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علم موقع العرب أّن املئات من أهالي مدينة الناصرة قّدموا 
خاللها  م��ن  طالبوه  س���اّلم،  علي  البلدية،  لرئيس  عريضة 
"بالوقوف ضد خنق املدينة وسلبها آخر املناطق اخلضراء"، 
إقامة وح��دات سكنية جديدة في  إل��ى مشروع  اش��ارة  في 
أّن "األمر  السكان  احل��رش احمل��اذي حلي شنلر. واوض��ح 
يعني التسبب باكتظاظ اكثر باملدينة وهو ما يعني عنف أكثر، 
يعني أزمة سير أكبر، يعني هروب أهل الناصرة من مدينتهم 
بسبب انعدام التخطيط الصحي وانعدام املرافق والضغوطات 

اإلجتماعية"، بحسب أهالي حي شنلر.
الناصرة،  في  شنلر  حي  جلنة  عن  ص��ادر  بيان  في  وج��اء 
أّنه:"قام املئات من أهالي وسكان مدينة الناصرة بالتوقيع 
لالختناق"  ال  للبناء...  "نعم  عنوان  حتت  العريضة  على 
وقد  هذا  س��الم.  علي  السيد  البلدية  رئيس  الى  وتوجيهها 
جاء في نص العريضة التي وقع عليها ألف شخص والتي 
املوقعون  يلي:"نحن  ما  اليها جلنة احلي في شنلر  بادرت 
أدناه، سكان مدينة الناصرة من أصحاب حق اإلقتراع، نقف 
يداً واحدة ضد خنق املدينة وسلبها آخر املناطق اخلضراء، 
"غيتو"،  ال��ى  تعليمي  ص��رح  م��ن  مدينتنا  حتويل  نرفض 
نرفض خنق آخر منافذ املدينة، نطالب الدولة بحقنا بتوسيع 
إقامة  نرفض  احتياجاتنا،  مع  يتالءم  مبا  مدينتنا  مسطح 
وحدات سكنية جديدة قد تصل الى ألف وحدة في احلرش 
الناصرة واحمل��اذي حلي شنلر وعلى نفس  الوحيد مبدينة 
البنية التحتية. اكتظاظ اكثر باملدينة يعني عنف أكثر، يعني 
مدينتهم  من  الناصرة  أه��ل  ه��روب  يعني  أكبر،  سير  أزم��ة 
بسبب انعدام التخطيط الصحي وانعدام املرافق والضغوطات 
اإلجتماعية. وبالتالي فإننا نطالب إدارة بلدية الناصرة بقيادة 
السيد علي سالم أن تقف معنا علناً ضد هذا املشروع بتقدمي 
االعتراض،  برفض  اللوائيه  اللجنه  ق��رار  على  االستئناف 
ونحن بدورنا ندعم البلدية بشكل مطلق في نضالها من أجل 
توسيع مسطح املدينة وحتصيل أراض إضافية من السلطات 

وضمها للناصرة والبناء عليها وتطوير املدينة".
تسليمها  مت  التي  العريضة،  هذه  وتأتي  البيان:"هذا  وزاد 
قبل  من  املستمر  التجاهل  أعقاب  في  البلدية  رئيس  ملكتب 
السيد علي سالّم لسكان حي شنلر وألعضاء اللجنة املنتخبة 
في احلي في مطلبهم هذا، بحيث انهم لم يتلقوا أي جتاوب 

من قبل رئيس البلدية لتوجهاتهم املستمرة منذ ثالثة أشهر 
بهدف التعاون من أجل صد املخططات احلكومية االسكانية 
السكن  ضائقة  حلل  تسعى  انها  على  بظاهرها  تبدو  التي 
املدينة  منافذ  اخ��ر  خلنق  تسعى  ج��وه��ره��ا  ف��ي  ه��ي  ول��ك��ن 
وعدم االستثمار اجلدي واحلقيقي بتوسيع مسطح املدينة 

وتطويره".
والبلدية  شنلر  حي  سكان  قام  وقد  البيان:"هذا  وأض��اف 
باالعتراض على هذا املشروع سابقاً، اال ان اللجنة اللوائية 
كانت قد رفضت اعتراضهم وبهذا لم يتبقى امامهم سوى 
االستمرار باملسار القانوني واالستئناف على قرار رفض 
االعتراض، اال أن سكان حي شنلر وجلنة احلي فوجئوا بعدم 
تقدمي البلدية لالستئناف وعدم املضي في املسار القانوني 
لوقف املشروع ملا يحمله من مخاطر على املدينة وذلك بناء 
على مشاورات عديدة أيضاً مع مهندسني مختصني الذين 

أكدوا أهمية وقفه فورا".
البيان:"وبهذا، تعود جلنة احلي في شنلر وتؤكد  واختتم 
على مسؤولية البلدية في عدم املساهمة بخنق املدينة أكثر، 
إيجاد حلول جذرية  أجل  بالعمل اجلدي واحلقيقي من  بل 
السكان  وال��ت��زام  الكامل  التزامها  وتؤكد  السكن  لضائقة 
بدعم البلدية في هذا مسار املطالبة بتوسيع مسطح املدينة، 
وتعتبر اللجنة ان استمرار االستهتار باجلمهور ومطالبهم 
باملدينة  اال استهتار  العديدة واملستمرة ما هو  والتوجهات 
ومستقبلها، كما وتؤكد اللجنة على املخاطر املستقبلية املتعلقة 
بهذا املشروع وعلى رأسها: تفاقم أزمة السير، القضاء على 
بالبناء  املناطق اخلضراء، تردي جودة احلياة واالستمرار 
دون االستثمار باإلنسان واحتياجاته ودون االكتراث للبنى 
التحتية القائمة وانعدام احلدائق العامة واالستمرار بهجرة 

السكان من املدينة الى بلدات تبدو فيها احلياة أكثر جودة.
في  مستمرة  انها  على  تؤكد  شنلر  ف��ي  احل��ي  جلنة  نهايًة 
مساعيها اجلماهيرية وتوعية السكان ملخاطر املشروع، كما 
اللوائية رغم  اللجنة  قرار  االستئناف ضد  انها ماضية في 
ان هذا يقع على عاتق البلدية، ولكن في ظل استهتار البلدية 
مبطالب السكان واتباع سياسية األبواب املغلقة يجد سكان 
للبلدية، ولكن  احلي واملدينة أنفسهم يقومون بالدور املعد 
من أجل الناصرة ومستقبلها تؤكد جلنة احلي انها ستبذل 
من  لكل  والتصدي  املشروع  هذا  لوقف  وسعها  في  ما  كل 

يشرعنه"، إلى هنا البيان

 جلنة حي شنلر في الناصرة قدموا عريضة لرئيس البلدية:

"نرفض حتويل مدينتنا من صرح تعليمي 
ال���ى "غ��ي��ت��و"، وخ��ن��ق آخ���ر م��ن��اف��ذ امل��دي��ن��ة"
"نطالب الدولة بحقنا بتوسيع مسطح مدينتنا مبا يتالءم مع احتياجاتنا"
"نطالب إدارة بلدية الناصرة بقيادة السيد علي سالم أن تقف معنا علناً ضد 
هذا املشروع بتقدمي االستئناف على قرار اللجنه اللوائيه برفض االعتراض"
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وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن املركز العربي للتخطيط البديل، جاء فيه:"عقدت اللجنة 
الشعبية عارة- عرعرة اجتماًعا هاما ألصحاب املنازل املهددة بالهدم في بيت عبدالله اجلزماوي 
في عارة، بالتعاون مع مركز مساواة واملركز العربي للتخطيط البديل ومؤسسة فريدريخ ايبرت. 
شارك في االجتماع رئيس مجلس عارة- عرعرة مضر يونس ونائب رئيس املجلس غازي قاسم 
ورئيس جلنة التنظيم والبناء احمللية نادر يونس ومدير مركز مساواة جعفر فرح وممثل املركز 
العربي للخطيط البديل شادي خليلية ومصطفى وشاحي واحمد ملحم واحمد أبو شعلة وعلي 
أبو شيخة ممثلي اللجنة الشعبية التي تساند أصحاب املنازل املهددة بالهدم وحتذر من ازدياد 

املخاطر التي قد تهدد بيوتهم في اعقاب اقرار قانون كمينتس". 
وزاد البيان:"افتتح االجتماع قصي زامل عضو اللجنة الشعبية مؤكًدا على أهمية التعاون بني 
كافة األطر املهنية واألهلية، ودعا رئيس املجلس احمللي لتقدمي شرح تفصيلي عن وضع املخططات 

في البلدة وطرح املخاطر التي تهدد املنازل واصحابها.
واستعرض مهندس املجلس محمود عيسى التحديات املهنية التي يواجهها واهمية التعاون بني 
األهالي والسلطة احمللية. وحتدث رئيس اللجنة احمللية للتخطيط والبناء في منطقة وادي عارة 
نادر يونس عن اجلهود التي تبذلها اللجنة للتجاوب مع متطلبات واحتياجات األهالي التخطيطية 

والعمرانية في وادي عارة. 
وحتدث رئيس جلنة األرض واملسكن املنبثقة عن جلنة املتابعة طاهر سيف حول عمل اللجنة 
الشعبية  اللجان  ومساندة  املجتمعي،  الصعيد  على  والتخطيطي  القانوني  النشاط  تدعيم  في 
واملجالس احمللية واستمرار التعاون في اهم القضايا الوجودية وهي قضية األرض واملسكن". 
وأضاف البيان:"وقدم شادي خليلية من املركز العربي للتخطيط البديل شرحا تفصيليا عن 
عمل املركز، ودعمه لالطر الشعبية ولعمل السلطات احمللية املهني، وسياسة التمييز في توسيع 
مسطحات نفوذ البلدات العربية، وأهمية تعاون أهالي املنطقة من اجل إجناح املخططات السكنية 
املودعة، وحذر من اخطار قانون كمينتس وحتويل اخطارات الهدم الى أوامر إدارية إجرائية. 

وحذر مدير مركز مساواة جعفر فرح عن الصعوبات التي تواجه السلطات احمللية العربية في 
حتصيل املصادقة على مخططات البناء واكد على اهمية االلتفاف حول اللجان الشعبية واهمية 
التواجد الفعال الصحاب املنازل واهالي البلدات في كافة جلسات مناقشة مخططات التطوير، 

وأخذ دورهم بشكل فعال في كافة املراحل التخطيطية.
يواجهها  التي  القانونية  التحديات  اجلزماوي  ورام��ي  واص��ل  ابو  نور  احملامون  واستعرض 
اصحاب املنازل الذين ميثلونهم حيث من املتوقع ان تناقش هيئات التخطيط واللجنة اللوائية 
للتخطيط والبناء في حيفا عدد من أوامر الهدم الصادرة بحق اصحاب املنازل في القريتينت".

واختتم البيان:|"مت االتفاق على تكثيف التعاون بني اللجان الشعبية واملجلس احمللي ومركز 
وعرعرة  عارة  لقرى  تفصيلي  تخطيط  الجناز  الرؤساء  وجلنة  العليا  املتابعة  وجلنة  مساواة 

وتوسيع منطقة نفوذهم وابعاد شبح الهدم عن املنازل والبلدات العربية.
يشار الى ان مركز مساواة واملركز الغربي للتخطيط البديل قد جنحا في اقناع االحتاد االوروبي 
املؤسسات  وتعمل  واملسكن،  األرض  في  احلق  تعزيز  في  الشعبية  اللجان  مطالب  مبساندة 
املذكورة على اقناع االحتاد االوروبي باستعراض سياسة التمييز في االرض واملسكن خالل 
احلوار السياسي مع احلكومة اإلسرائيلية. ولهذا األمر أهمية كبيرة في تشكيل ضغط دولي 
على احلكومة االسرائيلية للجم سياسة هدم املنازل وتغيير النهج والسياسة القائمة مبا يخص 

التخطيط وتوسيع مسطحات نفوذ البلدات العربية"، إلى هنا البيان.

بالتعاون بني املركز العربي للتخطيط البديل ومركز 
مساواة واللجنة الشعبية

اجتماع ألصحاب املنازل املهددة 
بالهدم في عارة وعرعرة

*مهندس املجلس محمود عيسى استعرض التحديات املهنية 
احمللية والسلطة  األهالي  بني  التعاون  واهمية  يواجهها  التي 


