״בצלם״ :במזרח י-ם מתבצע
כבר שנה וחצי טרנספר שקט
שלפלשתינאים
'משרד הפנים שולל את תושברתם של
פלשתינאים שעברו להתגורר בשטחים׳
מאתסמיסוקול
״במזרח ירושלים מתבצע זה כשנה וחצי טרנספר שקט של
התושבים הפלשתינאים״ ,נאמר בדו״ח שפרסמו אתמול ״בצ
לם״ והמוקד להגנת הפרט^ .באמצעות חוקינו תקנות ,פסקי
דין ותכסיסים מינהליים מגורשים אלפי אנשים מבתיהם .הם
נדרשים לעזוב את בתיהם ,לאבד את זכויותיהם הסוציאליות,
לנתק את הקשר עם משפחתם ולהתחיל את חייהם במקום
אחר״  -נטען בדו״ח ,שהוצג במסיבת עיתונאים בירושלים.
לדברי המחברים ,משרד הפניס החל במדיניותו החדשה של
שלילת תושבותם של תושבי מזרח י־ם על ידי אכיפת חוק
הכניסה לישראל המתייחם לתושבים אלה כאל מהגרים .מדי
ניות זו נעשית תוך הרחבה גורפת של הפרשנות שניתנה ע״י
ביהמ״ש העלית ,בניגוד לפרשנות בה נקט המשרד בעבר.
מחברי הדו״ח כותבים כי במשך  28שנים ,מאז 67׳ ,הכיר
משרד הפנים ״ח־״ פקטו״ בתושבותם של תושבי מזרח ירושלים
שעברו להתגורר בשטחים ,ותושבים ששהו בחו״ל תקופה אדר
כה ,כל זמן שדאגו לשוב לירושלים כדי לחדש את רשיונר
תיהם ממן .״ואילו כיום שולל משרד'הפנים את תושבותם של
אלה ומחיל מדיניות חדשה זו ,באופן רטרואקטיווי על מי שב־
תמימותם תכעו את חייהם בהתאם למדיניות הקודמת״ ,נכתב.

״עשרות אלפים חיים בחוסר ודאות״
המחברים מוחים על כך שמשרד הפנים מעולם לא הזהיר
תושבים ממזרח ירושלים המחזיקים תעודות זהות ישראליות
(כחולות) שעברו להתגורר בשטחים(כולל פרברי העיר ירוש
לים הסמוכים) כי הם מסכנים את מעמד התושבות שלהם ועלד
לים לאבד את תעודת הזהות .״בשל חוסר בהירות של מדיניות
חדשה זו״ ,טוענים מחברי הדו״ח ,״עשרות אלפים חיים בחוסר
ודאות לגבי מעמדם ולגבי עתידם בעיר״.
המחברים מוחים על כך שקיימת אפליה של תושבי הקבע
הפלשתינאים במזרח העיר לעומת תושבי_קבע אחרים שאינם
פלשתינאים העוברים לגור בהתנחלויות בשטחים ואז מעמדם
>
חמיותיהם נשמרים למרות שיצאו מחוץ לישראל .י
ממשרד הפנים נמסר כי ״תושבי מזרח העיר הם תושבי קבע
של ישראל שכל אחד מהם רשאי להתאזרח .תושבות קבע הינה
ענ ת של מציאות חיים ורישיון לישיבת הקבע נסמך על
מציאות של ישיבת קבע״

