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זכויות אדם בירושלים המזרחית:
עובדות ונתונים
ירושלים המזרחית במספרים
מס' תושבים ,260,522 :שהם כ 34%-מתושבי ירושלים ]נכון לסוף שנת
[2007
משפחות מתחת לקו העוני) 66.8% :לעומת  23.3%מהמשפחות
היהודיות בעיר( ][2007
ילדים מתחת לקו העוני 74% :מהילדים הערבים בעיר )לעומת 47.7%
מהילדים היהודים בעיר( ][2007
הפקעת קרקעות :מאז סיפוח העיר הפקיעה ישראל  24,500דונם,
למעלה משליש משטח מזרח ירושלים ,שהיה בבעלות ערבית פרטית.
בניה :על הקרקעות שהופקעו נבנו ,עד סוף  50,197 ,2007יחידות דיור
לאוכלוסייה היהודית ,ואף לא יחידה אחת עבור האוכלוסייה הפלסטינית.
הריסת בתים :מאז תחילת  ,2009הרסה עיריית ירושלים  21בתים
בירושלים המזרחית.
קווי ביוב חסרים 70 :ק"מ של קווים ראשיים.
מחסור בחיבורים לרשת המים :לכ 160,000-תושבים.
מספר כיתות לימוד חסרות :למעלה מ 1,500-כיתות.
אחוז נשירה מבתי הספר :כ.50%-
מס' ילדים שלא לומדים בגלל מחסור בכיתות :כ.9,000-
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רקע :סיפוח העיר המזרחית ותושביה
ירושלים היא הגדולה בערי ישראל ,בשטחה ,באוכלוסייתה ,באוכלוסייה היהודית
ובאוכלוסייה המוסלמית שבה ,ותושביה מונים כ 10%-מכלל תושבי המדינה.
ביוני  1967סיפחה מדינת ישראל ,בניגוד למשפט הבינלאומי ,שטחים בירושלים
ובסביבותיה שנכבשו במלחמת ששת הימים ,הידועים היום כירושלים המזרחית.
כך נוספו לשטח השיפוט העירוני של ירושלים תחת שלטון ישראל )שהיה
עד אז כ 38,000-דונם( כ 70,500-דונם .לאחר הסיפוח ,הוחלו המינהל ,המשפט
והשיפוט של ישראל על שטחים אלה.
סיפוח ירושלים המזרחית הכניס לתחומי העיר כ 66,000-ערבים פלסטינים אשר
התגוררו בשטח שסופח )כ 24%-מאוכלוסיית העיר דאז( .לפי נתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,מאז הסיפוח גדלה האוכלוסייה הערבית פי  :4בסוף
שנת  2007נאמדה אוכלוסיית ירושלים ב 747,621-נפש 34% ,מהם
פלסטינים ,המתגוררים בעיר המזרחית.
ירושלים היתה במשך דורות רבים המרכז האורבני ,השירותי ,המסחרי והתרבותי
של הגדה .בעקבות בניית גדר ההפרדה בעיר ,היא נותקה לחלוטין
מסביבותיה .לניתוק זה השלכות כלכליות וחברתיות קשות על תושבי
ירושלים המזרחית.

מאפייני האוכלוסייה :צעירה וענייה
 49%מתושבי ירושלים המזרחית הם קטינים .לפי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,בשנת  2007היה הגיל החציוני של האוכלוסייה הערבית בירושלים
 19.3שנה.
ירושלים המזרחית היא אחד המקומות העניים ביותר בישראל .לפי נתוני
הלשכה

המרכזית

לסטטיסטיקה

משנת

,2007

66.8%

מהמשפחות

הפלסטיניות בירושלים חיות מתחת לקו העוני ,לעומת  23.3%מהמשפחות
היהודיות בירושלים .תחולת העוני בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים גבוהה
באופן ניכר גם מתחולת העוני בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל ,העומדת על
 51.4%מהמשפחות .מצבם של הילדים בנתוני העוני גרוע אף יותר 74% :מהילדים
בירושלים המזרחית חיים מתחת לקו העוני ,לעומת  47.7%מהילדים היהודים.
למעלה מ 94,000-מילדי ירושלים המזרחית חיים בתנאי עוני מתמשכים.
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הזנחת הרשויות והפגיעה החברתית
כל עוד שולטת ישראל בשטח ירושלים המזרחית ומגדירה את תושביה כתושבי
ישראל ,היא מחויבת לדאוג לרווחתם ולזכויות האדם שלהם .גם על-פי החוק
הישראלי ,תושבים אלה ,שמעמדם הוא של תושבי קבע ,זכאים לכל השירותים
והזכויות שמהם נהנים תושבי המדינה .למרות זאת ,מאז  1967לא הקצתה מדינת
אפליה בתחומי התכנון והבנייה,
הפקעת קרקעות והשקעה מינימלית
בתשתיות ובשירותים הממשלתיים
והעירוניים – אלה הם הביטויים
המעשיים של המדיניות הישראלית,
שמטרתה לשמור על רוב יהודי בעיר
ולדחוק את תושביה הפלסטינים של
ירושלים אל מחוצה לה

ישראל
האוכלוסייה

לתחזוק

משאבים
בירושלים

המזרחית

ולפיתוחה – משאבים המתחייבים
מהצרכים

הפיזיים

של

האזור,

מצורכי האוכלוסייה ולנוכח גידולה
הטבעי .אפליה בתחומי התכנון

והבנייה ,הפקעת קרקעות והשקעה מינימלית בתשתיות פיזיות ובשירותים
הממשלתיים והעירוניים – אלה הם הביטויים המעשיים של המדיניות הישראלית,
הנמשכת למעלה מארבעה עשורים .תוצאתה היא שאוכלוסיית ירושלים המזרחית
חיה בתנאי מצוקה קשים ,ומצבה הולך ומחמיר.
מציאות החיים בירושלים המזרחית היא מעגל מתמשך של הזנחה ,אפליה,
עוני ומחסור .אלו ,יחד עם ניתוק העיר מהגדה בעקבות בניית הגדר ,הביאו
לקריסה כלכלית וחברתית של חלק זה של העיר .רובם הגדול של התושבים
באזור אינם מקבלים ואינם יכולים לקנות את השירותים הבסיסים ביותר .הנפגעות
העיקריות הן אוכלוסיות מוחלשות :זקנים ,מוגבלים וילדים .העוני הקבוע הביא גם
לשורה של תופעות חברתיות קשות ,בהן :פגיעה במערכת המשפחתית; עלייה
ברמת האלימות במשפחה; ירידה בתפקוד הילדים ,הבאה לידי ביטוי באחוז
הנשירה הגבוה מבתי הספר ובכניסה לשוק העבודה השחור בגיל צעיר; פניה
לעבריינות ולסמים; בעיות בריאות ותזונה ועוד .ההסבר ההגיוני היחיד לאפליה
הוא מגמה מכוונת של רשויות המדינה ,אשר פועלות לדחוק את תושביה
הפלסטינים של ירושלים אל מחוצה לה ,במטרה לשמר בטווח הארוך את
הרוב היהודי בעיר.
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המעמד האזרחי של תושבי ירושלים המזרחית
לאחר מלחמת ששת הימים וסיפוח ירושלים המזרחית קיבלו תושביה מעמד
אזרחי של "תושב קבע" במדינת ישראל .הזכות העיקרית שמקנה תושבות
הקבע היא הזכות לגור ולעבוד בישראל ,בלא להזדקק לאישורים מיוחדים .כמו
כן זכאים תושבי קבע לקבל זכויות סוציאליות לפי חוק הביטוח הלאומי
וביטוח בריאות ולהצביע בבחירות העירוניות ,אך לא בבחירות לכנסת.
תושבות קבע ,שלא כמו אזרחות ,מועברת לילדי התושבים רק אם מתקיימים
תנאים מסוימים .תושבים אשר נישאים למי שאינם תושבים או אזרחים ישראליים,
צריכים להגיש עבור בני הזוג בקשה לאיחוד משפחות.
בפועל ,מתייחסת מדינת ישראל אל תושבי ירושלים המזרחית כאל זרים ,שאת
מעמדם אפשר לשלול כעניין שבשגרה .תושבי ירושלים המזרחית נאלצים לשוב
ולהוכיח את תושבותם בעיר בפני משרד הפנים ובפני המוסד לביטוח לאומי,
המנהלים

בפועל מתייחסת מדינת ישראל
אל תושבי ירושלים המזרחית כאל
זרים ,שאת מעמדם אפשר לשלול
כעניין שבשגרה .תושבי ירושלים
המזרחית נאלצים לשוב ולהוכיח
את תושבותם בעיר

חקירות

ובדיקות,

שכל

תכליתן להפקיע את תושבותם .שלילת
המעמד מתרחשת לא אחת באופן
שרירותי ,ללא מתן זכות טיעון ,ומתגלה
רק

בדיעבד,

אגב

בקשה

לקבלת

שירותים .הלשכה של משרד הפנים בירושלים המזרחית ,המשרתת רק את
התושבים הפלסטינים ,הפכה שם דבר לשירות קלוקל ובלתי נסבל .העומס
בלשכה עצום ,והטיפול בפניות נמשך חודשים ואף שנים ארוכות .התושבים
נאלצים להמתין בתור ארוך )חרף העברתה של הלשכה למשכן חדש( ,ולא פעם
גם אלה שזוכים להיכנס לתוך הלשכה נשלחים מבלי שיקבלו שירות .עבור
שירותים בסיסיים כמו הסדרת מעמדם של ילדים ורישומם ,נגבות אגרות
בשיעור של מאות שקלים ,והמבקשים נדרשים להמציא אינספור מסמכים .רבים
מן הפונים בבקשה לשירות נאלצים להסתייע בעורכי דין ,ורבים נאלצים לפנות

לבית המשפט בעל כורחם ,על מנת לקבל את מבוקשם .האגודה לזכויות
האזרח פועלת מול הרשויות להסרת חסמים ביורוקרטיים ולהנגשת השירותים
במשרד הפנים.
בשולי התחום המוניציפאלי של ירושלים מתגוררים תושבים פלסטינים רבים
שמעמדם לא הוסדר ,ואשר שמרו לכל אורך השנים על זיקה לגדה המערבית.
הקמת גדר ההפרדה ניתקה תושבים אלה ממרכז חייהם בגדה ,וכלאה
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אותם בתחום ירושלים ללא מעמד .בחודש אוקטובר  2007קיבלה ממשלת
ישראל החלטה ,ולפיה תושבים אלה לא יוכלו לרכוש מעמד של קבע בישראל,
אלא לכל היותר לקבל היתרי שהיה זמניים מרשויות הצבא .הגשת הבקשות
להיתרים כרוכה בביורוקרטיה מסובכת ויקרה .מי שמקבלים היתרים רשאים ללון
בבתיהם ,ואולם הם אינם רשאים לעבוד בירושלים או לנהוג בה ,ואינם זכאים
לשירותי חינוך ובריאות ולשירותים סוציאליים .למעשה ,הקמת הגדר והחלטת
הממשלה יצרו גטאות של מצוקה נוראה ומתמשכת ,שבהם מתגוררים תושבים
פלסטינים כזרים בבתיהם שלהם .האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ בעניינם
של תושבים פלסטינים ,שגדר ההפרדה כלאה בירושלים ,בדרישה להקל על
שגרת חייהם .העתירות עדיין נדונות ,ועד עתה לא אושרו הסדרים שמאפשרים
לתושבים לקיים שגרת חיים מינימאלית.

אפליה בתחום התכנון והבנייה
זה עשרות בשנים כמעט ואין בנמצא אפשרות חוקית להנפיק היתרי בנייה
למבנים חדשים בירושלים המזרחית .הגורמים למצב זה הם שילוב מורכב של
הפקעת קרקעות )שרובן המכריע שימשו להקמת שכונות יהודיות( והיעדר הסדרה
התכנונית של שאר הקרקעות .במקומות הבודדים שבהם ישנן תוכניות מתאר
עדכניות ,אחוזי הבנייה )האחוז משטח הקרקע שמותר לבניה( עומדים על 75%-
 25%בלבד ,לעומת  125%-75%בירושלים המערבית .כמו כן ,הרשויות מטילות על
מי שמבקש לקבל היתר בנייה בעיר המזרחית שורה ארוכה ומייגעת של הליכים,
הכרוכים גם בעלויות גבוהות .חלק

זה עשרות בשנים כמעט ואין
בנמצא אפשרות חוקית להנפיק
היתרי בנייה למבנים חדשים
תכנית
המזרחית.
בירושלים
"ירושלים
המקומית
המתאר
 "2000מבססת את המדיניות
המפלה והמגמתית

מהעלויות הן מנת חלקו של התושב
הפלסטיני בלבד; תשלומים אחרים
זהים לאלה הנדרשים בעיר המערבית,
אך

בשל

מצבה

הכלכלי

של

האוכלוסייה ,הם לרוב מעבר ליכולתם

של התושבים.
לעומת זאת ,תושבי השכונות היהודיות בירושלים נהנים מבנייה רחבת
ממדים ומהשקעות עצומות .ברי כי מדובר באפליה מובהקת ,שמטרתה
היא הגבלת הבנייה החוקית בקרב האוכלוסייה הפלסטינית וצמצום
המרחב האפשרי להתפתחות השכונות הערביות .תכנית המתאר המקומית
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"ירושלים  ,"2000שעברה את אישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בשנת 2006
ועתידה להיות מופקדת להתנגדויות בקרוב ,מבססת את המדיניות המפלה
והמגמתית ,באמצעות הקצאה בלתי מספקת של יחידות דיור ,של מקורות
תעסוקה ושל תשתיות לאוכלוסייה הערבית בירושלים.
האפליה התכנונית הביאה לכך שמרבית המבנים בירושלים המזרחית נבנו
ונבנים ללא היתרי בנייה ,ודייריהם חיים בצפיפות ובחשש מתמיד מפני
הריסת קורת הגג שלראשם .נראה כי המספר הגבוה כל כך של בתים שנבנים
ללא היתר ,יותר משהוא מעיד על אי-ציות לחוק ,מוכיח כי מערכת התכנון אינה
מתמודדת ואינה רוצה להתמודד עם צרכיהם האמיתיים של התושבים.
למרות אחריותם של העירייה ושל מוסדות התכנון והבנייה למצב ,גם מדיניות
האכיפה והענישה ,הכוללת הריסת בתים והטלת קנסות כספיים ,מתבצעת
תוך אפליה ברורה .בשנת  ,2008למרות ירידה של  70%בהיקף הבניה ללא
היתר בירושלים המזרחית ,חלה עלייה של  32%בביצוע צווי הריסה לעומת שנת
 .2007בשנת  2008הרסה עיריית ירושלים  85מבנים בירושלים המזרחית ,לעומת
 36מבנים במערבה .מאז תחילת שנת  2009הוצאו  1,052צווי הריסה שיפוטיים
ִנהליים לדירות ולמבנים בירושלים המזרחית .העירייה אף החלה מדיניות חדשה,
ומ
באישור היועץ המשפטי לממשלה ,ולפיה הוחרמו כלים מכאניים כבדים המעורבים
בבנייה ללא היתר.
האגודה לזכויות האזרח ,יחד עם ארגון 'במקום' ,הפיצה מידע לתושבים בדבר
זכויותיהם בתחום התכנון ,ופנתה לרשויות בדרישה לקדם את התכנון בירושלים
המזרחית ולהפסיק את מדיניות הריסת הבתים .האגודה עומדת להגיש עתירה
עקרונית בנושא.

יחידות דיור בירושלים

2003

2004

2005

2006

2007

מערב ירושלים

95,140

96,457

97,639

98,605

99,416

התנחלויות בירושלים המזרחית

47,469

48,344

48,781

49,184

50,197

פלסטינים בירושלים המזרחית

34,509

35,410

36,107

36,575

37,557

)לפי עיבוד מכון ירושלים לנתוני אגף
השומה והגבייה של עיריית ירושלים(
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מחסור בחיבורים לרשת המים
פועל יוצא של האפליה בין השכונות היהודיות לערביות בתחום התכנון הוא פגיעה
באספקה של מים נקיים – אחד המשאבים הבסיסיים ביותר לקיום אנושי .מאחר
שחוק התכנון והבנייה אוסר חיבור מבנה שנבנה ללא היתר בנייה לרשת המים
העירונית ,סובלים עשרות אלפים מתושבי ירושלים המזרחית ממחסור באספקת
מים סדירה .ההערכה המבוססת על נתוני חברת הגיחון ,תאגיד המים
והביוב של ירושלים ,היא שלמעלה ממחצית מהאוכלוסייה ,כ160,000-
תושבים ,אינה זוכה לאספקת מים חוקית.
בלית ברירה התושבים נאלצים להתקין חיבורים פיראטיים לצינורות מים ראשיים
או לשכנים שביתם מחובר באופן מסודר לרשת המים ,או להסתפק במכלי אגירת
מים .לפתרונות אלה מחיר יקר :המים זורמים בלחץ נמוך ואספקת המים אינה
סדירה; המים במכלי האגירה חשופים
באין חיבור מוסדר לרשת
התושבים
נאלצים
המים
לקנות מים ולהסתפק במים
בכמות מועטה ובאיכות ירודה

למגוון זיהומים ,החל בחיידקים וכלה בפגרי
ציפורים .המחסור במים נקיים גורם לירידה
ברמת ההיגיינה )קושי להתקלח ,לשטוף
כלים ולנקות את הבתים( ,ומכאן קצרה

הדרך להתפרצות מחלות זיהומיות שונות .זכויותיהם של תושבי ירושלים המזרחית
לתנאי קיום נאותים ,לכבוד ולבריאות נפגעות באורח אנוש.
האגודה לזכויות האזרח מקדמת כעת יוזמת חקיקה ,שמטרתה להתגבר על
הקשיים המשפטיים ,ולהביא לכך שכל תושבי העיר המזרחית יוכלו לקבל אספקת
מים סדירה ,אולם לפי שעה ההיענות למציאת פתרון מצד הדרג הפוליטי היא
מועטה.

תשתיות ביוב וניקוז רעועות
תשתיות הביוב והניקוז בירושלים המזרחית כולה סובלות מהזנחה רבת שנים .כמה
מהשכונות אינן מחוברות כלל למערכת הביוב העירונית ,ועדיין נעשה בהן
שימוש בבורות ספיגה .בשכונות אחרות מערכת הביוב העירונית ישנה מאוד או
שאינה מתוחזקת כראוי .על-פי הערכה רשמית של חברת הגיחון חסרים
בירושלים המזרחית כ 70-ק"מ של קווי ביוב.
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הצפות הניקוז והביוב הנגרמות תדיר יוצרות תנאים תברואתיים קשים:
הביוב זורם לעתים בסמיכות רבה לבתי המגורים ולאזורי משחק של ילדים; פגעי
מזג האוויר מחריפים את המצב הקיים ומגבירים את הסכנה לבריאות התושבים.
על אף תלונות חוזרות ונשנות של התושבים ,במקומות רבים לא נעשו ולא נעשים
כל תיקונים או שיפורים.
הנחת קווי ביוב וניקוז חדשים מותנית בתשלום אגרות גבוהות והיטלי
פיתוח יקרים שאינם בהישג ידם של התושבים .אולם גם במקרים שבהם
התושבים מוכנים לממן את עלויות הנחת קווי הביוב ,הרשויות מתעכבות לרוב
בביצוע העבודות.
בניית גדר ההפרדה הביאה אף היא לבעיות בתחום הביוב :כמה קילומטרים של

קווי ביוב נשברו במהלך העבודות על הגדר .בעקבות פניות האגודה לזכויות
האזרח לחברת הגיחון תוקן קו הביוב שנהרס באזור מחנה הפליטים שועפט-ראס
חמיס.

חינוך :מחסור קשה בכיתות לימוד
בתחום החינוך בירושלים המזרחית קיימת שורה של בעיות קשות ,ובראשן
המחסור החמור בכיתות לימוד .בארבעים השנים האחרונות חל גידול של פי ארבע
כיום חסרות בעיר המזרחית כ-
 1,500כיתות ,ואחוז הנשירה
מביה"ס עומד על כ50%-

באוכלוסיית האזור ,אך מערכת החינוך לא
פותחה בהתאם לצרכים המשתנים וכמעט
שלא נבנו כיתות חדשות .ההערכה היא

שכיום חסרות בעיר המזרחית למעלה מ 1,500-כיתות ,והצפי הוא שעד שנת 2010
יעמוד המחסור על כ 1,900-כיתות.
בשל המחסור האדיר בכיתות ,רק כמחצית מהילדים בגיל בית ספר
לומדים בבתי הספר העירוניים בירושלים ,לעתים קרובות בצפיפות רבה
ובתנאים פיזיים ירודים .מחמת המחסור בכיתות נעשה אף שימוש במבנים שלא
הותאמו לכך ומונהגת "משמרת שנייה" של לימודים .עשרות אלפי ילדים כלל אינם
מתקבלים למערכת החינוך הציבורית.
האגודה לזכויות האזרח עובדת בשיתוף עם ועדי הורים ומייצגת כל העת ילדים,
אשר לא נמצא להם מקום לימוד במערכת החינוך העירונית .ייצוג זה מוביל
למציאת פתרון לילדים המיוצגים ,אולם ילדים רבים אחרים ,הזכאים לחינוך חינם
מהמדינה ,נאלצים למצוא פתרונות לימודיים מחוץ למסגרת הרשמית ,כמו בתי
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ספר פרטיים בירושלים ובגדה .הדבר מטיל מעמסה כספית אדירה על
משפחותיהם .חלק מהילדים נותרים בבית :לפי ההערכה ,כ 9,000-ילדים אינם
רשומים באף מסגרת .לפי נתוני עיריית ירושלים ,שיעור הנשירה בחינוך העל-
יסודי בירושלים המזרחית עומד על כ 50%-מהתלמידים .לשם השוואה,
שיעור הנשירה בקרב המגזר היהודי בירושלים עומד על  ,7.4%ושיעור הנשירה

הגבוה ביותר בישראל ,ביישוב ג'סר א-זרקא ,עומד על  .11.8%האגודה לזכויות
האזרח עתרה לבג"ץ בדרישה למתן החזר כספי עבור שכר הלימוד שנאלצים ילדי
ירושלים המזרחית לשלם בגין לימודיהם בבתי ספר פרטיים.

היעדר מסגרות חינוך לגיל הרך
בירושלים המזרחית חיים היום כ 15,000-ילדים בגילאי שלוש וארבע.
קרוב ל 90%-מהם אינם משולבים באף מסגרת חינוכית .למרות החשיבות
הרבה של החינוך המוקדם והשפעתו על התפתחות הילד ,הרשויות האמונות על
החינוך בעיר המזרחית כמעט ואינן פועלות בתחום זה :בירושלים המזרחית פועלים
רק שני גני טרום חובה עירוניים ,בהם  55ילדים .עוד כ 1,900-ילדים משולבים
בכמה עשרות גנים פרטיים ,הגובים שכר לימוד גבוה יחסית.
תמונת מצב מטרידה זו נובעת מהעובדה שהתיקון לחוק לימוד חובה ,המקנה
חינוך חובה חינם לבני שלוש וארבע ,עדיין לא הוחל בירושלים המזרחית.
החלת התיקון לחוק החלה בשנת  1999באופן הדרגתי ,כך שהראשונים לזכות
בחינוך חינם יהיו ילדי השכונות והיישובים מהמדרג הכלכלי-חברתי הנמוך ביותר.
אולם על אף ששכונות ירושלים המזרחית הן העניות ביותר בירושלים ,נבחרו
לקבלת חינוך חינם לגילאי  3-4רק שכונות ממערב העיר ,ורובן הגדול מדורגות

במקום גבוה יותר מכל שכונות ירושלים המזרחית .האגודה לזכויות האזרח
פועלת יחד עם קואליציה של ארגונים ושל הורים פעילים מירושלים המזרחית
לקדם הוצאת צו של משרד החינוך ,אשר יורה על הקמת מסגרות חינוך לגילאי 3-
 4בירושלים המזרחית .לפי שעה ,משרד החינוך מסרב לבקשות בנושא זה.

שירותי רווחה חסרים
למרות שהזנחת הרשויות הביאה לשורה של תופעות חברתיות קשות ,ולמרות ש-
 68.8%מהמשפחות בירושלים המזרחית חיות מתחת לקו העוני ,רק 22%
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מתושבי ירושלים המזרחית מטופלים על-ידי שירותי הרווחה .סביר היה
לצפות כי עיריית ירושלים ומשרד הרווחה יתנו דגש מיוחד לטיפול באוכלוסייה זו,
אך גם מערכת הרווחה בירושלים המזרחית סובלת מתת-תקצוב ומאפליה
מתמשכת בהשוואה לעיר המערבית ,ולמעשה עומדת בפני קריסה.
מספר התקנים המוקצים ללשכת הרווחה בירושלים המזרחית הוא הקטן ביותר
מבין לשכות הרווחה בעיר :רק  49.1תקנים ,לעומת  85.1תקנים בממוצע בלשכות
מערב העיר .נכון לסוף שנת  ,2007עובד סוציאלי מהלשכות שבמערב העיר טיפל
בכ 111-משקי בית בממוצע ,בעוד שבלשכות מזרח העיר נאלץ כל עובד
סוציאלי להתמודד עם טיפול בכ 190-משקי בית בממוצע .בנוסף ,מספר
הלשכות במזרח העיר הוא מחצית ממספר הלשכות באזורים האחרים )3
לעומת  .(6מספר הלשכות המצומצם מקטין את נגישות האוכלוסייה לשירותי
הרווחה. .
האגודה לזכויות האזרח פנתה למשרד הרווחה ולעיריית ירושלים בדרישה
להגדיל את מספר תקני העובדים הסוציאליים המוקצים לירושלים המזרחית.
כתוצאה מפניות אלו נוספו כ 12-תקנים ללשכת מזרח העיר ,אולם תוספת זו
בטלה בשישים ,ואינה תורמת לשינוי המצב מיסודו.

הזנחה חמורה בשירותים ובתשתיות
הדבר הבולט ביותר לעין בירושלים המזרחית הוא ערימות האשפה הנערמות
ברחובות ובאתרי פסולת בלתי חוקיים רבים ,המתהווים בשל מחסור חמור
בשירותי תברואה .תשתית הכבישים והמדרכות רעועה ולוקה בחסר ,ובשל
כך נגרמים נזקים לגוף ולרכוש .גנים ציבוריים הם מראה נדיר.
דוגמא אחרת להזנחה היא העובדה כי הרוב המכריע של טפסי העירייה אינם
בשירותי
חמורה
אפליה
תברואה ,תשתיות כבישים
ומדרכות ,גנים ציבוריים ,דואר

קיימים בשפה הערבית :מבדיקת 91
טפסים ומסמכי עירייה נמצא כי רק 13
קיימים גם בערבית –  9מהם עוסקים

בתשלומי הארנונה .האגודה לזכויות האזרח פנתה אל עיריית ירושלים במשך
שנה וחצי בבקשה להביא לתיקון המצב ,ורק לאחרונה הודיעה העירייה כי היא
מסכימה לתרגם את הטפסים .הדבר טרם נעשה בפועל.
בירושלים המזרחית גם שירותי הדואר כמעט ואינם מתפקדים :שבע יחידות
דואר משרתות אוכלוסייה של למעלה מ 250,000-בני אדם ,לעומת למעלה
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מחמישים יחידות דואר המשרתות כ 500,000-בני אדם במערב העיר .אין תימה

אפוא ,שרוב המכתבים אינם מגיעים במועד או שאינם מגיעים כלל .האגודה
לזכויות האזרח פנתה בשנתיים וחצי האחרונות בשם נציגי שכונות ירושלים
המזרחית לחברת הדואר ולמשרד התקשורת בדרישה לשיפור שירותי הדואר,
אולם למרות הבטחות רבות לא נראה שיפור בשטח.

אלימות משטרה ופגיעה בזכויות יסוד
לדידו של רוב הציבור בישראל ,ירושלים המזרחית היא מקום עלום ומעורפל .נראה
כי באזור הרחוק מעין התקשורת והציבור ,הרשויות מרשות לעצמן להתנהג
כלפי התושבים בברוטליות ,באלימות ואף באופן בלתי חוקי ,בצורה שלא
היה עולה על הדעת בשום מקום אחר בישראל.
לארגוני זכויות האדם מגיעות עדויות רבות על אלימות שוטרים בירושלים
המזרחית ,ובהן גם תלונות על אלימות והתנכלויות מצד שוטרי מג"ב.
תלונות ,המוגשות למחלקה לחקירות שוטרים בגין אירועי אלימות נגד תושבים,

נסגרות פעמים רבות ללא חקירה או בעילה של חוסר עניין לציבור .האגודה
לזכויות האזרח פנתה יחד עם הארגונים "בצלם" ו"יש דין" בעניינם של מספר
תושבים למחלקה לחקירות שוטרים ,בבקשה לפתוח בחקירה בחשד לתקיפה
חמורה ואלימות .כך ,לדוגמא ,פנתה האגודה בשמו של תושב ירושלים המזרחית
אשר הותקף על ידי מספר שוטרים סמוך לעיר העתיקה ,ללא שקדם לכך ולו רמז
למעשה תוקפנות או לעבירה מצדו .השוטרים גררו אותו ,ריססו את פניו בגז
מדמיע ,שברו את ידו ,ולאחר שאזקו אותו
בירושלים המזרחית ,הרחוקה
והציבור,
התקשורת
מעין
לעצמן
מרשות
הרשויות
התושבים
כלפי
להתנהג
באופן שלא היה עולה על
הדעת בשום מקום אחר
בישראל

המשיכו לבעוט בו ולהכות בו באלה.
במהלך המלחמה בעזה חלה הסלמה
ביחס

המשטרה

לתושבי

ירושלים

המזרחית ,לרבות עלייה בהיקף מקרי
אלימות שוטרים כנגד תושבים ,באופן

המבטא תופעה מדאיגה של פגיעה בחופש הביטוי והמחאה של התושבים.
לפי נתוני המשטרה ,נעצרו בירושלים המזרחית במהלך המלחמה יותר מ200-
מפגינים ,ביניהם קטינים רבים ,פעמים תוך הוצאת אנשים מבתיהם באמצע הלילה
ועיכובם במשך שעות רבות.
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בנוסף ,ארגונים חברתיים וארגוני זכויות אדם פלסטינים רבים ,המעניקים
סיוע לתושבי ירושלים המזרחית ,נסגרים על ידי המשטרה חדשות לבקרים
מנימוקי ביטחון ,הנותרים עלומים .האגודה לזכויות האזרח פנתה למשטרה
ישראל בבקשה להימנע מסגירת ארגונים המעניקים סיוע חיוני לתושבים ,ואשר
ידוע כי אינם מעורבים בכל פעילות טרור ,בשל הפגיעה הבלתי מידתית
בזכויותיהם של תושבי ירושלים המזרחית.

חופש התנועה והתנכלויות במעברים
הקמת גדר ההפרדה ניתקה למעלה ממאה אלף מתושבי ירושלים
המזרחית ,המתגוררים בשכונות שמעבר לגדר )חלקם עדיין בתחום
השיפוט המוניציפאלי של ירושלים( ,ממרכז חייהם בירושלים .עם סגירת
מחסום א-ראם בחודש פברואר  ,2009נותר מחסום עטרות )קלנדיה( שבצפון
ירושלים המעבר היחיד המחבר בין צפון ירושלים למרכזה .במחסום זה נאלצים
לעבור מדי יום ביומו תושבי שכונות צפון ירושלים בדרכם לעבודה ,לבית הספר,
למוסדות רפואיים וכו' ,וזאת בנוסף לפלסטינים בעלי היתרי כניסה לישראל ,אשר
אף אותם משמש המחסום .במחסום גם ניתנים לתושבים שנותרו מעבר לגדר
שירותים מוניציפאליים ועירוניים ,דוגמת שירותי דואר ,ביטוח לאומי וקבלת קהל
של דורשי עבודה על-ידי שירות התעסוקה.
כל אלו מביאים לכך שהעומס על מחסום עטרות הוא עצום והתנאים בו אינם
נסבלים .על אף התחייבויות המדינה ,העוברים במחסום עטרות סובלים
מעיכובים ממושכים ,ונאלצים ,כדבר בשגרה ,להמתין בין שעה לשעתיים
בצאתם ובשובם דרך המחסום .לאחרונה בוטל נתיב התחבורה הציבורית,
שהופעל בעבר במחסום ,וכעת הנוסעים המגיעים למחסום באוטובוס נאלצים
לרדת ממנו ולעבור את המחסום ברגל .כך ,למשל ,תלמידים בדרכם לבית
הספר נאלצים לרדת מהאוטובוס המסיע אותם ולעבור את המחסום
רגלית .בנוסף ,כיום רק בעל רכב רשאי לעבור בנתיב למעבר כלי רכב ,בעוד
שיתר נוסעי הרכב ,לרבות חולים ,קשישים ונשים בהריון ,נאלצים לרדת מהרכב
ולעבור את המחסום ברגל.
בנוסף למגבלות הקשות על חופש התנועה ולהשפלה הכרוכה במעבר במחסום
ובהמתנה הממושכת ,העוברים במחסום עטרות מתלוננים דרך קבע על
אלימות פיזית ומילולית מצד החיילים .חלק גדול מהתלונות נוגע להתנהלותם
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של עובדי חברת אבטחה פרטית המוצבים במקום ,המתערבים בעבודת החיילים,
מפעילים שיקול דעת בלתי סביר באשר לאופן הבידוק ומפגינים כלפי העוברים
יחס משפיל .האגודה לזכויות האזרח מייצגת תושבים המתלוננים על הפרות
שונות של זכויותיהם ופועלת להפסקתן ולמיצוי הדין עם האחראים.
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אודות האגודה לזכויות האזרח
כבר למעלה משלושים שנים נאבקת האגודה לזכויות האזרח בישראל למען זכויות
האדם ,חופש הביטוי ,שוויון ,הזכות לקורת גג ,לשירותי בריאות שוויוניים ,לחינוך,
הגנה על זכויות האדם בשטחים הכבושים ,שמירה על הפרטיות ועוד ועוד .שנוכל
לדבר ,לחשוב ולחיות במציאות שמכבדת זכויות אדם ,ששומרת על הזכויות שלנו,
שמגנה עלינו .כארגון עצמאי ובלתי-מפלגתי מקור משאבינו הוא תרומות של קרנות
ופרטים בארץ ובחו"ל ,דמי חברות באגודה ופעילות התנדבותית .עצמאות האגודה
ומקצועיותה מבוססים גם במדיניותנו ארוכת השנים שלא לבקש ,ולא לקבל ,מימון
ממקורות מפלגתיים או ממשלתיים בישראל.
אנו מאמינים כי בכוחות משותפים נוכל לבסס ולהעמיק את מחויבותה של החברה
הישראלית לזכויות האדם ,כדי שנוכל לחיות בחברה הוגנת יותר .אתם מוזמנים
לקרוא – ולהצטרף למאבק למען זכויות האדם :למען הזכויות שלנו .פרטים באתר
האגודה לזכויות האזרח ,בדוא"ל  mail@acri.org.ilאו בטלפון .02-6521218

תודות
לכל עובדות האגודה לזכויות האזרח ועובדיה ,שסייעו במידע ונתונים ושקראו והעירו הערות חשובות.
תודה לחברי האגודה ,למתנדבינו ולתורמים לפעילות האגודה ,אשר בזכות מחויבותם ,ערכיהם
ונדיבותם מתאפשרת פעילותנו.
אנו מבקשים להודות לעמיתינו שפועלים ומסייעים בהגנה על זכויות האדם בירושלים המזרחית ובהם:
הקרן החדשה לישראל; אדם טבע ודין; בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות;
במקום – מתכננים למען זכויות תכנון; בצלם; הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל; המוקד להגנת
הפרט; התוכנית הקלינית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים; ועדי התושבים של
שכונות ירושלים המזרחית; ידיד –

מרכזי זכויות בקהילה; יש דין; מרכז הפעילות הקהילתית

באוניברסיטת אל קודס; מרכז אל קודס לזכויות חברתיות וכלכליות; מרכז ירושלים לסיוע משפטי
וזכויות אדם; מרכז מינרבה לזכויות האדם; עיר עמים; שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם.
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ق ا ن س ا ّ   :وت
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ :ﳓﻮ  ،260,522ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  %34ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎ ﻡ )ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ .(2007
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺒﻊ ﲢﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ) %66.8 :ﻣﻘﺎﺑﻞ  %23.3ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ(
].[2007
ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲢﺖ ﺧﻂﹼ ﺍﻟﻔﻘﺮ %74 :ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ) ﻣﻘﺎﺑﻞ  %47.7ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﰲ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ( ].[2007
ﺿ ﻢ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  24,500ﺩﻭﱎ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺛﻠﺚ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ :ﻣﻨﺬ 
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﻠﻜﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ :ﺣﺘﻰ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2007ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﱵ ﺻﻮﺩﺭﺕ  50,197ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣ ﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﹼﺎﻥ
ﱭ ﺣﺘﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ.
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ،ﻭﱂ ﺗ 
ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ :ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2009ﻫﺪﻣﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ  21ﻣﻨـﺰ ﹰﻻ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ 70 :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ :ﳌﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  160,000ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ.

ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ :ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1,500ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺪﺭﻳﺴﻴﺔ.
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ.%50 :
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳍﻢ ﺃﻱ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ :ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  9,000ﻃﺎﻟﺐ

ﺧﻠﻔﻴﺔ :ﺿﻢ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺳﻜﹼﺎﺎ ﺇﱃ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻫﻲ ﺃﻛﱪ ﺍﳌﺪﻥ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﱐ ﺍﻟﻌﺎ ﻡ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻄﻨﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ .ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﹼﺎﺎ  %10ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎ ﹼ
ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،1967ﺿﻤﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺣﺘﻠﹼﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﺮﺏ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ ،ﺗ ﻌﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﹻ "ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ" .ﺃﺿﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻢ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄﹼ،
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ﳓﻮ  70,500ﺩﻭﱎ )ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺇﱃ  38,000ﺩﻭﱎ ﺣﺘﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﲔ( ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﲢﺖ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ .ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﻢ ،ﻓﹸﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ.
ﺃﺿﺎﻑ ﺿ ﻢ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﳓﻮ  66,000ﻋﺮﰊ ﻓﻠﺴﻄﻴﲏ ﳑﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻄﻨﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺿﻤﺖ )ﳓﻮ  %24ﻣﻦ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ( .ﻭﲝﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ،
ﺍﻟﱵ 
ﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀ ﻢ  4ﻣﺮﺍﺕ ،ﺇﺫ ﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﰲ
ﺗﻀﺎﻋ 
ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2007ﺇﱃ  % 34ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﱐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﹸﻗﺪﺭ ﺑـ
 747,621ﻧﺴﻤﺔ.
ﰐ ﻟﻠﻀﻔﹼﺔ
ﰲ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎ ﹼ
ﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎ ﹼ
ﲏ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ 
ﻃﹶﻮﺍﻝ ﻋﺼﻮﺭ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺪﻳ 
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﳛﻴﻂ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﺰﳍﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﳏﻴﻄﻬﺎ .ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻫﺬﻩ ﺇﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.

ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻧﻴﺔ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺳﻜﹼﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻴﺔ ﻭﻓﻘﲑﺓ
 %49ﻣﻦ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ .ﲝﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2007ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  19.3ﻋﺎﻡ.
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺪﻥ ﻓﻘﺮﺍ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ %66.8 .ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﻘﺒﻊ )ﲝﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  (2007ﲢﺖ ﺧﻂﹼ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
 %23.3ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺒﻊ ﲢﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻂﹼ .ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻳﻔﻮﻕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎ ﺭ ﻩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻞ ﻣﺆﺷﺮ
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﺻﻔﻮﻑ ﻋﺎﺋﻼﻢ ﺇﱃ  .%51.4ﻭﺿ ﻊ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﺷ ﺪ ﺑﺆﺳﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ -ﻣﻘﺎﺑﻞ  %47.7ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻳﻘﺒﻊ  %74ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﲢﺖ ﺧ ﹼ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ .-ﻳﺮﺯﺡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  94,000ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﲢﺖ ﻧﲑ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ.
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ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﳘﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺴﻜﺎﺎ .ﺣﺘﻰ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ،ﳛ ﻖ ﳍﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ,ﺍﳊﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ،1967ﱂ ﺗﺮﺻﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﻢ ،ﻭﻫﻲ
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺎ ﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﻭﺗﻜﺎﺛﺮﻫﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ .ﺗﻨﻌﻜﺲ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ،
ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺤﻴﺢ ﰲ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ،ﻳﻌﻴﺶ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ،ﻭﺗﺘﺪﻫﻮﺭ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺊ
ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺃ.
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ،
ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ

ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ،

ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﺍﻟﺸﺤﻴﺢ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .ﻫﻮ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ

ﻭﺩﻓﻊ

ﺳﻜﹼﺎﻥ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.

ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ

ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻳﺸﻜﹼﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ
ﻣﻦ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ .ﻛ ﹼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﳎﺘﻤﻌﺔﹰ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺳﻠﺦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻔﹼﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻘﺐ
ﻱ
ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ،ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﳓﻮ ﺍﻻﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻻ ﲢﺼﻞ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ
ﺣﺘﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ .ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀ ﺮﺭﺍ ﻫﻲ

ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺤﻮﻗﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﺔ :ﺍﳌﺴﻨﻮﻥ ،ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ،ﻭﺫﻭﻭ ﺍﶈﺪﻭﺩﻳﺔ )ﺫﻭﻭ ﺍﻟﻘﹸﺼﻮﺭ( .ﻭﻟﹼ ﺪ ﺍﻟﻔﻘ ﺮ ﺍﳌﺰﻣﻦ
ﻇﻮﺍﻫ ﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ،ﳓﻮ :ﻠﻬﻞ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ؛ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ؛ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ
ﰲ ﺃﺩﺍﺀ اود ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ِﻧﺴﺐ ﺗﺴﺮﺏ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ،ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﳌﺒﻜﹼﺮ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺍﻷﺳﻮﺩ؛ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺎ؛ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ؛ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺪ
ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ.
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ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺣﺮﺏ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﺿ ﻢ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﺣﺼﻞ ﺳﻜﹼﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﺔ
ﻛﹷ "ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺛﺎﺑﺘﲔ" )ﻣﻘﻴﻤﲔ ﺩﺍﺋﻤﲔ( ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ .ﺍﳊ ﻖ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻓﹼﺮﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﻫﻮ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺧﺎﺻﺔ .ﳛ ﻖ ﻟﻠﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﲔ
ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲝﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺼﺤﻲ،
ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ -ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻻ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ .ﻭﺑﻌﻜﺲ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ ،ﺇ ﹼﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﲟﻦ
ﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺳﻜﹼﺎﻧﺎ ،ﺃﻭ ﲟﻮﺍﻃﻨﲔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﲔ ،ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﹼﱂ ﴰﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻛﻐﺮﺑﺎﺀ
ﳝﻜﻦ ﺳﻠﺐ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ.
ﻣﺮﺓ ﺗﻠﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﳚﺪ ﺳﻜﹼﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺮ ﹶﻏﻤﲔ
ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.

ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻊ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻱ .ﻣﺮﺓ ﺗﻠﻮ
ﻛﻐﺮﺑﺎﺀ ﳝﻜﻦ ﺳﻠﺐ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ 
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﳚﺪ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺮﻏﹶﻤﲔ ﻋﻠﻰ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ
ﺠﺮِﻳﺎﻥ ﲢﺮﻳﺎﺕ ﻭﲢﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﺮﻣﻲ -ﰲ ﺎﻳﺔ
ﲏ ﺍﻟﻠﺘﲔ ﺗ 
ﺍﻟﻮﻃ 
ﺍﳌﻄﺎﻑ -ﺇﱃ ﺳﺤﺐ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ.

ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﲡﺮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻠﺐ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺍﻋﺘﺒﺎﻃﻲ ،ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﺣ ﻖ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ،
ﻭﳚﺮﻱ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻻ ِﺣ ٍﻖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
ﻣﻜﺘﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻘﻂ(
ﲢ ﻮ ﹶﻝ ﺇﱃ ﺍﺳﻢ ﻣﺮﺍﺩﻑ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻄﺎﻕ.
ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺸﺪﺓ ،ﻭﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺃﺷﻬﺮﺍ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﺑﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻃﻮﻳﻠﺔ -ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ .-ﳚﺪ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺮﻏﹶﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﰲ ﻃﺎﺑﻮﺭ ﻃﻮﻳﻞ
)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻘ ﺮ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ( ،ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﻔﻠﺤﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻭﻫﻢ ﺧﺎﻟﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎﺽ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳛﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺔ .ﻟﻘﺎ َﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻛﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ( ﺗﺠﺒﻰ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻮﺍﻗﻞ ،ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻮﺟﻬﲔ
ﺇﺣﻀﺎ ﺭ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﱯ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﶈﺎﻣﲔ ،ﻭﰲ
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ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻛﻢ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺒﻬﻢ .ﺗﻌﻤﻞ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ
ﺣِﻴﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ،ﺍﺑﺘﻐﺎ َﺀ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺘﺎﺣﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺪﺱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﻮﻯ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﲔ ،ﺣﺎﻓﻆ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺑﻂ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻔﹼﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﺍﳉﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻋﺰﳍﻢ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻴﺎﻢ ﰲ ﺍﻟﻀﻔﹼﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺳﺠﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺩﻭﻥ
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﺔ .ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2007ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﳛﺮﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﻭﳛﺼﻠﻮﻥ -ﺑﺪﻝ ﺫﻟﻚ -ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺃﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﹼﺘﺔ ﺗﺤﺮﺭﻫﺎ ﺳﻠﻄﺎﺕ
ﺍﳉﻴﺶ .ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻌﻘﹼﺪﺓ ﻭﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ .ﻳﺴﻤﺢ ﳌﻦ
ﳛﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺑﺎﻟﻨﻮﻡ ﰲ ﺑﻴﻮﻢ ،ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ
ﺤـﻴﺔ ،ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ،ﻭﻻ ﳛ ﻖ ﳍﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺻ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺧﻠﻘﺖ ﺇﻗﺎﻣ ﹸﺔ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻭﻗﺮﺍ ﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﻴﺘﻮﺍﺕ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻛﻐﺮﺑﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻴﻮﻢ ،ﻭﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ .ﺍﻟﺘﻤﺴﺖ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺇﱃ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻨﻬﻢ ﺍﳉﺪﺍ ﺭ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﻤﺎﺳﺎﺕ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﻭﱂ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﺣﺘﻰ
ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﺗﻤﻜﹼﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊ ﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ.

ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﲔ ،ﻳﻜﺎﺩ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺭﺧﺺ ﺑﻨﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﲑ
ﳑﻜﻦ .ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻫﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻌﻘﹼﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﲔ ،ﻳﻜﺎﺩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ )ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪِﻣﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ(،
ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺭﺧﺺ ﺑﻨﺎﺀ ﳌﺒﺎ ٍﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ،ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ
ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎﺀ ﰲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﳑﻜﻦ.
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﳍﺎ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﺗﺒﻠﻎ ِﻧﺴﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ )ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﹼـﻴﺔ( -%25
 %75ﻓﻘﻂ ,ﻣﻘﺎﺑﻞ  %125-%75ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ
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ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻣﻀﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ .ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﳑﺎﺛﻞ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺽ
ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﺒﺌﹰﺎ ﻻ
ﳝﻜﻨﻬﻢ ﲢﻤﻠﻪ.
ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﳛﻈﻰ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺿﺨﻤﺔ ،ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﺪﻭﺭ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﲤﻴﻴﺰ ﺻﺎﺭﺥ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐﹼ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،ﻭﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﻴﺰ ﳕﻮ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﶈﻠﹼـﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﻃﺔ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﶈﻠﹼـﻴﺔ "ﺍﻟﻘﺪﺱ ،"2006
ﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ
ﻭﺳﻴﺠﺮﻱ ﺇﻳـﺪﺍﻋﻬﺎ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ .ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺭﻃﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﻭﺗﺜﺒ 
ﻑ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍ ﹸﳌ ﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﹼﺎﻥ
ﺍﳌﺘﺤﻴﺰﺓ ،ﻋﺒﺮ ﲣﺼﻴﺺ ﻏﲑ ﻛﺎ ٍ
ﺍﻟﻌﺮﺏ .ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﺑﻨﻴﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺩﻭﻥ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ
)ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻗﺴﻢ ﺍﳉﺒﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻤﲔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ(

2003

2004

2005

2006

2007

ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

95,140

96,457

97,639

98,605

99,416

ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

47,469

48,344

48,781

49,184

50,197

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

34,509

35,410

36,107

36,575

37,557

ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎﺀ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺳﻜﹼﺎﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﺍﻛﺘﻈﺎﻅ ﺷﺪﻳﺪ ،ﻭﻳﻌﺘﺮﻳﻬﻢ ﺧﻮﻑ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﻫﺪﻡ
ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻭﻳﻬﻢ .ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺧﺺ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻋﻦ ﺃ ﹼﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ -ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ -ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﹼﺎﻥ ،ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ،ﺗﻨﻔﱠﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ( ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺟﻠﻴﺔ .ﰲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2008ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %70ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺧﺺ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺣﺼﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %32ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﳍﺪﻡ -ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ  ،-2007ﺇﺫ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ
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ﺍﻟﻘﺪﺱ ﰲ ﻋﺎﻡ  2008ﺪﻡ  85ﺑﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  36ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺳﻨﺔ  2009ﺃﹸﺻﺪِﺭ  1,052ﺃﻣﺮﺍ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻭﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻟﺸﻘﻖ ﻭﻣﺒﺎ ٍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .ﻭﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ -ﺑﺪﻋﻢ ﻭﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋ ﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ -ﺗﺘﻤﺜﹼﻞ ﰲ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.
ﻭﺯﻋﺖ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ -ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﲨﻌﻴﺔ "ﲟﻜﻮﻡ" -ﻧﺸﺮ ﹰﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﹼﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﻭﺗﻮﺟﻬﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻛﻲ ﺗﺘﻮﻗﹼﻒ ﻫﺬﻩ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.

ﺭﺑﻂ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻨﻘﻮﺹ
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ -ﰲ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ -ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺘﻮﻓﲑ
ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻭﲟﺎ ﺃ ﹼﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﳛﻈﺮ
ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺧﺼﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻳﺤﺮﻡ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ .ﻭﲝﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ
"ﻏﻴﺤﻮﻥ" ﺍﲢﺎﺩ ﺍﺎﺭﻱ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻻ ﻳﺘﺰﻭﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ )ﳓﻮ 160,000
ﻧﺴﻤﺔ( ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﰲ ﻇﻞﹼ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﳌﻨﻈﹼﻢ
ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ،ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ
ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻜﻤـﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﺘﺪﻧﻲ ﺍﳉﻮﺩﺓ.

ﰲ ﻇ ﹼﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻳﻀﻄ ﺮ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ
ﱐ ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺑﺄﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻴﻮﺕ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﹰﺎ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮ ﹼ
ﱐ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ،ﺃﻭ ﺇﱃ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ
ﺟﲑﺍﻢ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﺎﻧﻮ ﹼ
ﺑﺼﻬﺎﺭﻳﺞ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﻴﺎﻩ .ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﲡﱯ ﺃﲦﺎﻧﺎ ﺑﺎﻫﻈﺔ ،ﺇﺫ ﺗﺘﺪﻓﹼﻖ

ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﻭﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ .ﺍﳌﻴﺎ ﻩ ﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳊﺎﻭﻳﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿ ﹰﺔ ﳌﺼﺎﺩﺭ
ﺗﻠﻮﺙ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﺪﺀًﺍ ﺑﺎﳉﺮﺍﺛﻴﻢ ﻭﺻﻮ ﹰﻻ ﺇﱃ ﺟﻴﻒ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ .ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ ﻭﺍﳉﺎﺭﻳﺔ
ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ )ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ،ﻭﻏﺴﻞ ﺍﻷﻭﺍﱐ ،ﻭﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ( ،ﻭﺑﺘﻔﺎﻗﻢ ﺧﻄﺮ
ﺗﻔﺸﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻠﻮﺛﻴﺔ .ﺗﺆﺩﻱ ﻛ ﹼﻞ ﻫﺬﻩ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺧﻄﲑ ﳊ ﻖ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﰲ
ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ.
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ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ،ﺗﺒﺎﺩﺭ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺇﱃ ﺳ ﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻐﻠﹼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺰﻭﺩ ﲨﻴﻊ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻈﹼﻤﺔ ،ﻟﻜ ﻦ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺍﳉﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻫﺰﻳﻞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﺘﺪﺍﻋﻴﺔ
ﺤ ﻲ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﳘﺎﻝ
ﺗﻌﺎﱐ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼ 
ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺳﻨﲔ ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﱂ ﺗﺮﺑﻂ ﹶﻗﻂﹼ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،
ﺤ ﻲ ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﻭﻻ ﺯﺍﻝ ﺳﻜﹼﺎﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺻﻴﺔ .ﰲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼ 
ﺍﻟ ِﻘﺪﻡ ،ﺃﻭ ﻻ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ .ﻭﲝﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺭﲰﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﻏﻴﺤﻮﻥ" ،ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﳓﻮ  70ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺎﺭﻱ .ﳜﻠﻖ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎ ﹸﻥ ﺍﳌﺘﻜﺮ ﺭ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﻭﻣﻴﺎﻩ
ﺤ ﻲ ﲟﺤﺎﺫﺍﺓ
ﺕ ﺻﺤﻴ ﹰﺔ ﺧﻄﲑﺓً؛ ﺇﺫ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﺗﺘﺪﻓﹼﻖ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼ 
ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺁﻓﺎ ٍ
ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﻌﺐ ﺍﻷﻭﻻﺩ .ﻋﻼﻭ ﹰﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﻀﺎ ﺭ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ
ﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﹼﺎﻥ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ،ﻻ ﲢﺮﻙ
ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼ 
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺳﺎﻛﻨﺎ ،ﻭﻻ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻮﻁ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺭﺳﻮﻡ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻭﺿﺮﺍﺋﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺪﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ،ﺗﺘﻠﻜﹼﺄ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ -ﻏﺎﻟﺒﺎ -ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﺤ ﻲ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ،ﺇﺫ ﻫﺪﻣﺖ ﻋﺪﺓ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼ 
ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺧﻼﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﺪﺍﺭ .ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺇﱃ ﺷﺮﻛﺔ "ﻏﻴﺤﻮﻥ"،
ﻂ ﺍﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﻡ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳐﻴﻢ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺷﻌﻔﺎﻁ ،ﻭﰲ "ﺭﺃﺱ ﲬﻴﺲ"
ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺑﺘﺼﻠﻴﺢ ﺧ ﹼ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
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ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ :ﻧﻘﺺ ﺧﻄﲑ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ
ﲦﹼﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﳊﺎ ﺩ ﰲ
ﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ،ﻟﻜ ﻦ
ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ .ﺗﻀﺎ ﻋ 
ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﱂ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻼﺋﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﱂ ﺗﺒ ﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﺮﻑ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺤﻮ  1,500ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﹼﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2010ﺇﱃ  1,900ﻏﺮﻓﺔ .ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﳊﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ،ﻻ ﻳﺘﻮﺟﻪ
ﺇﱃ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺳﻮﻯ ﳓﻮ ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﺳﻦ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻳﻌﺎﱐ ﻫﺆﻻﺀ -ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ -ﻣﻦ ﺍﻛﺘﻈﺎﻅ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ .ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ،ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺒﺎ ٍﻥ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ،ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ "ﺍﻟﻮﺭﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ" ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ .ﺗﻐﻠِﻖ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﺑﻮﺍﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻻﺩ .ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﲨﻌﻴﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻣﻊ ﳉﺎﻥ ﺍﻷﻫﺎﱄ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻳﻨﻘﺺ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1,500ﻏﺮﻓﺔ
ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ.ﻭﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ
ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﱃ ﺣﻮﺍﱄ
.%50

ﻳﻨﺠﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﳍﺆﻻﺀ ﺍﻷﻭﻻﺩ ،ﻟﻜﻦ ﲦﹼﺔ
ﱐ ﻣﻦ
ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻛﺜﲑﻭﻥ )ﳑﻦ ﳛ ﻖ ﳍﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﹼﺎ ﹼ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ( ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍ ُﻷﻃﹸﺮ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ،
ﻛﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﻀﻔﹼﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻲ
ﻼ .ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻳﺒ ﹶﻘﻮﻥ ﰲ
ﻼ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺛﻘﻴ ﹰ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﻋﺎﺋﻼﻢ ﺣِﻤ ﹰ
ﺑﻴﻮﻢ ،ﺇﺫ ﺗﺸﲑ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ  9,000ﻣﻦ

ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﰲ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﳓﻮ  %50ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ .ﻭﺑﻐﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻧﺸﲑ ﺃ ﹼﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ
ﻱ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﺒﻠﻎ  ،%7.4ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﺮﺏ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ) %11.8ﻭﺫﻟﻚ
ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ 
ﺖ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ( .ﺍﻟﺘﻤﺴ 
ﺍﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻷﻫﺎﱄ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻭﺑﻨﺎﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳋﺎﺻﺔ.
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ﻏﻴﺎﺏ ﹸﺃﻃﹸﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳉﻴﻞ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳌﺒﻜﹼﺮﺓ
ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﳓﻮ  15,000ﻃﻔﻞ ﰲ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻟﻜﻦ
 %90ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍ ُﻷﻃﹸﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﳘﹼـﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺒﻜﹼﺮ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﳕ ﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﺗﻜﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻻ
ﺴ ﻦ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳌﺒﻜﹼﺮﺓ،
ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﻮﻯ ﺇﻃﺎﺭﻳﻦ ﺗﺮﺑﻮﻳﲔ ﻟ ِ
ﻭﻳﺴﺘﻘﺒﻼﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  55ﻃﺎﻟﺒﺎ .ﳓﻮ  1,400ﻃﻔﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﱯ ﺃﻗﺴﺎﻃﹰﺎ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ.
ﻳﻨﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ) ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﹼﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ
ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﳎﺎﻧﻴﺎ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ( ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،1999ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﺪﺭﳚﻲ ،ﺣﻴﺚ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺣ ِﻈ ﻲ ﺑﻪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﺃﺩﱏ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃ ﹼﻥ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ  ،ﺗﻘﺮﺭ
ﱐ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺳ ﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ .ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﻲ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﹼﺎ ﹼ
ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺗ ﺪﺭﺝ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
ﺗﻌﻤﻞ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻣﻨﻈﹼﻤﺎﺕ ﻭﻧﺎﺷﻄﲔ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﱄ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﰲ
ﺳﺒﻴﻞ ﲢﺼﻴﻞ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﹸﺃﻃﹸﺮ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺳ ﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﰲ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .ﺇﱃ ﺍﻵﻥ ،ﺗﺮﻓﺾ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ.

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻗﺪ ﺧﻠﻖ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺃﻥﹼ  %68.8ﻣﻦ ا ,B+ت ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﻘﺒﻊ ﲢﺖ ﺧﻂﹼ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛ ﹼﻞ ﺫﻟﻚ،
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ﺗﻌﺎﰿ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  %22ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .ﺗﻮﻗﱡﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﳛﺔ
ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻈﻬِﺮ ﺃ ﹼﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺿﺂﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ،ﻭﻣﻦ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ -ﻣﻘﺎﺭﻧ ﹰﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .-ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇ ﹼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻻﻴﺎﺭ.
ﻋﺪﺩ ﺍﳌِﻼﻛﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﻗ ﹼﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣِﻼﻛﺎﺕ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺃ ﹼﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﺭﺻِﺪ ﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌِﻼﻛﺎﺕ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ  ،49.1ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﺻﺪ ﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  85.1ﻣﻼﻛﹰﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﺪﻝ.
ﲝﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ  ،2007ﻗﺎﻡ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﲟﻌﺎﳉﺔ  111ﺃﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
 190ﺃﺳﺮﺓ ﻋﺎﳉﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺼﻒ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ) 3ﻣﻘﺎﺑﻞ  .(6ﻗﻠﹼﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺗﻘﻠﱢﺺ ﻣﺘﺎﺣﻴ ﹶﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻜﹼﺎﻥ ،ﻭﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﹶﺓ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳊﺠﻢ ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ.
ﺗﻮﺟﻬﺖ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺇﱃ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺇﱃ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﺑﻄﻠﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ
ﻒ  12ﻣِﻼﻛﹰﺎ
ﻣِﻼﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﺃﺿﻴ 
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ،ﻭﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﻐﻴﲑﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ.

ﺇﳘﺎﻝ ﺧﻄﲑ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﱪﺯ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺃﻛﻮﺍ ﻡ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﰲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻏﲑ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ .ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻛﻮﺍﻡ ﺗﻮﻟﹼﺪﺕ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﳋﻄﲑ ﰲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﻭﳑﺮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﺓ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺆﺱ ،ﳑﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈﳊﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ
ﻭﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ .ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ .ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻹﳘﺎﻝ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ
ﱐ
ﺃ ﹼﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺮﲨﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ ﻣﻴﺪﺍ ﹼ
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ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺃ ﹼﻥ  13ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻘﻂ )ﻣﻦ ﺑﲔ  (91ﻛﹸﺘﺒﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ ﺍﻟﻌﱪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺴﻊ
ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﲟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﻧﻮﻧﺎ .ﺗﻮﺟﻬﺖ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻛﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻮﺿﻊ .ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺆ ﺧﺮﺍ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺇ ﹼﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﱂ ﺗﻨﻔﹼﺬ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ.
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ،ﺇﺫ ﺗﻘﻮﻡ ﺳﺒﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺑﺮﻳﺪ ﲞﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ
 250,000ﻧﺴﻤﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ ﻭﺣﺪﺓ ﲣﺪﻡ  500,000ﻧﺴﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻻ
ﻏﺮﺍﺑﺔ ،ﺇﺫﹰﺍ ،ﰲ ﺃﻥﹼ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﶈﺪﺩ ،ﺃﻭ ﰲ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺑﺘﺎﺗﺎ.
ﺗﻮﺟﻬﺖ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﺍﻷﺧ ﲑﻳﻦ ،ﺑِﺎﺳﻢ ﳑﺜﹼﻠﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺇﱃ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﻣﻄﺎﻟِﺒ ﹰﺔ ﺇﻳﺎﳘﺎ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱪﻳﺪ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺷﺒﻪ
ﻣﻌﺪﻭﻡ.

ﻋﻨﻒ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﳎﻬﻮ ﹰﻻ ﻭﻏﺎﻣﻀﺎ .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺴﻤﺢ
ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ ﻭﻋﻨﻒ ،ﻭﻋﻠﻰ ﳓ ٍﻮ
ﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲤﺎﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﳐﺎِﻟ ٍ
ﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺎﺭﺳﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﰲ
ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺍ 
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ -ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﺷﺮﻃﻴﻮ ﺣﺮﺱ ﺍﳊﺪﻭﺩ .-ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﱵ
ﺗﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﲔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﺗﻐﻠﹶﻖ -ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ -ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﺃﻭ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎ ﻡ .ﺗﻮﺟﻬﺖ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ
ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ "ﺑﺘﺴﻴﻠﻢ" ﻭ"ﻳﺶ ﺩﻳﻦ" ﺇﱃ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ،ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺘﺢ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳋﻄﲑ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ .ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ -ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ -ﺑﺎﺳﻢ ﺃﺣﺪ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﲔ
ﻱ ﲢﺮﺵ .ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻮﻥ ﺑﺴﺤﺐ
ﻱ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺃ 
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ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺭﺷﻮﺍ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﳌﺴﻴﻞ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻜﺴﺮ ﻳﺪﻩ ،ﻭﻭﺍﺻﻠﻮﺍ ﺭﻛﻠﻪ ﻭﺿﺮﺑﻪ
ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻜﺒﻴﻠﻪ.
ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺮﺏ ﰲ ﻏﺰﺓ ،ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺗﺰﺍﻳ ﺪ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺧﻄﲑﺓ ﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ .ﻭﲝﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺮﺏ ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ .ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﳘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ
ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺸﺒﻮﻫﲔ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ِﺓ ﻋﻦ ﺃﻋﲔ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﺗﺴﻤﺢ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﳓ ٍﻮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲣﻴﻞ ﺣﺼﻮﻟﹸﻪ ﰲ ﺃﻱ
ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻜﺜﲑ
ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﹼﻤﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﱃ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺬﺭﺍﺋﻊ ﺃﹶﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺩﺭﺍﻳ ﹶﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺑﻜﻨﻬﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ .ﺗﻮﺟﻬﺖ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺇﱃ

ﺷﺮﻃﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﻣﻄﺎﻟِﺒ ﹰﺔ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﺍﳌﻨﻈﹼﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﹼﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﱐ ﺃﻧﻬﺎ
ﻏﲑ ﻣﺘﻮﺭﻃﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﻛ ﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳋﻄﲑ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳ ﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﹼﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺑﺮ
ﺃﺩﻯ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﻓﺼﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100,000ﻣﻦ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻄﻨﻮﻥ
ﰲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺧﻠﻒ ﺍﳉﺪﺍﺭ )ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﺯﺍﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﶈﻠﹼـﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪﺱ( ،ﻋﻦ
ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻴﺎﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ .ﻭﻣﻊ ﺇﻏﻼﻕ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟﺮﺍﻡ ،ﰲ ﺷﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2009ﺃﺻﺒﺢ ﺣﺎﺟﺰ
ﱄ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻣﺮﻛﺰﻫﺎ.
ﱄ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳌ ﻌ ﱪ ﺍﻟﻮﺣﻴ ﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﴰﺎ ﹼ
ﻋﻄﺎﺭﻭﺕ )ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ( ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﴰﺎ ﹼ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺎﺟ ﺰ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﺇﱃ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒـﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ
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ﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒ ﱠﻘﻮﺍ ﺧﻠﻒ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ .ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺎﺟﺰ ،ﺗﻘﺪﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳋﺪﻣﺎ 
ﻛﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻮﻃﲏ ،ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻃﺎﻟﱯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.ﻛ ﹼﻞ ﻫﺬﻩ ﻭﻟﹼﺪﺕ ﺿﻐﻮﻃﹰﺎ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﻭﻇﺮﻭﻓﹰﺎ ﻻ ﺗﻄﺎﻕ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻳﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺰ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﲑ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ،ﻭﻳﻀﻄﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﳍﻢ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﻭﻋﻮﺩﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ .ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ،ﺃﹸﻟﻐ ﻲ ﻣﺴﻠﻚ
ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺍﳊﺎﺟﺰ ،ﳑﺎ ﻳﺮﻏِﻢ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺑﺎﳊﺎﻓﻼﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺟﻞ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺳﲑﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ .ﻭﻫﻜﺬﺍ -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ -ﻳﻀﻄﺮ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺇﱃ
ﺍﻟﻨـﺰﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗ ِﻘﻠﹼﻬﻢ ﻭﻋﺒﻮﺭ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺳﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺪﺍﻣﻬﻢ .ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ،ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺇ ﹼﻻ
ﻟﺴﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻌﺒﻮﺭ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﲟﺮﻛﺒﺘﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻀﻄ ﺮ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﻣﻌﻪ ﺇﱃ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺳﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺪﺍﻣﻬﻢ
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺮﺿﻰ ﺃﻭ ﻣﺴﻨﲔ ﺃﻭ ﻧﺴﺎ ًﺀ ﺣﻮﺍﻣﻞ.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﳊﺎﺟﺰ ،ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻳﺸﺘﻜﻲ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻜﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺎﺭﺳﻪ ﺿﺪﻫﻢ ﺍﳉﻨﻮﺩ
ﺍﳌﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺟﺰ .ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺰ ،ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﳉﻨﻮﺩ ،ﻭﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻏﲑ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ،ﻭﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣ ِﺬﻟﹼﺔ .ﺗﻘﻮﻡ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻭﳏﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ.
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ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﰲ ﺳﻄﻮﺭ
ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻧﻴﻒ ،ﺗﻨﺎﺿﻞ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺣ ﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ،
ﻭﺍﳊ ﻖ ﰲ ﺍﳌﺄﻭﻯ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤـﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊ ﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﶈﺘﻠﹼﺔ ،ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ،ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺍﻟﻜﺜﲑ .ﻭﻛ ﹼﻞ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﻥ ﻧﺘﻤﻜﹼﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻩ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ،ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﳛﺘﺮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳛﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ،ﻭﳛﻤﻴﻨﺎ .ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﹼﻤﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﹼﺔ ﻭﻏﲑ ﺣﺰﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺒـﺮﻋﺎﺕ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ .ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺘﻬﺎ -ﰲ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ -ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﹼﻠﺔ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ،ﻭﻻ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﳓﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ -ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﳉﻬﻮﺩ -ﰲ ﻭﺳﻌﻨﺎ ﲡﺬﻳﺮ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠ ﻲ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﻛﻲ ﻧﺘﻤﻜﹼﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪ ﹰﻻ ﻭﺇﻧﺼﺎﻓﹰﺎ .ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ -ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ .ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ
ﱐ  ، mail@acri.org.ilﺃﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﻗﻢ02-6521218 :
ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭ ﹼ

ﺷﻜﺮﻧﺎ
ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﹼﻔﺎﺕ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﻣﻮﻇﹼﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪﻭﺍ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ،ﻭﻗﺮﺃﻭﺍ ،ﻭﻗﺪﻣﻮﺍ
ﻣﻼﺣﻈﺎﻢ ﺍﳌﻬﻤﺔ .ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﲔ ﻭﺍﳌﻤﻮﻟﲔ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﻭﻣﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎﻃﻨﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻧﻮﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﺰﻣﻼﺋﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﻫﻢ :ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺍﳉﺪﻳﺪ؛ ﲨﻌﻴﺔ ﺇﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﺑﺰﺧﻮﺕ – ﺍﳌﺮﻛﺰ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﶈﺪﻭﺩﻳﺎﺕ؛ ﲟﻜﻮﻡ-
ﳐﻄﻄﲔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ؛ ﺑﻴﺘﺴﻴﻠﻢ؛ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ؛ ﳘﻮﻛﻴﺪ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ؛
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ؛ ﳉﺎﻥ ﺍﻷﻫﺎﱄ ﰲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ؛ ﻳﺪﻳﺪ – ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ
ﺍﺘﻤﻊ؛ ﻳﺶ ﺩﻳﻦ؛ "ﻫﻜﻴﺸﺖ ﳘﺰﺭﺍﺣﻴﺖ"؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﲑﻓﺎ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ "ﻋﲑ ﻋﻤﻴﻢ"؛
ﺣﺎﲬﻮﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
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The State of Human Rights
in East Jerusalem: Facts and Figures
East Jerusalem in Numbers
Number of residents: Approximately 260,522 (34% of the Jerusalem population)
[December 2007 data]
Families under the poverty line: 66.8% (as opposed to 23.3% of Jerusalem's
Jewish families) [2007 data]
Children under the poverty line: 74% of the Arab children in the city (as
opposed to 47.7% of the city's Jewish children) [2007 data]
Expropriated land: Since annexing East Jerusalem, the Israeli government has
expropriated 24,500 dunams (over a third of the area), which were privately owned
by Arabs.
Construction: By the end of 2007, 50,197 housing units for the Jewish population
had been built on the expropriated land; no housing units had been built for the
Palestinian population on the expropriated land.
Home demolitions: Since the start of 2009, 21 East Jerusalem homes have been
demolished by the Jerusalem Municipality.
Sewage line shortage: 70 kilometers of main sewage lines are lacking.
Lack of water connections: Approximately 160,000 Palestinian residents have no
suitable and legal connection to the water network.
Shortage of school classrooms: There is a shortage of 1,500 classrooms.
School dropout rate: Currently stands at approximately 50%.
Number of children who don't attend school: 9,000

Background: Annexation of East Jerusalem and its
Residents
Jerusalem is Israel's largest city, in area and population. Approximately 10% of
Israel's residents live in Jerusalem. In June 1967, in breach of international law,
Israel annexed territory in and around Jerusalem that it had conquered in the Six
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Day War, an area now referred to as East Jerusalem. By doing so, it added
approximately 70,500 dunams to the previous 38,000 dunams of land that falls
under the jurisdiction of the Jerusalem Municipality. Following their annexation,
these areas became subject to Israeli governance, law, and jurisdiction.
The annexation brought some 66,000 Palestinian Arabs living in the newly
controlled territory within the city limits, and they constituted, at the time, 24% of
Jerusalem's population. According to Central Bureau of Statistics [CBS] data, the
East Jerusalem population has quadrupled since 1967: At the end of 2007,
Palestinians living in East Jerusalem constituted an estimated 34% of the total
Jerusalem population of 747,621.
For generations, Jerusalem was the urban hub for services, trade, and culture in the
West Bank. The recently constructed Separation Barrier completely severed
Jerusalem from the surrounding area, and the impact on the economy and culture
of East Jerusalem residents has been severe.

Population Profile: Young and Poor
49% of East Jerusalem residents are minors. The median age of Jerusalem's
Palestinian population in 2007, according to CBS data, was 19.3 years old.
The Palestinian population of East Jerusalem lives in dire poverty. CBS data
published in 2007 indicate that 66.8% of Palestinian families in Jerusalem (as
opposed to 23.3% of the city's Jewish families) live below the poverty line. The
incidence of poverty among Palestinian residents of Jerusalem is also considerably
higher than the rate of 51.4% among the Arab population in Israel proper. The
poverty statistics for children are even more grave: 74% of Palestinian children in
East Jerusalem are beneath the poverty line, as opposed to 47.7% of the city's
Jewish children. Over 94,000 children in East Jerusalem live in a perpetual state of
poverty.
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The Neglect of the Authorities and its Impact
According to International Humanitarian Law, as long as Israel remains in control
of East Jerusalem, it is responsible for their welfare and obliged to respect their
human rights. Under Israeli law, in fact, these permanent residents are entitled to
the same services and rights granted to Israeli citizens. Nevertheless, since 1967 the
Israeli government has not budgeted resources for strengthening and developing
East Jerusalem—resources that are essential for meeting the physical needs of the
area and the needs of the population at its natural growth rate. Israel’s policy for the
past four decades has taken concrete form as discrimination in planning and
construction, expropriation of land, and minimal investment in physical
infrastructure and government and municipal services. As a result, East Jerusalem
residents suffer severe distress, and their conditions are worsening.
Discrimination in planning and building, expropriation of lands, and minimal
investment in physical infrastructure and government and municipal services—
these are concrete expressions of an Israeli policy designed to secure a Jewish
majority in Jerusalem and push Palestinian residents outside the city's borders.

Life in East Jerusalem can be described as a continuing cycle of neglect,
discrimination, poverty, and shortages. These, compounded by construction of the
Separation Barrier cutting Jerusalem off from the West Bank, have led to the social
and economic collapse of this part of the city. A large majority of East Jerusalem
residents do not receive, and cannot afford to buy, the most basic services. The
primary victims are the vulnerable populations: the aged, the disabled, and children.
The chronic state of poverty has also had serious social ramifications, such as
damage to family relationships; an increase in the rate of family violence; a decline
in the functioning of children, reflected in high rates of school dropout and early
entrance into the job market; crime; drug use; and health and nutritional problems.
The only logical explanation for this discrimination is that it is a deliberate effort by
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government authorities to push Palestinian residents of Jerusalem outside the city's
borders as a means of maintaining a Jewish majority over the long term.

The Civil Status of East Jerusalem Residents
Following the Six Day War and the Israeli annexation, East Jerusalem residents
were given the civil status of "permanent residents" of Israel. As such, the primary
right they were granted was the right to live and work in Israel without the need for
special permits. Permanent residents are also entitled to social rights according to
the National Insurance Law, health insurance, and the right to vote in municipal
(but not national) elections. Permanent residency status, unlike citizenship, is
passed on to the children of residents only under certain conditions. A permanent
resident who marries someone who is neither a permanent resident nor a citizen of
Israel must apply for family unification on behalf of his or her spouse. In reality,
Israel treats the residents of East Jerusalem as foreigners whose status can be
revoked as a matter of course. These residents are forced to repeatedly prove their
permanent residency status in the city to the Ministry of the Interior and the
National Insurance Institute, which conduct investigations and inquiries designed
to gather evidence for annulling this status. Residency status is sometimes revoked
arbitrarily, with no opportunity for appeal, and with no notification to the resident,
who learns of the action only when applying for services. The Ministry of Interior
office in East Jerusalem, which serves only East Jerusalem residents, is notorious
for its substandard service. Its workload is overwhelming, and requests linger in
files for months, even years, before being officially handled. Residents are forced to
wait in long lines (even after the move to new facilities), and those lucky enough to
enter the office are sometimes turned away without receiving any services. For
basic services such as arranging and registering the status of children, residents
must pay fees of hundreds of shekels and present a multitude of documents. Many
applicants for services are forced to hire attorneys for assistance or, against their
will, turn to the courts for a ruling on their requests. ACRI works to remove
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bureaucratic obstacles and make Ministry of Interior services more accessible to
East Jerusalem residents.
Israel treats the residents of East Jerusalem as foreigners whose status can be
revoked as a matter of course. These residents are forced to repeatedly prove their
permanent residency status in the city.

Living just outside Jerusalem's municipal boundaries are many Palestinians who
have no residency status in Israel and whose lives, over the years, have been
centered in the West Bank. The Separation Barrier has broken their vital
connections with the West Bank and trapped them within the boundaries of
Jerusalem with no recognized status. In October 2007, the Israeli government
established a policy that denies permanent residency to these individuals and allows
them only temporary permits issued by the military authorities. The application
procedures for these permits are costly and mired in bureaucratic red tape. Those
who receive the permits are allowed to reside in their homes but are forbidden
from working or driving in Jerusalem, and they are not eligible for educational,
health, or social services. In essence, the Separation Barrier and the newly
established permits policy have created ghettos of severe and unrelenting distress,
populated by Palestinians who are foreign residents in their own homes. ACRI has
petitioned the High Court of Justice on behalf of Palestinians who are trapped in
Jerusalem by the Separation Barrier, demanding that the Israeli government take
action to ease their daily lives. The petition is still under deliberation, and until now
the only progress made has been the authorization of arrangements, which enable a
minimal level of routine life.

Discrimination in Planning and Construction
For decades, the legal possibility of issuing building permits for new construction in
East Jerusalem has been practically non-existent. The complex interplay of factors
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that has led to this situation includes the expropriation of land (most of which was
used to establish Jewish neighborhoods) and a lack of planning arrangements for
the remaining land. In the few neighborhoods where up-to-date planning
arrangements exist, the percentage of the land on which construction is permitted is
set at 25%-75%, compared to 75%-125% in West Jerusalem. Those wishing to
build in East Jerusalem face exhausting bureaucratic procedures and costly fees,
some of which are charged to Palestinian residents alone. Others are identical to
those required of West Jerusalem residents; however, given their economic distress,
most Palestinian residents are unable to afford them.
For decades, the legal possibility of issuing building permits for new construction in
East Jerusalem has been practically non-existent. The city's Outline Plan,
"Jerusalem 2000," perpetuates discriminatory policies.
The residents of Jerusalem's Jewish neighborhoods, on the other hand, enjoy widescale construction and enormous investment. The discrimination is clear, its
purpose to limit legal construction in the Palestinian areas and constrict the space
available for the development of Arab neighborhoods. The city's Outline Plan,
"Jerusalem 2000," approved in 2006 by Jerusalem’s Local Committee for Planning
and Building and soon to be presented for objections, perpetuates the
discriminatory policies by failing to provide adequate housing units, employment
sources, and infrastructure in East Jerusalem. The result of the discrimination in
planning is that most buildings in East Jerusalem were built (and continue to be
built) without permits. They are densely crowded, and their occupants live in
constant fear of home demolitions. The high rate of unauthorized building is
testament not to an unwillingness to comply with the law on the part of the
residents, but rather proves that the planning system fails to address (and has no
intention of addressing) the real needs of the Palestinian residents of East
Jerusalem.
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Despite the clear responsibility of the municipality and of the planning and building
authorities for creating this situation, the enforcement of planning and building
regulations, including home demolitions and imposition of fines, are also
implemented in a discriminatory manner. In 2008, while the East Jerusalem
phenomenon of building without permits decreased by 70%, there was a significant
rise in the number of demolitions orders executed, amounting to 32% more than
the previous year. In 2008, the Jerusalem Municipality demolished 85 structures in
East Jerusalem, and only 36 in West Jerusalem. In addition, since January 2009, the
municipality has issued 1,052 demolition orders to homes and structures in East
Jerusalem. With the official permission of Israel's Attorney-General, the
municipality has launched a new policy whereby heavy machinery used for illegal
construction is confiscated.
ACRI, together with Bimkom - Planners for Planning Rights, distributed
information for residents on the planning rights to which they are entitled, and
intervened with the authorities, demanding progress in East Jerusalem planning and
an end to home demolitions. ACRI is preparing to submit a principled petition to
the High Court of Justice challenging these policies.

Housing Units in 2003
Jerusalem*

2004

2005

2006

2007

West Jerusalem

95,140

96,457

97,639

98,605

99,416

Settlements in East 47,469
Jerusalem

48,344

48,781

49,184

50,197

Palestinians in East 34,509
35,410
36,107
36,575
37,557
Jerusalem
* Data from the Jerusalem Institute's analysis of data from the Assessment and
Collection Department of the Municipality
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Blatant Neglect in Service Provision and Infrastructure
One of the most prominent features of East Jerusalem is the piles of trash in the
streets and the numerous illegal garbage dumps—a necessary recourse because of
the chronic shortage of sanitation facilities. Roads are studded with potholes, and
the few sidewalks that exist are in serious disrepair and, as such, cause damage to
persons and property.
Public parks and other recreational facilities are a rare sight. Another example of
neglect is the fact that very few municipal forms are translated into Arabic. An
examination of 91 municipal forms and documents revealed that only 13 exist in
Arabic, and nine of these deal with property tax payments. For more than 18
months, ACRI has continuously intervened with the mayor's office demanding the
translation of municipal forms, a demand which was at last received a positive
response in April 2009, but has yet to be executed.

There exists blatant discrimination in sanitation, postal services, road and sidewalk
infrastructure, and public parks.
In East Jerusalem, the postal service barely functions; seven post facilities serve
over 250,000 residents, as opposed to more than 50 postal facilities serving the
500,000 residents of West Jerusalem. It is no wonder that mail sent there takes an
unreasonably long time to reach its destination, if it arrives at all. ACRI, on behalf
of East Jerusalem neighborhood representatives, has contacted Israel Post and the
Ministry of Communications over the last two and a half years to demand
improvement in postal services. Despite repeated assurances that action would be
taken, this is yet to happen.
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Dilapidated Sewage and Drainage Infrastructures
The infrastructure for sewage and drainage throughout East Jerusalem has suffered
from many years of neglect. Some neighborhoods that have no connection to the
municipal sewage system still make use of cesspits. In other neighborhoods, the
municipal sewage system is antiquated or poorly maintained. According to official
estimates by Gihon, the independent corporation responsible for Jerusalem's water,
sewage, and drainage system, East Jerusalem currently lacks seventy kilometers of
sewage lines. Sewer water sometimes flows close to homes and children's play areas,
and severe weather exacerbates the already unfavorable conditions and further
endangers the health of residents. Despite repeated complaints by residents, there
has, to date, been no evidence of any repairs or improvements. Installation of
sewage and drainage lines is contingent on the payment of high fees and
development taxes that residents cannot afford. However, even when residents are
willing and able to subsidize the cost of laying down these lines, the authorities
most often delay commencement of the work.
The Separation Barrier has also produced sewage problems. Several kilometers of
sewer lines were broken during the Barrier's construction. In response to ACRI's
requests, Gihon repaired the broken sewer lines at the Shuafat-Ras Hamis refugee
camp.

Lack of Connection to the Water Network
One direct outcome of discrimination in the field of planning between Jewish and
Palestinian neighborhoods is the lack of a fresh water supply—a vital resource for
human life. Since Israel’s Planning and Building Law prohibits the connection of
unauthorized buildings to the municipal water network, tens of thousands of East
Jerusalem residents suffer from the lack of a regular water supply. Based on
Gihon's estimates, over half the population, about 160,000 residents, have no legal
source of water. They are left no choice but to rig makeshift connections to water
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mains or to homes that are legally connected to the water network, or to suffice
with stored containers of fresh water. These temporary measures carry a heavy
price: the water pressure is weak and the supply irregular; stored water is exposed to
a range of pollutants, from bacteria that thrive in standing water to vermin and
dead birds and fowl. The lack of fresh water also reduces the hygiene level (since
showers, dish-washing, and house-cleaning become luxuries), creating ideal
conditions for the spread of infectious diseases. This situation severely undermines
the East Jerusalem residents’ rights to adequate living conditions, to dignity, and to
health. ACRI is currently promoting legislation aimed to overcome legal obstacles
and ensure that each East Jerusalem resident receives a regular supply of water.
Efforts by government officials to find a solution, however, have been minimal.

Education: A Critical Classroom Shortage
The most pressing of the many serious problems in education in East Jerusalem is
the shortage of classrooms. The population of the area has grown to more than
four times its size in 1967, but the educational system has not kept pace with the
changing needs, and very few new classrooms have been built. Today, there is a
shortage of 1,500 classrooms in East Jerusalem, and that number is estimated to
reach 1,900 by the year 2010. Because of the enormous lack of facilities, only half
of all school-age children are enrolled in municipal schools in Jerusalem, often in
crowded and unsafe conditions. To fill the gaps in the shortage of classrooms,
alternative facilities, not designed for educational purposes, are being used, and
“second shifts” in the existing classrooms have been organized to accommodate
more students. Tens of thousands of children are not accepted into the public
school system.
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Today, there is a shortage of 1,700 classrooms in East Jerusalem, and the school
dropout rate is estimated at 50%.
ACRI has been working with the East Jerusalem Parents Committees and, at all
times, represents children for whom no place has been found in the municipal
education system. While this work has proven effective in finding solutions for the
children represented, other children entitled to a free education by the State are
forced to find educational solutions outside the official framework, for instance in
private schools in Jerusalem or the West Bank. These alternatives impose a great
financial burden on their families. Many children remain at home: an estimated
9,000 children are not enrolled in any type of educational framework. According to
Jerusalem Municipality data, the post-elementary dropout rate in East Jerusalem is
50%. The corresponding dropout rate for Jerusalem's Jewish sector is 7.4%. In the
rest of the country, the highest dropout rate, as recorded by the Central Bureau of
Statistics (CBS), is 11.8%, in the community of Jisr a-Zarka.
ACRI submitted a petition with the High Court of Justice demanding
compensation for East Jerusalem parents who had been forced to pay costly private
school tuition fees, after not having found an available public school for their
children. The petition is still pending in court.

Lack of Pre-school Educational Facilities
Approximately 15,000 three- and four-year-old children live in East Jerusalem;
nearly 90% of them are not enrolled in any pre-school education facility. Despite
the importance of early education and its proven influence on child development,
the authorities charged with providing this service to East Jerusalem have made
little effort to do so. There are only two municipal preschools in East Jerusalem,
with a combined enrollment of 55 children. Another 1,900 children attend a few
dozen private facilities, with relative high annual tuition.
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The amendment to the Compulsory Education Law granting governmentsponsored education to three- and four-year-old children has not yet been
implemented in East Jerusalem. 90% of these children are not enrolled in any preschool education facility.
The reason for this disturbing situation is that the amendment to the Compulsory
Education Law granting government-sponsored education to three- and four-yearold children has not yet been applied to East Jerusalem. The amendment has been
implemented gradually since 1999. By law, the first recipients of the free preschool
education guaranteed by the legislation were to be children from the lowest
socioeconomic communities and neighborhoods. Despite the fact that the
neighborhoods of East Jerusalem are the poorest in the city, only West Jerusalem
neighborhoods were selected for the establishment of free educational facilities for
three- and four-year-olds—and the large majority of these areas are rated higher
than those in East Jerusalem. At present, the Education Ministry is refusing to deal
with the matter.

Deficient Welfare Services
Despite the fact that neglect by the authorities has led to severe social problems in
East Jerusalem, and the fact that 68.8% of the families in East Jerusalem live under
the poverty line, only 22% of the population there receives social services. The
Jerusalem Municipality and Ministry of Welfare and Social Services might be
expected, given the figures, to single out East Jerusalem residents for special
attention. However, the East Jerusalem welfare system also suffers from underfunding and ongoing discrimination compared with the western part of the city.
The system, essentially, is on the verge of collapse.
The East Jerusalem welfare system suffers from under-funding and ongoing
discrimination.
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Of all government welfare offices in the city, the East Jerusalem office has the
lowest number of welfare worker positions: only 49.1 such positions are allocated
to the East Jerusalem welfare office, as opposed to an average of 85.1 positions in
the West Jerusalem offices. According to data from the end of 2007, social workers
in West Jerusalem were each assigned an average of 111 households; their
counterparts in East Jerusalem each handled an average of 190 households. West
Jerusalem also has twice the number of welfare offices as East Jerusalem (six as
opposed to three). The small number of welfare offices makes it difficult for the
population of East Jerusalem to receive adequate welfare services.
ACRI has intervened before the Ministry of Welfare and Social Affairs and the
Jerusalem Municipality to demand an increase in the number of social worker
positions allocated to East Jerusalem. As a result, 12 additional social work
positions have been added to the welfare offices there. The additional posts,
however, are hardly sufficient to redress the shortage.

Police Brutality and Violation of Fundamental Rights
Human rights organizations receive countless complaints and testimonies of police
brutality in East Jerusalem, including severe harassment by the Border Patrol. In
many cases where local residents file complaints of violence with the police
department investigating police conduct, the charges are dropped, without proper
investigation and under the pretext of a lack of public interest. ACRI and partner
organizations B'Tselem and Yesh Din have intervened on behalf of several East
Jerusalem residents, demanding that the police open investigations into alleged acts
of brutal assault and violence. For instance, ACRI intervened on behalf of an East
Jerusalemite who was attacked near the Old City by a number of policemen, despite
not having shown the slightest sign of hostility or offense prior to the attack. The
policemen dragged him, squirted teargas in his face, broke his arm, and after
handcuffing the man kicked him and beat him with a baton.
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During Operation Cast Lead in the Gaza Strip, police conduct became more hostile
and violent attacks on residents became even more prevalent, raising serious
concern as to the infringement on freedom of speech and protest in East
Jerusalem. According to police records, more than 200 protesters were arrested in
East Jerusalem during the war, many of them minors. Some of those detained were
taken forcefully out of their homes in the middle of the night and were held in
custody for long hours.
In addition, a high number of Palestinian civil-society and human-rights
organizations that provide assistance and support to local residents of East
Jerusalem have been forced to shut down. Police claim this is done on the grounds
of security concerns, the details of which are left undisclosed to the organizations.
ACRI has urged Israel Police to refrain from closing down organizations that
provide vital aid to residents, and are clearly not involved in terror activity, as the
harm done to the rights of East Jerusalem residents by the closure of these
organizations is disproportionate.

Freedom of Movement and Harassment at Checkpoints
More than 100,000 East Jerusalem residents who live in neighborhoods on the east
side of the Separation Barrier (some in areas which are part of the Jerusalem
Municipality boundaries) have been disconnected from the city, which had always
been the center of their lives. In February 2009, A-Ram checkpoint was closed
down, leaving Atarot (Kalandia) Checkpoint as the only passageway linking
northern Jerusalem to the city's center. Residents of northern neighborhoods are
forced to cross this checkpoint every day, on their way to work, school, medical
treatments, etc. In addition, Palestinians from elsewhere in the West Bank who
hold entry permits use this checkpoint to enter Israel. Atarot Checkpoint also
provides East Jerusalemites on the other side of the Barrier with municipal and
urban services such as postal services, national insurance services , and employment
services.
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As a result of all this activity, the traffic and conditions at Atarot are unbearable.
Despite previous promises by the authorities, those passing Atarot suffer long
waiting periods, routinely waiting for one or two hours while crossing into
Jerusalem and upon leaving. Recently, the public transportation traffic lane at
Atarot was canceled, forcing passengers to get off buses and go on foot through
the checkpoint. Thus, students on their way to school need to leave their school
buses and walk through the checkpoint. In addition, only car owners are allowed
passage through the private vehicle lanes, while all other car passengers – including
the sick, elderly and pregnant – are required to step out and travel by foot.
In addition to these severe restrictions on freedom of movement, the humiliation
and the long waiting periods, those passing through Atarot complain frequently of
the verbal and physical abuse they suffer at the hands of forces manning the
checkpoint. Many complaints concern the conduct of private security company
employees stationed at Atarot. It is claimed that these employees intervene in the
soldiers' tasks, demonstrate unreasonable judgment concerning security check
procedures, and insult and humiliate passersby. ACRI represents residents whose
rights have been violated, and works to put a stop to these wrongdoings and see
those responsible are held to account.
In East Jerusalem, far from the eye of the public and the media, the authorities
allow themselves to behave toward residents in a manner that would be
inconceivable anywhere in Israel.
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ACRI's Mission Statement
Respect for human rights enables different people to live together, serves as the
basis for a healthy and stable democracy, and is the key for realizing the freedoms,
dignity, and equality to which all people are inherently entitled. In Israel, a country
embroiled in ongoing conflict, composed of many diverse groups, and lacking a
written constitution, the struggle to ensure human rights for all presents significant
and ever-changing challenges.
Since its establishment in 1972, the mandate of the Association for Civil Rights in
Israel (ACRI) has been to protect and promote human rights and civil liberties,
wherever they are violated by Israel or on its behalf. To this end, ACRI conducts
legal, educational, and public programs including precedent-setting litigation, a
public hotline, innovative educational workshops, advocacy, high-profile media and
internet campaigns, and much more. ACRI is the only organization that deals with
the entire spectrum of human rights issues in Israel and the Occupied Territories.
Thanks to our groundbreaking achievements we have earned the reputation as
Israel's leading human rights and social change organization. With your help, we
will continue to lead the struggle for a just and democratic society that respects the
human rights of all persons.

Thank You
To our colleagues at ACRI, for their assistance in the production of this report, as well as our yearround efforts to defend human rights in East Jerusalem. We are grateful for the devotion and
generosity of ACRI's friends, volunteers and donors, without whom none of this would be possible.
We wish to also thank our colleagues working to defend the human rights of East Jerusalem residents,
including: The New Israel Fund; Adam Teva V'Din - The Israel Union for Environmental Defense;
Bizchut - The Israel Human Rights Center for People with Disabilities; Bimkom – Planners for
Planning rights, B'Tselem; The Public Committee Against Torture in Israel; HaMoked - Center for the
Defence of the Individual; The Legal Clinic at Hebrew University's Law Department; The local
committees of East Jerusalem's neighborhoods; Yedid – The Association for Community
Empowerment; Yesh Din; The Community Action Center at Al-Quds University; The Al-Quds
Center for Social and Economic Rights; The Jerusalem Center for Legal Assistance and Human
Rights; The Minerva Center for Human Rights; Ir Amim; Shomrei Mishpat – Rabbis for Human
Rights.
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