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من: منى عرموش مراسلة موقع العرب 
وصحيفة "كل العرب"

اردان  ج��ل��ع��اد  ال��داخ��ل��ي  األم���ن  وزي���ر  زار 
مدينة  الشرطة  م��ن  ك��ب��ار  ض��ب��اط  مبرافقة 
البلدية  رئيس  مع  اجتمع  حيث   ، الفحم  أم 
الشيخ خالد حمدان وموظفني آخرين، وذلك 
التي  ع��دي��دة  مواضيع  ع��ن  احل��دي��ث  بهدف 
تتعلّق بعمل الشرطة ملواجهة اعمال العنف 
واجلرائم كذلك مت التطرق إلى قضية جرائم 

"تدفيع الثمن".
من جانب آخر فقد تظاهر عدد من املواطنني 
على  احتجاجا  الهندسة،  قسم  بناية  مقابل 
ال��وزي��ر، وق��د مّت تعليق الفتات على  زي��ارة 
الشارع الرئيسي كتبوا عليها "ال نوافق مثل 

هذه الزيارات وندعو ملعارضتها".
بداية اجللسة حتدث رئيس بلدية أم الفحم 
بهذه  "نرحب  وق��ال:  حمدان  خالد  الشيخ 
الزيارة، ونحن نطالب الشرطة بالعمل على 

مجابهة العنف واجلرائم كي نعيش بأجواء 
آمنة وبعيدة كل البعد عن أي مخاطر التي قد 

تهدد حياة ابناء املجتمع". 
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال وزي�����ر األم�����ن ال���داخ���ل���ي: 
سبيل  في  بوسعها  ما  كل  تعمل  "الشرطة 
بدورنا  ونحن  واجل��رائ��م،  العنف  محاربة 
العمل من خالل  ج��ودة  نعمل على حتسني 
دعم محطات الشرطة بطواقم عمل إضافية 
كذلك وضع كاميرات مراقبة في كل املناطق 
اسرع  بصورة  االج���رام  ملنفذي  نصل  كي 
واسهل، ونحن على استعداد ألي تعاون مع 
القيادات العربية كي نخرج بنتائج ايجابية 
العنف  التي من شانها أن تساهم مبحاربة 

بشكل أفضل".
املتوّقع  من  "ك��ان  املتظاهرون:  وق��ال  ه��ذا 
احلادية  الساعة  متام  في  اجللسة  تقام  أن 
دون  مبكر  بوقت  أقاموها  لكنّهم   ، عشرة 
ق��اط��ًع��ا هذه  رف��ًض��ا  ن��رف��ض  ون��ح��ن  علمنا، 

غضب واحتجاج لدخول الوزير  اردان الى أم الفحم وتظاهرة والفتات احتجاجية تندد بذلك
حمدان:  خالد  الشيخ  الفحم  أم  بلدية  *رئيس  زيارتك"  ونرفض  بالدماء  ملطخة  ويدك  عنصري  "أنت  ألردان:  *املتظاهرون 
نرحب بهذه الزيارة، ونحن نطالب الشرطة بالعمل على مجابهة العنف واجلرائم كي نعيش بأجواء آمنة وبعيدة كل البعد عن 

أي مخاطر *وزير األمن الداخلي: "الشرطة تعمل كل ما بوسعها في سبيل محاربة العنف واجلرائم"

من  تسمن  وال  تغني  ال  التي  اللقاءات 
ج��وع وخ��اص��ة أّن احل��دي��ث ي��دور عن 
وزير يتخذ قرارات عنصرية وال تخدم 

املجتمع العربي". 
بيانا  الشعبية  اللجنة  أص���درت  وق��د 
"فوجئنا  فيه:  جاء  الزيارة  هذه  حول 
بنية وزير األمن الداخلي اردان القيام 
لدعوة  تلبية  الفحم  أم  ملدينة  ب��زي��ارة 
البلدية له بالقيام بهذه الزيارة، ونحن 
البلدية  إدارة  ن��اق��ش��ت  ه��ل  ن��ت��س��اءل: 
هذه الدعوة أم أّنها مّتت بشكل فردي 
علم  دون  ن��ّواب��ه  أح��د  أو  الرئيس  م��ن 
هذه  ج��دوى  ما  اإلدارة؟،  مصادقة  أو 
الزيارة وما هي أهدافها وماذا ميكن أو 
يتوقع من قام بترتيبها من هذا الوزير 
ما  ه��ذا  حقا  هل  الفحم؟،  ألم  يقدم  أن 
للشرطة؟،  م��راك��ز  ب��ن��اء  بلدنا  ينقص 
هل يعرف الرئيس وادارته خلفية هذا 
الوزير ومواقفه السياسية واالنسانية 
جتاه جماهيرنا العربية عاّمة وجتاه أم 

الفحم على وجه اخلصوص؟".
وأض���اف ال��ب��ي��ان: "وق��ال��وا أي��ًض��ا في 
ب��ي��ان��ه��م: "إّن���ن���ا ن����درك ون��ع��ي ج��يّ��ًدا 
احمللية  السلطة  وارت��ب��اط  عالقة  م��دى 
وعليه  ووزارات��ه��ا  الدولة  مبؤسسات 
نريد من بلديتنا أن تكثف من دعواتها 
من  بلدنا،  ملصلحة  املختصني  للوزراء 
وعرض  امل��واط��ن��ني  مطالب  رف��ع  أج��ل 
امليزانيات  وتوفير  املدينة  احتياجات 
التي  املطلوبة من أجل تنفيذ املشاريع 
األمن  وزير  دعوة  إّن  بلدنا،  حتتاجها 
من  الكثير  تثير  السرية  وبهذه  اردان 
عالمات االستفهام والشكوك حولها، 
وهنا ال بد من التذكير ببعض املواقف 
بالعنصرية  ت��ت��س��م  وال��ت��ي  ال��ع��دائ��ي��ة 

البغضاء لهذا الوزير والتي كان آخرها 
تهديده للقضاة الذين يطلقون احكاما 
مخففة للشباب العرب الذين يشاركون 
ب��امل��ظ��اه��رات، وإع��الن��ه ع��ن اجلمعيات 
الناشطة في  الفلسطينية  واملؤسسات 
جمعيات  بأنها  االق��ص��ى  ع��ن  ال��دف��اع 
خ��ارج��ة ع��ن ال��ق��ان��ون وحت���رض على 
إّن��ن��ا في  ال��ب��ي��ان: "  ال��ع��ن��ف". واختتم 
لهذه  رفضنا  ن��ؤك��د  الشعبية  اللجنة 
الزيارة ونشجب ونستنكر هذه الدعوة 
وسمعة  باسم  خطيًرا  ا  مّسً ونعتبرها 
بلدنا وقد بعثنا برسالة عاجلة لرئيس 
بهذه  النظر  ب��إع��ادة  طالبناه  البلدية 

الزيارة" إلى هنا نّص البيان.
هذا ويشار إلى أّن أغلبية أعضاء البلدية 
حضر  وم��ن  الوزير  استقبال  قاطعوا 
م��ن األع��ض��اء ه��م رائ��د كساب وبالل 

محاجنة.
وفور االنتهاء من اجللسة خرج الوزير 
بالتحّدث  وقام  املتظاهرين  إلى  اردان 
ع���دم رغبتهم  أّك�����دوا  ل��ك��نّ��ه��م  م��ع��ه��م، 
نرغب  "ال  ق��ائ��ل��ني:  م��ع��ه  ب��احل��دي��ث 
ويدك  عنصري  فأنت  معك  باحلديث 
ملّطخة بالّدماء ونرفض زيارتك" كما 
قالوا.وكانت بلدية أم الفحم قد أصدرت 
وزير  زي��ارة  ح��ول  موقفها  تبني  بيانا 
أردان  جلعاد  للمدينة  الداخلي  األم��ن 

وذلك إثر معارضة الزيارة.
"من  الفحم:  أم  بلدية  بيان  في  وج��اء 
الترتيبات  مستوى  على  رسمياً  املتبع 
حكومة  ك��ل  م��ع  التعامل  ف��ي  البلدية 
ج��دي��دة أن��ه��ا تتوجه إل��ى ك��ل ال���وزراء 
ب���ال���دع���وة ل����زي����ارة امل���دي���ن���ة م���ن أجل 
واحتياجاتها  أوضاعها  على  إطالعهم 
الترتيب  وه��ذا  مبيزانيات..  واملطالبة 

في  رسمية  كمؤسسة  بالبلدية  منوط 
واملؤسسات  ال�����وزارات  م��ع  تعاملها 
س��را.... علنا..علنا..وليس  احلكومية 

فأين املشكلة...؟".
الوزارات  ضمن  "ومن  البيان:  وتابع 
التي مت التواصل معها هي وزارة األمن 
الداخلي على إثر موجة العنف األخيرة 
حوادث  م��ن  املدينة  ف��ي  عصفت  التي 
خطير  وانفالت  وحرق  وتخريب  قتل 
ال��ن��ار وف��وض��ى السالح،  ف��ي إط���الق 
تلبية  إال  ه��و  م��ا  البلدية  ب��ه  قامت  فما 
ملطالب جماهيرنا الفحماوية التي ترى 
التعاطي  وامل��رح��ل��ة  ال��وق��ت  واج���ب  أن 
أشكاله  ب��ك��ل  ال��ع��ن��ف  م���وض���وع  م���ع 
األولويات.  سلّم  رأس  على  وص��وره 
فيا أهلنا: تعالوا بنا نتصارح...أليست 
وزارة األمن الداخلي هي العنوان لهذا 
املوضوع وعليها أن تتحمل املسؤولية 
به.. املتعلقة  القضايا  كاملة في جميع 
من متابعة ملف جرائم القتل والوقوف 
من  وغيرها  السالح  فوضى  لظاهرة 
البيان:  ال��ف��وض��ى".وأض��اف  مظاهر 
وزير  باستدعاء  البلدية  قامت  "ف��إن 
املسؤولية  وحتميله  ال��داخ��ل��ي  األم���ن 
امل��ب��اش��رة ب���ذل���ك، ف��أي��ن اخل��ل��ل وأي���ن 
اخل��ط��أ؟، وم���ع ك��ل ذل���ك ف��إن��ن��ا نتفهم 
بيننا  يبرز  قد  ال��ذي  اإلختالف  ونقدر 
ال��ق��ض��اي��ا فهذا  م��ن  ق��ض��ي��ة  ح���ول أي 
صحي ومشروع أما أن يصل بنا األمر 
إلى حد بث اإلشاعات وكيْل اإلتهامات 
واللمز فهذا  الغمز  واستعمال أسلوب 
ال يليق وال يقبل من إخواننا في اللجنة 
املوحدة.   الفحم  أم  وقائمة  الشعبية 
دامت أم الفحم رمزاً للوعي...واحملبة...

واإلخاء"، وفقا للبيان.

جانب من املتظاهرين ضد الزيارة

الوزير اردان خالل لقائه برئيس البلدية
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