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محضر جلسة مجلس غير عادية رقم ( )4/2015بتاريخ 18/8/2015
في بناية المجلس المحلي
الحضور:
السادة كل من:
 .1الحاج عباس تيتي – رئيس المجلس
 .2احمد بدران – قائم باعمال الرئيس
 .3محمد بكري – نائب الرئيس
 .4صالح حمد علي – عضو المجلس
 .5حسن بكري – عضو المجلس
 .6محمود بدران – عضو المجلس
الغياب :السادة األعضاء كل من:
 .1علي تيتي
 .2فداء عابد
 .3محمود حصارمه
 .4يوسف جريس

نقاط البحث:
 .1موضوع العنف في القرية.
 .2موضوع الحدود بسن قريتي البعنة ودير األسد.
رئيس المجلس :موضوع العنف يرى بطريقة الهدنة بدخول جاهة صلح والهدنه لمدة ثالثة اشهر .العمل
الجاد من اجل اصالح ذات البين والمجلس المحلي يقوم بواجبه تجاه المواطنين من اجل إحالل السالم.
احمد بدران :نحن ندعم االتفاق وندعم الجاهة الكريمة ونعمل من اجل اصالح ذات البين .
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حسن بكري :العمل من اجل السالم في القرية ودعم الجاهة الكريمة .
صالح علي  :يجب ان تكون النوايا للصلح ونحن ندعم الصلح ونشد على ايدي الجاهة وان شاء هللا
قريتنا تنعم بالطمأنينة والسالم.
محمود بدران :تدخل وزير الشرطة وجاهات قطرية – ندعم الصلح ونشد على ايدي الجاهة ان شاء هللا
يعم السالم وتعود القرية الى سابق عهدها .
حسن بكري :اشعر بأسف شديد ان هناك أعضاء مجلس محلي دعت لهذه الجلسة ولم تحضر .
محمد بكري :رئيس المجلس المحلي وجوده يعني وجود الجميع ووجوده في جاهة الصلح فأنه يمثلنا
جميعا .

موضوع :الحدود بين القريتين البعنة ودير األسد
رئيس المجلس  :هذا مخطط فاشل واحمل احمد ذباح رئيس مجلس دير األسد كل المسؤولية ونحن
نرفض كل هذه األمور واالقاويل رفضا باتا .أي تغيير يجب موافقة الطرفين ونحن نعرف كيف نتوجه
بالطرق القانونية اليقاف أي مبادرة من هذا النوع.

صالح علي :هناك احداث سلبية وحادثة حدثت في نوفمبر  98-97هذه االحداث تمت من خالل شجار
عنيف وفي خالل هذا الشجار تم تدمير الزجاج للمدرسة ب والذي نجم من جراء المؤامرة الدنيئة
واشارة الشغب من وجهاء دير األسد  .ثم دفع  100,000شاقل خسائر فادحة وكان ذلك بسبب
األرضية وحدود البركة ان ذلك – هذا مؤشر للطرفين لعدم االنجرار وراء هذه األمور  .النه يوجد
وجهاء طيبين ويدعمون السلم والسالم  .وال نستطيع ان نسيطر على االحداث والشغب .
اطلب لجم هذه الظاهرة وهذة التفوهات التي تعكس روح االنانية لدى بعض الطامعين في دير األسد.
واطلب من الحاج عباس اسماع هذا الصوت لشرطة إسرائيل لكي توقف هذا النزيف العنصري من بعض
األشخاص .

احمد طالل بدران :بما انني امثل بلدي في مؤسسة التنظيم بمساعدة الرئيس واألعضاء  ،كل األمور
التي تدور في البعنة والتي تخص مسطحات القرية ومساحاتها وال يستطيع احد ان يعتدي على كرامة
واحترام ارض القرية  .حدود قرية البعنة ال يستطيع احد ان يعتدي عليها  ،رئيسا كان او عضو او قائم
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باعمال .يمكن لرئيس مجلس دير األسد ان يخطر بباله ما يريد ولكنه ال يستطيع ان يمس شبر واحد من
أراضينا وال مسطحاتنا  .نحن يد واحدة امام أي خطر يهدد مسطحات واراضي اهل البعنة.

حسن بكري :الصاله والسالم على رسولنا الكريم – اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا  .ما ورد على الفيس
بوك ان ذلك ما كان اال لمخطط شخص ولمصلحة شخصية  .كثر الكالم ال حاجة له  .اطلب ان يتم توجيه
رسالة لمجلس ديراالسد عدم التفوه بهذه األمور المرفوضة ضمنا .
يدعون انه كان هناك اتفاقية بين حنا إبراهيم وعلي صنع هللا – يوسي سريد قال (תחפשו אותי)
יוסי שריד .

محمد بكري :ال نتنازل على أي شبر من ارض البعنة .
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