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בימים האחרונים פורסם ,כי ראש הממשלה ביבי נתניהו מבקש לבדוק את האפשרות לבטל את תושבות
)תעודות זהות כחולות( של הערבים תושבי ירושלים באזור שמעבר לגדר ההפרדה .מבחינת שכונת פסגת
זאב ,המהלך אומר ששכונות שועאפט וענאתה שמעבר לגדר ההפרדה יוצאו מריבונות ישראל ויעברו
לשלטון הרשות הפלשתינאית ו/או גורמי חמאס ששולטים כיום במחנה הפליטים שועאפט.כיום ,עם כל חוסר
השליטה ,עדיין מידי פעם כוחות משמר הגבול והמשטרה נכנסים למקום ומנסים לעשות את המעט
שהממשלה מתירה להם .אם תתממש התוכנית שבוחן ראש הממשלה ,המדינה תוותר לגמרי על הריבונות
באזור ותביא מצד אחד לכיתור שכונות צפון ירושלים ע"י גורמים עויינים ומצד שני ,סביר להניח כי מטרדי
הרעש ,הזיקוקין ,היריות והבניה הבלתי חוקית רק יגברו ללא יכולת לנסות ולהלחם בהם.חברת מועצת
העיר ,יעל ענתבי כתבה שוב לראש הממשלה וציינה כי "הופתעתי לשמוע כי הנך שוקל לוותר על ריבונות
מדינת ישראל בשטח ירושלים שמעבר לגדר ההפרדה ע"י שלילת התושבות מהערבים המתגוררים שם.
בשנים האחרונות פניתי אליך ואל השר לביטחון פנים מספר פעמים בתיאור המצב ואני מצטטת":בשכונות
הירושלמיות שועאפט וענאתא שמעבר לגדר ההפרדה לא קיימת מזה שנים אכיפת החוק ,לדוגמה:עבירות
בניה – משטרת ישראל אינה מאבטחת את פקחי עיריית ירושלים באכיפת חוקי הבניה .התוצאה – מאות
מבנים ,ביניהם רבי קומות ,נבנים במקום ללא אישורי בניה ,ללא פיקוח ועל אדמות ציבוריות .עבירות איכות
הסביבה – אין אכיפת עבירות רעש מגני אירועים ,קריאות מואזין וזיקוקין דינור.שב"חים – במקום שוהים אלפי
שוהים בלתי חוקיים שהגיעו מכל רחבי יהודה ושומרון להתגורר באלפי יחידות הדיור שנבנו ללא אישור
ובדירות שפינוי ערבים תושבי ישראל שעברו לגור אל השטח שבתוך גדר ההפרדה ובכך גדלה אוכלוסיית
ירושלים בעשרות אלפי ערבים מיו"ש.שכונות אלו אשר בשטח ירושלים ובשטח מדינת ישראל ,בפועל ,אינן
בריבונות ישראלית ,בניגוד לחוק ירושלים המחייב החלטה של הכנסת ברוב מיוחס בהעברת ריבונות
בירושלים לגורם זר.מצב זה גורם לסבל רב ל  100,000תושבי השכונות היהודיות פסגת זאב ,נווה יעקב
והגבעה הצרפתית .אני ,כנציגת פסגת זאב במועצת עירית ירושלים מקבלת פניות ומרגישה יום יום את חוסר
האונים של התושבים החיים למעשה באנרכיה והפסיקו להאמין באפשרות ליישם את שלטון החוק במדינת
ישראל.בשיחות עם מפקדי המשטרה ניכר חוסר אונים הנובע מהקושי להיכנס לאזור שמעבר לגדר
ההפרדה .חוסר הטיפול באירועים קטנים גרם להסלמה ניכרת ,בתקופה האחרונה ערביי השכונות
הירושלמיות מתפרעים ,שורפים ,גורמים נזקים לרכוש ,זורקים אבנים ובקבוקי תבערה ויורים אש חיה – כל
זאת ללא מענה אפקטיבי מצד המשטרה .אני דורשת לכבוש מחדש את השכונות הירושלמיות שועאפט
וענאתא ולהציב במקום כוח שיטור קבוע שיאכוף את החוק ויחזיר את השטח לריבונות ישראלית .יש לבצע
את הנדרש כדי להפסיק את האנרכיה בתחום השיפוט של ירושלים".מתברר ,כי לא רק שלא לקחת
לתשומת לבך את הדברים והמשכת לא לאפשר למשטרה ולעיריית ירושלים לאכוף את החוק ולתת שרות
בשכונות אלו ,אלא אף הנך מעלה הצעות שיביאו בפועל לכיתור השכונות פסגת זאב ונווה יעקב ע"י
הערבים .שלילת התושבות לא תסיר את הבעיה אלא רק תחמיר אותה .בדומה לאדם שיש לו כאב ראש
וחושב שהפתרון הוא כריתת הראש .במקום לבחון הצעות שיפגעו בירושלים ,עדיף שיוצאו מהשטח עשרות
אלפי השב"חים שהתנחלו במקום בעקבות הקמת גדר ההפרדה והפקרת השטח ע"י מדינת ישראל ,והגדילו
את אחוז הערבים במטרופולין ירושלים .רק שליטה ישראלית והחלת הריבונות דה-פקטו תאפשר לתושבי
צפון ירושלים לחיות בבטחה במדינתם".רעיון ויתור על השכונות הערביות של ירושלים עלה בעבר ע"י ח"כ
אביגדור ליברמן שחושב שבכך הוא מייצג גישה ימנית ומתרץ את ההצעה בכך שהתושבים הערבים
מקבלים הטבות מביטוח לאומי .מבדיקה שערכו משפטנים מתברר כי טענה זו משוללת יסוד מכיוון שהטבות
מביטוח לאומי מקבלים מי שמשלמים ביטוח לאומי .לכן ,לא תהיה פגיעה בהטבות שמקבלים מי ששילמו
במשך שנים ביטוח לאומי.
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