
 

 جلسة
 : قاعة الجلسات ن الجلسةامك

  14/ 2018/5: تاریخ الجلسة

 (جلسة خاصة)04- 05 – 2018 – 41: رقم الجلسة

  19:00: ساعة البدء

المجلس المحلي واالعضاء سعید طھ، عادل طھ، فیصل  : السادة صالح ریان رئیسالحضور

 .شراري ومرزوق ھیبيمیالد ھیبي، قاسم خطیب، عالء جمل، محمد رشید ھیبي، محمد طھ، 

 .الغیاب: السیّد محمد حمود

عماد الحاج المستشار احمد ابداح مھندس المجلس المحلي،  : السادةالحضور من الموظفین

یمن عیاشي والذي یتابع القضیة في المحكمة والسیّد احمد ذیاب القضائي (كما وحضر المحامي ا

 طھ).

 

 :بند البحث
מ"ר  1300שנים על ידי המועצה של מגרש בשטח של  49חכירה לתקופה של 

מאדמות כאבול מאת מר אחמד דיאב טאהא ת"ז  19601גוש  61בחלקה 

 29.10.2003בהתאם לפסק הדין שניתן ביום  ،וזאת ללא תמורה  5579169

  .4876/03על ידי בית המשפט העליון בתיק         עע"מ 

 

الرئیس افتتح الجلسة مرحبًا بالحضور متطرقًا لألوضاع الصعبة في غزة وبسبب نقل السفارة 

وصبر حتى تمر االزمة الحالیة بسالم  یحتاج الى تروٍ االمریكیة الى القدس قائالً بأن االمر 

 .وتعود المیاه الى مجاریھا

بعدھا انتقل لشرح البند قائالً بان ھذا البند حیویًا لمصلحة كابول والمصلحة العامة اذ انھ یعطیھا 

وقال بأن . للسیّد احمد طھ المبنى یكونفرصة لبناء وحدتین لریاض االطفال في ھذا الحي وفوق 

ابداح لى بعد ما فشل القرار في الدعوات الثالث الماضیة ثم أعطى السیّد احمد ھذه الدعوة االو

 .شرح الموضوع حق
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 2004االرض حسب مخطط عام  .شرحت حیثیات الموضوعفي الجلسة السابقة  :احمد ابداح

قّدم احتجاج من أصحاب االرض قضائیًا وتمت تسویة أخذت صبغة قرار . ھي لمبان عامة

الذي المخطط  .وصاحب االرض یبني فوقھا .م بناء وحدتین لریاض االطفالبموجبھ یت. محكمة

نحن ال نستطیع أن نسجل االرض في  .یشمل وحدتین لریاض االطفال قدم لوزارة المعارف

 .الطابو على اسم المجلس المحلي دون مصادقة المجلس المحلي على ذلك

 لماذا تداول الموضوع ھنا؟، كان ھنالك قراًرا لمحكمة العدل العلیا إذا :محمد ھیبي

القرار التوافقي بموجبھ یسحب صاحب االرض معارضتھ والمجلس قدم المخطط  :احمد ابداح

الیوم قرار  .قرار المجلس ال یلزم اللجنة اللوائیة المخطط،للجنة اللوائیة وھي صادقت على 

 .ناءالمجلس من أجل تسجیلھا في الطابو لكي تستطیع وزارة المعارف تمویل الب

 حلي یمكن للسیّد احمد طھ التراجع؟اذا لم یقر المجلس الم :محمد ھیبي

السیّد احمد ذیاب طھ عارض المخطط الھیكلي وقد رج كثیًرا حنعم الموضوع تد :ایمن عیاشي

فقط من חכירה ھنالك امكانیة . توصل مع المجلس للصیغة الحالیة وشرح الحاحیة الموضوع

 )הפקעהجلس المحلي فالمجلس ال یستطیع مصادرة االرض (أجل تطویب االرض من قبل الم

الوحیدة ھي المصادقة على  ةفیھا. الطریقبعد ذلك ال یستطیع السیّد احمد ذیاب طھ البناء  ألنھ

 .القرار

 تقولون بأنكم توصلتم التفاق معھ؟ وأنتمחכירה كیف یمكن أن یتم  :قاسم خطیب

 .ھي بیع חכירה :أیمن عیاشي

لجنة التنظیم ومستشارھا القضائي وافقوا على االتفاق ال یمكن استمالك االرض  :احمد ابداح

المشاركة بین الطرفین  و. حتى یستطیع البناء ھالحلبعد ذلك  البناء فیھاالن صاحبھا ال یستطیع 

 .חכירהعن طریق ال 

 .الھدف من المصادقة على القرار فقط من أجل تمویل الروضات :أیمن عیاشي
من أرضنا مع أن الناس لم تدفع أكثر  %35المخطط كان یظلمنا فقد صادروا حوالي  :احمد طھ

بعد ذلك توصلنا لتسویة بین الطرفین بموجبھ المجلس المحلي یأخذ الطبقة االولى من  %15من 

 .العمارة ونحن فوق الطبقة االولى
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یب االرض باسم االشكالیة ھي تمویل مبنى الروضات من قبل وزارة المعارف التي تشترط تطو

المجلس المحلي ومن ھنا نبعت الحاجة لتطویب االرض االستئجار ھنا بدون مقابل والموضوع 

 .یفید البلدة

عفویًا والموضوع  لمعارضتھ كان القرار. قبل اسبوع ھ: ھذا الموضوع عندما طرحتفیصل ھیبي

لرئیس ونحن نحن أخذنا قرار نكایة با. سیاسیًا بأن المعارضة تقف ضد أحمد طھ ستغلا

 .وھذا المنحنى جدید وكأننا ضد احمد طھ .معارضة ضد الرئیس

 القرار؟فیما لو صادقنا على سعید طھ: ما ھو الضرر 

كالمھ لفیصل  معارًضا موجًھافیصل ھیبي یحكي لذاتھ فأنت تستطیع أن تبقى  :صالح ریان

اطالقًا ولو علمت بأن الموضوع یستغل سیاسیًا  مھني ولمنحن طرحنا الموضوع بشكل ھیبي 

 .فالموضوع ال عالقة لھ بالمعارضة او االئتالفأكبر. سیفشل لبذلت جھًدا 

ظلم احًدا ولو بنى السیّد احمد نھذا القرار ھو لیس آخر قرار سیدرج بنود للتصویت علیھا ھنا ال 
 .طبقات سیستفید المجلس المحلي منھا 6طھ 

 .أھمل صدیقي قاسم خطیب إذایھمني  فیصل ھیبي: الرئیس صالح ریان ال

أین المشكلة لو صوتنا مع القرار وأنا افتخر بأنني أخدم قرابتي وقد خدمت غیره  :سعید طھ

 .مواطن من طمرا

 .نحن لم نستغل الموضوع سیاسیًا اطالقًا ربما قد تدحرج :الرئیس

لنا   الالزم من  واضًحا أكثرالموضوع  .یبي فیما قالھأنا اوافق فیصل ھ :قاسم خطیب

والموضوع أي معارضة القرار من قبل المعارضة كان عفویًا وأنا مقتنع في روایة السیّد احمد 

احمد طھ كان مظلوًما وتوجھ الى القضاء من أجل . وقد كانت سوابق مع المجلس المحلي. طھ

 .من أرضھ %35انصافھ الن المصادرة وصلت 

 مھندس المجلس المحلي؟ما ھي فعالً نسبة المصادرة الحقیقیة سأل 

 وال أعلم تحدیًدا النسبة بالضبط كم ھي . كان عنده أكثر من موقع أرض :احمد ابداح

 .صوت مع القرار وخرج من المجلس المحلي وكذلك االمر مرزوق ھیبي: فیصل ھیبي
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میالد ، الرئیس رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور باألكثریة صالح ریان :صالح ریان

محمد ھیبي وامتنع عن التصویت السیّد ، محمد طھ، عالء جمل، عادل طھ ،سعید طھ، شراري

 .قاسم خطیب

 .باألكثریةوعلیھ فاز اقتراح الرئیس 

 
 صالح ریان             مصطفى حمود    

 رئیس المجلس المحلي              سكرتیر المجلس المحلي 
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