مناشدة لمعالً دولة الرئٌس دمحم اشتٌه
رئٌس وزراء دولة فلسطٌن حفظه هللا
نتوجه نحن اهالً بٌرزٌت فً الوطن ومن المغترب لسٌادتكم ونحن ندرن مدى ازدحام ٌومكم وانشغالكم على مدار الساعة
بامور كثٌرة نطلب من هللا عز وجل ان ٌمنحكم العون على المٌام بها متضرعٌن للعلً المدٌر ان ٌثبت الدامكم وٌمنحكم
المزٌد من النجاح البارز فً خطواتكم بالتعامل مع وباء كورونا لتأمٌن صحة وسالمة المواطن فً فلسطٌن.
ومن هنا ،نود ان نلفت انتباهكم ونترجى اهتمامكم حول مشروع صناعً ٌتهدد الصحة والسالمة لمطاع كبٌر من المواطنٌن
فً بٌرزٌت وجوارها.
لمد َمنَحت بلدٌة بٌرزٌت الترخٌص إللامة مصنع لحرق الزفتة تحت اسم هوت بلند بناء على موافمات من مؤسسات
حكومٌةمختصة ووزارات ،مبنٌة على تمارٌر ٌمكن الطعن فً صحتها لما هو مؤكد وبالمنطك بان مصنع حرق الزفتة
سٌجلب االخطار البٌئٌة وتعرٌض صحة المواطن للغازات واالنبعاثات والروائح التً بدورها ستؤثرعلى االنسان والحٌوان
والشجر.ولمرب مثل هذه المشارٌع من السكان حتماًستؤدي المراض خطٌرة كالسرطان والربو وامراض الجهاز التنفسً
وحاالت العمم والتشوه الخلمً.
ُم ِنحَت التراخٌص من بلدٌة بٌرزٌت دون ان تدعو الجتماع عام ٌستمزج وٌستفتً آراء اهالً بٌرزٌت حول هذا المشروع
الخطٌر على سالمة وصحة المواطنٌن ،وكان من حك اهالً بٌرزٌت على مجلسهم البلدي ان ٌتم ذلن ،فهو لٌس مصنع
للشوكوالته او المعلبات الغذائٌة لٌمر مرور الكرام.
فكما تعلمون سٌادتكم،بان بٌرزٌت تحتضن اكبر صرح جامعً فً فلسطٌن ،وكذلن المتحف الوطنً الفلسطٌنً وٌجاوره
مؤسسة تكنولوجٌا المعلومات باالضافة الى العمل الجبار بترمٌم البلدة المدٌمة للحفاظ على التراث الداعم لتثبٌت الهوٌة
الفلسطٌنٌة لتؤكد ان هذه االرض الطاهرة مأهولة منذ اآلف السنٌن .فاذا كانت بٌرزٌت بهذه الهوٌة الثمافٌة الجامعٌة
الحضارٌة التراثٌة فكٌف من الصح ان ٌستوي مصنع زفته مع هذه الهوٌة؟ كما سٌؤثر هذا المشروع سلبٌا ً بشكل كبٌر على
لطاع السٌاحة وما ٌجلبه سنوٌا من مدخول للمنطمة ،خاصه خالل أسبوع التراث الذي ٌنظم سنوٌا فً بٌرزٌت.
انه من الصواب ما لمتم به وما زلتم من اجراءات للحفاظ على صحة وسالمة األهالً واثبتت االحداث صوابه ونوافمكم على
االستمرار حتى نصل الى بر األمان ،فجائحة الكورونا سٌُكتَشف لها عالج كان عاجالً أو آجالً اما مصنع الزفتة فهو آفة
جاثمة على صدور المواطنٌن وابناءهم واحفادهم من بعدهم جٌالً بعد جٌل وهذا لٌس من الصواب.
وحتى نضع الخطورة فً حجمها الحمٌمً فهو باألضافة الى أهالً بٌرزٌت وجفنا ومخٌم الجلزون وعٌن سٌنٌا وٌبرود
وعٌن ٌبرود ودورا المرع والمزرعة الشرلٌة وغٌرها،وهنان األعداد الكبٌرة من آالف الطالب واآلالف من الموظفٌن
والمراجعٌن ٌسلكون خط الشمال الذي ٌمر من بٌرزٌت من والى رام هللا هم اٌضا ً من المتضررٌن من هذا المشروع.
ختاما ً وخالصة المول ،ان هذا المشروع وبكافة المماٌٌس كارثة دائمة بكل ما تعنٌة الكلمة من معنى وٌجب اٌمافه ونتمدم
من سٌادتكم بالرجاء ان تعملوا بكل ما اوتٌتم من لوة ومن خالل مركزكم الرفٌع والحرٌص على سالمة المواطن وما
لشخصكم الكرٌم من احترام وتمدٌر ان تمفوا الى جانب األهالً المظلومٌن للحفاظ على صحتهم وسالمتهم اسوه بالحفاظ
على السالمة العامة من جائحة الكورونا.
وفمكم هللا وسدد خطاكم فً خدمة شعبكم
اهالً بٌرزٌت فً الوطن وجمعٌة بٌرزٌت فً الوالٌات المتحدة والمغترب

