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محضر جلسة المجلس المحلي غير إعتيادية رقم 4102/3
االثنين  713..30.71الساعة الثالثة والنصف
ديوان الرئيس
الحضور :

المشتركين :
المحامي مضر يونس
السيد توفيق ضعيف
السيد إياد مسعود
السيد مصطفى ابو هالل
السيد طالب جهجاه
السيد عبد هللا جزماوي

رئيس المجلس المحلي
قائم بأعمال الرئيس
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو

السيد نادر يونس

عضو

السيد احمد ملحم
السيد محمد مصري
السيد امير مرعي
السيد فرج عقل
السيد غازي قاسم
المحامي مقداد الشيخ عبد

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

لم يحضر الجلسة :
السيد نديم مرزوق
السيد نور جزماوي
السيدة كريمة ملحم

السيد زياد يونس
السيد رشاد يونس

مدير قسم الصحة
مهندس المجلس

السيد رجا مسعود
السيد محمد سيف

مدير قسم الصيانة
مدير قسم المعارف

عضو
محاسب المجلس
مديرة قسم الرفاه االجتماعي

مضر رئيس المجلس

:

يعطيكم العافية اوال مشكورين على الحضور ،جلستنا اليوم لألسف عقب الحدث
امس وهو التطاول واالعتداء على محاسب المجلس المحلي ،نحن هنا من اجل
سماع االقتراحات واتخاذ القرارات المناسبة .للتوضيح وباألخص لي ولألعضاء
غير المطلعين على الحدث اطلب من احد االعضاء الشهود عرض الواقعة.

رشاد يونس

:

انا كنت في بداية الحدث ،توجه لي الرجل من قرية خور صقر بمعية ابو علي ظنا
منه بانني استطيع حل المشكلة والمتعلقة بالجباية ،والخدمات المقدمة لقرية خور
صقر ومتى انضمت القرية لنفوذ قرية عرعرة .

نادر يونس

:

شرحت له بان قضية الجباية عامة ،وغير مشروطة بالخدمات المقدمة للمواطن و
بالنسبة النضمام خور صقر لنفوذ عرعرة فهذا قائم منذ عام  . 0002في النهاية
عملت على تهدئته وتوجيهه لكل من السيدة انيسة ابو سالم مديرة االرنونا أو
محاسب المجلس السيد نور جزماوي  ،فوجئت بعدها بقليل بسماع الصراخ
والشجار الذي حصل.
عفوا قبل ان يتوجه الرجل لنور كان عندي واخبرني بمشكلته وذكر بان قرية خور
صقر لم تكن في السابق خاضعه لنفوذ قرية عرعرة أي ما قبل  ،0002واضاف
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قائال كنا ندفع  20شاقل لجمع النفايات في القرية على حسابنا الخاص ،عدا على ان
السيد نور وعدني بحل المسالة .فأجبته اذا ال توجد مشكلة طالما وعدك المحاسب
في حلها فباستطاعتك التوجه اليه .للمعلومية سبق وكان الرجل في نفس اليوم عند
المحاسب نور دون علمنا  ،وحينها طلب منه نور تسليم اوراقه للجباية ليتسنى له
الحقا مراجعتها .الرجل كان هادئا وانا اضطررت للمغادرة مع ممثلي اتحاد مياه
وادي عارة وذهب هو وابو علي لغرفة نور.
ابو علي /إياد مسعود

:

مساء الخير مشكورين على تلبية الدعوة  ،استمرارا لما قاله ابو العبد الذي اكد
على نية نور في المساعدة ووفقا لما ذكر (متى انضمت خور صقر لنفوذ عرعرة،
واالعتراض الذي قدمه الرجل لقسم الجباية ،قلت له انه من الناحية القانونية انت
معفى من الدفع) ،عندها ذهبنا لنور وكان منهمكا في العمل ،وعلى الرغم من ذلك
رآنا نور وقال للرجل سبق واخبرتك وشرحت لك سوف اساعدك .أترك األوراق
في قسم الجباية ليتسنى لي مراجعتها ومعالجة االمر الحقا .فأجابه الرجل انا اريد
توقعيك على االوراق االن ،هذه هي المرة العاشرة اضع فيها االوراق دون فائدة.
واحتد الجدال بينهما حتى صرخ الرجل بوجه نور ودق على الطاولة "بدك توقع
االوراق االن وغصب عنك وعن ابوك" مما ثار غضب نور وقام عن مقعده
فأمسكت به ووجهي له وظهري للرجل واذ باآلخر يضرب نور على وجهه .في
الحال اقفلت الباب على نور واخرجت الرجل من الغرفة واستدعيت حكم لمنع نور
من الخروج.

مضر رئيس المجلس

:

هل خرج الرجل ام بقي في البناية.

ابو علي /إياد مسعود

:

خرج وهو يصرخ.

محمد مصري

:

يعني الضغط على االثنين.

ابو علي /إياد مسعود

:

صحيح االثنين مضغوطين وهذا ما حصل.

لحقت بالرجل وأخبرته انت من جيل والدي ،تصرفك هذا ال يليق بسنك ووضعك
الصحي ،فأجابني كان سيضربني لن انتظره حتى يضربني .عملت على اقناعه
إلنهاء الخالف وإصالح ذات البين فأجابني بشرط ان يصالحني هو .طلبت من
ابو فتحي التوجه لنور وإقناعه باألمر ،وفجأة عال الصراخ واذ بنور قد خرج من
غرفته وتهجم على الرجل فأسرعت لالمساك بنور الذي وقع ارضا ،وحاول ابو
فتحي باإلمساك بالرجل الذي عاد وضرب نور بالعصا فاعترضت الرجل ووقفت
حائال الحمي نور .استدعيت الشرطة ولما رأيت الوضع مستتب اخبرت الشرطة
لم يعد هناك حاجة للتدخل .
في النهاية انبني ضميري شعرت انني جلبت المشكلة لنور وهو في قمة الضغط
يعمل على تحضير الميزانية ،لذا اتعهد منذ اليوم لن ارافق اي مواطن لعند
الموظف ،استكفي بأخذه لغرفة االعضاء واالستماع له ،ببساطة ال نعلم بالغيب ما
الذي سيحدث ،تذكرت وانا اتحدث مع الرجل اخبرني بان المهندس محمود عيسى
جاء وقاس البيت واعطى رأيه المهني بان البيت مهجور ،خاصة بعد مرض ابنه
بالسرطان وانفصاله عن عروسه من الواضح لديه مشاكله الخاصة  ،كذلك نور
منهمك بتحضير الميزانية.
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ابو العبد /نادر يونس

:

انت قمت بواجبك لماذا تشعر بالذنب وتأنيب الضمير؟

ابو علي /إياد يونس

:

نحن المجلس واالدارة يجب ان ال نسمح للمواطن باستعمال العنف.

محمد مصري

:

واضح.

مضر رئيس المجلس

:

اطلب رأي رؤساء االقسام واعطاء مالحظاتهم لما حدث.

محمد سيف

:

الحدث واضح ،على كال ليست هذه المرة االولى التي يتم بها االعتداء على
موظفي المجلس .مؤخرا حدث معي نفس االمر لكني غالبا استطيع احتواء االخر
وتفادي المشاكل لست على االستعداد للخروج ومالحقتهم ،بإمكاني التحمل وجعلهم
يأتون من تلقاء نفسهم لالعتذار .انا شخصيا تورطت مع اثنتين من النساء لألسف
ونفس الخطأ يتكرر وهو تدخل اعضاء المجلس وبنية المساعدة وخدمة المواطن
بين الموظف والمواطن ،يحضرون الضحية معهم لمحاكمة الموظف ،نحن رؤساء
االقسام وموظفي المجلس دون استثناء لدينا الكثير من المهام واالشغال ال نجلس
في مقاعدنا لمجرد انتظار دخول العضو مع الضحية ،ابو علي بالذات يعلم سبق
واحضر لي موظفة مجلس ليست مجرد مواطنة ،الغريب في االمر كونها موظفة
مجلس.

ابو علي /إياد مسعود

:

عفوا ابو ثروت هذه السيدة جاءت وهي مستاءة ومتألمة وهناك ما يؤلمها.

ابو ثروت /محمد سيف

:

دعني اكمل وبعدها علق كما تشاء ،المرة التي سبقتها سيدة تدعي ياسمين ايضا
عضو مجلس احضرها لعندي لست المقصود انت وانما عضو اخر.

ابو علي /إياد مسعود

:

انا شخصيا ال اعرف اي واحد من هؤالء المواطنين ،نيتي هي مساعدة الناس انا
ادعى " נבחר ציבור"

محمد سيف

:

انا اقول ان اعضاء المجلس بحماسهم منقطع النظير لخدمة امتهم ال يتصرفون
هكذا ،اسمحوا لي ان اقول بان للموظف مكانته  ،مكتبه  ،وله احترامه صحيح انت
هنا بنية الخدمة والمساعدة ولكن ليس بهذه الطريقة ،ال سمح هللا انا البارحة رأيت
الشباب التي حضرت  2-4 ،سيارات لوكان نور في المجلس لحدثت جريمة.

ابو علي/إياد مسعود

:

ال ال ال ابو ثروت ،جاء ابنه وبمفرده.

ابو ثروت /محمد سيف

:

لماذا تجادلون ابنه جاء ودخل علي وكان عندي المفتش وصار يصرخ ويدق على
الطاولة ويهدد سوف احرق سوف اقتل .دخوله بهذا الشكل بنظري اهانة للمجلس
بأكمله.

نادر يونس

:

بهذه النقطة انت محق

ابو ثروت /محمد سيف

:

نحن اصبحنا عرضة للمشاكل

نحن نحترمكم ونحبكم ،يا اياد تصريحك الذي ادليت به كان بمحله يجب التحري
اوال واالستئذان قبل الدخول على الموظف لتفادي مثل هذه المشاكل.
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مقداد شيخ عبد

:

لكن مثل هذه االمور ممكن ان تحدث مع اي مواطن او موظف ،وجود العضو
ليس السبب للشجار.

ابو ثروت /محمد سيف

:

المشاكل التي ذكرتها جميعها مع اعضاء المجلس

العديد

:

ال ال ال ال

احدهم

:

مجرد صدفة

محمد مصري

:

هو قصد االشياء التي من الممكن تفاديها

مضر رئيس المجلس

:

محاوال تهدئة الجو وايقاف الجدال ،يا جماعه ارجو االستماع لبعضنا .

ابو ثروت /محمد سيف

:

نحن هنا من اجل خدمة المواطن هذا واجب علينا لكن بالطريقة السليمة  ،تريثوا
تريثوا احتفظوا بالحماس بداخلكم تحروا وتأكدوا قبل التوجه للموظف ،استفسروا
اذا بإمكانه استقبالكم ،ال يجوز مفاجأته بهذا الشكل.

نادر يونس

:

بهذا انت على حق

ابو فتحي /غازي قاسم

:

اريد اضافة مالحظة ،عندما دخلت على نور كان جدا متضايق ليس من مسالة
االعتداء وانما كيف تطور االمر وتفاقم ووصل لهذا الوضع ،واخبرني بان الرجل
كان عنده قبل توجهه لألعضاء وشرح له ان قضيته قيد المعالجة وكيف يمكنه
المساعدة وعرض عليه الخطوات الالزمة لحل المسألة ،لكن عندما رجع في المرة
الثانية وعلى الرغم من المشاكل التي يعاني منها هذا الرجل قام واعتدى على
الموظف ،انا مع ابو ثروت والنقاط التي ذكرها بشأن الموظفين.

مضر رئيس المجلس

:

هل هناك مالحظات اخرى بعد؟ ،ارى ان نبدأ بالموظفين لنسمع آرائهم لهذا
دعوناهم اليوم ،وبعدها ننتقل لألعضاء لنسمع اقتراحاتهم والخروج بالقرارات التي
سيتبناها المجلس المحلي ،بعد اذنكم يكفي  6دقائق لكل شخص واطلب عدم
التكرار .نبدأ بالموظفين عنا زياد ،رجا .

رشاد يونس

:

عندي مالحظة يستطيع العضو تقديم المساعدة للمواطن ،واستقباله بغرفة االعضاء
لسماع شكواه ومعالجة االمر ،ومن جهة اخرى يكلم الموظف على جنب ليستأذنه
او لسماع رايه .هذا واجبكم ال مانع لكن بالطريقة السليمة بالترتيب والتنسيق.

ابو علي /إياد مسعود

:

انا اريد القول

مضر رئيس المجلس

:

لحظة ابو علي  ،هل هناك من يرغب بإضافة شيئ من الموظفين؟.

ابو علي /إياد مسعود

:

بصفتي عضو ونائب لرئيس المجلس وفي جميع الحاالت التي توجه فيها المواطن
ليطلب مساعدتي إدعوا بانهم توجهوا في السابق للمجلس وللموظفين مرات عديده
وكثيره لطلب المساعده دون جدوى ،هذا االمر يزعجني جدا وال احتمله وربما
لهذا السبب اتسرع بالتوجه للموظف ،سبق وجاءت عندي احدى السيدات وسالتها
عن طلبها فأجابتني هذه المرة العشرون التي اتوجه بها للمجلس لحل مشكلتي ربما
ابو ثروت يفتقد للكوادر الكافية لالهتمام بجميع المشاكل ،كذلك ابو وجدي يعمل
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لوحده ليس لديه طاقم كافي ،امس فكرت كثيرا ورأيت ان الجميع لديهم الكثير من
الملفات مضغوطين في العمل فاقترح على ابو نزار واقول له "افتح ايديك".
ابو ثروت /محمد سيف

:

مع احترامي ألهالي البلد ،يأتون للمجلس مليون مرة بدل العشرين ،وفي كل مره
نشرح لهم ونفهمهم وبعدها يدعون لم يساعدنا احد .اكرر واقول تحرى إسأل حقق
دقق قبل ان تندفع.

رجا مسعود

:

لكن نحن في خدمة المواطن "מענה" للناس اذا لم يتوجهوا لرئيس القسم او
العضو لمن سيتوجهون.

ابو ثروت /محمد سيف

:

ولكنه يقول لك جاء عشرين مرة من قبل "الذي جاء اليوم حله في جيبه "

رجا مسعود

:

ال يجوز وجود حاجز بيننا وبين المواطن كذلك ممنوع على العضو احضار
المواطن دون ترتيب ،يجب ان يكون لدينا الوقت الستقبال الجمهور لحل مشاكله
انا ابغض الذي حدث البارحة ومن الجيد انني لم اكن وقتها النني ال اعرف ماذا
كان سيحدث ،يعز علي اهانة الموظف ،من جهة اخرى فرحت النك استطعت
احتواءه مع كل الشتائم التي تعرضت لها.

ابو ثروت /محمد سيف

:

هذا واجبي

رجا مسعود

:

هناك خطوط حمراء امام الناس ال يجوز تجاوزها

مصطفى ابو هالل

:

نحن امام امرين االول  :القانون يسمح للعضو المنتخب من قبل الجمهور ان
يستجوب الموظف ولكن االمر الثاني عليه في البداية التوجه للسكرتيرة او اي
موظف اخر لفحص االمر والتحري  ،نحن عبارة عن حلقة وصل بين المواطن
والمجلس نعمل لصالحه ،صحيح هناك الكثير الذين جاءوا وتوجهوا مرات عديدة
واخذوا الجواب والحل ولكن من جهة اخرى هناك ايضا فئة التي توجهت ولم
تؤخذ حقها في المعالجة واالهتمام لذا واجبنا كأعضاء يحتم علينا التدخل والتحري
والمساعدة دون المساس بالموظف .عندنا غرفة الستقبالهم وسماع شكاويهم
باالضافة علينا االستئذان قبل الدخول على الموظف ومفاجئته.

رجا مسعود

:

اسمحوا لي انا اشجب العمل الذي تعرض له ابو براء ،يعز علينا جميعا وباالخص
انا فهو بالنسبة اخ لي ،وانشاء هللا ال نصل لمرحلة يتعرض فيها موظف ثاني
للعنف ولنفس الموقف ،ومن ناحية اخرى علينا كموظفين معرفة وتعلم كيفية
احتواء المواطن والصبر عليه .انا رجا حقيقة ليست لدي القدرة على االحتواء مثل
ابو وجدي وابو ثروت.

مضر رئيس المجلس

:

انا سمعت الكثير ،لكن هناك نقطة معينة لم اسمعها بعد وهي هل حسب رايكم
كموظفين تصرف نور كان فيه خطأ معين؟

رجا مسعود

:

ان لم اكن وقت الحادثة

مضر رئيس المجلس

:

سؤالي للذين شاهدوا الحادثة
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رجا مسعود

:

بغض النظر هذا ال يعطي الشرعية للمواطن بالتهجم على الموظف

ابو فتحي /غازي قاسم

:

جيد اننا سمعنا راي الموظفين انا جئت لهذه الجلسة بكل حماس لشجب مثل هذه
الظاهرة واالعتداء على موظفي المجلس ،يجب ان يصدر باسم المجلس المحلي
بكامل اعضاءه بيان بشجب هذه الظاهر ،باقي االمور التي ذكرت انا متفق عليها
يمكننا مداولتها بشكل داخلي اعتقد من المفروض ان يكون هناك عناوين اثنين لمثل
هذه الجلسة االول شجب ظاهرة العنف ثانيا الدعم والتضامن مع موظف المجلس
المحلي ومن اجل الصدفة حدث االمر مع رئيس قسم الحسابات التي يمر بفترة
صعبة يعمل على تحضير الميزانية اكثرموظف مضغوط اكثر موظف عليه طلبات
ويجب ان يعمم هذا الموقف للمجلس المحلي بصيغة شجب وتضامن.

مضر رئيس المجلس

:

بعد اذنكم اعطوا الفرصة البو انس

ابو انس /احمد ملحم

:

نحن موجودين بصدد االعتداء على موظف بغض النظر كيف كان تصرف نور
ازاء الرجل والذي من الممكن بحثه وتداوله الحقا سواء من خالل جلسة استماع،
جلسة خاصة او اي طريقة اخرى .نحن هنا لنرفض ولشجب االعتداء على اي
موظف هذا يمثل المجلس المحلي  ،هناك خط احمر ال يجوز تجاوزه ال يحق باي
شكل من االشكال االعتداء على موظف المنع تام ،يجب ان يكون البيان قوي نحن
نتبنى مثل هذا البيان بكل جوارحنا ،هناك امر شغلني اذا وصلت المشكلة للشرطة
واجابوني ال ،صدقا فرحت الن المسألة ليست ظاهرة واذا في مجال معالجة
القضية كأبناء بلد ونحن بلدنا اذا نظرتم لجميع البالد تجدوها من احسنها من ناحية
العالقات االجتماعية .

نادر يونس

:

اكيد احسن من ابو غوش

ابو انس /احمد ملحم

:

اليوم لدينا الفرصة لإلصالح بين جميع االطراف بشرط ان ال يتحول االمر لعادة
االعتداء ومن ثم االصالح ذات البين ان يجب ان يأخذ القانون مجراه وال ضير من
تزويد االعضاء بالتوجيهات من اجل استقبال المواطن واعطاء الجواب المناسب
بالوقت والطريقة المناسبة وبالتنسيق مع الموظف.

امير مرعي

:

انا موافق مع ابو فتحي والجميع مع الشجب واالستنكار ،لكن حسب رأيي يجب
حل المشكلة من جذورها هنا الكثير من الشكاوي التي يجب ان تأخذ حقها في
المعالجة ومن الضروري وجود قسم او شخص ليشرف على حل والرد على
شكاوي الجمهور وانا مع الرد الخطي الن الكالم ال يعتمد عليه.

ابو انس /احمد ملحم

:

أستأذنكم

ابو علي /إياد مسعود

:

كان هناك اقتراح ان يتقدم المجلس بالشكوى ولكن يجب على المعتدى عليه بتقديم
الشكوى ال غير.

رجا مسعود

:

يجب على الرجل االعتذار ورد االعتبار لنور ،فهو محاسب وسكرتير المجلس

اعود واكرر من الضروري االصالح ذات البين بأقرب فرصة ممكنة وبشتى
الطرق ،ويعطيكم العافية.
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ليس مجرد موظف عادي.
عبد هللا جزماوي

:

انا عندما حكيت مع نور طبعا بعد كل المحاوالت للتوصل اليه فهمت انه غير
معني بتضخيم المسألة كل ما هنالك يجب رد اعتباره بأي طريقة ترونها.

رجا مسعود

:

يجب على الرجل ان يتأسف لنور ما المشكلة؟

مضر رئيس المجلس

:

االخ عبد هللا نجح بالتحدث مع نور انا لألسف لم يتسنى لي التحدث معه.

االعضاء معا

:

هل عرفت ما هو طلب نور.

عبد هللا جزماوي

:

انتم اختاروا الحل المناسب لرد اعتباره

محمد مصري

:

اؤكد بان االعتداء على اي موظف هو خط احمر ونحن كمجلس واجبنا حماية
الموظف واصدار بيان شجب لمثل هذه االعمال  ،من الممكن االعالن عن
االضراب لساعة ال يجوز السكوت على مثل هذا الحدث .االمر الثاني كما ذكر ابو
ثروت يجب التنسيق مع الموظف عن الطريق السكرتيرة او باي طريقة اخرى ال
يجوز الدخول عليه دون استئذان ،من الممكن ايضا زيارة ابو براء كمجموعة.
هناك لجنة استئناف التي باستطاعتها التخفيف من الضغط على المحاسب والتي لم
تزاول عملها بعد.

نادر يونس

:

بال

مضر رئيس المجلس

:

نور

محمد مصري

:

اذا جميع االمور تركزت عند نور طبيعي سيفقد السيطرة (تقفز االمور) ليس عبثا
حصل ما حصل.

فرج عقل

:

ال ارغب في تكرار الشجب لكن هناك نقطة تخص العم اياد والتي يجب شكره
عليها الستعداده التام لمساعدة وتوجيه المواطن ،اناشدك واطالبك باالستمرار فانت
متواجد دائما هنا خالفا عنا وانت منتخب الجمهور ويجب عليك رعاية مصالحه
لكن باآللية المناسبة .اضافة القتراح امير من الممكن تعيين موظف ممثل عام عن
الجمهور لحل مشاكله.

رشاد يونس

:

هذه هي عمليا وظيفة سكرتير المجلس

مضر رئيس المجلس

:

كما تعلمون هذه الوظيفة كانت تشغلها ايتي واالن نور اخذ على عاتقه هذه المهمة،
نحن االن ننتظر قرار المحكمة ونتمنى ان ينتهي على خير.

نادر يونس

:

انا اعجبني رأي ابو ثروت في االستئذان ،اتفق معه لكن االمر الثاني الذي نتعرض
له وال يستوعبه البعض نتيجة لسياسة المجلس السابق على مدار  20سنه بحيث لم
يتعامل مع المواطن بنفس السياسة التي نتبعها وهذا ليس بسر  ،تراكمت علينا
الكثير من المعامالت والمسائل فعدد المراجعين اضعاف الذين يدفعون (ضغط
على نور اتعجب كيف قبل نور بأخذ ملف السكرتير بالرغم من االشياء الملقاة

هل هناك صندوق لشكاوي الجمهور.
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على عاتقه) نور ليس مخطأ بل على العكس كل الدالئل تشير انه اجاب الرجل انا
بخدمتك سوف اساعدك ،كلنا نشجب العمل من اساسه انتم ال تتخيلون كم الشكاوي
التي نحلها انا وتوفيق واياد دون الحاجة لتدخل الرئيس او الموظف لكن بال شك انا
اليوم حذر باتخاذ الطريقة والتدابير المناسبة لذلك .الظاهرة ليست شائعة وليست
يومية .انا علمت بان عائلة الرجل توجهوا لنور لحل الخالف ،نور طلب منهم
فرصة ليرتاح ،عبد هللا يعلم بعالقتهم الطيبة مع ابو جاد ،محمد زيدان ،الشيخ
محمود فهم على استعداد تام لالعتذار واستقبلهم اخوه السعيد  ،هو غير معني
بتقديم الشكوى .من جهتنا نحن نصدر بيان شجب االعتداء وبشكل عام .وبال شك
مسموح للعضو بالتحري والمساعدة.
مضر رئيس المجلس

:

رجا مسعود

:

احمد هللا ألنني لم اكن البارحة فانا ال احتمل رؤية احدهم يعتدي على موظف
واتوقع ان ارد عليه بالمثل وبالقوة.

مضر رئيس المجلس

:

اشكرك على صراحتك ،لكن يجب ان اخذ حذري منك سبق وتحدثت معك مرارا
وطلبت منك التحلي بالصبر واللطف.

انا ارفض تكرار مثل هذه الحادثة هناك خط احمر  ،ارفض العنف او التعدي
بأنواعه الكالمي والجسدي في هذه الحالة يجب تدخل الشرطة ال يجوز السماح
ألي كان بغض النظر من هو بالتجاوز والتعدي.
تزامن مع هذه الحادثة حالة من التهاون واالعتداء على ممتلكات المدارس
والمجلس المحلي ففي مدرسة االستاذ رابح فتحنا امامهم الفرصة للعلب في الملعب
الجديد ،ولكنهم ومع االسف دخلوا للمدرسة وعبثوا فيها ،واتعجب لماذا لم يتخذوا
مدراء المدراس موقف اتجاه ما حدث لماذا لم يتقدموا بالشكوى .كذلك اضطررت
باألمس للتدخل وحل المشكلة في المدرسة الثانوية عقب رفض احد االطراف
بالتوجه للشرطة  .ال اعرف ما رأي ابو ثروت في الموضوع .
بالنسبة للمجلس المحلي االعتداء على الموظف هو اعتداء على النفس
ليتقدم المجلس المحلي بالشكوى في مركز الشرطة يجب عليه التأكد اوال من
موقف المعتدى عليه النه في حالة تقدم المجلس بالشكوى واتضح فيما بعد عدم
رغبة الموظف بذلك يعرضنا لموقف حرج وصعب لهذا سبب طلبنا رأي نور
حاولنا االتصال به وانا بنفسي بعثت له رسالة نحن ندعم قرارك اي كان حتى لو
كان هناك وجهة نظر اخرى بان نور اخطأ التصرف.
االعتداء على الموظف هو اعتداء على المجلس

تخيلوا العكس امل ان ال يحدث يوما العكس اعتداء موظف على المواطن ،احذركم
نحن نرفض العنف بأنواعه ومن الجهتين سواء كان الموظف او المواطن
قضية الشجب واجبة وواضحة بدون ذكر اسماء لسببين رد اعتبار لنور والسبب
الثاني كما سبق وذكر ابو ثروت الذي احتوى الموقف.
بالنسبة لقضية العضو والموظف ،يجب علينا ان ال ننسى حق المواطن علينا
بسماعه وعدم التقصير اتجاهه ،نحن اتبعنا سياسة الباب المفتوح وغالبا استقبل
الجمهور لسماع صغائر االمور ،لذا كرست يوم الثالثاء الستقبال الناس وسماع
شكاويهم عمليا التواصل مع الناس قائم سواء عن طريق الرئيس او االعضاء،
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وانشاء هللا مع انتهاء قضية السكرتير يمكننا ايجاد سبل اخرى لمعالجة قضايا
الجمهور مما يخفف على الرئيس واالعضاء.
رجا مسعود

:

عندي اقتراح لك ابو نزار تعيين مدير ارنونا لمساعدة نور ،فهو مشغول
ومضغوط ونحن ايضا كرؤساء اقسام ال نحصل منه على جواب والطلب في
الوقت المناسب( .נענים בדחייה)

مضر رئيس المجلس

:

سبق وقمنا بتعيين مدير ارنونا وذلك بناء على طلب ابو براء بالتنازل عن ادارة
االرنونا للسيدة انيسة ابو سالم.

مقداد شيخ عبد

:

عتبه على نفسه كيف وصل لهذه المرحلة

ابو علي /اياد مسعود

:

اطالب باإلضراب

محمد سيف

:

بعد الساعة 23:00

مضر رئيس المجلس

:

بحسب رأيي االضراب هو عقاب لمجموعة كبيرة  ،اخذنا موقف الشجب

نادر يونس

:

اضراب من 20:00 – 20:00

مضر رئيس المجلس

:

بالنسبة لزيارة ابو براء انا اتشرف بكم دائما اختاروا الوقت المناسب ليس لدي
مشكلة ،ممكن الذهاب االن مباشرة بعد الجلسة ،اما بالنسبة لألعضاء نحن انتخبنا
من اجل المساعدة واقول ألبو علي ال تضع اللوم على نفسك ففي نهاية المطاف
هذا واجبك ربما الطريقة التي اتبعتها قد تكون خاطئة سبق وذكرت امامكم
الموظف مجبور بإعطاء األجوبة للجميع وانت بمجرد دخولك المفاجئ على
الموظف قد تكون اعتديت على دور مواطن اخر يجب االستئذان اوال من الموظف
والحصول على الجواب ليس بالضرورة خطيا ،ال داعي للبيروقراطية قد ينتهي
الجواب بكلمة واحدة.

رشاد يونس

:

انا اقترح على رؤساء االقسام تحديد يوم كرئيس المجلس الستقبال الجمهور

مضر رئيس المجلس

:

انت بتواصل بكل كبيرة وصغيرة مع المواطن اكثر من الرئيس هناك صعوبة في

لدينا مشكلة وهي ادعاء وزارة الداخلية باننا تجاوزنا الحد االقصى للتوظيفات ،هذا
ال يعني االستسالم فعند الضرورة ليس لديهم خيار .
مشكلة اخرى نعاني من النقص في عدد الغرف للموظفين هناك حق للمهندس ابو
وجدي علينا بالمساعدة وابو ثروت وابو براء ولكن النقص في المكان (الغرف)
يصعب علينا سيرورة العمل بالصورة المطلوبة.

اعود واكرر الموقف واضح شجب واستنكار وبصورة عامة ،مع
التشديد في حق المواطن بالخدمة.
بالنسبة للصلح ،نور معني بإنهاء الخالف هو ميخذ على خاطره النه كان من
الممكن التصرف بطريقة اخرى واحتواء الموضوع  ،انا لم اتكلم معه ولكن من
خالل تواصل االخرين معه ومعرفتي الشخصية به فغضبه على نفسه اكبر.
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ذلك بعضهم عطلته يوم الثالثاء وبعضهم يوم السبت.
عندي اقتراح بعد اذنكم تخصيص ساعتين يوم السبت الستقبال الجمهور ،هذا
االمر ليس للمداولة االن.
نادر يونس

:

هل المطلوب يوم السبت لألعضاء ام للموظفين

مضر رئيس المجلس

:

العضو في خدمة المواطن في كل االوقات

ابو علي /اياد مسعود

:

هناك شكوى من نوع اخرى وهو تدخل رؤساء االقسام في عمل االخرين.

مضر رئيس المجلس

:

هذا الموضوع يمكن تداوله في جلسات رؤساء االقسام كل خميس .

االقتراح

:

إصدار بيان شجب واستنكار العنف وبصورة عامة ،مع التشديد في حق المواطن
بالخدمة ،كذلك إعطاء الدعم للمجلس المحلي بتقديم الشكوى ضد المعتدي على
ممتلكات المجلس ومطالبته بدفع الغرامة خاصة اذا ُعرف الفاعل.

القرار

:

الموافقة باالجماع إلصدار بيان شجب واستنكار العنف وبصورة عامة ،مع
التشديد في حق المواطن بالخدمة ،كذلك إعطاء الدعم للمجلس المحلي بتقديم
الشكوى ضد المعتدي على ممتلكات المجلس ومطالبته بدفع الغرامة خاصة اذا
ُعرف الفاعل.

اشكر االعضاء على الحضور الكامل المتكامل وانا متأكد بان العضو نديم لم
يستطع الحضور فهو لم يبخل علينا بذلك  ،اشكركم على دعمكم للمجلس
وللموظفين ومرة اخرى نكرر حق المواطن علينا .وبالنسبة لالعتداء على ممتلكات
المجلس المحلس صبري بدا ينفذ حسب رايي هذا الموضوع " اذا االهالي لم تدفع
من جيبها فال نستطيع الحد من هذه الظاهرة " أريد منكم موقف واحد في هذا
الموضوع بإعطائي الدعم خاصة اذا عُرف الشخص المعتدي الفاعل بتقديم
الشكوى ومطالبته بدفع الغرامة.
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