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 محضر جلسة

 00:74في تمام الساعة  40/40/4400المنعقدة يوم الجمعة الموافق  T4/2014 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .وذلك في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

 نائب- خالد ماجد محاميد رئيس- خالد دمحم حمدان اغبارية

 عضو- علي احمد محاجنة نائب- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  عضو- وسام قاسم اغبارية

 عضو- رائد كساب محاميد عضو- اياد قاسم زيد

 عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- جمال اسعد جبارين
 

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

  الموارد البشرية

 

 :الغياب

 عضو- دمحم توفيق محاميد قائم باالعمال- طاهر علي جبارين

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية عضو- دمحم فوزي محاميد

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

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 

 :جدول االعمال

 . االحداث والتطورات الجاريه السريعه في ام الفحم والمنطقه بعد مقتل الفتى دمحم خضير من شعفاط 1.

 

 :مجرى الجلسة

 



رئيس البلديه بقوله بسم ميحرلا نمحرلا هللا والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على  -افتتح الجلسه الشيخ خالد دمحم اغباريه 

 . رحب بالحضور وحياهم, وسلم سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه 

  

 

 . االحداث والتطورات الجاريه السريعه في ام الفحم والمنطقه بعد مقتل الفتى دمحم خضير من شعفاط 1.

 

وددنا الجلوس بناءا على االحداث والتطورات السريعه على أثر خطف وقتل الشاب دمحم أبو خضير من شعفاط 

وسائل االعالم اثرت , وما تبعها من حمالت انتقام من قبل المستوطنين حتى وصلت الى مدننا وقرانا في الداخل 

ذوا مبادره من اجل حراسة البلد فبدت كانها الشباب اخ, على قطاع كبير من الشباب في ظل المواقع االجتماعيه 

 . حمله منظمه ولكنها كانت عفويه من جميع الشباب في كل البلدان

نزل الشباب على الشارع الرئيسي الساعه الواحده والنصف بعد منتصف الليل ولكن االمر تطور وبدء الشباب 

ير السيد مصطفى ابو ماجد والسيد جميل احمد جزاهم هللا كل خ منا ممثلين كان, بقذف الحجاره واغالق الشارع 

بعد ما حدث اتصل بي من الشرطه مسؤول , الشرطه لم تتدخل بتاتا واستمر االمر حتى ساعات الفجر  , جبارين

سالنا ما حدث عندكم وكان عندي تصورباصدار بيان توجيهي ( كفر كنا)نائب قائد المنطقه جمال حكروش 

يه وبعد المشاورات مع بعض االخوه فتقرر عقد جلسه طارئه للتشاور ومداولة للناس وتحميل الشرطه المسؤول

 . االمر

 -: انا اقدم بين يديكم اقتراحا وهو ما يلي 

 -: اصدار بيان فيه *

التوجه للشرطه وهي تتحمل مسؤولية الحفاظ على االمن واالمان على الناس وحماية المواطنين من  1.

 . فحم والمنطقهالمتطرفين والمستوطنين ام ال

 . التوجه لالهالي الخذ الحيطه والحذر بما يخص أوالدهم 2.

نخوة الشباب وهمة الشباب للدفاع عن بلدهم في نفس الوقت ال   التوجه لالهالي وللشباب بان نحيي فيهم 3.

 . ان تتحول هذه النخوه الى فوضى نريد

 . منظمه تحت اشراف ومسؤولية البلديه نلتزم ونرتب اطر فرق حراسه, نحيي , تشجيع فرق حراسه  4.

غرفة طوارئ الستيعاب الشباب من خالل لجنة الطوارئ والبلد االمن ليكن لدينا عنوان ونريد مشاركة  5.

 . وكل هدفي ان يتوفر للشباب اطار يستوعبهم ,اعضاء البلديه

ونطلب من الشرطه الحمايه وفرق ال نحمل ابناء بلدنا المسؤوليه بل نحملها للشرطه  -السيد مصطفى ابو ماجد 

والتوجه لقيادة االحزاب االمتناع , يجب تنظيم فرق الحراسه من شباب معروفين , الحراسه ليست بديال للشرطه 

 . عن التظاهرات

 . لجنه مكبره نقوم بعقد جلسة للجنة الطوارئ ونضيف عليها ما يمكن اضافته لنشكل -السيد موسى جبارين 

 . التاكيد مع لجنة الطوارئ والخروج بخطوات عمليه مستعجله والتنسيق مع البلديه والشرطه -السيد اياد زيد 

المفروض من المسؤول عن هذه , تشكيل فرق الحراسه جيد من اجل استيعاب الشباب  -السيد وسام اغباريه 



ه وهم غير الشرطه بعد مظاهرة يوم الجمعه اعتقلت شخصا واحدا وافرجت عن  , اللجنه ان يضبط الوضع

 . معنيين في مواجهه

 . توعيه للشباب وان تكون غرفة طوارئ -السيد جمال جبارين 

غرفة طوارئ وتنطلق كل , تفعيل مشروع البلد االمن , ال يمكننا ان نسد محل الشرطه  -السيد رامز جبارين 

لبلد والبلد االمن ان يوجه شخصيات اعتباريه في ا  الشرطه مسؤوله عن امننا وحمايتنا واشراك كذالك, العمليه

 . عيون يقظه لباس موحد -المجموعات 

اقامة فرق حراسه لكل االحياء مداخل   ,لدى الشباب وقت فراغ كبير الوضع متازم جدا -السيد رياض محاميد 

 . االحياء المساجد استئجار شركة حراسه في هذه الفتره باقرب وقت

 . حملة توعيه لالهالي للمحافظه على ابنائهم, بحاجه لفرق حراسه  -السيد جميل جبارين 

وكذلك استيعاب شباب , تشكيل وفد للشرطه اليوم ليحملها المسؤولية, حملة توعيه من الليله  -السيد خالد محاميد 

 .معروفين واعضاء بلديه لفرق الحراسة

اساس اللجنه البلد , بيان توعيه للشباب, اصرين وكانت اليوم محكمه تم اعتقال خمسة ق -السيد بالل محاجنه 

 . االمن

حاليا بيان من البلديه وبعدها جلسه مع جميع االطياف السياسيه في ام الفحم وإصدار بيان  -السيد رائد محاميد 

 . مشترك والحد من المظاهرات والتظاهرات

تنسيق بشكل عام من الجهات , االخذ بالحسبان رد الفعل كل عمل نعمله يجب دراسته و -السيد علي محاجنه 

وعلى من يريد ان يكون في الحراسه أن يكونوا اناس واعيين , لباس موحد , غرفة طوارئ , المسؤوله 

 . واصدار بيان بشكل صحيح, معروفين

 . اؤكد ما قاله السيد علي محاجنه على ان يكون التنسيق بالحراسه -السيد عادل اغباريه 

  

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

 

 - الشيخ خالد حمدان

 . نحن كمجلس بلدي نتحمل المسؤوليه كامله والناس تنتظر منا موقفا مسؤوال ونحن لنا تاثير اكبر من كل جهه ولنا ثقلنا *

 : النقاط تصب بنفس ما قلناه سابقا *

 . هالتوجه للشرطه بتحمل المسؤولي 1. 

 . التوجه لالهالي الخذ الحيطه والحذر ومراقبة ابنائهم 2. 

يقف  وتوجيهم لالنخراط بفرق الحراسة بشكل منظم ونقوم بطمأنتهم بان المجلس البلدي, التوجه للشباب بصفتنا مسؤولين 3. 

 . وراء الجميع



  انشاء فرق حراسه بالتنسيق التام مع البلديه وهي غير بديله للشرطه 4.  

 . التنبيه من االشاعات 5. 

 : الخطوات

السيد مصطفى ,تشكيل وفد من المجلس البلدي لالتصال مع مسؤولي االحزاب وطلب الكف عن المظاهرات  -التوجه لالحزاب  *

 .التجمع والجبهه وسام اغباريه يقوم باالتصال مع والسيد,و الحركه االسالميه ابناء البلد ابو ماجد يقوم باالتصال مع

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


