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 في رسالة وورقة موقف قدمها المركز العربي للتخطیط البدیل ومركز عدالة باسم اللجنة القطریة لرؤساء السلطات المحلیة العربیة

  
 المطالبة بوقف مخطط تحلیة المیاه المزمع إقامته على أراض بلدات عربیة في الجلیل الغربي

  
ورقة عن عبارة موسعة، برسالة العربیة الحلیة السلطات لرؤساء القطریة اللجنة وبإسم عدالة ومركز البدیل للتخطیط العربي المركز                    أبرق
زیلبرغ، دالیت التنظیم مدیرّیة ومدیرة كوهین مردیخاي والبناء للتخطیط القطري المجلس ورئیس درعي ارییه الداخلیة وزیر من لكل                    موقف
میاه منظومة ومّد المیاه لتحلیة محطة إلقامة مخطط وهو תת"ל/90/א)، ו- (תת"ל/09 90أ وتتال 90 تتال مخطط بوقف إّیاهم                     مطالبین
األمر المحطة، هذه والى من للوصول عدیدة طرق وشّق أجهزة اقامة یتطلب كهذا مخطط اّن الرسالة وأكدت الغربي. الجلیل بمنطقة                      قطریة
المجاورة البلدات من عرب أراٍض وألصحاب عربیة محلیة لسلطات التابعة األراضي من واسعة مساحات على االستیالء الى سیؤدي                    الذي

 كالجدیدة -المكر وطمرة وشفاعمرو وكفر یاسیف وجولس ویركا.
ثمار جني على وبقدرتهم للمخطط المجاورة البلدات في االراضي ألصحاب الملكیة حقوق الحائط بعرض یضرب المخطط اّن بالرسالة                    وورد
السّلم اسفل في یندرج البلدات هذه من المواطنین فجمهور المدخول؛ لهذا حاجًة األكثر كونهم من بالرغم وذلك منها. واإلستعالة                     زرعهم
لخدمة وتطویرها إستغاللها على وبالقدرة العربیة المحلیة للسلطات التابعة النفوذ بمناطق یضر المخطط واّن كما                 االقتصادي-االجتماعي.

 مواطنیها، وهي التي تعاني أصًال من شحٍّ باألراضي ومناطق النفوذ وبالتالي القدرة على التوّسع.
مالحظاتها بتداول تقم لم المحلیة-المناطقیة اللجنة فمثًال، عدیدة. عیوًبا شملت المخطط على المصادقة عملیة االجرائّیة، الناحّیة من انه                    ُیذكر
او إعتراضات تقدیم شأنهم من اللذین العربیة، المحلیة السلطات عن ممثلین باألساس وهم - اللجان أعضاء عن إخفاءه وتم بالمرة                      للمخطط
والبّت المخطط بإبطال المركزین طالب أیًضا، المنطلق هذا فمن المحلیة. سلطاتهم نفوذ بمناطق كبیر بشكل یمس الذي المخطط حول                     اقتراحات

  فیه من جدید لتداول مالحظات واعتراضات السلطات المحلیة ذات الصلة.
واألضرار كما العربي للمجتمع االقتصادي الضعف یتجاهل كونه التوزیعي العدل قیم صارخ بشكل یتجاهل المخطط هذا اّن الرسالة ونوهت                     كما
والتي المنطقة في الكثیرة القطریة التحتیة البنى مخططات من الكبیر عدد تراكم عن الناجمة االضرار الي باألضافة هذا عنه. الناجمة                      المفرطة
أن الى یؤدي بشكل المختلفة المشاریع بین تنسیق اي ودون العربیة البلدات نفوذ ومناطق أمالك حساب على وتوسیعها بتخطیطها الدولة                      تقوم

  تتحمل البلدات العربیة والمواطنین العرب وزر هذه المخططات وأضرارها البیئیة، الصحیة واالقتصادیة.
تمّر أن من بدًال خاصة بملكیة لیست اراٍض داخل المیاه أنابیب من جزء كمّد المخطط؛ لهذا الممكنة التخطیطیة البدائل الرسالة عرضت                       نهایًة،
– جریس بنا عنایة د. من كل الرسالة على وقعت وقد المزارعین. أكتاف على كله الحمل یقع حیث شخصیة بملكیة زراعیة أراٍض                        داخل

 المدیرة المهنیة للمركز العربي للتخطیط البدیل والمحامیتان سهاد بشارة ومیسانة موراني من مركز عدالة.
  لالطالع على الرسالة الرجاء الضغط هنا
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