رقم القرار م.م.ق  0102/00ابتسام مربوع واخرون ضد مدير دائرة مديرية السكان في القدس الشرقية

ممخص القرار:

يتعمؽ القرار برفض تمديد تصريح إقامة ضمف اإلجراء المتدرج لمحصوؿ عمى جمع الشمؿ ،حيث تـ تقديـ الطمب قبؿ
صدور قانوف الطوارئ المتعمؽ بتجميد جمع الشمؿ لقادميف مف مناطؽ معينة والصادر في .2003في ىذه الحالة ،الممتمسة

مقيمة دائمة في إسرائيؿ والمطموب جمع شممو ىو زوجيا .تمت الموافقة عمى طمب جمع الشمؿ بعد القياـ بالفحص األمني
الخاص بالزوج وتـ إعطائو تصريح إقامة قابؿ لمتجديد ضمف اإلجراء المتدرج .الحقا في اؿ  2008رفضت و ازرة الداخمية
تمديد تصريح اإلقامة لمممتمس بسبب اعتراض الجيات األمنية عمى منحو التصريح .بعد مداوالت بيف محامي الممتمسيف

وو ازرة الداخمية ولـ يتـ التوصؿ إلى حؿ ،تـ عرض القضية أماـ المحكمة المركزية في القدس بصفتيا اإلدارية لمبت في

الموضوع .بعد إجراء المداوالت وتقديـ الطعوف واالستماع بجمسات سرية إلى شيادة األجيزة األمنية حوؿ الممتمس ،تبيف أف
سبب رفض التمديد ىو منع أمني غير مباشر مرتبط بعبلقة الممتمس بصيره الذي ىو ناشط خطير في حماس باإلضافة
إلى وجود عبلقات أخرى مع جيات معادية إلسرائيؿ .وبعد أف قاـ القاضي بفحص العبلقات وقوة المنع األمني الناتج عف

ىذه العبلقات عمى ضوء المعمومات المستجدة والتي لـ تكف عند الموافقة عمى طمب جمع الشمؿ ،فاف القاضي رجح
االعتبار األمني عمى حؽ العائمة وأيد قرار الرفض الصادر عف وزير الداخمية ورفض طمب االلتماس.

تنبيه واخالء مسؤولية
إف ىذا النص العربي ىو ترجمة غير رسمية صادرة عف موقع" المرجع-جامعة القدس "وىو غير ممزـ ،حيث أف النص األصمي

بالمغة العبرية ىو النص األصمي والممزـ .يصدر موقع"المرجع-جامعة القدس "ىذا النص فقط في سبيؿ نشر المعمومة ،وىو

ينأى بنفسو وبجامعة القدس وكافة معاىدىا وم اركزىا عف أية مسؤولية قانونية تنتج عف أي خطأ في الترجمة ،عمماً بأف الموقع
قد بذؿ كؿ الجيد لتكوف الترجمة في أفضؿ مستوى مف الدقة .لبلستفسار يرجى التواصؿ مع:
marje@law.alquds.edu
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التماس إداري (القدس) 0102/00
 .1ابتساـ مربوع
 .2سعيد مربوع
 .3داليا مربوع
 .4محمد مربوع
 .5دانيا مربوع
 .6احمد مربوع
 .7ديما مربوع
 .8مركز حماية الفرد ،د.لوتا زلتسبركجر – جمعية مسجمة

ضد
مدير دائرة مديرية السكاف في القدس الشرقية

المحكمة المركزية في القدس في جمستها كمحكمة لمشؤون اإلدارية
[]20.11.2008
حضرة القاضي دافيد حشيف ،نائب الرئيس
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باسـ الممتمسيف – المحامي عيدي لوستيجماف
باسـ المدعى عميو – المحامي مينو اليسياف

قرار حكم
ماهية االلتماس
 .1موضوع قرار الحكـ ىو القرار الصادر عف المدعى عميو بالرفض ،ألسباب أمنية ،طمب جمؿ الشمؿ العائمي الذي
قدمتو الممتمسة رقـ ( 1فيما يمي – الممتمسة) لزوجيا الممتمس رقـ ( 2فيما يمي – الممتمس) والممتمسوف يطالبوف
بإلغاء قرار المدعى عميو واعطائو األمر بالموافقة عمى طمب جمع الشمؿ العائمي.
الخمفية
.2

الممتمسة مف مواليد  ،1977وىي مقيمة دائمة في إسرائيؿ .الممتمس مف مواليد  1971وىو مف سكاف المنطقة

(الضفة الغربية) .والممتمس والممتمسة تزوجا في يوـ  16.8.1999وأنجبا خمسة أطفاؿ ،الممتمسوف  7 – 3جميعيـ سكاف
دائموف في إسرائيؿ.

.3

بيوـ  13.9.1999قدمت الممتمسة طمب جمع الشمؿ العائمي .وفي يوـ  31.10.2002أرسؿ لمممتمسة ببلغ برفض

الطمب .بسبب قرار الحكومة بيوـ  .12.5.2002في يوـ  20.4.2004قدـ الممتمسوف  1و 2-التماسا إداريا ضد قرار
الرفض (رقـ  649/04فيما يمي :االلتماس السابؽ) .وفي إطار معالجة االلتماس السابؽ نقمت لممدعى عميو مواقؼ األمف العاـ
والشرطة .وبناء عمييـ ال توجد مبلحظات حوؿ طمب جمع الشمؿ العائمي .وفي يوـ  5.7.2004عمى ضوء موافقة المدعى
عميو عمى استمرار بحث الطمب تـ شطب االلتماس السابؽ.
.4

في يوـ  2004.10.31ابمغ المدعى عميو الممتمسة أف طمبيا لرخصة إقامة دائمة في إسرائيؿ لمممتمس "تمت الموافقة

عميو ضمف اإلجراء المتدرج" ،وبالتالي سيكوف لو الحؽ في الدخوؿ واإلقامة في إسرائيؿ لمدة  12شي ار (صفحة .)2/لذلؾ ُحوؿ
الممتمس لمكتب التنسيؽ واالرتباط الستبلـ تصريح خروج مف المنطقة إلى إسرائيؿ (فيما يمي تصريح االرتباط أو التصريح).
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وقبيؿ انتياء السنة ( .)2005.10.27قدـ الممتمسوف طمبا لتمديد التصريح .وعمى ضوء موقؼ الشرطة استمزـ األمر تأجيؿ
الحسـ في طمب جمع الشمؿ بسبب وجود ممؼ تحقيؽ ضد الممتمس حوؿ دخولو إلسرائيؿ خبلفا لمقانوف (في الفترة السابقة
وحوؿ الممتمسوف ألخذ تصريح ارتباط لمدة  6أشير "خارج اإلجراء المتدرج" "البند  24مف كتاب الرد) .وىذا األمر
لمتصريح)ُ ،
تكرر قبيؿ انتياء ىذه الفترة .ومرة ثانية أُصدر لمممتمس (في يوـ  )5.4.2006تصريح ارتباط لفترة  6أشير خارج اإلجراء
المتدرج ومنذ ذلؾ الوقت لـ يتـ تجديد التصريح.
.5

في يوـ  29.8.2006قامت شرطة إسرائيؿ باإلببلغ ،أنيا ال تنوي االستمرار في التحقيؽ ضد الممتمس .وفي يوـ

 10.9.2006توجو الممتمسوف لممدعى عميو بطمب لتمديد التصريح .وانتظروا قرار المدعى عميو حوالي سنة ونصؼ ،لكف الرد
تأخر ،خبلؿ ىذه الفترة عادوا وتوجيوا لممدعى عميو ،ولكف جاء الرد بأف موقؼ الجيات المختصة لـ يصؿ.
.6

في يوـ  9.3.2008قُدـ االلتماس الحالي ،حيث طالب فيو الممتمسوف بإعطاء األمر لممدعى عميو بإعطاء ق ارره في

طمب جمع الشمؿ وحسمو بشكؿ تتـ فيو الموافقة عمى الطمب .واشتكى الممتمسوف في الطمب الذي قدموه مف المماطمة في
معالجة موضوعيـ ،والمستمر ألكثر مف سنة وخمسة أشو ،وادعوا أف تصرؼ المدعى عميو يمس بحقيـ الدستوري في حياة
عائم ية سميمة .والممتمسوف يؤكدوف عمى أنو خبلؿ االنتظار الطويؿ لقرار المدعى عميو اضطر الممتمس لئلقامة غير القانونية
في إسرائيؿ .وحسب أقواليـ ،فإف تجميد القرار يحوؿ دوف ممارسة الممتمس حقو في "حياة إنسانية محترمة" ،ويشير الممتمسوف
لآلثار الناتجة عف سموؾ المدعى عميو عمى الممتمسيف  7-3حيث يضطروف لمعيش في شؾ حوؿ مكانة أبييـ.
.7

وبناء عميو ليس لمشرطة مبلحظات عمى الطمب.
خبلؿ يوـ بعد تقديـ االلتماس وصؿ موقؼ الشرطة لممدعى عميو
ً

.8

في كتاب مف يوـ  12.5.2008أبمغ المدعى عميو الممتمسة ،أف الجيات األمنية تعترض عمى الموافقة عمى طمبيا

لجمع الشمؿ وذلؾ لؤلسباب األمنية التالية :الممتمس "لو عبلقات مع جيات معادية  ،صير الممتمس أمضى عقوبة سجف
مقابؿ إخفاء مطموبي حماس – قتمة الجندي نحشوف فاكسماف ،والصير مشارؾ في نشاط حديث لحماس .وقد أبمغ المدعى
عميو الممتمسة أف بإمكانيا الرد عمى ما ىو مذكور في كتابو قبؿ الحسـ في الطمب.
.9

في يوـ  4.6.2008أُرسؿ لممدعي عميو كتاب محامية الممتمسيف الذي كاف عنوانو "اعتراض عمى الرفض األمني"

وورد في االستئناؼ ،مف بيف أمور أخرى ،أف "ليس لمممتمس أي عبلقة "مع صيره الذي تزوج مف أختو (في سنة  )2002بعد
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حوؿ
أف خرج مف السجف (في .)2002كما وادعي ،أنو لـ تُطرح ضد الممتمس نفسو أية ادعاءات أمنية .والمدعى عميو ّ
االعتراض لمجيات األمنية التي أعمنت أنو لـ يط أر تغير في موقفيـ .لذلؾ ،عاد المدعى عميو وفحص االدعاءات التي طُرحت
في االعتراض مقابؿ موقؼ الجيات األمنية .وفي يوـ  30.6.2008أبمغ المدعى عميو الممتمسة أنو لـ يجد سببا لتغيير موقفو
وأنو يجب رفض الطمب لؤلسباب األمنية المذكورة أعبله.
.10

وجدير بالذكر ،أنو رغـ أف قرار الرفض أُعطي بعد تقديـ االلتماس أعمف الطرفاف في بروتوكوؿ بيوـ 1.7.2008

أنيما توصبل التفاؽ يجري بموجبو النقاش في االلتماس حوؿ قرار الرفض.
.11

قدـ المدعى عميو كتاب رده ،بموجبو كرر موقفو الرافض لطمب جمع الشمؿ لؤلسباب األمنية.
في يوـ ّ 8.7.2008

بناء عميو فإف إقامة الممتمس في إسرائيؿ تشكؿ خط اًر عمى أمف الدولة.
مستنداً عمى تقرير مف الجيات األمنية والذي ً
.12

في بداية النقاش حوؿ االلتماس ،عبرت وكيمة الممتمسيف عف موافقتيا عمى معاينة المحكمة لممادة السرية المتعمقة

بالممتمس وبصيره ،لكنيا طمبت االنتباه إلى :ىؿ األمر يتعمؽ بمعمومات حديثة .وخبلؿ النقاش الذي جرى بحضور طرؼ واحد
عرض رجؿ األمف المادة السرية وأجاب عف أسئمة المحكمة التي شممت أسئمة كثيرة مف قبؿ وكيمة الممتمسيف التي طمبت أف
تبرز لو الوثيقة (ع ) 1/1/وفي رده عمى أحد األسئمة التي طرحتيا عميو خبلؿ شيادتو طمب رجؿ األمف تمكينو مف عرض مادة
أخرى لممعاينة لـ تكف موجود بيف يديو في تمؾ الساعة .وأمرت أف تعطى إجابتو في تصريح سري خبلؿ بضعة أياـ ،وىكذا
حصؿ .وبعد انتياء الفترة السرية ،استؤنفت الجمسات العمنية التي أسمع الطرفاف ادعاءاتيـ فييا.

اإلطار المعياري
.13

عمى ضوء الواقع األمني الصعب الذي ساد في الدولة في السنوات األولى مف سنة آؿ –  ،2000وعقب قرار

الحكومة يوـ  2002/05/12بدأ المشرع في تقييد دخوؿ سكاف الضفة الغربية إلى إسرائيؿ والمكوث فييا (انظروا اقتراح قانوف
المواطنة والدخوؿ إلى إسرائيؿ (قانوف الطوارئ) –  ،2003قرار الحكومة  .)31قانوف المواطنة والدخوؿ الى إسرائيؿ (أمر
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الساعة) – ( 2003فيما يمي –أمر الساعة أو القانوف) يشكؿ اإلطار المعياري ليذا الموضوع ،والمادة  2مف قانوف الطوارئ
نصت بشكؿ جارؼ وأمرت بػ:
" في فترة سريان هذا القانون وعمى الرغم مما هو مذكور في أي قانون بما يشمل المادة  7من قانون المواطنة،
وزير الداخمية ال يمنح لساكن منطقة  ...جنسية وفق قانون المواطنة وال يعطيه رخصة إقامة في إسرائيل وفق
قانون الدخول إلى إسرائيل ،وقائد المنطقة ال يعطي لساكن المنطقة تصريحا لإلقامة في إسرائيل وفق التشريع
األمني في المنطقة “.
ومع ذلك ،فإن بقية بنود القانون خففت بقميل المبدأ المتشدد ،الذي حدد في البند رقم  ،2ومنحت وزير الداخمية
الصالحية إلعطاء ساكن المنطقة تصريح لممكوث في إسرائيل في ظل وجود ظروف محددة (مثل عمر ساكن
المنطقة) أو مبررات إنسانية خاصة .إضافة لذلك ،فإن التعميمات االنتقالية التي حددت في البند رقم  4من القانون
مكنت رغم المبدأ المتشدد السابق تمديد سريان رخصة لإلقامة في إسرائيل أو تصريح لإلقامة في إسرائيل كان في
أيدي ساكن المنطقة قبل سريان القانون (البند  )1( 4من القانون) ،وكما ومكنت من إعطاء تصريح إقامة مؤقتة
في إسرائيل لساكن المنطقة الذي قدم طمبه لإلقامة في إسرائيل قبل  2000/05/12وفي يوم سريان القانون قبل
إعطاء قرار في موضوعه (البند  )2( 4من القانون).
لكف في سنة ُ 2005عدؿ قانوف الطوارئ ،وأضيؼ لو بند 3د الذي عنوانو " المنع األمني " وتحدد فيو أمر جارؼ
بموجبو:
" ال يعطى تصريح لإلقامة في إسرائيل أو رخصة لمسكن في إسرائيل لساكن المنطقة حسب البنود  3 ،3أ  3 ،1أ
( 3 ،)2ب ( ،)2و –( )3و ،)2( 4-وال تعطى رخصة لمسكن في إسرائيل ألي طالب أخر ليس من سكان
المنطقة ،إذا قرر وزير الداخمية أو قائد المنطقة بناء عمى وجهة نظر (تقرير) من الجهات األمنية المخولة أن
ساكن المنطقة أو المستدعي األخر أو ابن عائمته قد يشكل خط ار أمنيا عمى دولة إسرائيل؛ في هذا البند " ابن
العائمة " هو – الزوج ،الزوجة ،الوالد ،الوالدة ،الولد ،األخ واألخت وأزواجهم.
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وفي إطار نفس التعديؿ لمقانوف ُعدؿ أيضا البند  )1( 4وأضيفت لو الكممات " مع األخذ بعين االعتبار-بين أمور
أخرى-قيام منع أمني كما هو مذكور في البند  3د “ .وداللة ىذا التعديؿ ،ىي انو عند البحث في طمب لتمديد
تصريح إقامة ،عمى وزير الداخمية أف يفحص وجود أو عدـ وجود منع أمني.
وجدير بالذكر أف تعميمات البند  3د حوؿ "المنع األمني" – التي أضيفت كما ىو مذكور في تعديؿ القانوف مف سنة
 2005مشمولة في التطبيؽ المتبع قبؿ ذلؾ ،في إطار اعتبارات وزير الداخمية عند بحث طمبات جمع الشمؿ العائمي
(قارنوا مع أقواؿ حضرة رئيس المحكمة باراؾ في ممؼ المحكمة العميا رقـ  2028/05أمارة ضد وزير الداخمية
الصادرة يوـ  ،10.7.2006فقرة 9؛ فيما يمي – قضية أمارة).

أهم ادعاءات األطراف
.14

الممتمسوف يدعوف أف عمى المدعى عميو أف ال يرفض طمب جمع الشمؿ فقط بسبب وجود منع أمني .فحسب

ادعائيـ ،فإف المادة األمنية المكشوفة تُظير أف المنع األمني ىو منع غير مباشر ومتعمؽ بعبلقات لمممتمس مع نشطاء في
حماس وليس بسبب نشاط مباشر يقوـ بو .وبحسب رأييـ فاف عبلقات مف ىذا النوع ال تشكؿ سببا لتبرير رفض الطمب.
وحسب ادعائيـ فإف طمبيـ تنطبؽ عميو المادة  )1( 4مف القانوف وموضوعو تمديد تصريح إقامة وليس المادة  )2( 4المتعمقة
بطمب لمحصوؿ عمى تصريح لـ يتـ الحصوؿ عميو مف قبؿ .ولذلؾ فالممتمسوف يدعوف أف نص البند  3د مف القانوف ال يسري
عمى موضوعيـ بشكؿ مباشر ("ال ُيعطى تصريح") بؿ بشكؿ غير مباشر فقط ("مخوؿ وزير الداخمية لتمديد سرياف مع األخذ
بعيف االعتبار  .)"...ووفقا لذلؾ يدعوف أنو يجب فحص طمبيـ بناء عمى مجمؿ الظروؼ التي مف بينيا الحؽ الدستوري
والطبيعي لحياة عائمة سميمة ،وحقيقة أف الممتمس يسكف في إسرائيؿ منذ سنة  ،1999وحقيقة أنو بدأ اإلجراء المتدرج في سنة
 ،2004وأف ليس لو ماضي جنائي ،وأبدا لـ ُيطرح ضده ادعاء أمني ،وىو ليس عمى عبلقة مع الصير الذي يدعوف أنو يشكؿ
خط ار أمنيا .وكبديؿ ،يطالب الممتمسوف بإيجاد ترتيب متوازف يحافظ عمى وحدة العائمة مف ناحية ،ويرضي الجيات األمنية مف
الناحية الثانية .ولذلؾ يقترحوف إل ازـ الممتمس بقطع عبلقاتو مع أبناء العائمة الذيف بقوا في المنطقة وأف تفرض عميو بموافقتو
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قيود حركة لمبمدات التي تُحدد مف قبؿ الجيات األمنية .وحسب ادعائيـ ،مف ناحية فعمية فإف المدعى عميو يسمح بترتيبات مف
ىذا النوع واقتراحيـ ىذا ليس أم ار شاذا.

ومقابؿ ذلؾ ،يدعي المدعى عميو أف المادة االستخباراتية المستجدة ،تظير أف نشاط صير الممتمس في حركة حماس نشاط
ميـ وفيو ما يشكؿ خط ار عمى أمف الدولة .وادعى أيضا ،أف الممتمس يقيـ عبلقات ليس فقط مع صيره بؿ أيضا مع "جيات
معادية" أخرى تصؿ ىي أيضا لحد المنع األمني .والمدعى عميو يوافؽ عمى أف إقامة الممتمس في إسرائيؿ ودخولو في اإلجراء
التدريجي ىي اعتبارات يجب أخذىا بعيف االعتبار عند بحث طمب جمع شمؿ العائمة .ومع ذلؾ ،عند وجود معمومات أمنية
تصؿ إلى حد المنع األمني فيذا األمر قد يحسـ مصير الطمب .وحسب أقوالو ،ىذا ما حصؿ في ىذه الحالة ،فبعد أف بحث
مجمؿ ظروؼ الممتمسيف مقابؿ وجية النظر السمبية التي قدمتيا الجيات األمنية قرر المدعى عميو رفض الطمب .وفي نقاش
جرى أمامي أشارت وكيمة المدعى عميو إلى أف موضوع اإلجراء البديؿ ُيدرس في كؿ حالة حسب ظروفيا .وحسب أقواليا
أيضا في ىذه الحالة تـ فحص ىذا الخيار عند تشكيؿ وجية النظر مف الجيات األمنية ،لكف عمى ضوء المعمومات األمنية
المستجدة تقرر رفض ىذا الخيار أيضا.

النقاش
.15

عمي التفريؽ الذي تقوـ بو وكيمة الممتمسيف في موضوع المنع األمني بيف البند )1( 4
افتتح األمر قائبل ،أنو مقبوؿ ّ

مف القانوف الساري عمى موضوعنا وبيف البند  )2( 4مف القانوف (وفعميا بيف البند  )1( 4وبيف بقية بنود القانوف المذكورة المادة
 3د مف القانوف) .كما أنني أرى أف وزف المنع األمني أقؿ بكثير في حالة طمب وفؽ البند  )1( 4مف القانوف الذي أبقى
الصبلحية الفعمية في أيدي وزير الداخمية لتمديد تصريح اإلقامة لساكف أجنبي حتى بعد أف تـ التحديد وفقا لوجية نظر الجيات
األمنية قياـ منع أمني .وىذا االستنتاج يتماشى ليس فقط مع نص البند – المصاغ بطريقة اإللزاـ ("وزير الداخمية ُمخوؿ")
خبلفا لنص النفي الذي يميز بشكؿ عاـ قانوف الطوارئ ...................................
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في قضية أمارة التي ُبحث فييا رفض وزير الداخمية لتمديد سرياف تصريح إقامة بسبب "منع أمني" ،أشار رئيس

المحكمة باراؾ إلى أف ق اررات وزير الداخمية والتي تشمؿ ق اررات في طمب تمديد تصريح مكوث في إطار طمب جمع شمؿ
العائبلت ،تستند عمى فحص مفصؿ وشخصي لمف يتعمؽ بيـ األمر .والرئيس باراؾ قاؿ أف الفحص كما ىو مذكور ،ىي
وسيمة مناسبة ومعيارية دوف أدنى شؾ والتي ىدفيا تحديد خطر محتمؿ مف شخص ما بيدؼ إزالة أي مساس محتمؿ بأمف
وعدد االختبارات الثانوية لمطمب المعيارية المتعمقة بموضوعنا:
الدولة وسبلمة الجميور .والرئيس باراؾ أضاؼ ّ

"قرار وزير الداخمية استنادا إلى المادة 3د ،يجب أف تتوفر فيو المتطمبات المعيارية .وفي ىذا الموضوع تـ
وضع ثبلثة اختبارات ثانوية ىي :االختبار العقبلني لمعبلقة ،اختبار الوسيمة التي ضررىا أقؿ واختبار
المعيارية (بالمفيوـ الضيؽ) .وفي موضوعنا مطموب مبلئمة بيف ىدؼ الحفاظ عمى أمف الدولة وسبلمة
الجميور وبيف عدـ إعطاء تصريح إقامة؛ ومطموب أف تكوف الوسيمة المتخذة ضررىا أقؿ ،ومطموب أف
يكوف عدـ إعطاء تصريح اإلقامة مناسب لمفائدة المرجوة منو ألمف الدولة وسبلمة الجميور" (قضية أمارة،
فقرة .)11

وتجدر اإلشارة إلى أنو رغـ ما ىو مذكور أعبله ،فإف الرئيس باراؾ يتحدث عف عدـ إعطاء تصريح إقامة وليس عف
عدـ تمديده ،وىذه األمور جيدة ومفيدة مع األخذ بالتغيرات المطموبة عمى ضوء ما ىو مذكور في البند رقـ 15
السابؽ أيضا لموضوعنا أيضا.
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وفي موضوعنا :يتضح مف المادة السرية الحديثة التي ُعرضت أمامي ،أف الممتمس لو عبلقة مع صيره وىو ناشط

في حماس ومع جيات معادية أخرى كما ُذكر أيضا في المادة العمنية (ـ ش.)20،22/وعمى ضوء ىذه المعمومات المستجدة
والتي لـ تكف ضمف عمـ الجيات األمنية قبؿ إعطاء تصاريح اإلقامة المؤقتة لمممتمس ،وعمى ضوء شيادة رجؿ األمف أمامي،
وبع د أف أعطيت رأيي أيضا عمى الرد الذي قدمو في التصريح السري ،استنتجت أف قرار المدعى عميو بعدـ تمديد تصريح
إقامة الممتمس في إسرائيؿ بعد أف قرر أف ىناؾ منع أمني ووزف ىذا المنع مقابؿ باقي االعتبارات المتعمقة بالموضوع ىو قرار
معقوؿ ويتوفر فيو مطمب المعيارية .وذات الحكـ أيضا لموضوع رفض البدائؿ التي عرضيا الممتمسوف.

.18

وفي النياية ،في الظروؼ المذكورة لـ أجد حجة لمتدخؿ في قرار المدعى عميو ،ولذلؾ ،فإف االلتماس مرفوض.
األمر المؤقت مف يوـ  26.3.2008الذي يمنع طرد الممتمس رقـ  2مف الببلد يبقى ساريا لمدة  45يوما أضافية مف
اليوـ.
في ظروؼ الموضوع ال يوجد أمر حوؿ المصاريؼ.
السكرتارية سترسؿ قرار الحكـ لؤلطراؼ بالفاكس.

صدر اليوم بتاريخ  2000/11/20بغياب األطراف
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