
פרק שישי

קיום על קו התפר: הדור הצעיר 
הפלסטיני במזרח ירושלים

אני מחפש את הקונכייה שלי, והקונכייה שלי היא האזרחות 
הביטחון  את  הנורמליות,  את  מחפש  אני  הישראלית. 

האישי.1

פראס חאמד, מורה מהכפר צור באהר שבמזרח ירושלים

שלא תטעה: החיים שלנו כפלסטינים אולי טובים יותר היום 
לא  היא  כלכלה  אבל  הסורי,  העם  בני  של  החיים  מאשר 
היסטוריה  זהות,  לנו  הלאומי...יש  הכבוד  על  לוותר  סיבה 

ומולדת, ועל כל אלה לא נוותר.2

פואד אבו חאמד, פעיל חברתי מהכפר בית צפאפא
שבמזרח ירושלים

חשים  הצעיר,  הדור  בני  ובפרט  ירושלים,  במזרח  הפלסטינים 

כלל  שחווים  התרבותית  ההיברידיות  את  ביותר  העז  באופן 

הצעירים במערכת הפלסטינית. הוויית הפלסטינים בעיר משקפת 

הפלסטינים   1967 מאז  עמוקים.  ובלבול  בהירות  חוסר  מיסודה 

במזרח ירושלים זוכים אומנם למעמד של תושבי קבע בישראל, 

המדינה  ברחבי  לנוע  ישראליות,  זהות  תעודות  לשאת  זכאים 

וליהנות משירותיה )בעיקר קבלת ביטוח  ומחוץ לה, לעבוד בה 

 73 עמ'   ,)2015 אלבטרוס,  )סין:  החושך  להרי  מעבר  יערי,  אליעזר   .1
]להלן: יערי[.
שם, עמ' 53.  .2
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הם  אזרחים.3  מוגדרים  אינם  אולם  בריאות(,  וביטוח  לאומי 

המוניציפליות,  זכות הצבעה בבחירות, למעט הבחירות  משוללי 

שהרוב המוחלט של הערבים בעיר לא נוטלים בהן חלק )פחות 

אחוזים  משני  ופחות   ,2013 בבחירות  השתתפו  אחד  מאחוז 

מזרח  תושבי  רוב  של  פעילותם  ועוד -  זאת   4.)2018 בבחירות 

לאורך  קשורה  והפוליטי  החברתי  הכלכלי,  במישורים  ירושלים 

כל השנים מאז 1967 בזיקה הדוקה ליתר הגדה המערבית הרבה 

הערבי  בציבור  לרבות  ישראל,  במדינת  למתרחש  מאשר  יותר 

בה. הפלסטינים במזרח ירושלים נתונים אפוא בתלישות בין שני 

ומהצד  הפלסטינית,  חלק מהרשות  אינם  הם  אחד  מצד  עולמות: 

אם  בין  בישראל,  ההחלטות  קבלת  בתהליך  שותפים  לא  האחר 

במזרח  מהפלסטינים   85% הנסיבות.  מכורח  אם  ובין  מרצון 

אותה  את  רק  מכירים  ולפיכך   ,5 1967 לאחר  נולדו  ירושלים 

הוויית חיים חריגה ורוויית ניגודים.

המצב ההיברידי הפך מבלבל עוד יותר לאחר הקמת הרשות 

על  לשמור  המשיכו  ירושלים  במזרח  הפלסטינים  הפלסטינית. 

מעמדם כתושבי מדינת ישראל, אולם השתתפו בבחירות למועצה 

וב־2006(,  )ב־1996  הפלסטינית  ברשות  ולנשיאות  המחוקקת 

כיום חיים בשטח המוניציפלי של ירושלים 358 אלף פלסטינים, מהם   .3
על נתונייך  345,800 )96%( הם מוסלמים: מיכל קורח ומאיה חושן, 
ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2021 )ירושלים: מכון ירושלים 
למחקרי מדיניות, 2021(, עמ' 16 ]להלן: קורח וחושן 2021[. הציבור 
בישראל  המוסלמים  מכלל   21.2% מהווה  ירושלים  במזרח  המוסלמי 
האוכלוסייה  העיר:  תושבי  מכלל  ו־38.1%  איש(  מיליון   1.67(

המוסלמית בישראל.
מהמצביעים:  אחוז   1  - מהתושבים  אחוזים   40" הורודניצ'אנו,  מאיה   .4

הקולות הנעלמים של ירושלים״, אתר walla, 26 באוגוסט 2018.
ניר חסון, אורשלים - ישראלים ופלסטינים בירושלים 2017-1967   .5

)תל־אביב: הוצאת ידיעות אחרונות, 2017(, עמ' 115 ]להלן: חסון[.
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במהלכן נבחרו צירים מטעמם לפרלמנט הפלסטיני - הן משורות 

מזרח  תושבי  של  ההדוקה  הזיקה  החמאס.  משורות  והן  הפתח 

בתחום  בולט  ביטוי  לידי  באה  הפלסטינית  לרשות  ירושלים 

הערבים  הנוער  ובני  הילדים  מתחנכים  במסגרתו  אשר  החינוך, 

)הגם  הפלסטיני  החינוך  משרד  שמפיק  חינוך  ספרי  לפי  בעיר 
שאלה נתונים כל העת לפיקוח של ישראל(.6

עוד  האחרונים  העשורים  בשני  נוסף  האלה  היסוד  לבעיות 

אתגר בדמות העדר הנהגה פלסטינית במזרח ירושלים. ההנהגה 

הלאומי,  במישור  לבסס השפעה  וחתרה  בעיר  הוותיקה שפעלה 

מצויה בדעיכה מתמדת וכוחה הציבורי מצטמצם בהדרגה. פיצל 

מת  הזאת  הקבוצה  בקרב  ביותר  הבולטת  הדמות  אל־חוסייני, 

סרי  פרופסור  למשל  כמו  נציגיה,  יתר  של  והשפעתם  ב־2001, 

זיאד, או חברת הוועד הפועל של  זיאד אבו  נוסייבה, העיתונאי 

אש"ף לשעבר חנאן עשראוי, דעך במשך השנים. ישראל תורמת 

ההנהגות  על  משיתה  שהיא  ההגבלות  באמצעות  הזאת  למגמה 

הפוליטיות במזרח העיר: מוסדות שריכזו פעילות פוליטית נסגרו 

מאז ראשית האנתפאדה השנייה )בראשם האוריינט האוס(; צירי 

הפרלמנט והשרים מטעם החמאס נעצרו, ומרובם נשללה תעודת 

התושבות בעשור האחרון )למשל ציר הפרלמנט מוחמד אבו טיר, 

נעצרו  בעיר  הפתח  ראשי  ערפה(;  אבו  ח'אלד  או השר לשעבר 

מחוז  מושל  כיום  ע'ית',  עדנאן  )לדוגמה  ממושכות  לתקופות 

התנועתי -  המחוז  ראש  ובעבר  הפלסטינית  ברשות  ירושלים 

אקלים - של הפתח באזור ירושלים(; וכינוסים מטעם ארגונים 
פלסטין  לשחרור  העממית  החזית  הפתח,  ובמיוחד  פוליטיים, 

מפוזרים.  או  נאסרים  פלסטין,  לשחרור  הדמוקרטית  והחזית 

זאת  במסגרת   .2021 באוגוסט   13 הארץ,  ראו  הזה  בנושא  להרחבה   .6
התלמידים  בשיעור   160% של  עליה  חלה  האחרונות  בשנים  כי  דווח 

הערבים במזרח ירושלים הלומדים לפי תכנית הלימוד הישראלית.
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זהו רקע נוח להתפתחות אנרכיה ולצמיחת גורמי כוח קיצוניים. 

ועדים  כגון  מקומיות  הנהגות  למלא  מנסות  שנוצר  החלל  את 

גם  אך  בתי־ספר,  של  הורים  ועדי  מתנ"סים,  ראשי  שכונתיים, 

מנהיגים דתיים, ראשי חמולות וכנופיות עבריינים.

ירושלים  במזרח  הפלסטיני  הצעיר  של  עולמו  כאמור, 

זאת  המערבית.  בגדה  דורו  בני  יתר  של  מזה  יותר  מתחים  רווי 

החברה  עם  לו  שמתאפשר  והמוחשי  הישיר  המגע  בשל  בעיקר 

הישראלית. בהיותו בעל תעודת זהות ישראלית, הצעיר הפלסטיני 

לרחובות  נחשף  הוא  והמדינה.  העיר  ברחבי  נע  הירושלמי 

לתרבות  ולמועדונים,  לשווקים  הבילוי,  למקומות  ולקניונים, 

וכל זאת לא רק דרך הרשתות החברתיות   - ולמותגים  הצריכה 

ומסכי המחשב, כמו במקרה של רוב הצעירים הפלסטינים. ואולם 

היום,  במהלך  הישראליות  ואת  המערב  את  שחווה  צעיר  אותו 

חוזר בלילה לביתו הפרטי המהווה מבחינות רבות חלק אינטגרלי 

מהגדה המערבית. 

לכאורה, מצבו הכלכלי של הצעיר המזרח ירושלמי טוב יותר 

וזאת  עזה,  ברצועת  חומר  קל  המערבית,  בגדה  הצעיר  של  מזה 

למשק  ירושלים  מזרח  כלכלת  בין  ההדוקה  הזיקה  בשל  בעיקר 

הפלסטינים  בקרב  נרשם  הקורונה  משבר  ערב  כך,  הישראלי. 

בגדה  כ־18%  לעומת   ,7.2% של  אבטלה  אחוז  בירושלים 

במזרח  הצעירים  רוב  שעורכים  ההשוואה  ואולם,  המערבית.7 

ירושלים אינה לבני הדור הצעיר ברשות הפלסטינית, אלא לאלה 

שבחברה הערבית בישראל או אף במגזר היהודי במדינה. מתוך 

על  ב־2020  עמדה  ירושלים  במזרח  העבודה  בכוח  ההשתתפות  שם.   .7
78% בקרב הגברים )לעומת 74% בציבור היהודי( ו־23% בקרב הנשים 
)לעומת 81% בקרב הנשים היהודיות(, ראו: מיכל קורח ומאיה חושן, 
)ירושלים:   2020 שינוי  ומגמות  קיים  מצב  ירושלים:  נתונייך  על 

מכון ירושלים למחקרי מדיניות, 2020(, עמ' 65.
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ושל  תסכול  של  עמוקות  תחושות  מתפתחות  הזאת  ההשוואה 

את  ירושלמי  המזרח  לצעיר  ממחישה  הזאת  ההשוואה  קיפוח. 

אזרחיים  שירותים  פיתוח  לטובת  המשאבים  בהקצאת  הפערים 

של  קבועות  בעיות  ישנן  העיר  )במזרח  אזרחיות  ותשתיות 

אספקת מים, דרכים לא סלולות, מחסור בכיתות לימוד, ושטחי 

קבורה מוגבלים(, וכן ברמת העוני )שיעור העוני בקרב הערבים 

ניר  העיתונאי  הישראלי(.8  המדד  לפי   59% על  עומד  בירושלים 

חסון היטיב לתאר את מצבו הבסיסי של הפלסטיני תושב ירושלים 

באמירה ולפיה "לרחוב שבו הוא גר אין שם, ליד ביתו אין מדרכה, 

ובשכונה שלו אין מקומות חניה מוסדרים, גינות משחק, תאורה 

מתווסף  והאפלייה  הקיפוח  לתחושות  אשפה".9  פחי  מספיק  או 

חשש המקנן בקרב הציבור הערבי מפני מאמצי דחיקה מכוונים, 

וזאת על רקע הרחבת ההתיישבות היהודית במזרח העיר, לרבות 

בלב שטחים ערביים כגון שכונות שיח' ג'ראח וסילוואן.

בתוך  המצויים  באזורים  ניכר  ביותר  הקשה  האזרחי  המצב 

השטח המוניציפלי של ירושלים אך ממוקמים בצידה הפלסטיני 

וכפר  שועפאט  הפליטים  מחנה  ובראשם  הביטחון,  גדר  של 

מזרח  כ־360 אלף תושבי  כ־120 אלף מתוך  חיים  עקב, שבהם 

הנעדרת  למציאות  נקלעו  האלה  באזורים  הפלסטינים  ירושלים. 

ריבונות וסדר ציבורי. הן מנגנוני השלטון הישראליים והן אלה 

מה  האזורים,  באותם  מרותם  להשליט  מתקשים  הפלסטינים 

שגורם להפיכתם למוקדי אנרכיה ול"חממה" עבור גורמי פשע. 

הצעירים הפלסטינים במרחב הזה חיים במרחב שסוע במיוחד - 

בצידה  ברובם  עובדים  או  לומדים  אך  לגדר,  מעבר  גרים  הם 

השני. הם נושאים תעודות זהות כחולות, אולם חיים בהוויה שבה 

זאת לעומת 27% עוני בקרב הציבור היהודי בירושלים ו־47% בקרב   .8
כלל הציבור הערבי במדינה - קורח וחושן 2021, עמ' 39-34.

חסון, עמ' 91-90.  .9
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עירייה,  למשל  הישראלי,  השלטון  נציגי  של  נוכחות  כמעט  אין 

משרדי ממשלה ומשטרה. בתקופת משבר הקורונה נסקו האנרכיה 

והפשיעה באזורים האלה בצורה חדה במיוחד, דבר שהביא את 

ישראל פעמיים במהלך 2020 להסכים בצעד חריג לפריסה זמנית 

של כוחות הביטחון הפלסטיניים באותן שכונות כדי להשליט בהן 
סדר.10

במזרח  הפלסטיני  הצעיר  של  עולמו  את  שהופך  נוסף  יסוד 

ירושלים לטעּון במיוחד הוא המתח התמידי סביב הר הבית. המגע 

רוב  נחלת  אליו - שאינם  להגיע  והאפשרות  הישיר עם המתחם 

הפלסטינים - מעניקים לתושבי מזרח ירושלים, בפרט לבני הדור 

החוקרת  הקדושים".  המקומות  כ"מגני  שליחות  תחושת  הצעיר, 

הפלסטיני  הצעיר  הדור  אודות  במאמר  טענה  מכאוי  נג'לאא' 

במזרח ירושלים, כי לצד בעיות היסוד של עוני ואבטלה הרווחות 

בעיר  הפלסטינים  הצעירים  נתונים  הפלסטינית,  המערכת  בכלל 

בפני מאמץ עקירה ו"ייהוד" מתמשכים, ולפיכך חשים כי מוטלת 

על כתפיהם האחריות הלאומית ואף הכלל־אסלאמית של הגנה על 

המקומות הקדושים לאסלאם בעיר ובראשם מסגד אל־אקצא.11 

ירושלים  ממזרח  הצעירים  של  חלקם  כי  אפוא  מפליא  לא 

היה  ההבה  של  הראשונה  השנה  בחצי  הפיגועים  מבצעי  בין 

בין  פיגועים  שביצעו  צעירים  כ־250  מתוך  במיוחד.  גבוה 

קו  ירושלים.12  ממזרח  היו   20%  ,2016 למרס   2015 אוקטובר 

מילשטיין,  מיכאל  ראו:  האלה,  באזורים  למציאות  בנוגע  להרחבה   .10
ירושלים  במזרח  ההשפעה  על  הישראלי-פלסטיני  המאבק  "התגברות 
 (IPS) ואסטרטגיה  למדיניות  המכון  אתר  הקורונה״,  משבר  בצל 

באוניברסיטת רייכמן )www.idc.ac.il(, 5 במאי 2020. 
אל־שבאב  לדא  אל־אג'תמאעי  "אל־אע'תראב  מכאוי,  נג'לאא'   .11
 ,53-55 2014(, עמ'  )אביב   256 שא'ון פלסטיניה, מס'  אל־מקדסי״, 

62 ]להלן: מכאוי[.
הנתונים נאספו על־ידי המחבר ומפורטים בפרק הבא.  .12
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ואנשי  אזרחים  ובין  הצעירים  אותם  בין  והרחב  הישיר  המגע 

ל"נוח"  הפיגועים  ביצוע  את  הפך  הישראליים  הביטחון  כוחות 

על  שמגנים  מי  של  ייעוד  בתחושת  לווה  שכאמור  דבר  יותר, 

האתרים הקדושים לאסלאם. חלק מהצעירים המזרח־ירושלמים 

גיבורים במערכת הפלסטינית.  זכו למעמד של  שביצעו פיגועים 

הארגונים  על־ידי  שהופצו  מכרזות  נשקפו  שלהם  הדיוקנאות 

פציעתם  או  מותם  לאחר  חסות  עליהם  לקחו  שגם  הפוליטיים - 

ומעצרם - ו"הצוואות" שהותירו בדפי הפייסבוק הופצו באמצעי 

התקשורת וברשתות החברתיות והפכו מקור חיקוי עבור צעירים 

רבים נוספים. בין אלה היו למשל: פאדי עלון בן ה־19 משכונת 

אל־עיסאויה, שנהרג לאחר שביצע פיגוע דקירה בירושלים ב־4 

ברשתות  הפיץ  אותן  שלו  הדוגמנות  )תמונות   2015 באוקטובר 

הפלסטינים(;  הצעירים  בקרב  לפופולריות  הפכו  החברתיות 

שלושה   2015 באוקטובר  שרצחו  ע'אנם  ובלאל  עליאן  בהאא' 

ישראלים בשכונת ארמון הנציב בירושלים; אחמד מנאצרה, נער 

בן 13 מבית חנינא שביצע יחד עם בן דודו בן ה־17 פיגוע דקירה 

בשכונת פסגת זאב בירושלים באוקטובר 2015, ובמהלכו נפצע 

מנאצרה  באירוע;  נהרג  חסן  דודו  )בן  הביטחון  כוחות  על־ידי 

זוכר" - שאותו  - "אינני  מש בתד'כר  התפרסם בזכות המשפט 

קרא בבכי במהלך חקירתו במשטרה שצילומיה הופצו ברשתות 

החברתיות(;13 בנות הדודות הדיל עואד )14( ונרהאן עואד )16( 

ממחנה הפליטים קלנדיא, שביצעו בנובמבר 2015 פיגוע דקירה 

על־ידי  ונהרגה  נורתה  )הדיל  בירושלים  מספריים  באמצעות 

ומצבאח אבו צביח, פעיל בחמאס שהיה חבר בארגון  מאבטח(; 

הֻמראבטון בהר הבית, וביצע באוקטובר 2016 פיגוע בירושלים 

במהלכו נרצחו שני ישראלים )אבו צביח נודע בכינוי "האריה של 

ב־12  אל־אחתלאל  עאקבה  מנאצרה...טפל  "אחמד  הזה:  בהקשר  ראו   .13
עאמאן סג'לאן", www.aljazeera.net, 7 בנובמבר 2016. 
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אל־אקצא" - אסד אל־אקצא(.14 שיטוט בעולם הווירטואלי, אך 

גם ברחובות של מזרח ירושלים, מעלה כי זכר מבצעי הפיגועים 

את  המעטרות  כרזות  אמצעים:  במגוון  השנים  במהלך  הונצח 

פעילויות  וכן  לזכרם,  שהוקמו  פייסבוק  דפי  הציבורי,  המרחב 

נוער, ספורט וצדקה, שבמהלכן מועלים על נס המעשים שביצעו. 

במזרח  הפלסטיני  הנוער  למעורבות  יותר  מאוחר  ביטוי 

אנתפאדת  לכינוי  שזכה  במה  גולם  אלימות  באירועי  ירושלים 

נגד  מהעיר  ערבים  צעירים  של  התנכלויות  גל   - הטיק־טוק 
תושבים יהודים, לרוב חרדים, אשר תיעודן באמצעות סרטונים 

בחלקם  בוצעו  האירועים  החברתיות.  ברשתות  לוויראלי  הפך 

שגאתה  המתיחות  רקע  על   2021 רמדאן  חודש  במהלך  הגדול 

בעיר בפרט ובזירה הפלסטינית בכלל, ואשר עמדה ברקע לפרוץ 

ההתנכלויות  אותן  השנה.  אותה  במאי  החומות"  "שומר  מבצע 

ירושלים  מזרח  צעירי  של  הרחבה  מעורבותם  את  המחישו 

באירועי אלימות על רקע לאומני, אך גם את משקלה של הרשת 

בעידודה של אותה אלימות, בעיקר באמצעות הפצת תיעוד עצמי 

אשר שימש דגם חיקוי עבור בני נוער רבים.15 

דור  ירושלים  במזרח  גם  הפלסטינית,  המערכת  ביתר  כמו 

ההורים מפגין השתאות וחוסר הבנה כלפי הדור הצעיר, לצד דאגה 

נוכח ההתרסה שהוא מגלם. סימני השאלה המלווים את  עמוקה 

מבטם של ההורים כלפי בני הדור הצעיר התחדדו בעקבות ריבוי 

המזרח־ירושלמים.  הצעירים  על־ידי  שבוצעו  היחידים  פיגועי 

עבד אל־כרים אל־לאפי, תושב בית צפאפא ששימש משך שנים 

רבות כיו"ר ועד ההורים המרכזי של התלמידים הערבים במזרח 

ואל־אקצא  אל־קדס  צביח...אסד  אבו  "מצבאח  הזה:  בהקשר  ראו   .14
שהידאן״, www.aljazeera.net, 9 באוקטובר 2016.

להרחבה בנושא ראו: נדאל מנצור, "אנתפאדת ג'יל אל־"תיכ תוכ" דד   .15
אסראא'יל״, ערוץ אל־חרה, 20 במאי 2021. 
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ירושלים, סיכם את התחושה הזאת במילים: "הם לא מקשיבים 

לא  אחד,  לאף  כבוד  יותר  שומרים  לא  הם   ]...[ אחד  לאף  כבר 

טענה  מכאוי  נג'לאא'  החוקרת  אחד".16  לאף  לאבא,  לא  למורה, 

הפלסטינים  הצעירים  שמפגינים  הניכור  כי  ההקשר,  באותו 

במזרח ירושלים כלפי הסדר החברתי נובע במידה רבה מהמאמץ 

הישראלי השיטתי להחליש את מקורות הסמכות בקרב הציבור 
הפלסטיני בעיר.17

הלאומיים,  היעדים  למימוש  מהאפשרות  הייאוש  רקע  על 

ויותר  יותר  כיום  בוחנים  עצמאית,  מדינה  כינון  ובראשם 

האחת  המדינה  רעיון  את  הצעיר,  הדור  בני  במיוחד  פלסטינים, 

)אל־דולה אל־ואחדה( - ישות משותפת לכלל היהודים והערבים 

ביטוי  מוצאת  הזאת  הנטייה  התיכון.  לים  הירדן  נהר  בין  החיים 

שלאותם  מכיוון  בירושלים.  הפלסטינים  הצעירים  בקרב  ייחודי 

הפלסטינים יש כבר מעמד של תושבי המדינה, מתחזק בקרב חלק 

גדול מהם הרצון להתאזרח באופן מלא. ואכן, בשנים האחרונות 

ניכרה עלייה חדה בשיעור מבקשי האזרחות, אולם מנגד צומצם 

בישראל.18  הפנים  משרד  על־ידי  לכך  שניתנים  ההיתרים  היקף 

קהל  לדעת  הפלסטיני  למרכז  משותף  סקר  נערך   2018 בינואר 

(PCPO – The Palestinian Center for Public Opinion) בראשותו 
באוניברסיטה  בין־לאומיים  ליחסים  והמכון  כוכלי  נביל  של 

עלה  מהסקר  ירושלים.  ממזרח  פלסטינים   612 שכלל  העברית, 

ירושלים איבדו אמון במבוגרים, בחיים  נוי, "הצעירים במזרח  אורלי   .16
ובשלום", www.mekomit.co.il, 14 באוקטובר 2015. 

מכאוי, עמ' 55-54.   .17
ניר חסון, "1,200 תושבי מזרח ירושלים קיבלו אזרחות בשנה שעברה,   .18
"זינוק  הורודניצ'אנו,  מאיה   ;2020 בינואר   13 הארץ,  מ־67'״,  שיא 
במספר  ירידה  ירושלים,  מזרח  תושבי  של  אזרחות  לקבלת  בבקשה 

האישורים״, אתר walla, 6 בינואר 2021.
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שלטון  תחת  ולחיות  להמשיך  רצון  הביעו  מהנשאלים   58% כי 

ישראלי, לעומת 13% שהתנגדו לרעיון. רוב התומכים ברעיון היו 

צעירים, משכילים ובעלי הכנסה גבוהה. כ־97% הביעו התנגדות 

לסיפוח רשמי ומלא לישראל, אך שיעור דומה של נשאלים גם 

העיר  בתוך  התנועה  הסדרת  ללא   1967 לקווי  לחזרה  התנגד 

קודם  מחקר  ממצאי  חיזק  הסקר  המערבית.19  הגדה  ובין  ובינה 

של מכון PCPO שנערך בקיץ 2015 בשיתוף עם מכון וושינגטון 

(The Washington Institute for Near East Policy(, וממנו עלה 
אזרחות  בקבלת  עניין  הביעו  בירושלים  מהפלסטינים   52% כי 

אזרחות  שהעדיפו   42% לעומת  זכויות,  שוויון  עם  ישראלית 

בקבלת  התומכים  שיעור  ב־2010  שנערך  )בסקר  פלסטינית 
אזרחות ישראלית עמד על כ־30%(.20

הפלסטינים במזרח ירושלים שרויים אפוא במשבר רב־ממדי 

ישראל  בין  המדיני  המשבר  של  הרחב  הרקע  על  המתפתח 

והפלסטינים, לצד ההקשר המקומי של הקיפוח המתמשך והחשש 

משינוי הסטטוס־קוו בהר הבית. מצבם האזרחי־כלכלי - מתוקף 

היותם תושבי ישראל - טוב לכאורה בהשוואה ליתר הפלסטינים 

בזירת "הפנים". ואולם בכך נטוע פוטנציאל נפיצות רב עוצמה: 

יותר  עזות  שאיפות  נוצרות  במזרח־ירושלים  הצעירים  בקרב 

בהדרגה  מתבדות  אלה  אולם  עצמי,  ולמימוש  מצבם  לשיפור 

והופכות לאכזבה מרה - דבר שעלול להניח יסודות להתפרצויות 

עתידיות.

הארץ, 14 בפברואר 2018.   .19
חדשות ערוץ 2, 19 באוגוסט 2015. בהקשר הזה יצוין סקר שנערך   .20
עלה  וממנו   2021 בדצמבר  שפא  הפלסטינית  הידיעות  סוכנות  מטעם 
תחת  ולחיות  להמשיך  מעוניינים  הערבים  ירושלים  מתושבי   93% כי 

שלטון ישראלי: www.shfanews.net,ט13 בדצמבר 2021.




