة نفوذ بلدة بيت ايل.  79/23رة رقم وأمر المصاد 70/1ضمن امر المصادرة رقم 

التي هي موضوع المداولة، وهي كما ورد مشمولة في منطقة نفوذ البلدة. فوق األرض  األرضراضي عن هذه األ

، تسري منظومة 90 ـالمتنازع عليها، كما هو الحال بالنسبة للمساحة التي بنيت عليها مبان اضافية في سنوات ال

تم الدفع قدما باالجراءات التنظيمية . 1983التي شرع العمل فيها في العام  1/218توجيهات )"خارطة هيكلية"( 

على مر لم يحصل المخطط على مصادقة المجلس األ، لكن في نهاية األ1989الخاصة بالمخطط المذكور في العام 

 األرضفي منظومة التوجيهات المذكورة أن مخططي البلدة اعتبروا  للتنظيم. يمكن ان نفهم من مجرد شمل المساحة

المشار اليه اعاله  251في هذا السياق ينبغي أن نلفت النظر الى القرار رقم المتنازع عليها بمثابة جزء من البلدة. 

حة المصادرة ذلك فوق المسا الذي تمت في اطاره المصادقة على اقامة وحدات سكنية اضافية في بيت ايل، من بين

التي اقيمت المتنازع عليها  األرض. كما تجدر االشارة الى انه على مقربة من 79/23وفقا ألمر المصادرة رقم 

 تم 1995مر، في العام فوقها المباني موضوع االلتماس، بنيت مبان كثيرة اضافية وكذلك طرق وصول. في ختام األ

عن الممتلكات الحكومية في المنطقة وبين الهستدروت بين المسئول  األرضيص صعلى اتفاق لتخ التوقيع

المتنازع عليها )الفقرة  األرضالصهيونية، وفي اطاره تم تخصيص أراض لصالح توسيع بلدة بيت ايل، وبضمنها 

 (. الملتمس ضدهممن الالئحة الجوابية المكملة من قبل  46

دة عن قلب البلدة، بتوسيع البلدة أو اقامة حي جديد. يتضح من المذكور أعاله أن الحديث ال يدور عن المساحة البعي

بل عن مساحة صغيرة غالبيتها محاط بمبان وطرق داخلية في البلدة، وقسم آخر محاط بجدار األمن في البلدة. نحن 

التي كانت عشية اصدار أمر المصادرة رقم نتناول عددا صغيرا من المباني التي بنيت فوق مساحة صغيرة نسبيا، 

يي اعتبار أمشمولة من الناحية الطبيعية والبلدية داخل منطقة نفوذ بلدة بيت ايل. وعليه، ينبغي حسب ر 79/23

يت فوقها البلدة بمثابة "وحدة مصادرة" نرض المتنازع عليها، وهي عمليا "مسجونة" داخل البلدة، والمساحة التي باأل

في هذه المالبسات، التي تشكل فيها األرض المصادرة بمثابة جزء واحدة، "يرفرف" من فوقها هدف أمني واحد. 

ينبغي ان تفحص بالنسبة للمنطقة كلها  األرضصغير من منطقة اوسع، فإن مسألة تنفيذ هدف المصادرة لهذه 

 محكمة العدل العليا)راجعوا وقارنوا تحديدات مشابهة في قوانين مصادرة األراضي في مناطق إسرائيل، ملف 

نسيبة ضد وزير المالية، قرار حكم م.  94/4466د. ن. ج. س (/ 21.11.1974فلشر ضد وزير المالية ) 74/412

وزارة المالية  -ليفنهرت ضد دولة إسرائيل 01/9332 محكمة العدل العليا(؛ ملف 1995) 80، 68( 4ط )

كما شرح، فإن مجموع المتنازع عليها. لكن،  األرضفي شأننا مر وقت طويل منذ مصادرة  ((.30.10.2003)

المتنازع عليها استعملت على مدار السنين كجزء من بلدة بيت ايل، وال  األرضالعمليات المذكورة تدل على أن 

مكن التغاضي عن ان استكمال تطوير بلدة قائمة قد يستغرق وقتا ال باس به. يدور الحديث اذا عن جزء منفرد ال ي

أكيد، انه بخالف موضوع الون موريه، ففي الحالة التي أمامنا ال يدور يمكن فصله عن المنطقة كلها. يجدر الت



اعترفت هذه اقامة بلدة جديدة على ارض مصادرة، وال حتى توسيعها، بل ببناء محدود داخل بلدة قائمة، الحديث عن 

 للغرض ذاته.  األرضالمحكمة أنها تجسد الحاجة التي اقيمت من أجلها وصودرت 

باعادة األرض الى الملتمس، كما طلب في اطار  أمرفي المالبسات الموصوفة اعاله، ال توجد امكانية حاليا الصدار 

(. كان من الممكن أن يكون ارجاع األرض مستوجبا لو اتضح 13/6528 محكمة العدل العلياااللتماس الثاني )ملف 

شركة م. ش م. ض ضد المسئول عن اللواء،  53/70 العليامحكمة العدل لم تستعمل بعد )راجعوا وقارنوا: ملف  اانه

(؛ اعالن الدولة في اطار 1953) 590ز السلطة المخولة لتسوية مصادرة األراضي في الطوارئ، حيفا، قرار حكم 

رئيس المجلس المحلي برقة ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في الضفة  11/9389 محكمة العدل العلياملف 

 2005الغاء أمر المصادرة في المنطقة التي اقيم فيها بلدة حومش، التي اخليت في العام جبه تنوي الغربية، وبمو

(. ومع هذا، 21.5.2013الدولة تم شطب االلتماس )قرار الحكم بتاريخ العالن  اكجزء من خطة االنفصال. استمرار

دمجا في بلدة بيت ايل، ولهذا ينبغي حاليا التي يدور الحديث عنها تشكل جزءا منلم يثبت أن هذا هو الشأن. األرض 

أن يفحصوا،  الملتمس ضدهمعدم شطب استنفاذ المسار التنظيمي. مع هذا، حتى في االطار التنظيمي، ينبغي على 

من بين ما يفحصوه، الحقيقة بان الحديث يدور عن أرض خاصة مصادرة، لم يتم استعمالها على مدار زمن طويل. 

يدور عن بالحسبان جميع االعتبارات ذات الصلة بالموضوع، وبضمنها الحقيقة بأن الحديث نعم، ينبغي أن تؤخذ 

 محكمة العدل العليا(؛ ملف 20.10.2010اجنر ضد هشموراه م. ض ) 09/9057شرعنة تجاوزات بناء )ع. ع. م 

غني ((. 20.11.2011) االدارة المدنيةرئيس المجلس القروي الجانية ضد المجلس األعلى للتنظيم في  09/8171

عن االشارة أن امكانية استنفاذ المسار التنظيمي ذات صلة فقط بالمساحة التي يسري عليها أمر المصادرة رقم 

وصار رأيي رأي األقلية، ال حاجة وفقا لطريقتي للتوسع والحسم في قضية الخالف الناشب بخصوص  أما. 79/23

حدود أمر المصادرة هذا، وبالسؤال إذا ما كان جزء من المباني موضوع االلتماسات يتجاوز الحدود. ومع هذا، من 

مجلس المحلي بيت ايل بخصوص حدود باب استكمال الصورة أشير الى أن الدولة أعلنت مؤخرا انها قبلت موقف ال

ووفقا له، فإن تحليل خارطة أمر المصادرة يظهر أن كل المباني موضوع االلتماس تقع ضمن أمر المصادرة، 

مساحة أمر المصادرة. وقد أعلنت الدولة انه في ظل هذه المالبسات يمكن للمجلس المحلي بيت ايل أن يقدم منظومة 

موقف الدولة يقوم لغرض فحص امكانية تسوية جميع المباني موضوع االلتماس.  توجيهات للسلطات في المنطقة،

ذ اجراءات فرض القانون. لهذا فقد اعلى انه في حالة قيام المجلس المحلي بيت ايل بهذا فإن الدولة ستمتنع عن اتخ

 يوما لغرض تقديم منظومة التوجيهات.  90طلبت الدولة مهلة لمدة 

: امكانية بناء وحدات سكن اضافية داخل الملتمس ضدهمم عدم تدخل المحكمة في سياسة هناك اعتبار اضافي يدع

بلدة بيت ايل مقنن كما هو مذكور بعد اصدار قرار الحكم في موضوع ألون موريه في قرارات الحكومة المشار اليها 

ذلك من  والسامرة، ومن بينانه يمكن توسيع االستيطان في يهودا  145. يحدد القرار رقم 251 -و 145أعاله رقم 

انه يمكن "تكثيف"  251في القرار رقم ، تحدد 145خالل اضافة السكان الى البلدات القائمة. استنادا الى القرار رقم 

. االجراءات 79/23البناء في مجال بلدة بيت ايل، بما في ذلك المساحة التي تمت مصادرتها في امر المصادرة رقم 



لدات القائمة التي بنيت فوق اراض مصادرة محددة في األمر الخاص باعطاء التراخيص الخاصة بالبناء في الب

. وقد صرحت الدولة انه طبقا للسياسة 1982 -(997لألعمال في المساحات المصادرة ألغراض عسكرية )رقم 

قرار الحكم ى بعد المذكورة، استمر البناء في البلدات في منطقة يهودا والسامرة التي اقيمت فوق أرض مصادرة، حت

)د( من الالئحة الجوابية المكملة التي قدمتها الدولة(.  37الصادر عن هذه المحكمة في قضية ألون موريه )الفقرة 

سنين على قرارات الحكومة المذكورة،  راعتقد على هذه الخلفية انه من الصعب اليوم النيل عبر التماس، بعد مرو

 من السياسة التي تتيح اضافات البناء في المنطقة الواقعة داخل بلدة بيت ايل. 

لهذه المحكمة وتنفيذ  الملتمس ضدهماشار زميلي الرئيس الى ان استنفاذ المسار التنظيمي يعني تجاوز التزامات 

لدولة بالنسبة للمباني موضوع االلتماس مرت بتقلبات، ومر زمن حقا، فإن مواقف ااألوامر التي قاموا باصدارها. 

وعلى الي في الملف، وبعضه يكمن في طلبات التمديد الكثيرة التي قدمتها الدولة. حطويل الى ان بلورت موقفها ال

 الرغم من أن تعاطي الدولة كما هو موصوف لم يكن حسنا، ففي مالبسات الحال فإن هذا ال يكفي، حسب رأيي،

أنه طبقا لطريقتهم، فإن هدم المباني مشروط  الملتمس ضدهممنذ البداية اوضح لقلب األمر النهائي المشروط الى تام. 

بتاريخ  الملتمس ضدهمساسية من قبل بعدم حدوث تغيير تنظيمي بخصوص المباني. في اطار ملخص االدعاءات األ

لمباني في الموعد الذي تم التصريح به في الالئحة الى ان ".... سيتم هدم ا الملتمس ضدهمأشار  19.6.2011

في المداولة ، اال إذا طرا تغيير على الحالة التنظيمية في الموقع حتى ذلك الموعد".الملتمس ضدهمالجوابية من قبل 

الملتمس ]هو انهم  الشفاهية التي جرت بعد ذلك بيوم، اشارت الرئيسة د. بينيش ان "....المهم في هذه المرحلة

مرار للبناء ولديهم التزام بهدم ]المباني موضوع تيقولون انهم يشرفون على ان ال يكون هناك اس [م. ن -دهمض

م.ن(. حقا، في سياق  -انه يوجد احتمال في قدرتهم على االزالة" )التوكيد مضافم. ن[. صحيح  -االلتماسات

ض خاصة. وقد تم تطبيق أمر المصادرة كما تم المداولة اشارت الرئيسة الى ان "الدولة ال تعترض على أن هذه أر

تطبيقه". لكن، في قرار الهيئة الذي صدر في نهاية المداولة تمت االشارة صراحة الى "أننا سجلنا أمامنا اعالن 

ذا تم هدمها من إ، إال 2012، أي لغاية نيسان 07.04.2011الدولة أنها تنوي تطبيق أوامر الهدم خالل سنة من يوم 

بواسطة المتصرفين، أو أن تسري تسوية تنظيمية لمنح المكانة للمباني...." )الرئيسة د. بينيش والقضاة ي. قبل ذلك 

وقد اشير الحقا في القرار الى أن ".... سجلنا تصريح الدولة في (. 20.6.2011دنتسيجر وع. أربيل، قرار بتاريخ 

مكانة تنظيمية للمباني التي بنيت فوق  دوون اعداين الملتمس ضدهمان  2011من ذات االعالن في نيسان  9البند 

أما وكيل المقاول المبادر فقد مثل أمامنا وأبلغ هو االخر انه ما دام األمر ....أراضي الدولة، بخالف األرض الخاصة

، فقد اوضحت الدولة في النهائي المشروط ساريا وال توجد شرعنة تنظيمية لن يستمر البناء في الموقع". وعليه

 أنها ال تنفي تماما محاولة شرعنة بناء المباني، على ازالة المباني. ةحلة مبكرمر

أما سياسة التطبيق الشاملة التي صرحت بها الدولة، فهي ذات صلة باألرض الخاصة، لكنها ال تتناول بصورة 

المصادرة بأمر مصادرة. لهذا ايضا، حسب رأيي، ينبغي عدم شطب المسار التنظيمي من أصله في  األرضمباشرة 

 الحالة التي امامنا. 



 

مقدس. وقد عبرت عنه في أكثر من  أالقائم على عدم تمكين البناء في أرض خاصة هو مبد أقبل النهاية أؤكد: المبد

محكمة العدل ي االخرين )ملف أقرار حكم، ومن بينها قرارات أصدرتها ومن بينها قرارات انضممت فيها الى ر

 12/1315 محكمة العدل العليا(؛ ملف 25.3.2012النابوت ضد وزير الدفاع )القرار بتاريخ  06/8887 العليا

أبو شريفة ضد وزير  11/8394 محكمة العدل العليا(؛ ملف 16.2.2014) 9حوشية ضد وزير الدفاع، الفقرة 

(؛ موضوع ميجرون؛ موضوع ش. ع. ل(. ال ارغب بموقفي هذا االنحراف عن المبدأ ذاته. 2.6.2013الدفاع )

 رضاألاستنتاجاتي المشار اليها اعاله مقيدة بمالبسات الحالة الواردة، التي اشرت اليها أعاله، ومن ضمنها موقع 

في منطقة تمت مصادرتها لغرض اقامة البلدة؛ غياب الخالف بخصوص الحاجة المتنازع عليها داخل بلدة بيت ايل، 

في مجال النفوذ الخاص بالبلدة،  األرضاليوم الى البلدة كلها؛ الحجم المقلص لألرض قياسا لحجم البلدة كلها؛ كون 

؛ 79/23االستفادة من معظم مساحة أمر المصادرة رقم  تنه تمحقيقة أن الحديث يدور عن عدد قليل من المباني، وأ

يمكن أن المتنازع عليها ستستعمل في المستقبل لغرض بناء مبان اضافية.  األرضالى أن  الملتمس ضدهمونظرة 

 المتنازع عليها عن باقي مساحات األرضماذا كانت ستكون النتيجة لو كان باالمكان فصل  -نبقي السؤال عند الختام

إذا االثبات انه على مر السنين "تم فصل" األرض المتنازع عليها من البلدة؛  نالبلدة؟ هكذا على سبيل المثال، إذا أمك

ذا كانت األرض المتنازع عليها او البناء في المساحة كبيرا إكان الحديث يدور عن ارض بعيدة عن البلدة ذاتها؛ إو 

 إن موقفي محدود بالمالبسات الحقيقية لهذه الحالة. بالنسبة لحجم البلدة القائمة. 

للحسم التنظيمي أن يتم خالل وقت معقول. لو كان رأيي مسموعا لكنا افسحنا وقتا اضافيا على الرغم من هذا، ينبغي 

يم كما ورد أعاله، أعلنت الدولة مؤخرا انه ال مانع من تقدلمدة سنة لغرض التسوية )أو عدم التسوية( التنظيمية. 

 منظومة توجيهات لفحص السلطات في المنطقة، من أجل فحص امكانية تسوية جميع المباني موضوع االلتماس. 
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