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  350توثيق:

 

 محضر جلسة

 21:30في تمام الساعة  22/04/2016المنعقدة يوم الجمعة الموافق  T3/2016 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .وذلك في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

 نائب- بالل ظاهر محاجنة رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 نائب- رائد كساب محاميد نائب- وسام قاسم اغبارية

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- علي احمد محاجنة

 عضو- محمد فوزي محاميد عضو- جميل احمد جبارين

 عضو- جمال اسعد جبارين عضو- رياض توفيق محاميد

 عضو- اياد قاسم زيد عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 عضو- رامز محمود جبارين
 

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

  الموارد البشرية

 

 :الغياب

 عضو- محمد توفيق محاميد قائم باالعمال- طاهر علي جبارين

 عضو- موسى احمد جبارين عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية عضو- خالد ماجد محاميد

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه
 

 

 :جدول االعمال

 . الحوادث االليمة التي المت ام الفحم مقتل الشابين محمد رأفت سعادة وحسين محمد محاجنة رحمهما هللا 1.

 

 :مجرى الجلسة

افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف  

 



ى اله وصحبه اجمعين . جلستنا الليلة هي غير عادية ولقاءنا طارئ جراء جريمتي القتل التي حصلت المرسلين سيدنا محمد وعل

في مدينتنا ام الفحم وراح ضحيتها شابين اثنين , انها جريمة بمعنى الكلمة وهي مأساة يجب ان  2016/4/22اليوم الجمعة الموافق 

حداث العظيمة , فرغم انها كانت محاوالت كثيرة لرأب الصدع واصالح نتخذ القرارات الصريحة والجريئة والمناسبة لهذه اال

ذات البين , اال اننا ولالسف لم نجد العناوين فالكل تنصل عن المسؤولية واالمر ال يعنيهم , مع ذلك نحن كمسؤولين في المجلس 

 . مام االمورالبلدي لنا دور كبير ويجب ان نتخذ التدابير المناسبة للتهدئة وضبط النفوس واخذ ز

 

 . الحوادث االليمة التي المت ام الفحم مقتل الشابين محمد رأفت سعادة وحسين محمد محاجنة رحمهما هللا 1.

 

الوضع في ام الفحم صعب جدا وال يطاق ما حدث اليوم تجاوز  -نائب رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 . الخط االحمر اقترح انه يجب اتخاذ قرار حداد , اقامة مظاهرة كبيرة يتم تحديدها بعد انهاء بيوت االجر

ولون , بحث المشكلة والمشاركة باصالح نحن كاعضاء بلدية مسؤ -عضو البلدية  -السيد جميل احمد جبارين 

 . ذات البين ومشورة شخصيات اعتبارية في ام الفحم , ممظاهرة كبيرة وتعيين لجنة لمتابعة االمور

اقترح زيارة االهل وطلب الهدنة لعدم تراكم االحداث المؤسفة ,  -عضو البلدية  -السيد محمد فوزي محاميد 

 . جنازتين بمسؤولية البلديةوتحديد موعد ال  اجتماع مع الشرطة

كانت مقالة في جريدة جلوبس عن اوضاع ام الفحم , العمل على  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

تهدئة االمور وان تكون تحت السيطرة , االضراب , مظاهرة , تفعيل طواقم الخدمات النفسية والعمال 

 . اةاالجتماعيين , التوجه للشرطة القبض على الجن

في البداية نترحم على الشباب الذين قتلوا , عمل جهاز الشرطة هو  -عضو البلدية  -السيد رامز محود جبارين 

استفزاز المواطنين , التوجه للشرطة من اجل منع اطالق الرصاص ومنع السالح , ان نعتبر ان ما حدث اليوم 

مظاهرة تجوب شوارع ام الفحم , الطلب من  هو خط احمر , مراقبة الشرطة للشوارع مع بلدية ام الفحم ,

 . الشرطة ووزير االمن الداخلي , القيام بحملة لجمع السالح الجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة والمقلقة

االحداث مؤلمة جدا واصبحنا ال نستوعب االحداث في ام الفحم ,  -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

القلة القليلة وتمدهم بالسالح , تحميل المسؤولية اوال لالباء , مظاهرة ,  الشرطة من تترك المجال لهؤالء

اضراب , اصدار بيان مقاطعة ومعاقبة كل من يحمل السالح مع هدم بيوت من تسببوا بالقتل , الطلب من 

 . الشرطة تكثيف الحراسة على البيوت

 . طة للتعجيل عن كشف الجناةالضغط على الشر -نائب رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

ان نعترف جميعنا كم هي نسبة العجز لدينا بالتأثير على الشارع  -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

 . الفحماوي , يجب معالجة ظاهرة العائالت الوافدة

اليام القريبة زيارة ان يكون المجلس البلدي بانعقاد دائم خالل ا -عضو البلدية  -السيد تيسير ابراهيم محاجنة 

البيتين , ان تقف وقفة حازمة مع الشرطة وال تمر مر الكرام يجب الكشف عن المجرمين , مظاهرة في القدس 

 . مع لجنة المتابعة القطرية واعضاء الكنيست ومظاهرة في ام الفحم تنتهي قبالة الشرطة

ي ام الفحم ,انا متضايق جدا ما يجري في ام انا عاجز جدا بما يحصل ف -عضو البلدية  -السيد اياد قاسم زيد 

الفحم وكل االقتراحات هي انية وهذا عجز وانا اولكم عاجز يجب بحث االمور بعمق , االقتراحات كانت جيدة 

 . ولكنها غير كافية ,ال يوجد امن وال امان

ميا اطالق نار ,للشرطة اصبحنا محبطين , جرائم متكررة ويو -نائب رئيس البلدية  -السيد رائد كساب محاميد 

دور كبير , مصادرة السالح والذخيرة والرصاص ,يجب كشف الجريمة والمجرمين ,نريد حماية دولية , يجب 



السيطرة على االمر ,االتصال مع شخصيات اعتبارية واناس مقربين , يجب ان ال نسكت على الموضوع  

 . ودعوة وزير االمن الداخلي

العمل على وقف شالل الدم في ام الفحم ,قيادة الوضع وضبط النفس  -نة المتابعة رئيس لج -السيد محمود اديب 

حتى الجنازات وبعد ذلك , ام الفحم تتدهور نحو المجهول , مشروع السلم االمني يجب المطالبة من الشرطة . ال 

شرطة وهي من تغذي ثقة في الشرطة النهم هم من يقومون بتصعيد العنف ويستفزون الناس واالطفال . المتهم ال

العنف , لذلك انا اعول عل مؤسساتنا الوطنية ودفع هذا المشروع واقرار مشروع السلم االمني في ام الفحم . 

 . تشكيل لجنة مصغرة واالتصال مع شخصيات اعتبارية

واجد من ترتيب موضوع الجنازتين من اجل منع االحتكاك , الت -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

 .قبل اعضاء البلدية بين الناس في االيام القريبة , رسالة لوزير الشرطة شديدة اللهجة من اجل اخذ الدور الحقيقي

 : كما وانه كانت هناك مشاركة ومداخالت من بعض الشخصيات من مدينة ام الفحم في هذا الشأن وهم

د , السيد احمد امين جبارين , السيد عالء محمود السيد رياض جمال محاميد , السيد محمد سليمان داهود محامي

 . جبارين , السيد اياد فرح جبارين

 
------------------------------------------------ 

 

 : تلخيص

قدم الشيخ خالد محمد اغبارية رئيس البلدية لمحة عن اهم االعمال والمشاريع التي قامت بها البلدية مع االخذ بعين االعتبار 

باالمكانيات القليلة , هذه القضية تحديدا تدخل بها المصلحون وشخصيات من ام الفحم , لم يجدوا عناوين في البيتين وضعنا كل 

الشرطة ولكن ال يوجد عناوين وال يوجد متهمين , يجب ان يكون تغيير بثقافتنا وبمجتمعنا , انا لست بصدد الوسائل حاولنا , طالبنا 

الدفاع عن النفس , ال , نحن قمنا بامور كثيرة في المدارس وغيرها , وكذلك مع الشرطة , فنطالبهم وبلهجة جريئة وصريحة , 

 . بيننا فبمواقفنا يجب ان نتكامل وان يكون تكامل االدوار

 : اقتراح

تقسيم الحضور الى قسمين , زيارة بيتي الضحيتين لتهدئة النفوس , قسم منا يزور االهل في البير والقسم االخر االهل في دار  1.

 . ابو غزالة

 . نحن بتواصل مع قيادة الشرطة من اجل تشريح الجثتين وسنواكب االهل وسنحدد موعدا للجنازتين 2.

 . زية , تهدئة وضبط النفساصدار بيان , تع 3.

 . يوم االحد يوم فعاليات في المدارس عن الموضوع 4.

 . التوجه الى الشرطة الخذ دورها وضبط االمور في مدينة ام الفحم وخاصة في البيتين المذكورين 5.

 . المجلس البلدي بحالة طارئة مع اللجنة الشعبية 6.

 . نبثقة عن لجنة المتابعةغذا ستكون جلسة مع لجنة مكافحة العنف الم 7.

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


