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  383توثيق:

 

 محضر جلسة

 19:00في تمام الساعة  30/09/2016المنعقدة يوم الجمعة الموافق  T7/2016 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .وذلك في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- بالل ظاهر محاجنة رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- جمال اسعد جبارين

 عضو- جميل احمد جبارين
 

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 عضو- محمد حسن محاجنة
 

 

 :الغياب

 نائب- رائد كساب محاميد نائب- وسام قاسم اغبارية

 عضو- محمد فوزي محاميد نائب- طاهر علي جبارين

 عضو- محمد توفيق محاميد عضو- خالد ماجد محاميد

 عضو- علي احمد محاجنة عضو- رامز محمود جبارين

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة
 

 

 :جدول االعمال

 . جريمة قتل المرحوم حسين ابو رعد محاجنة رحمه هللا 1.

 . ذكرى هبة االقصى 2.

 

 :مجرى الجلسة

 



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

المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . ثم قال : في هذه الجلسة الطارئة والخاصة نترحم على الفقيد حسين ابو رعد 

جميع مشاعر اهل البلد , القتل هو قتل وازهاق الروح هو شيئ عظيم وجلل والحادث خطير , مالبسات الحدث يهز  . رحمه هللا

 .  الحادث غريبة من نوعها , الحادث في داخل العرس والمشتبه به قال قبل ان يسلم نفسه ما هو السبب الذي دفعه لذلك

 

 . جريمة قتل المرحوم حسين ابو رعد محاجنة رحمه هللا 1.

 

بلدية ام الفحم ممثلةً برئيسها وأعضائها  : عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش وقال 
وموظفيها، وباسم جميع المواطنين الشرفاء في المدينة، نستنكر ونشجب بأشد العبارات جريمة القتل التي أودت 
بحياة الشاب حسين رعد محاجنة اثناء مشاركته في احد افراح اقاربه، ونعبر عن أسفنا وحزننا الشديدين في 

ى السالح في حسم القضايا او فض الخالفات فيما بيننا ، بهذا النهج وهذا االسلوب الذي االجوء الى العنف وال
وفي الوقت ذاته ننعى بمزيد من  .ةهو بعيد كل البعد عن ديننا واخالقنا وعاداتنا وتقاليدنا الفحماوية األصيل

 .نقائه وانا هلل وانا اليه راجعوهللا الصبر والسلوان الهله واقاربه واصد لالحزن واالسى فقدان المرحوم ، ونسا

سنة يتراجع من سيئ ألسوء العنف جارف , دور  25الوضع منذ  -عضو البلدية  -السيد تيسير ابراهيم محاجنة 

البلدية محدود لكن يجب ان نعود لالصول ويجب ان يكون حل رادع . اقترح اضراب للبلدية وعقد اجتماع عام 

 . لبلدية لمتابعة الموضوع , يجب ان نجد حلللناس , تنبيه االباء الن قسم منهم يشجع االبناء , تشكيل وفد من ا

 -1دور البلدية كبير وليس محدود , نحن باستطاعتنا ان نقرر وننفذ :  -عضو البلدية  -السيد جميل احمد جبارين 

 . تشكيل لجان احياء -3الوقوف وقفة جماعية .  -2اصدار قانون من البلدية من يقتل نفس يجب ان نرحله . 

تشكيل لجنة لفض الخالفات القائمة بين العائالت قبل وقوع احداث  -عضو البلدية  -يم اغبارية السيد عادل ابراه

 . مؤسفة

اؤكد على ما قاله االخ جميل اننا نحن المسؤولون فتقع علينا مسؤولية,  -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

نفذون ضدنا , وتحدث عن حادثة حدثت وعلى الشرطة كذلك , نحن لسنا على قدر السلطة هم من يخططون وي

في الشاغور وقال : اتصلت بالشرطة اال انهم لم يعيروا انتباها , ثم اتصلت بهم ثانية وعرفت بنفسي ولم 

يستجيبوا , ثم اتصلت مع الشيخ خالد فجاءوا على استحياء ولم يحركوا ساكنا فعادوا كما حضروا دون ان يفعلوا 

ورنا سن قوانين ولكن علينا ان ندعم اللجان القائمة . اقتراحي : اؤكد اننا علينا شيئا , نحن كبلدية ليس بمقد

مسؤولية ومسؤوليتنا االولى توجهنا يجب ان يكون الى الشرطة , فرئيس البلدية هو اعلى من مدير الشرطة , 

ن ندعوا مدير يجب على الشرطة ان يأخذوا دورهم , نحن المتهمون امام الناس , موقفنا محزن جدا , يجب ا

مركز الشرطة ورئيس البلدية وجميع اعضاء البلدية . االقتراح الثاني : عقد لقاء يمثل اطياف المجتمع الفحماوي 

الساعة السابعة مساء في المركز الجماهيري . االقتراح الثالث :  2016/10/4واقترح ان يكون يوم الثالثاء 

 . تخصيص حصتين اسبوعيا لكل صف من جيل الروضة

المشكلة االساس هي الشرطة , يجب ان نذهب جميعنا مع الجمهور الى مركز  -السيد موسى احمد جبارين 

 . الشرطة

اي سياسة جهاز  -الشرطة  -1اسباب العنف :  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

لجنة المتابعة , يجب ان تكثف الشرطة جميع مؤسساتها وعلى رأسها  في الموضوع الشرطة والسلطة , طرح

اقامة لجنة اصالح  -2 . "مراكز شرطة جماهيرية" نقاط في الحارات االربع 4عملها , فسياسة الشرطة اقامة 

 . التوعية في المدارس عن مواضيع ايجابية -3ثابتة معروفة في ام الفحم . 

ف عن غيرها , اذ عمل الجاني هذه العملية وهو هذه الجريمة تختل -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

مصمم على تنفيذها , فام الفحم في مصيبة فاقترح ان نقوم بمبادرات فردية الصالح ذات البين, وعلى لجان 



 . الصلح ان يقوموا باتمام االمور فيما بين المتخاصمين وان ال يتركوها عالقة

ع اكبر مما نتصور يجب ان نعمل بعقالنية يجب ان نقوم الموضو -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

بخطوات , تحميل الشرطة اوال واخرا المسؤولية التامة وكذلك تحميل رئيس الوزراء بكل ما يجري في الوسط 

عقد جلسة مستعجلة مع مفتش الشرطة والوزير  -1العربي , يجب ان نقوم بضغط جماهيري وبلدي . اقتراحي : 

 -3شخص للتواصل مع الناس وفتح مكتب ليكون عنوانا . 40-30تشكيل لجنة من  -2لية . وتحميلهم المسؤو

تكثيف التوعية في المدارس واقتطاع حصة  -4يجب تكثيف تواجد الشرطة وعدم افتتاح مراكز في االحياء . 

 . اسبوعية

العنف فهو قتل يمر العنف اصبح ثقافة مدمرة قبل ان يصبح  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

بناء  -1بمراحل فيجب ان نواكب المشاكل في مراحلها الثالث قبل الحدث وعند الحدث وبعد الحدث . اقتراحي : 

تشكيل لجان اصالح وان يكون تنسيق بينهم وفتح مركز عن  -2االنسان من جيل الروضة حتى الجامعات . 

تطوير الوسط العربي ويجب ان نفحص ما  922حكومة متابعة قرار ال -3طريق البلدية وتخصيص ميزانيات . 

 . هو الجدوى من اقامة المراكز في االحياء في البلدان التي اقيمت فيها

 . لخص رئيس البلدية الشيخ خالد محمد اغبارية الموضوع بقوله : ممكن تبني االقتراحات مع التهذيب

شكاالت وفض الخصومات واللجوء الى طر  نطالب كل المواطنين االعزاء بالتأني والتروي في حل اال* 

 .الحوار والتفاهم او اللجوء الى اهل الخير واالصالح في بلدنا الحبيب بدل اللجوء للعنف والسالح

يؤكد المجلس البلدي على امتنانه وشكره لكل اهل الخير واالصالح اللذين يبذلون االوقات الغالية والنفيسة  *

في هذه الحادثة نخص بالذكر كل من االخوة السيد جميل احمد جبارين , السيد من اجل هذا الهدف النبيل , و

بالل ظاهر محاجنة , السيد عدنان ابراهيم برغل والسيد احمد خالد صقر . ولكن بسبب كثرة المشاكل ومن 

وادر باب تطويقها واالسراع بحلها قررنا في المجلس البلدي ان نبادر الى تعزيز لجان االصالح بشخصيات وك

 .فحماوية اضافية ودعم هذه الجهود االصالحية وتنظيمها من خالل مركز ومنسق من قبل البلدية

يحمل المجلس البلدي المسؤولية كاملة للشرطة واجهزتها كاملة فيما يخص موضوع السالح واالنفالت االمني *

عاء ضابط المحطة في غضون االسبوع الذي تعاني منه البلد على مدار اليوم والليله وعليه ستقوم البلدية باستد

 .القادم وقائد منطقة لواء حيفا للوقوف على هذه الظاهرة المقلقة وايجاد الحلول العملية والرادعة

وفي هذا المقام نؤكد ان قسم المعارف منذ بداية العام الدراسي الجديد يقوم على اعداد خطة تربوية شاملة  *،

من جيل الطفولة المبكرة ومرورا بكل المراحل التعليمية حتى المرحلة  لكل جهاز التربية والتعليم بداية

الجامعية، ترتكز هذه الخطة على اهم التحديات في موضوع التربية والتعليم في المدينة وعلى راسها موضوع 

 .العنف بكل صوره واشكاله طمعا في الوصول الى بناء اجيال تحقق السلم االهلي

لجمهور الفحماوي بكل شرائحه واطيافه قرر المجلس البلدي التواصل مع الجمهور ومن باب التواصل مع ا *

الفحماوي من خالل طاوالت مستديرة تناقش الواقع الفحماوي العام وتطرح المزيد من االفكار والحلول 

 . والمبادرات. واولها سيكون في غضون هذا االسبوع

مارسة العنف الكالمي ،بقصد او بغير قصد، عبر مواقع التواصل نناشد اهلنا وابنائنا وبناتنا االعزاء بعدم م *

االجتماعي ، فاالصل في مثل هذه المواقف ان نلتئم صفا واحدا وكلمة واحدة في مواساة بعضنا بعضا وال بأس 

التي  في طرح الفكرة الهادفة والمبادرة البناءة واالبتعاد كل البعد عن كيل االتهامات والتجريح والكلمات البذيئة

 .تغذي العنف وتنميه لالسف الشديد

 . رحم هللا امواتنا وشهدائنا جميعا ودامت ام الفحم امنة مطمئنة

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

 . ذكرى هبة االقصى 2.



 

 

ى عزيزة وغالية على قلوبنا في عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور وقال : نحن في عشية ذكر
مسيرتنا كجزء ال يتجزأ من شعبنا الفلسطيني ،ذكرى هبة القدس واالقصى، لعلها تذكرنا ان هناك قضايا مهمة 

وكبيرة في مسيرتنا يجب ان تاخذ منا جهدنا وتفكيرنا وتضحياتنا وال نبقى نشكوا ونعاني مآسي وتداعيات 
من اعضاء البلدية المشاركة في البرنامج القطري وخاصة في مدينة ام ثم طلب   العنف بكل االشكال والصور,

صباحا في منطقة االقواس  10:00الساعة  2016/10/1سيكون اللقاء القطري غدا السبت الموافق   الفحم حيث

 ثم التوجه الى مقبرة حي الجبارين لقراءة سورة الفاتحة على ضريح الشهيد محمد العمري جبارين .

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

 

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


