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2011/7جلسة المجلس المحلي الغیر عادیة رقم محضر

في تمام الساعة السابعة والنصف 2011/7عقد المجلس المحلي جلستھ الغیر عادیة رقم 
.في قاعة المجلس المحلي2011/3/20مساًء الیوم 

عاید منصور، نایف : ءالسید نواف حجوج رئیس المجلس المحلي والسادة االعضا: الحضور
علي، موفق ابو الھیجاء، محمد حاج، ابراھیم حجوج، یونس صالح، جمال ابو ریا، مصطفى 

.فارس، حسین محمد المراقب الداخلي ، عمر ابو الھیجاء المستشار القضائي 

.خالد ابو الھیجاء: الغیاب

2011اقرار المیزانیة العادیة للعام -:نقطة البحث
، جلستنا الیوم أھًال وسھًال بالضیوف من جمھور أھلنا –مساء الخیر للجمیع :رئیس المجلس

وھي تعقد للمرة الثالثة ، وان لم یتم اقرار المیزانیة قد تتخذ 2011القرار المیزانیة العادیة للعام 
اجراءات قانونیة قد تضر بمصلحة أھلنا بالقریة، وعلیھ أتوجھ لحضراتكم بطلب بتقدیم طلباتكم 

. من المحضر" والتي تشكل جزءاقتراحاتكم لمعاینتھا وتعدیل المیزانیة التي قدمت لحضراتكموا
نأمل التعاون معًا لما یرضي أھلنا، فمسودة المیزانیة بین ایدیكم وقد توجھنا لحضراتكم بتقدیم 

.اقتراحاتكم من اجل بحثھا ونأمل ان تنال المصادقة لما فیھ مصلحة االھل

جو ان نتحلى بسعة صدر وسنة مباركة للجمیع، نحن نجتمع للمرة الثالثة أر: مصطفى فارس
والتي تعود لمصلحة أھلنا ولنا جمیعًا وكانت االسباب لعدم 2011القرار المیزانیة العادیة للعام 

للمصلحة والحرص لتنفیذ برنامج سنوي للمیزانیة مناقشة الاقرار المیزانیة بالجلستین السابقتین
الي قریتنا، ھذا نابع من مبدئي في قائمة النھضة وأمثل بھا جمیع أھلي في كوكب ولي لمصلحة اھ

، فانا على استعداد لسماع أي مالحظة او أي نقد لخدمة بلدنا وإخالصبأمانھبلدي ألخدمالشرف 
مصلحة كوكب بشفافیة وبدون النظر للمصالح الشخصیة واتمنى من الجمیع ان نتفق على ما فیھ 

كل بإلغاءتضیق تقدمنا دأ الطروحات المشتركة، وأرجو التخلص من الحساسیة التي وان نب
–الحواجز والعوائق وان ال یتكرر مثل ھذا الموقف بالمستقبل واهللا الموفق وبعد 

:كاآلتياقترح تعدیل المیزانیة 
افي في دعم الطالب الجامعیین والریاضة باشكالھا وخاصة فریق كرة القدم، ودعم المركز الثق

تھ باالحتفال باالعیاد، اقامة برامج كاسبوع الصحة وأعمال تطوعیة والتشجیر بالقریة افعالی
واالھتمام بحدائق القریة ومتابعة وضع الطالب الثانویة، وان نبقى مع اللجنة الشعبیة ضد قانون 

.ضم القریة للجمعیات ودعم بیت المسن
رح اقرار مبلغ مئة الف شاقل دعمًا لطالب الجامعات واستمرارًا القتراحي بالجلسات السابقة اقت

انارة وصیانة االنارة 743ومن بند رقم 742قل من بند اشالف 70وتمویلھا من اقتطاع مبلغ 
.وھذا یساوي مئة الف شاقل745االف شاقل من بند 10الف شاقل ومبلغ 20مبلغ 



فریق بفعالیاتھ ووضعھ المادي بالمیزانیة وضع الأالحقبالنسبة لفریق كرة القدم فانا شخصیًا 
6الف شاقل في ص 45الف شاقل وھذا مبلغ قلیل وعلیھ اقترح اضافة مبلغ 140عرض مبلغ 

االف 10من سفریات الریاضة یقتطع .الف شاقل185لدعم فریق كرة القدم حیث یصبح المبلغ 
).الف شاقل45مجموع ال(.الف شاقل 35وصیانة الملعب یقتطع שזרוע من بند وشاقل 

.وأطلب خالل السنة فحص االمر لرفع المبلغ

صودق باالجماع على البندین المقترحین من قبل :اقتراح السید مصطفى فارسعلىتصویت 
.باجماع أعضاء المجلس الحاضرین دون استثناءالسید مصطفى فارس

على أمل اقرارھا والخروج من 2011للمرة الثالثة على التوالي تطرح میزانیة العام : نایف علي
الى للتوصلن تطرح االمور بشكل موضوعي الجو الذي ساد خالل االشھر االخیرة، نأمل ا

الصیغ التي تصب في نھایة المطاف لمصلحة أھلنا في كوكب، اننا في المرحلة االخیرة نشھد 
لینا اعادة النظر متغیرات جدیة في العالم ونحن جزء ال یتجزأ من ھذا العالم وھذا یحتم ع

.باعتباراتنا وسیاساتنا ونشیر الى النجاحات واالخفاقات
اسة ونھج ادارة المجلس ولكننا لم نكن یان موقفنا في كتلة الجبھة من المیزانیة من كونھا تعكس س

ولن نكون مع حل المجلس المحلي وتعیین لجنة لتدیر شؤون وادارة شؤون البلد، فقلنا وسنقول ان 
تدار من قبل أھلھا، ان كتلة الجبھة المختلفة التركیب واالسماء لم تقف حجر عثرة شؤون كوكب

صوت ضد المیزانیة بل كان االمتناع ھو الخیار تالسابقة ولم السنواتامام اقرار المیزانیة خالل 
الوحید الذي تركھ الرئیس لنا بسبب السیاسة والنھج، واود ان أذكر ان الرئیس والبعض في جلسة 

والتي تغیب عنھا 2001العام میزانیة والتي عقدت القرار2001/1/18بتاریخ 2001/1م رق
عضوا ائتالف ولیس صدفھ ولم یحضر من االئتالف اال عضوان وھذا یعني تعادل في التصویت 
فیما لو صوتت الجبھة ضد المیزانیة، ولكننا أدركنا االمر ولم نسمح بالضغوطات واالبتزازات 

.قبل التصویت من أجل انجاحھاالمیزانیة بخروج أحد أعضاء الجبھة ریرتمواتفقنا على
لقد تمت معنا جلسة مع رئیس المجلس وقدمت لھ رسالھ شاملة تتضمن اقتراحاتنا فیما یتعلق 
بالمیزانیة مباشرة ومنھا ما یطرح مستقبًال او تدریجیًا ونؤكد ان كل اقتراحاتنا ھي للمصلحة 

ت الموافقة على اقتراحاتنا فاننا سنصوت الى جانب المیزانیة ونكون على العامة ولذلك اذا تم
استعداد تام للتشاور والتعاون لدفع عجلة التطور لالمام ولتحسین االجواء والرقي بكوكب 

تخصیص وظیفة كاملة لمدیر قسم المعارف لدفع عجلة ًا ثقافیًا وسیاسیًا وعلیھ نقترح اجتماعی
.المام العملیة الثقافیة الى ا

ال شك ان كل فرد یھمھ العمل لمصلحة كوكب وعلیھ فكل أعضاء المجلس : نواف حجوج
المحلي مدعوون لطرح افكارھم لمناقشتھا بشكل موضوعي وعملي، فقد طرح االخ نایف ھذا 
الموضوع سابقًا، فالمیزانیة ھي صحیح تظھر سیاسة المجلس لفعالیات وعمل المجلس التي تظھر 

.االرقامبالنھایة ب
.بالنسبة للرسالة الشاملة التي تسلمتھا من االخوة في كتلة الجبھة وقد أعطیت وجھة نظرنا 

كما ھو معلوم فان قرار المجلس كان ان وظیفة مدیر قسم المعارف ھي لنصف وظیفة مع امكانیة 
ظیفة مبدئیًا ال اعارض ان یكون و.رفع نسبة العمل حسب الحاجة مستقبًال، حسب حاجة العمل



بغض النظر عن الشخص فھي حسب الحاجة ولیس حسب الشخص الذي بھذه المھمة، ونأمل ان 
.نتداولھا، وامكانیة رفع نسبة الوظیفة قائمة مستقبًالةتتوسع الفعالیات ، واذا كان ھناك حاج

:  عليالسید نایفعضو المجلستصویت على اقتراح
.اء المجلس الحاضرین دون استثناءجماع أعضصوت الى جانب االقتراح با

:ھناك اربعة اقتراحات أود اضافتھم–موفق ابو الھیجاء
للتربیة الغیر منھجیة وتحویل 80الف شاقل من بند 45أرى اضافة مبلغ بند 3في ص-

.للتربیة الالمنھجیة دورات انجلیزي ، ریاضیات او دورات اخرىمنھاالف شاقل30
الف شاقل من ھذا المبلغ 40الشؤون االجتماعیة نطالب بتخصیص مبلغ فعالیات22بند -

.لنادي المسنین لتفعیلھ وادخال برامج جدیدة لھذا المركز
.محاضرات صحیة وغیر ذلكالف شاقل مثل اسبوع الصحة،30غ نطلب ان یخصص مبل-
الف شاقل اضافي لصیانة الحدائق من الصیانة العامة 20تخصیص مبلغ -

: تصویت 
.من قبل أعضاء المجلس الحاضرین دون استثناءاعاله باالجماعصودق على االقتراح

اتجاه أھل قریتي ومن منطلق الحرص على أتحملھامن منطلق المسؤولیة التي : محمد حاج
النبیلة التي تھمنا جمیعًا لشق طریق جدید واألھدافالمصلحة العامة ووحدة أھلنا حول النوایا 

اإلشكالخطوة رئیس المجلس بدعوة أعضاء المجلس والتشاور معھم لحل أباركالمشترك للعمل
الروح الطیبة الموجودة في جلستنا الیوم وكلي أمل ان تبقى وأبارك، كما 2011في میزانیة العام 

ھذه الروح في جمیع الجلسات مما یصب ھذا في مصلحة بلدنا، لدي طلبات عامة منھا تخص 
االجواء الموجودة هنحققھا سویة بھذومنھا سأتركھا للمراحل القادمة لكيكل خاص المیزانیة بش

.اللیلة
للسلطة اإلدارياألداءللعمل ھذا العام وان تشمل تحسین وإستراتیجیةآلیةوضع أھداف .1

ووضع مشاریع ورصید میزانیات األقسامعالقة وتكامل عمل األقسامرؤساء إدارة، 
ر العالقة مع المواطنین وخلق محفزات لمشاركتھم في مشاریع وتطویاإلنسانلبناء 

.السیاسیة واالجتماعیة في القریةاألطرالسلطة المحلیة وكذلك العالقة مع 
ان یكون العمل بشكل منھجي ومدروس واطالع أعضاء المجلس من :الشفافیة بالعمل.2

.ذ القرارات السلیمةخالل لقاءات دوریة على ما یدور والتنسیق والعمل المشترك التخا
.تعدیل اللجان في المجلس في جلسة خاصة.3
.القرار الذي اتخذ وان ال یبقى حبرًا على ورقأباركبخصوص منح الطالب الجامعیین .4
االستمرار ببذل المجھود والعمل المشترك من أجل –شركة المیاه والصرف الصحي .5

.المحلیةھذا المشروع لمسؤولیة السلطة وإعادةحل شركة المیاه 
التعامل بمسؤولیة أكبر اتجاه المراقب الداخلي والخارجي واصالح االمور التي یتوجب .6

.اصالحھا
تشكیل لجنة شعبیة ووضع برنامج للمناسبات االجتماعیة والسیاسیة والدینیة ورصد .7

.میزانیة خاصة لمثل ھذه الفعالیات
الشریحة من المجتمع وان ال وضع برنامج ورصد میزانیة للعمل لھذه–القیادة النسائیة .8

.تقتصر بالرحالت



نظرًا الھمیة الحاسوب والحاجة الملحة في قریتنا للعائالت –برنامج حاسوب لكل ولد .9
.سابقًاالمحتاجھ أطلب االستمرار في ھذا البرنامج التمام ما اقر علیھ 

ستوى الفعالیات التأكید على ما اقر سابقًا بتخصیص میزانیة خاصة لبیت المسن وتلیق بم.10
.بھ

اعادة العمل على تشجیع المواھب بالقریة ورصد میزانیات لھذه البرامج ومنھا المسرح .11
.ودورة للقیادة الشابة

لو نظرنا للمیزانیة نالحظ بان كل البنود ارتفعت ما عدا بنود التربیھ الالمنھجیة وعلیھ أطلب 
.ة العامة والمركز الثقافي خالل السنة المالیةالعمل لرفع المیزانیة في ھذا البند وباالخص المكتب

اشكر االخ محمد على كلمتھ الطیبھ وأدعو جمیع اعضاء المجلس المحلي دون : نواف حجوج
من اجل تقدیم الخدمة لالھل الني لرؤساء االقسام  ومتابعتھا تقدیم برامجھ بیقوماستثناء ان 

لخدمة االھل وارید ان تقدموا برامج عمل اماتھم على ثقة تامة ان جمیع أعضاء المجلس لھم اھتم
.وعقد جلسات مع الموظفین ودراسة كل الفعالیات بشكل مھني ومرتب

قائمة الثبات ممثلة باعضاء المجلس ابراھیم حجوج وجمال ابو ریا ستوافق على : ابراھیم حجوج
ھلنا بالرغم من وجود من أجل الصالح العام ال2011التصویت القرار المیزانیة العادیة للعام 

استیاء كبیر لطریقة وبرنامج عمل المجلس المحلي والعمل االنفرادي ولعدم وجود خطة عمل 
جماعیة واضحة وترتیب االولویات للعمل للسنة الحالیة، بالرغم من المطالبة بذلك العدید من 

لبحث فیھا الحقًا، المرات ، وتوجد امور كثیرة یجب تصحیحھا وترتیبھا ثانیة الھمیتھا وسیتم ا
نسبة أي وظیفة او تعیینات جدیدة یجب ان یتحدد حسب اھمیتھا نوبالنسبة لزیادة او نقصا

.وحاجتھا ونأمل في ھذه السنة ان یتم العمل جماعیًا بما فیھ الخیر للجمیع وخدمتھم

الحضور للمجلس ودراسة المواضیع معشكرًا لك ولكن ال یكفي الحدیث فارجو : نواف حجوج
.االقسام بشكل مرتب

واموالھ مثلھا مثل اموال الوقف، فمن المفروض من اني أرى ان امالك المجلس: عاید منصور
رئیس المجلس والمحاسب وأعضاء المجلس جمیعًا وموظفیھ العمل بامانھ واخالص من اجل بلدنا 

ى االدارة كوكب، أطلب من الرئیس اشراك جمیع االعضاء بالمجلس في اعمالھ وال یقتصر عل
.فقط

ان جمیع أعضاء المجلس ال یریدون حل المجلس أو فصل اعضائھ، بالمرات السابقة كنا قد 
.عارضنا على المیزانیة لیس عبثًا وانما اردنا تعدیل في بنودھا لمصلحة اھالینا

بسم اهللا الرحمن الرحیم، أتمنى من أعضاء المجلس المحلي جمیعًا ان یكونوا على:جمال ابو ریا
.لما فیھ المصلحة العامة للقریةمستوى المسؤولیة وأدعوھم جمیعًا للتصویت القرار المیزانیة 

أرى ان جمیع ألنيأدعم كل االقتراحات التي ذكرت من جمیع االعضاء الذین سبقوني بالحدیث 
.االقتراحات تصب في مصلحة االھالي كافة

عبین والمدربین من أھل القریة وعدم             فریق كرة القدم دعم الالإدارةأود التنویة ان على
.العبین ومدربین من خارج القریة االمر الذي یعود بالفائدة على الفریق ومیزانیتھاالستعانة ب

وأالأدعو عدم تحمیل المیزانیة فوق طاقتھا لكي یتسنى تنفیذ كل االقتراحات التي صودق علیھا 
.تكون حبرًا على ورق



اء في المجلس المحلي التوجھ الصحاب المصالح الكبیرة والعمل لجمع التبرعات أدعو االعض
.لتنفیذ بعض الفعالیات المذكورة سابقًا والتي ال تكلف الكثیر

أقترح لیس فقط بزیادة وتخصیص میزانیات وانما متابعة العمل مع رؤساء االقسام لصرف 
.المیزانیات المقررة بالشكل الالزم

رًا لالخوة جمیعًا واعلمكم اننا في مجال الریاضة في مراتب عالیة جدًا شك: نواف حجوج
وخصوصًا في كرة السلة للبنات، وأشكر جمیع المدربین والعاملین في قسم الریاضة وأشكر 

وأطلب مد ایدیكم بشكل ممیز الجل تقدیم الخدمة واجو الھادىءالجمیع على الروح الطیبة
.للجمیع

لى المیزانیة باالجماع للمرة االولى یضع ادارة المجلس أمام امتحان لیس التصویت ع: نایف علي
.سھًال لالستمرار بھذه الروح التي سادت عملیة اتخاذ القرار

الجو الھادي والودي والكالم المعسول والنوایا المجردة بحاجة ماسة لتعاون حقیقي وملموس 
.ولیس لیبقى للذكرى والتاریخ

حاج على التشاور بیننا من أجل مصلحة كوكب ة الجبھة واالخ محمدأشكر كتل: مصطفى فارس
.الذي استمر حتى ھذا الیوم وأشكر جمیع أعضاء المجلس المحلي

أود أن أقول لحضراتكم لیس فقط ادارة المجلس المحلي أمام امتحان انما جمیع : نواف حجوج
الجواء الطیبة والخالف بالرأي أعضاء المجلس ھم في امتحان العادة النسیج االجتماعي وخلق ا

ال یفسد للود قضیة ، وأشكر جمیع أعضاء المجلس على الروح الطیبة وأدعوھم للعمل بشكل 
.فاعل

.أدعو جمیع اعضاء المجلس بالمصادقة القرار المیزانیة مع التعدیالت المقترحة

من قبل أعضاء المجلس صودق على االقتراح باالجماع: تصویت
.استثناءالحاضرین دون 

.دقیقة مساًء9:30اغلقت الجلسة الساعة 

نواف حجوج
رئیس مجلس كوكب ابو الھیجاء المحلي

.محمود قاسم: سجل


