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שוב ניצבת ירושלים המזרחית במוקד של התלקחות אזורית בין ישראל ,חמאס,
ופלסטינים בתוך הקו הירוק ומחוצה לו .דומה כי אירועי האלימות האחרונים – שהחלו
בסרטוני הטיקטוק ,נמשכו בהתרחשויות בשער שכם ,סביב צעדת הדגלים ובמסגד
אל־אקצא ,והסתיימו במערכה צבאית נוספת בין ישראל לעזה – מעידים על חולשת
הפרדיגמה השלטונית של העשור האחרון ,שלפיה השקעה נרחבת בתשתיות חברתיות-
כלכליות בירושלים המזרחית תצמצם את המתח הלאומי-דתי ואת הפוטנציאל
להידרדרות ביטחונית.
על רקע התלות ההדדית הגוברת בין יהודים לפלסטינים בחיי היומיום בירושלים בעשור
האחרון ,ולנוכח יחסי הגומלין ההולכים ומתהדקים בין תושבי העיר הפלסטינים לבין
המרחב הישראלי ,נבקש לשאול :כיצד אפשר לצמצם את האי-שוויון הפוליטי בין
תושבי העיר גם בתנאים הקיימים? כיצד אפשר להחזיר לסדר היום סוגיות
שנדחקו ממנו ,כמו מעמד אזרחי וזכויות תכנון ובנייה? וכיצד אפשר
לאזרח את הפעילות השלטונית בשכונות הפלסטיניות בעיר
ולשפר את התנהלות המשטרה בהן? בערב הדיון נעסוק
בסוגיות אלו ואחרות ,לקראת פרסומו הקרוב של
הכניסה לאולם
דוח מטעם המכון שעניינו אזרוח המדיניות
תתאפשר למחזיקי
הישראלית בירושלים המזרחית.

