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من: منى عرموش
أظهر مقطع فيديو ، وصل الى موقع العرب، قيام رجل أمن يعمل في مكاتب وزارة الداخلية 
في حي وادي اجلوز في مدينة القدس بشتم احد السكان بكلمات بذيئة جدا، بعد أن طلب 
منه عدم التصوير بجهازه النقال. علًما أّن املواطن الشاب كان يوثق معاناة السكان الذين 
يأتون الى مكاتب الداخلية ويعانون األمرين بسبب الطوابير الطويلة كي يقوم بنشرها 
أّن رجل األم��ن صرخ عليه وحت��دث معه  العام، اال  ال��رأي  أم��ام  للجمهور وط��رح املشكلة 

باسلوب مهني جدا.
بالداخلية:" بشكل عام رجال األمن يتلقون  الهجرة واإلنتساب  وجاء في تعقيب مكتب 
ارشاد حول كيفية التعاملم مع اجلمهور، ونأسف لتصرف حارس األمن واملوضوع قيد 

الفحص"، بحسب الرّد. 
ويعاني سكان شرقي القدس بشكل يومي من الطوابير الطويلة لدى وصولهم الى مكاتب 
الداخلية في حي وادي اجلوز، حيث ينتظرون ساعات طويلة حتت اشعة الشمس من اجل 
للداخلية في حي وادي  القدس فيها مكتب واحد  بالذكر أن شرقي  تلقي خدمات. جدير 
اجلوز، الذي يقدم اخلدمات ألكثر من 300 الف من السكان، مما يسبب لهم معاناة يومية 

وقاسية جدا.
هذا وقد اثار السكان هذه القضية عبر شبكات التواصل اإلجتماعي وتوجهوا مرات عديدة 
للجهات املسؤولة على امل ايجاد حل جذري الذي يكمن في افتتاح فروع اضافية داخل 

احياء سكنية اخرى، لكن دون اي جدوى، بل تلقوا وعودات بال اي تنفيذ. 
الداخلية منذ ساعات الصباح  الى مكاتب  الى أن قسما كبيرا من السكان يأتون  ويشار 
املبكرة، اي حوالي الساعة اخلامسة والنصف، ويبقون في اخلارج حتى افتتاح املكتب في 
الساعة السابعة حتى يتلقوا خدمات سريعة.ابراهيم حنا قال: "ال ميكن أن يبقى هذا احلال 
على ما هو. نحن نعاني األمرين وال جند من يساعدنا، فمن اجل تلقي خدمات من مكاتب 
الداخلية علينا حجز دور عبر املوقع الذي يحدد بعد 6 شهور، واحيانا ننظر مدة اطول". 
كما قال: "عندما نأتي الى هنا نضطر اإلنتظار في الطوابير الطويلة حتى يأتي دورنا، 
وهناك من ينتظر ساعات طويلة وال يأتيه الدور، كما أن اإلنتظار يكون في اخلارج حتت 
اشعة الشمس وفي األيام املاطرة تهطل األمطار علينا".رشيد ابو سنيني قال: "مكاتب 
الداخلية يتعاملون معنا باستهتار كبير جدا وغير مقبول، وهم يضعون العراقيل امامنا 
بدال من مساعدتنا. من اجل تغيير جواز سفر ننتظر نصف عام، وكي نصدر بطاقة هوية 
ننتظر ايضا اشهر طويلة، حتى انني طلبت ابسط األمور وهو تغيير غالف البطاقة الذي ال 
يستغرق وقتا طويال، لكنهم طلبوا مني حجز دور".ثم قال: "كيف ميكن أن نعيش في مثل 
هذه الظروف املتعمدة، ومتى سنرى تغييرا في التعامل وفي هذه السياسية املقصودة، ال 
سيما اننا ال نرى مثل هذا التعامل في اماكن اخرى، بينما سكان شرقي القدس يعاملونهم 
بقسوة وبال رحمة، وبدون مراعاة مشاعر وظروف املسنني، ذوي اإلحتياجات اخلاصة، 

النساء، األطفال الذين يأتون الى هذا املكان وينتظرون طويال لتلقي اخلدمات".
تعقيب سلطة السكان والهجرة

وبحسب تعقيب سلطة السكان والهجرة ذكروا "القضية وضعت في سلم األولويات، ويتم 
في هذه األيام العمل على ايجاد حلول لتسهيل احلصول على خدمات، مبا فيها افتتاح فرع 

اخر في املنطقة".
هذا ووصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب أحمد الطيبي 
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األهالي يتحدثون عن معاناة في تلقي اخلدمات

جاء فيه ما يلي: "ُعقدت صباح الثالثاء جلسة استثنائية في 
الطيبي،  أحمد  د.  النائب  مببادرة  البرملانية  الداخلية  جلنة 
ترأس  حيث  املشتركة،  القائمة   - للتغيير  العربية  رئيس 
اللجنة النائب بيني بيچن بحضور احملامي اسامه السعدي 
ونايف هنو نائب مدير عام قسم تسجيل السكان في وزارة 
الداخلية وحچيت مديرة مكتب وزارة الداخلية في القدس 
الشرقية وبيان وتد مندوبة وزارة املالية، واحملامية عرين 
ومندوبي  "هموكيد"  الفرد  عن  الدفاع  مركز  من  دك��ور 
"عير عميم" وعدد من مندوبي جمعيات حقوقية، مبشاركة 
نواب القائمة املشتركة د. يوسف جبارين ووائل يونس".
وتابع البيان: "بدوره أشار الطيبي في افتتاح اجللسة الى 
أن "اقامة هذه اجللسة اخلاصة لطرح حلول عملية تضع 
 350 من  اكثر  منها  يعاني  التي  الكبيرة  املعاناة  لهذه  حد 
ألف مقدسي يحصلون على خدمات مكتب وزارة الداخلية 
في القدس الشرقية، حيث جنحت باحلصول على موافقة 
خاصة من رئيس اللجنة القامة هذه اجللسة في االسبوع 
كما وأشارت  الى عطلتها".  الكنيست  قبل خروج  األخير 
أمام  من  نراها  التي  واملشاهد  "الصور  أن  الى  األط��راف 
مكتب الداخلية في القدس الشرقية تعكس معاناة اآلالف 
وساعات  ساعات  بالدور  ينتظرون  الذين  األشخاص  من 
يتسجلوا  لم  إنهم  لهم  يقولون  النهاية  في  ثم   ، وساعات 
يتم  ثم  وارساله  بواسطته  التسجيل  من��وذج،  أخذ  ويجب 
االتصال بهم إلعطائهم دور. هذا الوضع هو غير انساني، 
وفيه محاولة إذالل للمقدسيني.  مكتب واحد من املفروض 
350 ألف مواطن . هذا غير معقول وال  ان يقدم خدمة ل 

يحدث اال في هذا املكتب في القدس الشرقية، وعليه فانه 
من الضروري عقد هذه اجللسة اليجاد حلول جدّية وعملية 
النهاء هذه املعاناة".وجاء في البيان: "في نهاية اجللسة 
املعطيات  الداخلية  وزارة  م��ن��دوب��و  خاللها  ع��رض  ال��ت��ي 
التي  الكبيرة  بالصعوبات  واق��روا  املكتب،  حول  اخلاصة 
ال��وزارة،  خدمات  على  احلصول  في  املقدسيني  يواجهها 
مت االتفاق على العمل الفوري الفتتاح مكتب جديد اضافة 
للمكتب القائم، ليشكل هذا املكتب حال جذريا للمشكلة، حيث 
يتم في هذه االيام فحص عدة مباني في مناطق مختلفة، 
منها بيت صفافا وكذلك في مبنى التأمني الوطني في شارع 
ابن بطوطة ، اضافة الى اتخاذ اجراءات فوريه تخفف من 
الضغط الكبير، منها: متديد صالحية بطاقة ال سي بي الى 
خمسة سنوات بدال من سنتني، واضافة 9 شبابيك خدمة 
الداخلية  الدور في مكتب  املكتب والفصل بني  جديدة في 
والدور في مكتب العمل وتوسيع الساحة الداخلية لتوفير 
وسائل تسهل على متلقي اخلدمات خالل انتظارهم وتوفير 
ان  الطيبي  د.  "وذك��ر  البيان:  للمراجعني.واختتم  تظليل 
بفيديو  سلوك بعض احلراس هو فظ ومنفلت مستشهًدا 
ألحد احلراس يشتم املراجعني طالبا بوقفه عن عمله. كما 
ومت االتفاق على ان يقوم احملامي السعدي بترتيب زيارة 
عمل العضاء اللجنة ومندوبي الوزارة في مكتب الداخلية 
في القدس الشرقية للوقوف عند املعاناة اليومية للمقدسيني 
اخرى  جلسة  بعقد  جبارين  ود.  الطيبي  د.  وطالب  هناك. 
املسؤولني"  ووع��ودات  ال��ق��رارات  ملتابعة  الداخلية  للجنة 

إلى هنا نّص البيان. 
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من: ابراهيم أبو عطا

تفتيش  بحملة  االثنني،  يوم  املركزية،  التحقيقات  وح��دة  قامت 
الناشطة مي يونس في بلدة عارة وقامت بعد  واسعة في بيت 
ذمة  على  يونس  مي  الناشطة  بتوقيف  التفتيش  حملة  إنهائها 

التحقيق في شرطة حيفا.
للحبس  ارسالها  تقرر  طويلة،  لساعات  التحقيق  عملية  وبعد 
الفلسطينية  االراض���ي  دخ��ول  من  ومنعها  اّي��ام   6 مل��دة  املنزلي 
االٍره��اب  بدعم  بها  االشتباه  خلفية  على  وذلك  البالد  ومغادرة 
وإقامة عالقات مع جهات معادية للدولة وفق ما اشارت اليه مي 
يونس والتي أعربت عن استنكارها وامتعاضها الشديد للشبهات 
املنسوبة وكيفية التحقيق معها وعملية التفتيش مشيرة الى ان ما 
قامت به هو نشر اخبار فلسطينية وعربية في الفيسبوك كونها 
ناشطة ليس اكثر.وطالبت أعضاء الكنيست وكل االطر احلقوقية 
والشعبية بالتحرك للتصدي حلملة الشرطة الهادفة الى إغالق 
األفواه ومنع املمارسة الدميقراطية التي هي حق للجميع مشيرة 

الى انا ما قامت به هو فقط التعبير عن رايها - على حد قولها.


