
Page 1 of 14 

 

 في المحكمة العليا في جلستها كمحكمة عدل عليا 

 08/9949ملف محكمة العدل العليا 

   

 حضرة القاضي أ. جرونيس :أمام

 حضرة القاضية أ. حيوت 

 حضرة القاضي ح. ملتسر 

 

 

 مريم حسن عبد الكريم حماد  .1 الملتمسون:

 ابراهيم خليل يعقوب جمعة  .2

 بكر محمود عمر شجعية  .3

 ر حمد منير عبد الفتاح جب .4

 عطا هللا عبد الحافظ مصطفى حماد  .5

 خير هللا عبد الحافظ مصطفى حماد  .6

 عبد الرحمن عاشور عبد هللا حماد  .7

 فيصل منصور يوسف جاسر  .8

 نعمت هللا بطرس زياد زايد  .9

رئيس المجلس  -نائل نمر حمد حامد  .10
 القروي سلواد 

 

   

  دـــــــض 

 وزير الدفاع  .1 : الملتمس ضدهم

االسرائيلي في  ش الدفاعجيقائد قوات  .2

 الضفة الغربية 

 



Page 2 of 14 

 

 رئيس االدارة المدنية  .3

 قائد شرطة لواء شاي  .4

 المجلس المحلي مطي بنيامين  .5

جمعية تعاونية زراعية  -عمونا .6

 لالستيطان الشعبي م. ض

 . أميتاي أورن وآخرون32 -7

 آخرون  17 -. ايال جولدبيرغ و33-50

 . أوري ايفل وآخرون 51-69

 لينسيتس   -. ياعيل فايس70

  

 نهائي مشروط أمر التماس الصدار 

 

 

   17.12.2013 تاريخ الجلسة:

المحامي ميخائيل سفارد؛ المحامي شلومي  باسم الملتمسين:

 زخاريا، المحامية دعوئيل لوسكي 

 

  المحامية حاني أوفك  :4-1 الملتمس ضدهمباسم 

  المحامي يارون كوستليتس  :6باسم الملتمس ضدها 

  المحامي يهودا رسلر  : 32-7 الملتمس ضدهمباسم 

  المحامي هرئيل أرنون  :50-33 الملتمس ضدهمباسم 

 المحامي مردخاي بيتس؛ المحامي بوعز  : 69-51 الملتمس ضدهمباسم 



Page 3 of 14 

 

 فايل، المحامي يهوشع ليبرمان

  المحامي مردخاي فايس  :70باسم الملتمس ضدها 

 

 قرار حكم

 : الرئيس أ. جرونيس

باتخاذ  4-1 الملتمس ضدهمحول طلب الملتمسين في أن يقوم  المداولةيدور االلتماس المطروح على بساط  .1

تشكل وفقا الدعائهم بؤرة خالء بلدة عمونا، الواقعة في يهودا والسامرة، التي إلجميع االجراءات المطلوبة 

 2008قد تم تقديم االلتماس في العام استيطانية غير قانونية، التي بنيت فوق اراض خاصة للفلسطينيين. و

صدر أمر نهائي مشروط )الرئيسة د.  5.5.2010وفي اطاره نظمت هذه المحكمة عدة مداوالت. بتاريخ 

بتفسير عدم قيامهم  4-1 الملتمس ضدهم، صدر فيه األمر الى بينيش، والقضاة أ. ريفلين وأ. روبنشطاين(

باني التي بنيت فوق أراض خاصة في الموقع موضوع هذا ق أوامر الهدم التي أصدروها بحق الميبتطب

 االلتماس. 

أنهم اصحاب الحقوق في القسائم التي تم البناء فيها أو في القسائم المجاورة لها.  9-1يدعي الملتمسون  .2

االلتماس المجلس المحلي في قرية سلواد، الواقعة على مقربة من بلدة عمونا. هو رئيس  10الملتمس رقم 

د وزير الدفاع، قائد جيش الدفاع االسرائيلي في المنطقة، رئيس االدارة المدنية وقائد شرطة لواء موجه ض

باالضافة الى ذلك، تم توجيه االلتماس ضد المجلس المحلي مطي (. 4-1 الملتمس ضدهمشاي )فيما يلي 

جمعية التعاونية ال -بنيامين وضد عمونا، جمعية تعاونية زراعية لالستيطان الشعبي م. ض )فيما يلي

المتصرفين بالمباني الذين ضمن أسماء تبأمر من المحكمة، قدمت الجمعية التعاونية عمونا اعالنا عمونا(. 

تحدد ضمهم كملتمس ضدهم اضافيين في االلتماس )فيما  30.12.2012هم في صلب االلتماس، وبتاريخ 

ول فقط المتصرفين بالمباني الواقعة فوق بمرور الزمن اتضح أن االعالن تنا(. 32-7 الملتمس ضدهم -يلي

أمرت المحكمة بضم باقي المتصرفين  21.8.2013بملكية جزئية للملتمسين. بناء على ذلك، بتاريخ قسائم 

 المتصرفون(.  -، ومعا70-33 الملتمس ضدهمبالمباني في البلدة )

بالعمل على إخالء تسعة مبان  ، طلب من المحكمة اصدار أمر للدولة2005في التماس سابق، قدم في العام  .3

ش. ع. ل مشاريع تربوية  -حركة "السالم اآلن" 05/6357 محكمة العدل العلياثابتة في بلدة عمونا )ملف 
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وقد تم شطب ذاك االلتماس على ضوء تصريح السلطة التنفيذية بأنها ((. 18.1.2006ضد وزير الدفاع )

وقد تم رد التماس من قبل المتصرفين بالمباني التسعة. ستقوم بفرض أوامر الهدم التي صدرت ضد المباني 

)ملف  -لمنع هدمها، والتماس اضافي من قبل المجلس االقليمي مطي بنيامين لتنفيذ االخالء بصورة ذاتية

عمونا جمعية تعاونية زراعية لالستيطان الشعبي م. ض ضد وزير الدفاع  06/851 محكمة العدل العليا

المجلس االقليمي مطي بنيامين ضد نائب رئيس  06/1019 مة العدل العليامحك(؛ وملف 29.1.2006)

((. تم تطبيق أوامر الهدم من خالل عملية اخالء من قبل السلطة التنفيذية. في 1.2.2006الحكومة )

بتنفيذ باقي أوامر الهدم في البلدة واخالئها  4-1 الملتمس ضدهمااللتماس الحالي يطلب الملتمسون الزام 

فقد ضمت البلدة ثالثة مباني ثابتة  ،. طبقا لمعطيات االدارة المدنية، صحيح لغاية موعد تقديم االلتماسكلها

مبنى متنقال كان معظمها يستعمل للسكن. كانت المباني مرتبطة بشبكة الكهرباء، المياه  50وحوالي 

 عائلة.  45والمجاري وتعيش فيها حوالي 

دة أقيمت على ارض خاصة مسواة وأن الحديث يدور عن بناء مخالف أن البل 4-1 الملتمس ضدهمال ينكر  .4

بإزالة البناء  4-1 الملتمس ضدهم، التزم 10.11.2011للقانون. في التصريح المكمل الذي قدموه بتاريخ 

. مع اقتراب هذا 31.12.2012، وفي الحالة المذكورة لغاية تاريخ رض الخاصةغير القانوني على األ

افادوا من خاللها انه توجد طلبات لترخيص صفقات شراء اعالنات  4-1 لتمس ضدهمالمالموعد، قدم 

بخصوص جزء من القسائم محور االلتماس، بحيث انه قد يتم حل القضية بالطرق السلمية. بناء على ذلك، 

غ أبل 24.3.2013. بتاريخ 30.4.2013وفقا لطلبهم، استجابت المحكمة لتأجيل موعد االخالء لغاية تاريخ 

خر الصدار رخصة لصفقة شراء، وطالبوا على ضوء هذا، وعلى آانه تم تقديم طلب  4-1 الملتمس ضدهم

وجاء في ، بالحصول على تمديد اضافي لتنفيذ االخالء. 18.3.2013ضوء تكوين حكومة جديدة بتاريخ 

ء لغاية تاريخ عطى مهلة أخيرة لتنفيذ االخالت  تجاوزا للدارج انه " 28.4.2013قرار المحكمة بتاريخ 

15.7.2013 ." 

المعطيات المتوفرة بخصوص  4-1 الملتمس ضدهم، فّصل 30.6.2013في االعالن المحدث بتاريخ  .5

طلبات ترخيص الصفقة لشراء أجزاء غير معينة في جزء من القسائم في البلدة من قبل شركة "الوطن" 

محكمة الصلح في القدس دعاوى لتفكيك وقد أشاروا الى انه قدمت لالتي ليست طرفا في هذا االلتماس. 

وقد صدر أمر بمنع نشر تفاصيل عن هذه الدعاوى. قررت هذه المحكمة بتاريخ الشراكة في هذه القسائم. 

وتحدد في القرار اخالء . 24.7.2013منح مهلة تسعة ايام أخرى لتنفيذ االخالء، لغاية تاريخ  11.7.2013

، وكذلك تأخير االخالء في القسائم التي ورد شراء أجزاء منها األراضي التي توجد فوقها مبان لم يتم

خير بقيام المتصرفين بتقديم طلب لمحكمة الصلح الصدار أمر أاالدعاء بشراء قسم منها. وقد اشترط الت
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مؤقت يسمح باالستمرار في استعمال المباني الواقعة في هذه القسائم، في اطار االجراءات الخاصة بتفكيك 

لتي تدور بخصوصها. طبقا لذلك، أبلغت الجمعية التعاونية عمونا انه تم تقديم طلب كما هو الشراكة ا

 مذكور في محكمة الصلح بالقدس. 

مر تحقير ، قبل الموعد األخير لتنفيذ القرار، قدم الملتمسون طلبا الصدار أمر وفقا أل22.7.2013بتاريخ  .6

في أعقاب اعالن المستشار القضائي للحكومة  . وجاء تقديم الطلب4-1 الملتمس ضدهمالمحكمة بحق 

حيث قال أنه سيتم تنفيذ االخالء فقط بخصوص القسائم التي يدعي الملتمسون الحقوق لوسائل االعالم، 

طراف حول تفسير قرار المحكمة بخصوص فيها، بحيث انه لن يتم اخالء البلدة كلها. يدور الخالف بين األ

اخالء  4-1 الملتمس ضدهمطبقا لقرار المحكمة كان ينبغي على مسين، حجم االخالء. طبقا لتوجه الملت

جميع القسائم في بلدة عمونا التي لم يتم شراء قسم منها، بما في ذلك القسائم التي ال يدعي الملتمسون أية 

أن تعليمات االخالء تسري  4-1 الملتمس ضدهم. في الطرف النقيض، ادعى ادعاءات ملكية بالنسبة لها

على القسائم التي يوجد ازاءها ملتمس بعينه، والتي لم يتم شراء قسم منها. تجدر االشارة، الى أنه فقط 

انه تم االنتهاء من اخالء المباني في هذه القسائم. في ، 4-1 الملتمس ضدهم، أبلغ 31.7.2013بتاريخ 

حددت انه ينبغي اخالء قبلت المحكمة موقف الملتمسين و 21.8.2013القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 

المبنية على قسائم لم تتم فيها عمليات شراء، حتى لو لم تكن للملتمسين ادعاءات جميع المباني في البلدة 

كلها ب نيت فوق أراض خاصة للفلسطينيين.  ةوهذا بصورة خاصة ألنه ال خالف بأن البلدملكية بالنسبة لها. 

م يتم لغاية موعد القرار ضم المتصرفين بالمباني كملتمس ألنه للكن لم يتحدد موعد الكمال االخالء، 

راضي التي يدعي الملتمسون الملكية فيها. على ضوء ذلك، ضدهم بخصوص المباني غير المبنية على األ

كملتمس ضدهم في االلتماس، وقام هؤالء بتقديم ردودهم  70-33كما ورد، أمرت المحكمة بضم الملتمسين 

أوامر الهدم في اطار المداولة بااللتماس بتاريخ  فرضا ادعاءاتهم بخصوص بل وقدموعلى االلتماس 

17.12.2013 .   

الحقا، بأمر من المحكمة، قدم األطراف تفصيال لالجراءات المختلفة التي قدمت لمحكمة الصلح في القدس  .7

و دعوى من قبل . أحد هذه االجراءات هوالمحكمة المركزية في القدس، التي لها عالقة باالجراء الحالي

جزء من الملتمسين ضد الدولة، بدعوى أنهم يستحقون الحصول على تعويض بسبب المس بحقوقهم في 

قرار  24.6.2014. ضمن هذا االجراء صدر بتاريخ في محكمة الصلح( 08/22252األرض )ملف مدني 

أما ه الدولة. يمنح صبغة الحكم القضائي لالتفاق بين األطراف بخصوص مبلغ التعويض الذي ستدفع

االعالن من طرف ثالث الذي قدمته الدولة ضد الجمعية التعاونية عمونا فقد بقي عالقا. باالضافة الى ذلك، 

-13فقد قدم الملتمسون دعاوى ضد شركة "الوطن" بدعوى تزييف جزء من مستندات الشراء )ملف مدني 

قدم المتصرفون التماسا للحصول وقد في المحكمة المركزية(.  32996-12-13؛ ملف مدني 10-20460
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 26894-12-13أراض  على ملف استئناف على استيالءعلى حق المعاينة في سجل حقوق األراضي )

قرار تصريحي بخصوص ، رئيس المجلس القروي سلواد، للحصول على 10ودعوى ضد الملتمس 

ا هذه االجراءات أمفي المحكمة المركزية(.  26769-12-13ملف مدني )رض أفضلية حقوقهم في األ

األخيرة، التي تتناول األراضي التي لم يكن أصحابها المسجلين من بين الملتمسين في هذا االلتماس، فقد 

وهذا، طبقا الدعاء المتصرفين، بعد أن عرفوا اسماء المتصرفين.  -شطبت بناء على طلب المدعين

ن دعوى لتصريح بخصوص حقوقهم هذه االجراءات قدم المتصرفو اصحاب األراضي المسجلين. بدال من

في المحكمة المركزية(.  41618-05-14األربعة عشر المالكين المسجلين )ملف مدني في األرض ضد 

(، انه 50-33 الملتمس ضدهمأشار جزء من المتصرفين ) 7.10.2014في االعالن المحدث بتاريخ 

والسامرة لغرض الحصول على  في يهودا السكانلغرض تقديم الدعوى المذكورة أجروا فحصا في سجل 

فقد أظهر هذا الفحص أن واحدا فقط من أصحاب األرض تفاصيل المالكين المسجلين. وفقا الدعائهم، 

، توفوا أو ال المسجلين يظهر على أنه "ناشط" في السجل. أما باقي المالكين المسجلين فلم يتم العثور عليهم

خلفية، إدعى المتصرفون ان معظم المسجلين كأصحاب يسكنون في منطقة يهودا والسامرة. على هذه ال

هذا هم من الناحية العملية غائبون، وأن أراض في بلدة عمونا الذين ليسوا من بين الملتمسين في االلتماس 

تحت تصرف المسئول عن الممتلكات الحكومية والمتروكة في يهودا  ممتلكات متروكة  يهذه األراضي ه

دعما الدعائهم، أرفق المتصرفون مستندات تتعلق بالمخطط التفصيلي رقم سئول(. الم -والسامرة )فيما يلي

ضي التي يتطرق اليها المخطط هو االذي يتناول عمونا في الظاهر، وورد فيها أن أصحاب األر 4/221

المسئول. تجدر االشارة الى انه تم تقديم هذه المستندات في الماضي من قبل المتصرفين في اطار هذا 

 لتماس. اال

وعليه، صحيح لغاية هذا الموعد، تم اخالء البناء في القسائم التي يدعي الملتمسون الملكية فيها، التي ال  .8

لغاية االن لم يتم اخالء مبان في القسائم التي ال توجد ادعاءات شراء فيها من قبل المتصرفين. كما ورد، 

بالنسبة لها م اخالء مبان في القسائم التي يوجد يوجد فيها ادعاء ملكية ألي من الملتمسين، وكذلك لم يت

ادعاء ملكية كما ورد، لكن ورد االدعاء بأنه تم فيها شراء وتدور عملية تفكيك شراكة. تجدر االشارة الى 

يدعي الملتمسون الملكية عليها، قد جرى ان طريق الوصول الى عمونا، الذي تم شقه في القسيمة التي 

رى استعماله مجددا لفترة زمنية محدودة في أعقاب العاصفة الثلجية التي أصابت اخالؤه، لكن يبدو أنه ج

حاليا فإن هذا الشارع غير مستعمل ويتم الوصول الى البلدة من طريق عامة ال المنطقة في الشتاء الماضي. 

ة أصدر قائد قوات جيش الدفاع االسرائيلي في منطق 20.5.2014تمر من أراض بملكية خاصة. بتاريخ 

الذي تناول على ما يبدو تطرقا لهذه الطريق يهودا والسامرة أمرا بخصوص وضع اليد على أراض، 

   العامة. غير انه في أعقاب توجه الملتمسين ظهر خطأ في األمر وتم الغاؤه. 
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أكد الملتمسون انهم طالبوا من خالل االلتماس اخالء البلدة كلها وفرض قوانين التنظيم والبناء بخصوص  .9

ميع البناء الذي تم بصورة غير قانونية على أراض خاصة في البلدة. وفقا ألقوالهم، ال يمكن ضمان ج

ورد االدعاء بأنه يكفي أن وصولهم الى األراضي التي بملكيتهم دون اخالء البلدة كلها. باالضافة الى ذلك، 

راضيها. وفقا لتوجه الملتمسين شخصية عامة تمثل جميع سكان القرية التي اقيمت البلدة على ا 10الملتمس 

وهذا ال ينبغي ربط مسألة اخالء البلدة بنتائج اجراءات تفكيك الشراكة التي تتم في محكمة الصلح بالقدس. 

ألن الحديث يدور عن ادعاءات شراء ألقسام غير معينة في قسائم البلدة، ولم يثبت ان تفكيك الشراكة سيولد 

محاطة بأراض بملكية مستقبلية، إذ ان الحديث يدور عن أرض زراعية تواصال جغرافيا وقابلية لمخططات 

، فإن ادعاءات الشراء 4-1 الملتمس ضدهمقوال الملتمسين، حتى وفقا لطريقة فلسطينية خاصة. وفقا أل

التي تشرعن الغاء أوامر الهدم، وأن شراء األرض ال يشرعن البناء غير ليست بمثابة تغيير للمالبسات، 

وقد اشار الملتمسون الى أنهم قدموا دعاوى وق أراض خاصة تمت في الماضي بدون تراخيص. القانوني ف

ذلك، في ردهم بتاريخ  بدعوى أن مستندات الشراء في جزء من الحاالت مزيفة. باالضافة الى

أورد الملتمسون تحفظات مختلفة ضد أمر المصادرة الذي صدر بشأن طريق الوصول ، 31.7.2014

لبلدة، وضد طريقة تسوية استعمال الطريق بواسطة نصب الحواجز، التي ستقيد وفق ادعائهم العامة الى ا

 امكانية استعمالها من قبلهم. 

، ينبغي عدم اصدار امر بإخالء البلدة كلها. وفقا لطريقتهم، هناك نفاذ 4-1 الملتمس ضدهملتوجه  طبقا .10

يدعي حصول مس مباشر جراء البناء غير س للسؤال فيما إذا كان الحديث يدور عن ملتمس عام أو ملتم

ذلك، فإن وجود ملتمس  القانوني عند تحديد سلم األولويات لفرض قوانين التنظيم والبناء. باالضافة الى

الكاملة على المحكمة وفحص امكانيات التوصل الى حل متفق  الوقائعيةعرض البنية التحتية محدد يتيح 

الملتمس أما ما يتعلق بنفاذ ادعاءات الشراء، فقد أشار بالتوافق.  طراف، مثل شراء األرضعليه بين األ

انه صدرت تراخيص صفقة وجرى تغيير التسجيل بخصوص أربع قسائم في منطقة البلدة،  4-1 ضدهم

وأنه يوجد طلب اضافي لم يتم بعد المصادقة عليه. ومع هذا، فقد أضافوا بأن الحديث يدور عن عمليات 

ن شراء أجزاء بنسبة قليلة نسبيا، بحيث انه ما عونة يدور الحديث كنه في القسائم المسوأشراء جزئية فقط، 

الملتمس قوال بناء على ذلك، وفقا أللمجرد البناء فوق اراض بملكية خاصة. يزال هناك مس بالممتلكات 

الغاء في المالبسات مما يبرر ، فإن وجود دعاوى تفكيك الشراكة ال يشكل تغييرا جوهريا 4-1 ضدهم

باخالء القسائم والغاء القرار القضائي الذي استند الى هذا االلتزام، خاصة أن  4-1 الملتمس ضدهمالتزام 

من خالل ليسوا طرفا في االجراءات المدنية، وألن الشراء ال يشرعن البناء الذي تم  4-1 الملتمس ضدهم

إذا كان ان لتمكين محكمة الصلح أن تفحص، مخالفة قوانين التنظيم والبناء. لكن، وفقا لطريقتهم، هناك مك

يمكن من ناحية قوانين الممتلكات توفير مساعدة قانونية مؤقتة في اطار اجراءات تفكيك الشراكة، مما يتيح 
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اي أن موقفهم يقوم على ان هذه االجراءات ال تؤثر بصورة استمرار استعمال المباني من قبل المتصرفين. 

في  4-1 الملتمس ضدهمولويات الخاصة بء، لكنها ذات نفاذ بخصوص سلم األمباشرة على قانونية البنا

 23.5.2014، ومن خالل اعالناتهم بتاريخ 4-1 الملتمس ضدهمتطبيق أوامر الهدم. تجدر االشارة الى ان 

قدم رأيا استشاريا يفيد بوجود اشتباه أن قسم التشخيص الجنائي في الشرطة أفادوا ب، 17.8.2014 -و

ه ينوي تحويل اعالن حول الموضوع المستندات المتعلقة بشراء اقسام من القسائم المذكورة، وأن بتزييف

، طلبوا أن يعرضوا على 28.10.2014الى محكمة الصلح التي تعالج تفكيك الشراكة. مؤخرا، بتاريخ 

الملتمس المحكمة معلومات سرية بحضور طرف واحد بهذا الشأن. بخصوص شارع الوصول، فقد ابلغ 

 وانهم سيقومون برسم حدوده القانونية. انه لن يتم نصب حواجز تقيد استعماله  4-1 ضدهم

طرحوا  -المتصرفون، المجلس المحلي مطي بنيامين والجمعية التعاونية عمونا -الملتمس ضدهمباقي  .11

وص األراضي على مستوى المداولة، فقد ادعوا أمامنا أنه ال يوجد حق للملتمسين بخصدعاوى متنوعة. 

ليس نظيف  10ن لم يلتمسوا. وفقا ألقوالهم، فإن الملتمس ون معينوالتي ليست بملكيتهم، إذ يوجد متضرر

لو تم ضم اليدين، وال يمثل بالضرورة مصالح اصحاب األراضي المسجلين. وفقا الدعاء المتصرفين، 

هم للمتصرفين، بحيث يمكن فض أصحاب القسائم لالجراء، ربما كانوا يختارون بيع األرض التي بملكيت

بسبب  تماماادعى المتصرفون انه ينبغي رد االلتماس الخالف وفق تسوية متفق عليها. باالضافة الى ذلك، 

عن دعوى رفع اليد عن أرض، عمليا، لتوجههم، وجود اجراء قضائي بديل، اذ ان الحديث يدور، وفقا 

الموضوع، ادعى المتصرفون أن بلدة عمونا  ويمكن استنفاذها ضمن درجة قضائية مدنية. وفي صلب

، وأرفقوا مستندات متنوعة بهذا الشأن. اقيمت بمصادقة من المستوى السياسي وبدعم من االدارة المدنية

، تدل، وفقا لطريقتهم، على مخططات هيكلية 1999وبضمن هذا أرفق المتصرفون مستندات من العام 

راضي التي بنيت المتصرفين، فهم لم يكونوا يعلمون مطلقا أن األ وفقا الدعاءسعت الى تسوية بناء عمونا. 

من حقيقة أن عليها البلدة هي أراض خاصة، واستنتجوا من تعاطي السلطات المختلفة، كما هو الحال 

كما ادعى المتصرفون األرض لم تكن مفلحة، أن الحديث يدور عن اراضي دولة تحت تصرف المسئول. 

رهم االستفسار عن هوية أصحاب األراضي، ألن سجل األراضي في منطقة يهودا ايضا انه لم يكن بمقدو

ذلك، وفقا لموقفهم، فإن السلطات ال تستطيع االدعاء  والسامرة ليس مفتوحا لمعاينة الجمهور. بناء على

نه ادعى المتصرفون اعمليا أن البؤرة االستيطانية ليست قانونية والقيام باخالئها. على مستوى التملك، 

ينبغي تمكين تفكيك القسائم بطريقة تبقي البناء في القسم الذي يسمح لهم باستعماله. وبالتبادل، ادعوا انه 

ينبغي تمكينهم من شراء القسائم من المالكين المسجلين، استنادا الى قوانين الباني والزارع في أراضي 

انه حتى لو لم تمنح األرض للمسئول، كما ادعى المتصرفون الغير، كما هي سارية في يهودا والسامرة. 

من أمر الممتلكات المتروكة )ممتلكات الفرد(  10فإن لهم حق الملكية المحمية في األرض استنادا الى البند 
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ا معطوبا في (. هذا البند يشرعن حق58األمر رقم  -يما يليف) 1967 -(58)منطقة الضفة الغربية( )رقم 

مع المسئول، على غرار أنظمة السوق. باالضافة الى ذلك، وفقا صفقة في ملك تم شراؤه بحسن نية 

لطريقتهم، فإن مجرد التصرف باألرض يمنحهم حقوقا ينبغي حمايتها الى حين فض الموضوع في درجة 

يدعي اآلن جزء من المتصرفين، كما ورد، أن معظم المالكين المسجلين قضائية مدنية. عالوة على ذلك، 

قوالهم، ال يدعي الملتمسون أي ادعاء ملكية هم من الغائبين. بناء عليه، وفقا ألي لألراضي في عمونا الت

. وفقا لطريقة 58من األمر رقم  4فإن الحديث يدور عن عقارات غائبين وهي ممنوحة للمسئول طبقا للبند 

رتها، بما إذا كانت األرض فعال بمثابة عقار متروك، فإن المسئول يملك صالحيات واسعة الداالمتصرفين، 

مر يؤثر على امكانيات التسوية القائمة وادعى المتصرفون أن األفي ذلك صالحية تأجيرها الخرين. 

 رض. بالنسبة لأل

ذلك، على طول  ردوا الكثير من هذه االدعاءات. ومن بين 4-1 الملتمس ضدهمتجدر االشارة الى ان  .12

ة هي بؤرة استيطانية مرخصة، وأوضحوا أنها ادعاء المتصرفين بأن البلد 4-1 الملتمس ضدهم رداالجراء 

ادعاء المتصرفين، وكأنما اشتروا  4-1 الملتمس ضدهمكما رد غير مستوفية الجراءات اقامة البلدات. 

راضي فعليا رغم عدم منح األ، وهذا 58من األمر رقم  10حقوقا صالحة في األراضي استنادا الى البند 

صفقة بين اجراء "لم يتم مطلقا  و، فه4-1 الملتمس ضدهمرده للمسئول. أما موقف المسئول، كما أو

]في عمونا[. وعليه، ال سريان لبند المسئول عن الممتلكات وبين االسرائيليين الذين يتصرفون باألراضي 

 (. 16.12.2013بتاريخ  4-1من اعالن الملتمس ضدهم  45المذكور" )راجعوا البند  10

 

  مداولة

ر االلتماس بتطبيق قوانين التنظيم والبناء في منطقة بلدة عمونا. ماهية هذا الحسم طالب الملتمسون في اطا .13

بفرض أوامر الهدم  4-1 الملتمس ضدهمالذي يتناول المسار االداري يتمحور في السؤال: هل ينبغي الزام 

أي  لىإن حسم القضية ال ينضوي عالصادرة ضد مباني البلدة في اطار فرض قوانين التنظيم والبناء. 

الملتمس موضوع االلتماس. ومع أن قرار  األراضيتحديد بخصوص حقوق الملكية ألي شخص على 

باصدار أوامر الهدم للمباني، وكذلك سلم الولويات التي عرضوها لتنفيذ هذه األوامر، تستند  4-1 ضدهم

المناسب الستبيان  رض، غير ان هذا االلتماس ليس المكانالى تحديدات حقائقية بخصوص الملكية على األ

االدعاءات التي تناقض التسجيل في سجل األراضي. يمكن عرض هذه االدعاءات في االجراءات المناسبة 

طرح مؤخرا، بأن  الذيكما انه ال مكان للتعاطي مع ادعاء جزء من المتصرفين في درجات المداولة. 
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أية ادعاءات ملكية بخصوصها هم  ال يدعي الملتمسون التيالمسجلين في عمونا  األراضيمعظم أصحاب 

توجد بخصوصه امكانيات تسوية مختلفة. لقد ورد هذا غائبون، ولهذا يدور الحديث عن عقار متروك 

ال تكفي المعطيات التي سيقت من االدعاء في مرحلة متقدمة جدا في االجراء ولم يتم تأسيسه كما ينبغي. 

، التي قدمت في السابق لهذه المحكمة كدعم 1999لعام سجل السكان في يهودا والسامرة والمستندات من ا

التي من غير الواضح سريانها مطلقا. باالضافة الى ذلك، في الدعاءات أخرى طرحها المتصرفون، 

 األراضيمر، نظرا ألن في ظاهر األانه  4-1 الملتمس ضدهم، أشار 16.12.2013االعالن المقدم بتاريخ 

ومعروف هوية اصحابها، ففي كل األحوال ال يمكن طرح ادعاءات موضوع االلتماس هي اراض مسواة 

دليال  شكلياألراضي المسواة سجل األراضي بخصوص الترك بخصوصها. وهذا، وفقا لطريقتهم، ألن 

على امتداد االجراء، وبسلسلة  4-1 الملتمس ضدهممر يتفق مع موقف قاطعا على حقوق الملكية. هذا األ

رض موضوع االلتماس هي ارض خاصة وفيها أن األتي صدرت وفقا لذلك، من القرارات القضائية ال

بملكية فلسطينية. هذه اذن نقطة االنطالق في المداولة. على ضوء المذكور، مطلوب منا التعاطي مع 

واجب تنفبذ أوامر الهدم التي اصدروها واخالء البناء غير  4-1 الملتمس ضدهمهل يقع على عاتق السؤال: 

 ي منطقة البلدة، كما التزموا بعمل هذا. القانوني ف

تحقيق غايات فرض قوانين التنظيم والبناء التي تهدف الى  4-1 الملتمس ضدهمال خالف بأنه ينبغي على  .14

جوهرية لناحية جودة البيئة، حفظ األرض وحماية حقوق الملكية للفرد، من خالل الحرص على سيادة 

علق بالوسائل المتوفرة للسلطة التنفيذية، ترض قوانين التنظيم والبناء يالقانون والنظام العام. مع ذلك، فإن ف

ا السياق، تحدد من قبل أنه عند التي يطلب منها المفاضلة في الكيفية وتوقيت العمل لفرض القوانين. في هذ

لذي تمنح المحكمة وزنا لسلم األولويات اتقييم قرار السلطة بخصوص تنفيذ أوامر الهدم التي اصدرتها، 

حركة "نحن  06/1161 محكمة العدل العلياعرفته السلطة لفرض القانون )راجعوا على سبيل المثال، ملف 

 09/5377 محكمة العدل العليا(؛ ملف 14.10.2007) 11-8على الخارطة" ضد وزير الدفاع، الفقرات 

ات اضافية تتم أمام في هذا االجراء وفي اجراء((. 10.8.2011) 12-9رجفيم ضد وزير الدفاع، الفقرات 

عرضت نيابة الدولة سلم األولويات الذي تمت بلورته بخصوص فرض انتهاكات قوانين  ،هذه المحكمة

ليس عبثا، تم تعريف البناء غير القانوني على ارض بملكية التنظيم والبناء في منطقة يهودا والسامرة. 

 محكمة العدل العليار الحكم الجزئي في ملف خاصة كأفضلية عليا للتطبيق )راجعوا، على سبيل المثال، قرا

( 18.11.2013) 13ش. ع. ل مشاريع تربوية ضد وزير الدفاع، الفقرة  -حركة "السالم االن" 07/789

(. طبقا لسلم 7.12.2014راء بتاريخ جوقرار الحكم في هذا االموضوع السالم اآلن(:  -)فيما يلي

أن يدور حول بناء تم القيام به كله فوق أرض بملكية خاصة، بهذا الشولويات هذا، ونظرا ألن الحديث األ

بتنفيذ أوامر الهدم التي صدرت للمباني غير القانونية، وجرى تقنين هذا  4-1 الملتمس ضدهمفقد التزم 
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العطاء مهل لتنفيذ هذا االلتزام، واستجابة  4-1 الملتمس ضدهمإن طلبات  االلتزام في قرارات قضائية.

 الطلبات، استندت الى امكانية ترتيب القضية بالطرق السلمية. المحكمة لهذه 

لم يتناول اخالء جميع البناء غير القانوني في  4-1 الملتمس ضدهمحقا جرى االدعاء الحقا أن التزام  .15

البلدة، وانما اخالء البناء في القسائم التي يدعي الملتمسون الملكية عليها، غير أن هذا االدعاء جرى رده 

انه ال خالف بأنه حتى في القسائم الخاصة التي ال . ينبغي التأكيد، 21.8.2013في قرارنا بتاريخ  صراحة

وقد أقيمت المباني يدعي الملتمسون الملكية عليها تم تنفيذ البناء بصورة غير قانونية، بدون تصاريح بناء. 

 االشارةيها وال حتى الحقا. تجدر على اراض بملكية خاصة، بحيث أنه ال توجد أي امكانية لشرعنة البناء ف

يتم طبقا لسلم األولويات الذي حددته الى أن نيابة الدولة أكدت أمامنا أكثر من مرة أن تنفيذ أوامر الهدم 

ال توجد امكانية للتفرقة بين البناء غير القانوني على ارض خاصة يوجد السلطة التنفيذية. طبقا لهذا التوجه، 

صاحب حقوق، وبين بناء غير قانوني على أرض خاصة مجاورة لها، التي ال  بالنسبة لها ملتمس محدد

يوجد بالنسبة لها ملتمس محدد. يجدر التأكيد، انه في حالتنا يدور الحديث عن انتهاك لقوانين التنظيم والبناء 

حديث ، ألن ال4-1 الملتمس ضدهمالتي تحتل مكانة عالية في سلم األولويات التي تمت بلورتها من قبل 

يدور عن أرض خاصة. وهذا على ضوء المس الملحوظ بحقوق التملك للسكان المحميين في يهودا 

يقع على عاتق القائد العسكري في منطقة يهودا والسامرة واجب . موالسامرة التي تم البناء فوق ارضه

حمايتهم من البناء للسكان المحميين، وبضمن هذا  ةالعمل بصورة فعالة من أجل حماية حقوق التملك الخاص

فإن وجود البناء غير القانوني على ارض ذلك،  غير القانوني على أرضهم والسيطرة عليها. بناء على

وع السالم اآلن، هناك؛ ضوقف العمل والهدم بأفضلية عالية )قارنوا، موبملكية فردية يستلزم فرض أوامر 

ية لالستيطان الشعبي م. ض ضد وزير الدفاع، كفار أدوميم قرية تعاون 11/5665 محكمة العدل العلياملف 

 ((. 10.10.2012) 14-12الفقرات 

كما ورد، عرضت علينا معطيات، وطبقا لها ففي قسم من القسائم تم تنفيذ شراء اجزاء غير معينة من  .16

األرض، وقدمت طلبات لتفكيك الشراكة في هذه القسائم. وليس من شأن هذا أن يؤثر على حسمنا في الحالة 

ال يشرعن البناء غير القانوني الذي تم بدون تراخيص وليس بما رض، بقدر ما تم، لواردة. إن شراء األا

حقا، فإن تفكيك الشراكة، في يتفق مع تخصيص األرض، ولهذا فإن هذا األمر ال يغير سريان أوامر الهدم. 

 الملتمس ضدهملويات من قبل وحالة قبوله، قد يولد تغييرا في الظروف مما يبرر الفحص المجدد لسلم األ

في فرض أوامر الهدم في الحالة المعينة، إذ أنه في هذه الحالة ال يدور الحديث عن ارض بملكية  1-4

بتغيير تخصيص األرض ويشرعنوا،  4-1 الملتمس ضدهمشخصية فلسطينية وهناك امكانية في أن يقوم 

رض، وبنسب لشراء كان ألجزاء غير معينة في األن اإلكن في حالتنا، فولو الحقا، البناء غير القانوني. 

في هذه الحالة، حتى لو تم اتخاذ قرار في المستقبل يأمر متدنية نسبيا، خاصة في القسائم التي تم البناء فيها. 
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بتفكيك الشراكة، ثمة شك فيما إذا كان من شأن ذلك أن يتيح شرعنة جميع البناء أو حتى معظمه. على 

 يث عن تغيير ملحوظ في الظروف مماال يدور الحد 4-1 الملتمس ضدهملطريقة ضوء هذا، حتى طبقا 

 4-1 الملتمس ضدهمكما لم يفصل  الهدم. ذيبرر الغاء التزامهم في تنفيذ أوامر الهدم، وانما فقط تأخير تنفي

قبول رض والترتيب التنظيمي للبناء في البلدة في حالة إذا كانت هناك أهمية محققة لتغيير تخصيص األ

نر في اصدار ذلك، لم  (. بناء على17الدعاوى لتفكيك الشراكة )قارنوا، موضوع السالم اآلن، في الفقرة 

 تصاريح الشراء ما من شأنه أن يغير قرارنا في هذه الحالة. 

لسنا مطالبين بالتعاطي مع مسالة وجود التزييفات في قسم من على ضوء االستنتاج الذي توصلنا اليه، 

 . 28.10.2014بهذا الشأن بتاريخ  4-1 الملتمس ضدهمالشراء والطلب الذي تقدم به مستندات 

تجدر االشارة الى أننا لم نر من المناسب الحسم في ادعاءات الملتمسين بكل ما يتعلق بمفعول في الختام، 

في اطار هذا مر وفي كل األحوال لم يتم بلورة القضية ، نظرا اللغاء األ20.5.2014أمر المصادرة بتاريخ 

قيدت أن حدود الطريق العامة  4-1 الملتمس ضدهمااللتماس. باالضافة الى ذلك، يتضح من اعالنات 

 بحيث ال تتجاوز األرض الخاصة، وليس من شان تعليمها تقييد استعمال الطريق من قبل الملتمسين. 

البلدة، التي تستعمل لسكن  يبانليس من السهل علينا أن نأمر بتنفيذ األوامر التي يتم بموجبها اخالء م  .17

ال شك أن تبعات تنفيذ أوامر الهدم صعبة ومؤلمة بالنسبة للسكان السكان على مدار سنوات ليست بالقليلة. 

ومع هذا، ليس من شأن هذه الصعوبة وأبناء عائالتهم الذين استقروا في البلدة وأقاموا مجتمعا مشتركا. 

الملتمس خاصة، وليس من شأنها تبرير عدم فرض القانون من قبل شرعنة البناء غير القانوني على أرض 

أمام  4-1 الملتمس ضدهمإن عدم اخالء المباني يشكل انتهاكا لاللتزامات المتكررة من قبل . 4-1 ضدهم

المحكمة بتنفيذ أوامر الهدم، من خالل المس القاسي بحقوق السكان المحميين في المنطقة ومنع وصولهم 

، رغم المس الذي يستلزمالخاصة. هذا المس بسيادة القانون وحقوق المواطنين المحميين هو  الى ممتلكاتهم

 ، اخالء المباني في منطقة البلدة. البالغ بسكان البلدة

 4-1 الملتمس ضدهمبناء على ذلك، نأمر بقبول االلتماس وتحويل األمر النهائي المشروط الى بات. على  .18

الخاصة بجميع المباني في منطقة البلدة )كما التزموا بفعل ذلك(. على ضوء  العمل على تطبيق أوامر الهدم

في تنفيذ الهدم، كون معظم المباني تستعمل للسكن، ومن أجل توفير امكانية لفحص بدائل الصعوبة الكامنة 

نأمر بتنفيذ األوامر خالل عامين من يوم صدور قرار الحكم هذا. نؤكد، ليس من شأن ية للسكان، نسك

حسمنا هذا التعبير عن أي موقف بخصوص االجراءات المختلفة التي تتم في محكمة الصلح وفي المحكمة 

المطلوبة هناك وتبعاتها )في حالة صدور االجراءات القضائية  االجراءات القضائية المساعدةالمركزية، 

 المساعدة(. 
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 شيكل.  20.000تحمل األتعاب لصالح الملتمسين بواقع  4-1 الملتمس ضدهمعلى 

 

 الرئيس

 القاضية أ. حيوت: 

 موافقة. 

 قاضية

 

 ح. ملتسر: القاضي 

أنضم موافقا الى قرار الحكم الصادر عن زميلي، الرئيس أ. جرونيس، الذي جاء في اعقاب االعالن الذي  .1

ن أعاله بتنفيذ والمذكور الملتمس ضدهمفي هذا الملف. في هذا االطار التزم  4-1 الملتمس ضدهمقدمه 

على  -أوامر الهدم التي صدرت ضد المباني التي بنيت بدون ترخيص قانوني في البؤرة االستيطانية عمونا

اراض خاصة مسواة ومسجلة على اسم سكان المنطقة كمالكين، وهذا خارج نطاق أي مخطط مصادق عليه 

لتزام في حينه رغم انه وخارج نطاق بلدة أو منطقة نفوذ سلطة محلية ما معترف بها. وقد تم تقديم هذا اال

، 06/851 محكمة العدل العليا، ملف 05/6357 محكمة العدل العليا)ملف في سلسلة االلتماسات السابقة 

( طلب اخالء تسعة مبان ثابتة في البلدة فقط )ولم يكن الملتمسون 06/1019 محكمة العدل العلياوملف 

 تطيعون االنضمام اليها(. طرفا في هذه االجراءات، رغم انهم كانوا في الظاهر يس

التي  ىمن ناحيتي بخصوص الحاالت المتنوعة وقضايا أخر مسلماتليس من شأن موافقتي أعاله تحديد  .2

 11/9732 محكمة العدل العلياربما تطرح مستقبال في سياقات كهذه ومشابهة لها )عاينوا وقارنوا: ملف 

محكمة العدل (؛ ملف 1.1.2012هودا والسامرة )زكريا بكري ضد لجنة االستئنافات العسكرية في منطقة ي

عبد الرحمن أحمد، عبد الرحمن قاسم ضد وزير  13/6528 محكمة العدل العليا، ملف 10/9669 العليا

 6 -و 5، 3-1 الملتمس ضدهمكما أنني ال أعبر عن رأيي بخصوص حجم التزامات ((. 8.9.2014الدفاع )

المهلة الزمنية التي ق ضي بها لسكان، الذين سيتم اخالؤهم في اطار للمساعدة في توفير بدائل مناسبة لسكن ا
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المشار  الملتمس ضدهمفي قرار الحكم هذا والتعويض الذي ينبغي أن ي عطى لهم، مع االنتباه الى ضلوع 

 اليهم أعاله في الظاهر في اسكان السكان في الموقع. 

 

 قاض

 

 تقرر كما ورد في قرار الرئيس أ. جرونيس. 

 . 25.12.2014اليوم، صدر 

 

 قاض    قاضية    الرئيس 


