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بحضور:
السيد عبد الباسط قيس – رئيس المجلس
السيد محمد زوري – نائب قائم بأعمال رئيس المجلس
السيد محمد فارس سعيد – عضو المجلس
السيد ماهل شباط – عضو المجلس
السيد جمال قادري – عضو المجلس
السيد عوض ربيع – عضو المجلس
د .وليد عبد الغني – عضو المجلس
غياب:
السيد أحمد مطر – عضو المجلس
السيد محمد مصري – عضو المجلس
السيد جمال قدورة – عضو المجلس
السيد علي حاج – عضو المجلس
اشتراك:
السيد جمال فطوم – مدير عام المجلس.
السيد عبد الكريم فطوم – محاسب المجلس.
السيد نجيب حسين – مدير قسم الصحة وترخيص المصالح.
حضر الجلسة:
السيد طارق عبد الغني ،السيد عوني سليم قيس ،السيد مرسي قيس ،السيد يونس إسماعيل،
السيد عبد الكريم قيس.
الجلسة الطارئة نتاج الحدث المؤسف الذي حصل صباح اليوم حيث تم القاء قنبله صوتيه على منزل
رئيس المجلس.
عبد الباسط قيس:
اشكر جميع األعضاء الذين اهتموا والذين اتصلوا او حضروا لمؤازرتي والعائلة بهذا الحدث
المؤسف.
محمد سعيد:
أرى انه في الفترة األخيرة ان الزعرنه تعدت كل الحدود والخطوط الحمراء ،رئيس المجلس
الذي هو رئ يس البلد يتم رمي قنبله على بيته يعتبر ذلك عبور على كل الخطوط الحمراء ونحن
جميعا نشجب ونستنكر كل هذه االعمال .نحن اليوم نبحث االمن واألمان ،كانت نحف تنعم
باألمن والمحبة .نطلب اليوم من الشرطة اخذ دورها الكامل للكشف على هذه الثله التي تقلق
راحة الجميع.
على ا لمجلس اتخاذ التدابير الالزمة .اليوم أصبح االمن مهم جدا أكثر من الشراب والطعام.
"بلغ السيل الزبى" الكل أصبح مستهدف ،يجب رصد ميزانيات من اجل توفير كل األمور
الالزمة لكبح هذه االعمال مثل الكاميرات ،والدوريات ووسائل أخرى .كلنا ننبذ هذا العمل
االجرامي.
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ماهل شباط:
اسف على الوضع الذي وصلنا اليه اليوم .نحن اليوم بحاجه لألمان وممكن ما حدث اليوم عند
الرئيس أن يحدث غدا عندي أيضا ،يجب العمل على أمان األوالد وغيرهم ورصد كل
الميزانيات الالزمة وإيجاد كل الوسائل لجث هذه الظاهرة.
د .وليد عبد الغني:
في اخر جلسة تحدثنا ،وبدون تواجد مكثف للشرطة ال يتم الردع ،يوجد شرطه جماهيرية ويجب
استغاللها وتكثيف الدوريات للردع.
عبد الكريم فطوم:
يجب دعوه الشرطة ووضع خطه لتكثيف الدوريات والعمل على الوصول للفاعلين.
د .وليد عبد الغني:
إذا لم يكن تجاوب من الشرطة ،التوجه الى اللواء وشرح لهم الوضع العام وخاصه امن
المواطن.
محمد زوري:
ننبذ كل هذه االعمال التي تكررت والعمل على رصد هؤالء الفعلة ،اقترح أيضا ان يكون
دوريات مشتركه من مواطنين.
عبد الباسط قيس:
دوريات مشتركه بهذا نضع المواطن في المواجهة وهذا خطر ،هناك اسبقيات في بلدات تعرض
بها ا لمواطنين المتطوعين للخطر وبعضهم قتل .يوجد اليوم وسائل أخرى مثل كاميرات ،مركز
مراقبه ،تصوير جوي (רחפן) ،تصوير ومتابعة األشخاص حتى وصول الشرطة إليهم.
د .وليد عبد الغني:
تفعيل وسائل االتصال العامة من اجل حث الشرطة على العمل والضغط عليهم.
توصيات عامه:
بعد التداول بين الحاضرين جميعا تم اقتراح التوصيات التالية:
 .1أعضاء المجلس الحاضرين والمشتركين ينبذون ويشجبون هذا العمل الجبان والذي هدفه
زعزعه االمن واألمان العام خاصة التعدي على بيت رئيس المجلس وهذا خط احمر.
 .2حث الشرطة لتأدية واجبها والكشف عن الفاعلين وتكثيف الدوريات لمنع وردع الذي تسول
له نفسه ان يقوم بعمل كهذا.
 .3التوجه لقائد شرطه المنطقة برسالة خطيه ومطالبته بالكشف على الجناة واتخاذ كافه
اإلجراءات القانونية ضدهم .إذا لم يكن رد سريع من شرطه المنطقة التوجه للمدير العام
للوزارة وأصحاب مناصب من اجل حث الشرطة المحلية على العمل الجاد لبحث هذه الظاهرة.
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 .4بناء برنامج عام لمحاربة العنف ،جسم خاص يقوم بتركيز الفعاليات والموارد لردع اعمال
العنف بجميع اشكالها ويشرف على تنفيذ الخطة باالستعانة بأصحاب تجربه واخصائيين.
يشرف على ذلك السيد محمد زوري -نائب قائم بأعمال الرئيس ،السيد جمال قادري – عضو
المجلس ،السيد زياد مطر – مسؤول االمن واألمان في المجلس ،السيدة سناء عبد الغني –
مديرة مشروع مكافحة العنف.
 .5فحص امكانيه دوريه محليه من متطوعين في البلد للحراسة العامة بمشاركه الشرطة.
 .6فحص امكانيه سن قانون مساعد "חוק עזר היטל אבטחה" من اجل تمويل قسم من برنامج
الوقاية والحراسة.
 .7العمل الجاد مع األجيال الصغيرة وخاصه المدارس ببرامج توعيه ضد العنف.
 .8في المجلس لجنه خاصه "القضاء على العنف" "מיגור האלימות" عليها االجتماع والعمل
على وضع برنامج شامل لموضوع مكافحة العنف في البلد.
 .9االستعانة بكافة الموارد المتاحة وخبره اشخاص مختصين وفحص في سلطات محليه أخرى
والتعلم من تجاربهم .وضع حلول عمليه والبدء بتنفيذها مثل "רחפן" كاميرات مراقبه،
دوريات شرطه وغيرها.
 .10وضع حد لكل من تسول له نفس لفعل عمل يسيء ألمن البلد .هذه فئة قليله ويجب حصرها
واتخاذ كافة اإلجراءات ضدها في كل المجاالت.
 .11قضية العنف هي قضية مركزيه في وقتنا هذا ويجب وضعها في سلم اولويات عمل المجلس
المحلي وهي اهم من أي مشروع اخر وان لم تعالج ستتفاقم وربما تصل لمستويات ال تحسد
عقباها.
 .12مشاركه الجمهور في العمل ووضع خطه عمل .مساندة الجمهور له أهميته في تقدم العمل.

سجل المحضر :جمال فطوم ،مدير عام المجلس
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