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Sytuacja społeczno-polityczna 
Palestyńczyków w Jerozolimie

Wynik wojny sześciodniowej był zaskoczeniem dla obu stron bliskowschodniego 
konfliktu. W Izraelu rozgorzała debata nad przyszłym losem terytoriów okupo
wanych i zamieszkujących je Palestyńczyków (Chojnowski, Tomaszewski 2001: 
213-214). Jedynie kierunek polityki izraelskiej wobec wschodniej Jerozolimy 
został wyznaczony już w czerwcu 1967 roku. Dwa dni po zakończeniu działań 
zbrojnych wysoki urzędnik ministerstwa spraw zagranicznych opracował memo
randum zapowiadające „zintegrowanie” zdobytych dzielnic z zachodnią częścią 
miasta. Była to zapowiedź nadania wschodniej Jerozolimie statusu szczególnego 
wśród reszty terytoriów okupowanych, na których miał zostać utrzymany zarząd 
wojskowy. Szybko zniesiono wszelkie bariery między arabską i żydowską częścią 
miasta, zezwalając na obustronny przepływ ludności. Przypieczętowaniem tej po
lityki była oficjalna decyzja o inkorporacji wschodniej Jerozolimy do Izraela, pod
jęta przez władze izraelskie 27 czerwca.

Równocześnie tajny komitet złożony z przedstawicieli rządu, armii i samorzą
du jerozolimskiego zaaprobował plan rozszerzenia terytorium Jerozolimy o przy
legające do niej słabo zaludnione terytoria Zachodniego Brzegu. Decyzja ta miała 
na uwadze względy bezpieczeństwa, ale była podyktowana również chęcią uzy
skania obszaru pod przyszłe osadnictwo żydowskie (Wasserstein 2001: 208-213)'. 
Starano się przy tym, by objąć nowymi granicami jak najmniejszą liczbę Pale
styńczyków (Friedland, Hecht 2000: 192). W kilku przypadkach wioski arabskie 
umieszczono poza granicami Jerozolimy, jednocześnie włączając w obręb metro
polii należące do nich słabo zaludnione tereny2 (Feiner 1995: 10).
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Palestyńczycy mieszkający w zaanektowanej części Jerozolimy otrzymali 
możliwość uzyskania obywatelstwa izraelskiego pod kilkoma warunkami. Musieli 
między innymi złożyć przysięgę posłuszeństwa wobec państwa, wykazać się zna
jomością podstaw języka hebrajskiego i udowodnić, że nie są obywatelami innego 
kraju. Większość Palestyńczyków odmówiła przyjęcia obywatelstwa ze względów 
politycznych. Otrzymali oni izraelskie karty indentyfikacyjne wraz z prawem sta
łego pobytu w Izraelu, które dawało im pewne uprawnienia, na przykład możli
wość głosowania w wyborach lokalnych (Feiner 1995: 11).

Już ta wczesna decyzja dotycząca inkorporacji wschodniej Jerozolimy zapo
czątkowała proces będący jednym z głównych zagrożeń dla politycznych aspi
racji mieszkających w niej Palestyńczyków. Wyjątkowe znaczenie tego miasta 
dla narodu żydowskiego miało bezpośrednie przełożenie na politykę izraelską 
na jego terytorium. Powiększona metropolia miała pozostać na zawsze integral
ną częścią Państwa Izrael. Uznano, że dla osiągnięcia tego celu konieczne było 
podjęcie szeregu kroków, dzięki którym miała zostać utrwalona demograficzna 
przewaga Żydów w Jerozolimie. W 1967 roku stosunek ludności żydowskiej do 
nieżydowskiej w mieście wynosił 74 do 26. Rząd izraelski jawnie wyznaczył so
bie zadanie utrzymania tej proporcji. Ze względu na szybszy przyrost naturalny 
wśród Palestyńczyków zachowanie korzystnego dla Żydów bilansu demograficz
nego wymagało bezpośredniej ingerencji państwa (Wasserstein 2001: 355-356). 
Dotyczyło to przede wszystkim wschodniej części miasta, gdzie Izrael dopiero 
próbował osiągnąć żydowską przewagę demograficzną. Izraelska polityka wobec 
arabskiej Jerozolimy godziła w interesy Palestyńczyków i do dziś przyczynia się 
do pogorszenia ich sytuacji zarówno w wymiarze politycznym, społecznym, jak 
i ekonomicznym.

Podstawą dla programu wzmocnienia obecności żydowskiej w Jerozolimie 
były kolejne akty wywłaszczenia terenów przewidzianych pod przyszłe osie
dla. Proces przejmowania ziemi we wschodniej części miasta rozpoczął się już 
w styczniu 1968 roku’. Łączny obszar terenów odebranych właścicielom wyniósł 
ponad 24 km2, co stanowiło około jednej trzeciej z 70 km2 przyłączonych do Jero
zolimy w wyniku wojny sześciodniowej. Nie ma oficjalnych danych dotyczących 
dawnych właścicieli obszarów poddanych ekspropriacji, jednak z badań organi
zacji B’Tselem wynika, że były to głównie prywatne ziemie arabskie. Tereny na
leżące do państwa, muzułmańskiego wakfu, oraz będące własnością Żydów przed 
1948 rokiem stanowiły mniejszość przejętych terenów. Nowe osiedla żydowskie, 
które zaczęły wyrastać na tym obszarze, oplatały miejsca zamieszkiwane przez 
Palestyńczyków, hamując tym samym ich rozwój.

Podstawą prawną dla wywłaszczeń było zarządzenie z okresu mandatu bry
tyjskiego4, włączone do izraelskiego porządku prawnego. Zgodnie z tym aktem, 
minister finansów był uprawniony do wydawania nakazów wywłaszczenia ziemi 
w prywatnym posiadaniu, jeśli uzasadniało to dobro publiczne5. Szczególną cechą 
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w Jerozolimie była nieograniczona prerogatywa ministra finansów w określaniu 
tego, co stanowi dobro publiczne. Izraelski rząd i ministerstwo Jerozolimy wie
lokrotnie podkreślały, że wywłaszczenia są przeprowadzane dla dobra wszystkich 
rezydentów miasta, „zarówno Żydów, jak i Arabów”. Jednak inne oficjalne i pół- 
oficjalne wypowiedzi polityków izraelskich świadczyły przeciwko takim stwier
dzeniom. Także dalszy los przejmowanych terenów podważał szczerość tych za
pewnień (Lein 2002: 61-62). W niektórych przypadkach wywłaszczone tereny nie 
były wykorzystywane przez pierwsze lata po ekspropriacji, choć przeprowadzając 
ją, powoływano się na „naglącą potrzebę publiczną” (Feiner 1995: 45).

Kolejnym instrumentem, którego używały władze Izraela do kształtowania 
wskaźników demograficznych w Jerozolimie, były lokalne plany zagospodarowa
nia poszczególnych obszarów miasta. Dokumenty te miały na celu określić plan 
rozwoju metropolii, udostępnić tereny zgodnie z planowanym zapotrzebowa
niem i wzrostem liczby ludności oraz zapewnić wymaganą infrastrukturę (Fei
ner 1995: 52). Żydowska większość w ciałach odpowiedzialnych za opracowanie 
planów zagospodarowania skutecznie ograniczała możliwości rozwoju obszarów 
przeznaczonych dla budownictwa palestyńskiego.

Jedną z metod wykorzystywanych przez Izraelczyków było zarzucenie wy
dawania jakichkolwiek planów rozwoju. W 1967 roku stare jordańskie koncepcje 
urbanistyczne dotyczące wschodniej Jerozolimy zostały uznane za nieważne. Po
wstała próżnia, która dopiero z czasem została wypełniona nowymi decyzjami pla
nistycznymi. W tej sytuacji pozwolenia na budowę były wydawane ad hoc. Stwa
rzało to liczne możliwości faworyzowania budownictwa żydowskiego i w praktyce 
ograniczało do minimum możliwość budowy nowych obiektów (Lein 2002: 87). 
W 1974 roku Lokalny Komitet Planowania i Budownictwa w Jerozolimie wydał 
rozporządzenie nadające całemu miastu status obszaru planowania regionalnego. 
Zgodnie z prawem decyzja ta rodziła konieczność opracowania planu zagospo
darowania dla Jerozolimy w przeciągu 3 lat. W rzeczywistości pierwsze decyzje 
planistyczne pojawiły się w 1983 roku i objęły tylko część obszarów zamieszkiwa
nych przez Palestyńczyków. Sytuacja ta utrzymała się w latach dziewięćdziesią
tych (Feiner 1995: 54). Obecnie większość planów zagospodarowania została już 
zaakceptowana, a pozostałe są w trakcie wdrażania lub planowania (B’Tselem (b)). 
Długoletnie funkcjonowanie bez odpowiednich decyzji planistycznych ogranicza
ło do minimum ilość pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych i pozostałej 
infrastruktury w palestyńskich osiedlach. Było to szczególnie dotkliwe w sytuacji 
dynamicznego przyrostu naturalnego na tych obszarach (Feiner 1995: 54-55).

Lokalne plany zagospodarowania z czasem zaczęły powstawać, ale ustalenia 
w nich zawarte nadal godziły w interesy Palestyńczyków i utrzymywały nierów
ności między nimi a ich żydowskimi sąsiadami. Jednym z najważniejszych in
strumentów ograniczających możliwości rozwoju były limity ilości budynków 
mieszkalnych, narzucone dla poszczególnych rejonów wschodniej części miasta. 
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Teoretycznie powinny one opierać się na szacunkowych potrzebach mieszkanio
wych obszaru, prognozach jego rozwoju, cenach ziemi i warunkach topograficz
nych. W przypadku limitów we wschodniej Jerozolimie ważniejsze okazywały się 
względy polityczne. Porównanie górnych pułapów dla budownictwa w osiedlach 
żydowskich i palestyńskich pokazuje, że te pierwsze były wyraźnie uprzywilejo
wane. Gęstość zabudowy przeznaczonej dla Żydów była wyższa i miała umożliwić 
absorpcję jak największej ilości nowych mieszkańców6. Dla pozostałych obszarów 
przewidziano niższe limity, które nie zaspokajały potrzeb wspólnot nieżydowskich 
(Feiner 1995: 57). Utrudnienia w budownictwie miały swój wyraz w statystykach 
dotyczących powierzchni mieszkania przypadającej na jedną osobę. W osiedlach 
palestyńskich współczynnik ten był dwa razy niższy niż w obszarach zamieszka
nych przez Żydów (odpowiednio 11,9 m2 i 23,8 m2) (B’Tselem (b)).

Lokalne plany zagospodarowania przewidywały również, które części danego 
obszaru mogły być przeznaczone na tereny pod budowę. Często było to wyko
rzystywane do ilościowego, jak i jakościowego ograniczania rozwoju terenów pa
lestyńskich. Plany nie pozwalały na naturalny rozrost osiedli jerozolimskich Pa
lestyńczyków i nie miały na celu zaspokajania ich potrzeb mieszkalnych. Wprost 
przeciwnie, ustalenia części z nich ograniczały możliwość rozbudowy do niewiel
kiego wycinka obszarów palestyńskich. Co więcej, większość wyznaczonych stref 
była już pokryta obiektami mieszkalnymi. Budowa na pustych terenach wokół 
osiedli, będących najbardziej oczywistym kierunkiem ekspansji, była najczęściej 
zakazana. Jedną z metod mających chronić obszary niezabudowane przed zaję
ciem ich przez Palestyńczyków było nadanie im statusu tak zwanych zielonych 
stref. Miały one być narzędziem rewitalizacji środowiska naturalnego w Jerozoli
mie, dlatego budowa na ich terenie była niedozwolona. Okazało się jednak, że nie
które zielone strefy „zamrażały” możliwość wznoszenia obiektów mieszkalnych 
tylko na pewien czas, by później stać się terenem pod budownictwo żydowskie. 
Tym samym pełniły one rolę rezerwuarów ziemi, na której w przyszłości miały 
powstać nowe osiedla dla Żydów (Feiner 1995: 58-59). Kolejną przeszkodą dla 
budownictwa palestyńskiego były tak zwane obszary otwartej przestrzeni, na któ
rych również zakazano wznoszenia nowych obiektów, a które stanowiły 40% ziem 
Palestyńczyków we wschodniej Jerozolimie.

Powierzchnia wschodniej Jerozolimy po rozszerzeniu jej granic w 1967 roku 
wynosiła 70 km2. Około 24 km2 tego obszaru zostało wywłaszczone i przeznaczone 
na budowę osiedli żydowskich. Plany zagospodarowania obejmujące pozostałe te
reny wschodniej części miasta umożliwiły budowę jedynie na obszarach o wspól
nej powierzchni 5,1 km2, co stanowiło 11% palestyńskich ziem w Jerozolimie. Nie 
odpowiadało to rzeczywistym potrzebom mieszkaniowym Palestyńczyków, tym 
bardziej że większa część tego terenu była już zabudowana (B’Tselem (b)).

Innymi wielkościami ustalanymi w planach zagospodarowania poszczegól
nych obszarów był procent zabudowy oraz maksymalna wysokość budynków.
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Procent zabudowy określał maksymalną powierzchnię wszystkich poziomów 
obiektów znajdujących się na określonym terenie. Dla obszarów palestyńskich 
wynosił on od 10% do 50%, co było wartością o wiele mniejszą niż ta przyznana 
dla osiedli żydowskich, która osiągała nawet 200%. Podobne różnice występowały 
przy ustalaniu wysokości zabudowy. Budynki przeznaczone dla Żydów osiąga
ły nawet 8 pięter, gdy tymczasem osiedla Palestyńczyków dostawały zezwolenia 
na budowę obiektów jedno- i dwupiętrowych. Praktykę tę usprawiedliwiano ko
niecznością zachowania „wiejskiego” charakteru palestyńskich osiedli. Uzasadnie
nie to było jednak często podważane przez poszkodowanych, jako że przy określa
niu granic obszarów przewidzianych planami zagospodarowania charakter tych 
samych osiedli był już określany jako miejski, co skutkowało ograniczeniem ich 
wielkości. Co więcej, nie można było mówić o możliwości utrzymania „wiejskie
go” charakteru obszarów zamieszkanych przez Palestyńczyków, gdy jednocześnie 
wokół nich rozrastały się gęsto zabudowane, wielopiętrowe osiedla żydowskie 
(Feiner 1995: 60-61).

W odpowiedzi na przeludnienie wywołane polityką władz Jerozolimy Pale
styńczycy często budowali nowe domy nielegalnie. Służby państwowe reagowały 
na to burzeniem niezatwierdzonych w planach obiektów. Zasadność tej praktyki 
była podważana ze względu na odmienne traktowanie nielegalnych przedsięwzięć 
Żydów i Palestyńczyków. Przykładowo, w 2005 roku ci ostatni byli odpowie
dzialni za około 20% przypadków niezgodnej z prawem budowy, równocześnie 
dotknęło ich 75% wszystkich wyburzeń. Liczba zniszczonych palestyńskich do
mów wzrosła dodatkowo w związku z budową bariery odcinającej Jerozolimę od 
Zachodniego Brzegu (B’Tselem (e): 11).

Równolegle do prób ograniczenia rozwoju terenów palestyńskich władze izra
elskie prowadziły politykę wspierania osiedlania się Żydów we wschodniej Jero
zolimie. Osiedla żydowskie powstawały na uprzednio wywłaszczonych terenach. 
Do 2001 roku powstało w nich 46 978 budynków mieszkalnych. Pomimo zapew
nień, że przejęcie tych obszarów przez Izrael było przeprowadzone w interesie 
wszystkich mieszkańców miasta, żaden z nowo wybudowanych obiektów nie był 
przeznaczony dla Palestyńczyków (B’Tselem (b)). Od początku okupacji akcja 
osiedleńcza w anektowanej części Jerozolimy była wyraźnie intensywniejsza niż 
na pozostałych terytoriach okupowanych. Władze Izraela i Jerozolimy wspiera
ły imigrację żydowską do miasta przez pomoc finansową i zachęcające warunki 
mieszkalne7. W 2006 roku około 200 tys. Żydów zamieszkiwało okupowaną część 
miasta. (Dougard 2006: 14).

Osiedla żydowskie, takie jak Ramot Eszkol, Maalot Dafna czy Wschodnie 
Talpiot, stworzyły terytorialną całość z zachodnią Jerozolimą, natomiast pozo
stałe przeplatały się z terenami zamieszkiwanymi przez Palestyńczyków. Rozpla
nowanie osadnictwa całkowicie zamazywało dawną granicę izraelsko-jordańską. 
Wspierało to politykę władz Izraela, dla których niepodzielna Jerozolima miała 
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być wieczną stolicą ich państwa. Niektóre osiedla żydowskie przecinały tereny 
palestyńskie, uniemożliwiając im rozwój i terytorialną integrację8 (Lcin 2002: 
103-104). Rozprzestrzenianie się osadnictwa żydowskiego spowodowało powsta
nie pasa otaczającego ziemie palestyńskie, osłabiając ich łączność z resztą Zachod
niego Brzegu. Osiedla przy granicy wschodniej Jerozolimy są rozbudowywane 
do dziś. Najintensywniej rozwija się aktualnie osiedle Har Choma położone przy 
południowej granicy miasta. Równocześnie zapowiedziano budowę nowego osie
dla na północno-wschodnim krańcu Jerozolimy w pobliżu osiedla Newe Jaakow 
(1,2 tys. budynków) (Foundation for Middle East Peace 2007).

Kolejnym instrumentem kształtowania demograficznego ładu w Jerozolimie 
była polityka unieważniania prawa Palestyńczyków do pobytu w Izraelu. Prawo 
stałego pobytu, które otrzymali arabscy mieszkańcy miasta w 1967 roku, oparto 
na zapisach Ustawy o wstępie do Izraela z 1952 roku. To prawo imigracyjne adre
sowane było w głównej mierze do turystów i rozstrzygało kwestie związane z ich 
pobytem w państwie żydowskim. Dawało ono ministrowi spraw wewnętrznych 
niemalże nieograniczoną prerogatywę odwoływania statusu stałego rezydenta 
osobom, które osiedliły się w innym państwie. Taki stan rzeczy w praktyce zrów
nywał położenie Palestyńczyków często od dziecka mieszkających w Jerozolimie 
i przyjezdnych obywateli obcych państw (Stein 2004: 4).

Opierając się na tych rozwiązaniach prawnych, ministerstwo spraw we
wnętrznych zainicjowało w grudniu 1995 roku nową procedurę, nazywaną przez 
jej przeciwników polityką „cichej deportacji”. Wcześniej władze Izraela wymaga
ły od jerozolimskich Palestyńczyków, by ci przynajmniej co siedem lat odnawiali 
swoje prawo stałego pobytu. Umożliwiało to faktyczne przeniesienie się poza Je
rozolimę bez utraty izraelskich dokumentów. Od 1995 roku taka praktyka została 
zarzucona, a prawo pobytu palestyńskich mieszkańców wschodniej Jerozolimy, 
którzy żyli poza miastem przez dłuższy czas, oraz ich dzieci miało być unieważ
niane. Sytuacja takiej osoby wiązała się z utratą uprawnienia do mieszkania w Je
rozolimie, a nawet przebywania w Izraelu bez specjalnego pozwolenia. Palestyń
czyk bez prawa pobytu nie miał także możliwości podjęcia pracy i tracił dostęp 
do izraelskich świadczeń socjalnych. Do 1994 roku MSW wydawało rocznie prze
ciętnie kilkadziesiąt decyzji o unieważnieniu prawa pobytu. W 1996 roku ich licz
ba wyniosła 689 (Stein 1998: 8, 11).

Prawo do odwołania się od decyzji MSW, choć obowiązywało, nie było w na
leżyty sposób respektowane. Palestyńczycy otrzymywali wiadomość o unieważ
nieniu ich prawa pobytu bez zastrzeżenia, że decyzja ta nie jest ostateczna. Jeśli 
doszło już do apelacji, MSW nie udostępniało materiałów, na podstawie których 
wydało swoją decyzję, uniemożliwiając Palestyńczykom skuteczną obronę. Kolej
nym nadużyciem było rozpatrywanie apelacji przez tego samego urzędnika, który 
wydał decyzję będącą przedmiotem sporu. Urzędy nie zapewniły również apelan- 
tom prawa do ustnego przedstawienia swych racji. MSW nigdy nie uzasadniało 
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swoich decyzji dotyczących apelacji, a często w ogóle nie odpowiadało na listy 
odwoławcze (Stein 1998: 13).

Udowodnienie przedstawicielom władz swego rzeczywistego związku z Je
rozolimą nie było łatwym zadaniem nawet dla osób mieszkających w niej od 
dziecka. Prawo stwierdzało, że do unieważnienia statusu stałego zamieszkania ko
nieczne jest przeniesienie „centrum życia” danej osoby do innego miejsca. MSW 
często kilkakrotnie prosiło te same osoby o dostarczanie licznych dokumentów 
poświadczających stały pobyt w mieście. Były to między innymi zaświadczenia 
o miejscach pracy, rachunki za wodę, gaz, telefon i czynsz czy potwierdzenie wy
najmu mieszkania. W przypadku dzielenia mieszkania z rodzicami, kiedy umowa 
wynajmu nie istniała, stan faktyczny musiał oficjalnie potwierdzić radca prawny 
(Stein 1998: 15).

W ciągu trzech lat unieważniono prawo stałego pobytu około 3 tys. Palestyń
czyków. W październiku 1999 roku nowy minister spraw wewnętrznych, Natan 
Szaranski, zobowiązał się do zaprzestania praktyki dyskryminującej palestyńskich 
mieszkańców wschodniej Jerozolimy. Za wystarczający związek stałego rezyden
ta z miastem uznano więzi rodzinne lub składanie w nim okresowych wizyt (Frie
dland, Hecht 2000: 518). Debata nad prawem stałego pobytu pojawiła się również 
w kontekście kwestii łączenia palestyńskich rodzin, która do dziś rodzi spory mię
dzy władzami Izraela a jego palestyńskimi mieszkańcami.

Polityka izraelska wobec małżeństw zawieranych między mieszkańcami Izra
ela a Palestyńczykami z Zachodniego Brzegu kilkakrotnie się zmieniała. Palestyń
czycy ze wschodniej Jerozolimy, chcąc żyć w niej wraz ze swym współmałżonkiem 
będącym mieszkańcem terytoriów okupowanych, musieli złożyć do MSW prośbę 
o „połączenie rodziny”. Znaczenie tej procedury wzrosło na początku lat dzie
więćdziesiątych, kiedy władze izraelskie wprowadziły ograniczenia dla Palestyń
czyków odwiedzających Izrael. Początkowo MSW przyjmowało jedynie wnioski 
palestyńskich mężczyzn będących mieszkańcami Izraela. Praktykę tę zarzucono 
w 1994 roku, gdy została ona zaskarżona do Wysokiego Trybunału Sprawiedli
wości. Trzy lata później wprowadzono kolejne utrudnienie - nowa procedura 
przewidywała, że nawet po akceptacji przez MSW wniosku o połączenie rodziny 
współmałżonek z terytorium okupowanego musiał czekać na oficjalne przyznanie 
prawa stałego pobytu 5 lat i 3 miesiące9. Przeciętnie cały proces, od złożenia wnio
sku do otrzymania nowego statusu, trwał około 10 lat. W tym okresie małżeństwa 
musiały dokładać dodatkowych starań, aby uzyskać pozwolenia na tymczasowy 
pobyt w Jerozolimie współmałżonka bez prawa stałego pobytu.

W lipcu 2003 roku Kneset, powołując się na względy bezpieczeństwa, zatwier
dził Ustawę o obywatelstwie i wstępie do Izraela (rozporządzenie tymczasowe)10. 
Prawie całkowicie zablokowała ona wstęp do Izraela mieszkańcom Zachodnie
go Brzegu, którzy chcieli zamieszkać czy nawet spotkać się ze swoimi izraelski
mi współmałżonkami ze wschodniej Jerozolimy. Prawo pobytu mogło - zgodnie 
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z ustawą - zostać przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i przedstawicie
la wojska tylko w wyjątkowych okolicznościach, ze względów zdrowotnych bądź 
dla dobra małoletniego dziecka małżeństwa (Stein 2004: 11-12). Latem 2005 roku 
prawo zostało złagodzone, co stworzyło większe możliwości połączenia ze współ
małżonkiem dla Palestyńczyków powyżej 35. roku życia i Palestynek powyżej 
25. roku życia. W marcu 2007 roku Kneset przedłużył czas obowiązywania Usta
wy o obywatelstwie i wstępie do Izraela (rozporządzenie tymczasowe) na kolejne 
16 miesięcy (Shahar 2007).

Ustawa nabierała dodatkowego znaczenia w świetle procedury rejestracji 
nowo narodzonych dzieci, która została wprowadzona w maju 2005 roku. Zgod
nie z nowymi wytycznymi rządu, dziecko, którego tylko jeden rodzic mieszkał 
w Izraelu, a urodzone na terytoriach okupowanych, aby uzyskać status przysłu
gujący jego rodzicowi, musiało przejść przez procedurę łączenia rodzin. Było to 
dużym problemem dla małżeństw palestyńskich, w których jeden współmałżonek 
mieszkał na przykład we wschodniej Jerozolimie, a drugi na terytoriach okupo
wanych. Ze względu na ustawę z 2003 roku prawdopodobieństwo uzyskania zgo
dy na zamieszkanie dziecka z takiego związku w Izraelu było nader niskie (Stein 
2004: 26-27).

Innym przedsięwzięciem izraelskiego rządu, które uderzyło w ludność pa
lestyńską, była budowa fizycznej bariery oddzielającej państwo żydowskie od 
Zachodniego Brzegu. Decyzję o rozpoczęciu prac budowlanych zatwierdzono 
w czerwcu 2002 roku, uzasadniając ją koniecznością zahamowania fali ataków ter
rorystycznych wymierzonych w obywateli Izraela. Budowana do dziś bariera nie 
biegnie wzdłuż tak zwanej zielonej linii, ale odcina część osad żydowskich i arab
skich wiosek od Zachodniego Brzegu (Lein, Cohen-Lifshitz 2005: 4). Po zachod
niej stronie muru miało znaleźć się około 220 tys. Palestyńczyków mieszkających 
we wschodniej Jerozolimie. Jednak niecałe miasto zostało odgrodzone od Zachod
niego Brzegu. Linia bariery odbiega od granic miejskich w dwóch miejscach - 
w rejonie palestyńskiego osiedla Kufr Abak (leżącego na północ od Atarot) oraz 
obozu dla uchodźców Szu’afat (leżącego przy Wzgórzu Francuskim). Pomimo po
zostawania w granicach municypalnych Jerozolimy obszary te są odcięte barierą 
od pozostałej części miasta (B’Tselem (c)).

Do stycznia 2007 roku ukończono 89 km bariery w Jerozolimie, co stanowiło 
55% planowanej całości, kolejne 16 kilometrów, czyli około 10%, było w trakcie 
budowy (B’Tselem (d)). Wpływ muru na życie wielu jerozolimskich Palestyńczy
ków był trudny do przecenienia. W efekcie dyskryminujących praktyk w wyda
waniu pozwoleń na budowę arabscy mieszkańcy przeludnionych rejonów Jerozoli
my zaczęli przenosić się do przedmieść miasta. Dziesiątki tysięcy Palestyńczyków 
posiadających izraelskie karty indentyfikacyjne znalazło się w ten sposób poza 
barierą. Choć zgodnie z prawem nadal byli mieszkańcami Jerozolimy, ich status 
był niepewny, a dostęp do miasta utrudniony. Tysiące dzieci z przedmieść uczęsz- 
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czato do szkół, które znalazły się po drugiej stronie muru. Równocześnie wie
lu młodych jerozolimczyków wybierało szkolnictwo palestyńskie na Zachodnim 
Brzegu. Nowa sytuacja uderzyła również, choć w mniejszym stopniu, w uczniów 
uczelni wyższych.

Społeczność jerozolimskich Palestyńczyków utrzymywała bliskie relacje, tak
że rodzinne, ze swoimi rodakami mieszkającymi na Zachodnim Brzegu, szcze
gólnie w wioskach przylegających do Jerozolimy. Budowa bariery odmieniła ży
cie palestyńskiej ludności miasta, a kontakty - przez rozdzielający mur - zostały 
wyraźnie utrudnione. Władze Izraela zapewniały, że bramy umożliwiające prze
chodzenie na drugą stronę muru są wystarczającą gwarancją zachowania jako
ści życia Palestyńczyków, jednak rzeczywiste funkcjonowanie przejść wydawało 
się zaprzeczać takim stwierdzeniom. Większość bram było otwartych tylko przez 
kilka godzin dziennie, co nie odpowiadało potrzebom mieszkańców. Rodziło to 
konieczność oczekiwania w długich kolejkach, spowodowanych również nie
pewnymi godzinami otwarcia przejść (B’Tselem (d)). Wzniesienie bariery było 
przyczyną zmiany miejsca zamieszkania dla 5,7% ludności palestyńskiej w Jero
zolimie. Mur doprowadził również do rozdzielenia 21,4% palestyńskich rodzin, 
a większość Palestyńczyków twierdziła, że jest ona przeszkodą w wolnym wybo
rze partnera życiowego (Badil 2006: 8).

Zajęcie wschodniej części Jerozolimy przez Izrael poprawiło warunki życia 
tamtejszych Palestyńczyków. Podłączenie wschodnich dzielnic do izraelskiego 
systemu wodnego zlikwidowało często występujące tam niedobory wody. Na
tychmiast powstały nowe drogi, lampy uliczne, ogrody, a budżet miasta został 
potrojony. Żydzi odwiedzający wschodnią Jerozolimę stali się źródłem utrzy
mania dla wielu palestyńskich sklepikarzy (Sachar 1993: 668-669). Palestyńczy
cy żyjący w metropolii byli pod wieloma względami w lepszej sytuacji niż ich 
rodacy z Zachodniego Brzegu. Nie obejmowała ich wojskowa cenzura, korzy
stali z lepszej ochrony prawnej, uczestniczyli w izraelskim systemie świadczeń 
socjalnych i opieki medycznej, mieli większą swobodę poruszania się po Izraelu 
i terytoriach okupowanych, mogli liczyć na lepiej płatną pracę. Jednocześnie za
możność palestyńskich mieszkańców miasta do dziś nie zbliżyła się do poziomu 
ich żydowskich sąsiadów. W 2003 roku 68% palestyńskich mieszkańców miasta 
żyło w ubóstwie; wśród dzieci współczynnik ten osiągnął 77%. Dla społeczności 
żydowskiej wskaźniki wyniosły odpowiednio 29% i 38% (Kimhi, Choshen, Assaf- 
-Shapira 2006: 10).

Również biorąc pod uwagę aspiracje polityczne Palestyńczyków, można mó
wić o ich trudnym położeniu. Podtrzymywanie przez Izrael roszczeń do całej Je
rozolimy zderzało się z nacjonalizmem ludności palestyńskiej, który często mie
szał się z poczuciem wspólnoty religijnej. Starania władz izraelskich o utrzymanie 
korzystnej równowagi demograficznej w mieście stały się źródłem polityki dys
kryminacji wobec Palestyńczyków, uzasadnianej dodatkowo względami bezpie
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czeństwa. Kolejne etapy walki o utrzymanie dominującej pozycji Żydów w Jerozo
limie wciąż godziły w interesy Palestyńczyków, pogarszając ich sytuację zarówno 
w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym, jak i kulturowym.
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Przypisy

1 Przed 1967 rokiem izraelska część Jerozolimy rozciągała się na 36 km2, a jordańska 
na 6,4 km2. Po unifikacji i rozszerzeniu granic powierzchnia miasta zwiększyła się do 
108,5 km2 (International Crisis Group 2005: 2).

2 W ten sposób oderwano część obszarów Beit Iksa, El-Bireh, Betlejem i Beit Sahur.

3 Od tamtego czasu wywłaszczono następujące osiedla i obszary (w nawiasie data wy
właszczenia): Wzgórze Francuskie, Góra Skopus, Ramat Eszkol, Giwat ha-Miwtar 
i Maalot Dafna (styczeń 1968), Newe Jaakow i dzielnica żydowska Starego Miasta 
(kwiecień 1968), druga część Newe Jaakow, Ramot Allon, Szu’afat, Wschodnie Talpiot, 
Gilo, Atarot, Gai Ben Hinom, Brama Jafy i Ramat Rachel (sierpień 1970), Pisgat Zeew 
(marzec 1980), druga część Atarot (lipiec 1982), Har Choma (maj 1991) (B’Tselem (a)).

4 Było to Zarządzenie w sprawie ziem (nabycie dla celów publicznych) z 1943 roku.

5 Na pozostałych terenach Zachodniego Brzegu używano do wywłaszczenia podobnego 
instrumentu prawnego.

6 Maksymalne wykorzystanie powierzchni obszarów dla budownictwa mieszkalnego 
często wiązało się ze szkodą dla środowiska naturalnego i estetyki żydowskich osiedli 
i ich okolicy.

7 Do 1972 roku 9,2 tys. Żydów zamieszkało we wschodniej Jerozolimie, w 1981 było to 
już 59 tys. Pięć lat później ich liczba wyniosła 104 tys. i przekroczyła liczbę wschodnio- 
jerozolimskich Palestyńczyków. W połowie lat dziewięćdziesiątych Żydzi stracili prze
wagę demograficzną we wschodniej Jerozolimie, pomimo tego że ich liczba wzrosła do 
160 tys. (Foundation for Middle East Peace 1998).

8 Na przykład Wzgórze Francuskie uniemożliwiało połączenie Szejk Jarah i Wadi Joz 
z jednej a Isawija i Szuafat z drugiej. Osiedle Har Choma dzieliło Beit Safafa i Sur Baher.

http://www.btselem.org/
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9 W tym okresie otrzymywał on możliwość pobytu i pracy w Izraelu, ale pozbawiony 
był izraelskich świadczeń socjalnych i ubezpieczenia zdrowotnego.

10 Dawała ona umocowanie ustawowe praktyce MSW funkcjonującej już od 2002 roku.
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tutu Studiów Żydowskich w Szwecji „Paideia”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują 
się na problematyce stosunków państwo-religia w Izraelu, przemianach społecznych w pań
stwie żydowskim oraz fundamentalizmie religijnym.
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