التاريخ 5.5.2108 :
جلسة المجلس المحلي الغير عاديه رقم 1 \ 2018
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال ,جلسته الغير عاديه رقم  01 \ 2018وذلك في تمام الساعة السادسة مساء
من يوم األربعاء الموافق  25.4.2018في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السادة األعضاء:
 .1عبد السالم دراوشه – رئيسا
 .2باسل دراوشه
 .3يزيد شدافنه
 .4عبد العزيز شلبي
 .5سليمان دراوشه
 .6علي حبشي
 .7رمزي شلبي
وتغيب :
 .1عفيف دراوشه
 .2موسى شلبي
 .3احمد سعدي
 .4نادر عبد الهادي
 .5ناصر حبشي
كما وحضر الجلسة السادة :
 .1يوسف دراوشه  -مراقب المجلس
 .2المحامي نواف شلبي  -المستشار القضائي للمجلس
 .3جمال دراوشه  -محاسب المجلس
 .4فياض حبشي
 .5سعيد شهوان
 .6وائل حبشي
 .6عبد المجيد شلبي
 .6لؤي شلبي
 .7محمد شلبي
 .8عبد الوهاب شلبي
 .9بعض أهالي اكسال
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نقاط البحث :
 .1بحث اخر التطورات واالحداث في اكسال .
افتتح الرئيس الجلسة مرحبا بالحضور وانتقل الى جدول االعمال كالتالي :
 .1بيان رئيس المجلس :
منذ ساعات الصباح الباكرة ابلغنا بأخبار غير سارة  ,بحيث قام بها بما يسمى عصابات " تدفيع الثمن "
باالعتداء على بيت في اكسال وحرق سيارتين وكتابة شعارات عنصريه على الحائط .
مع سماع الخبر منذ الصباح اجتمعت إدارة المجلس المحلي  ,وقمنا بزيارة بيت األخ نواف حبشي
صاحب البيت المتضرر .
هذا النوع من االعمال التخريبية يسمونه عصابات " تدفيع الثمن " وتواجدت الشرطة وقوى االمن
العام وبدأو بالتحقيق ,وتم جمع كاميرات المراقبة من العديد من البيوت .
تم اصدار بيان المجلس كالتالي :
مجلس اكسال المحلي يعلن عن شجبه واستنكاره الشديد لالعتداء العنصري على ممتلكات اهالي اكسال وحرق
السيارات وكتابة شعارات عنصرية .
هذا اعتداء عنصري وخطير ونعتبره اعتداء على كافة اهالي القرية.
ادارة المجلس المحلي تواجدت منذ الساعات االولى في الموقع ووقفت مع العائلة واعربت عن دعمها التام
للعائلة المتضررة وطالبت االجهزة االمنية والشرطة بالتحقيق الجدي والمكثف للوصول الى الجناة واعتقالهم
وتقديمهم للمحكمة.
مجلس اكسال يؤكد انه لن يتساهل مع الحدث وسنستمر بالعمل الجاد من اجل التحقيق والوصول الى الجناة
وتقديمهم للمحاكمة من اجل وضع حد لهذه االعتداءات العنصرية واخراج هذه المجموعة خارج القانون ومنع
تكرار مثل هذه االعتداءات .
هذا االعتداء هو نتيجة التحريض العنصري المستمر الموجه ضد جماهيرنا العربية وندعو لشن حملة شعبية
لمواجة مظاهر العنصرية في البالد.
مجلس اكسال يدعو اهالي اكسال والمنطقة لتوخي الحذر واالنتباه .
هذا وسيعقد مجلس اكسال المحلي مساء اليوم جلسة طارئة لبحث االعتداء العنصري ودراسة الخطوات الالزمة
من اجل مواجهة هذه االعتداءات العنصرية الجبانة

2

واكمل الرئيس :
تلقينا العديد من االتصاالت للتعبير عن تضامن واستنكار ما حصل من بينهم رئيس المجلس اإلقليمي
عيميك يزراعيل ورئيس مجلس رمات يشاي ورؤساء سلطات محلية أخرى واعضاء كنيست منهم :
ايمن عوده  ,مسعود غنايم  ,زهير بهلول  ,وأيضا محمد بركه  -رئيس لجنة المتابعة .
هناك اهتمام اعالمي كبير من قبل كل وسائل االعالم المكتوبة والمرئية والمسموعة القناه الثانية
والقناه العاشرة وقناة مكان اضافه الى الصنارة وبانيت وكل العرب .
طالب الرئيس الشرطة بأخذ دورها الفعال والقاء القبض على الجناة وكبح جماح هذه الظاهره االخذة
في االنتشار .
قمت بدعوة الشرطه لهذا االجتماع لكن ال ارى حضور اي مندوبون من قبلهم  ,أيضا هناك
استهجان لعدم وجود أي اتصال من أي مسؤول حكومي او أي وزير مسؤول مباشر بمعالجة مثل
هذه االعمال .
نقاش الحضور :
باسل دراوشه :
توجهنا الى البيت المتضرر كان هناك تواجد مكثف من الشرطة واجهزة المخابرات والتحقيقات ساريه
الى حد هذه اللحظة.
نستنكر عدم اتخاذ أي دور رسمي لقائد الشرطة ووزير االمن الداخلي  ,كان من الواجب عقد جلسه
رسميه مع المجلس .
عالقه اكسال ممتازة جدا مع البلدان والقرى المجاورة لذى ندعو أهلنا بضبط النفس والتحلي باألخالق
الكسالويه والحذر وإبالغ الشرطة فورا في حال وجود أي تحركات غريبه .
اقترح التنسيق مع المدارس ألخذ دورهم لتوعيه أوالدنا  ,وكما ادعو لتنظيم وقفه احتجاجيه ورفع
شعارات تدعو للتعايش المشترك والتسامح واالستنكار لمثل هذه االعمال البربرية .
علي حبشي :
هذا العمل يعتبر تعدي على كل اهل القرية واستنكر هذا االعتداء.
عبد العزيز شلبي :
اثني على ما قال العضو علي حبشي .
أضاف  :ان تقصير المجلس بعدم وجود كاميرات مراقبه متصلة في مركز ( מוקד עירוני )
وجود مثل هذه الكاميرات يخيف مثل هذه المجموعات ويمنع االعمال التخريبية
يوجد في بلدات مجاوره دوريات التي تضم عمال مجلس وأهالي البلد لحفظ االمن واألمان ،واقترح تنظيم مثل
هذه الدوريات في اكسال .
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أجاب باسل دراوشه :
قد بدأنا في المشروع ونصب كاميرات على الدوار من قبل الشرطة وحاولنا دخول لبرنامج مدينه بال عنف ولم
يتم المصادقة الن مثل هذه المشاريع لبلدات فوق ال  20,000نسمه.
ال يوجد اتفاق بعد من قبل الشرطة على الدوريات الليلية.
يزيد شدافنه :
بعد االستنكار ال بد من انشاء شرطه محليه للقريه (שיטור עירוני ) ودوريات ليليه .
واقترح اعالن اضراب شامل في كامل المؤسسات ووقفه احتجاجيه .
فياض حبشي :
اطلب استغالل هذا الحدث عن طريق يوم استكمال لرؤساء المجالس عرب ويهود لفعاليات مشتركه للتوعية ضد
ظاهره العنصرية  ,اضافه لدعوة الوزراء وأصحاب المناصب في الوزارات المختلفة .
محمد شلبي – مسؤول االمن :
وصف حيثيات الحادث ,وصرح بوجود تحقيقات الشرطة والمخابرات .
وبحسب النتائج األولية لوحدة متقصي االثار :هناك مجموعه قامت بتسلل من الناصرة العليا مشيا على
االقدام .
رمزي شلبي :
اثني على كالم العضو علي حبشي ويجب حث الشرطة  ,عن طريق المجلس المحلي لمتابعة
المحاوالت للعثور على الجناة  ,اقترح يوم استنكاري مع مظاهرة  ,يجب منع مثل هذه الظاهرة من
االستمرار ادعو لتكثيف وجود االعالم وادعو اهل اكسال للتكاثف والحضور بأعداد كبيره .
مؤنس شلبي :
اعتقد ان الهدف حاليا ليس البحث عن الجناة فقط ,كل البلد يجب ان تكون متكاتفه الن هذا االعتداء
يمس بكل اكسال  ,اقترح اعالن عن مظاهره بعد صاله الجمعة مباشرة والتوجه للخطباء لبحث األمور في
خطبة يوم الجمعه .
شكر الرئيس كل المتحدثين والحاضرين وتطرق لبعض االقتراحات كتالي :
 يجب التوجه للشرطة وطلب مواصلة العمل المكثف للعثور على الجناة .
 بخصوص كاميرات المراقبة  :بدأنا بتركيب كاميرات على الدوار ,سوف نقوم بالبحث وإيجاد
ميزانيات لتمويل تركيب كاميرات مراقبه في القرية .
 بخصوص الشرطة المحلية ( שיטור עירוני )  :قمنا بتقديم طلب مشترك مع قرية دبوريه الن
مثل هذا المشروع متاح فقط للبلدات ذات التعداد السكاني فوق ال  20,000نسمه .
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قرار :
بعد
.1
.2
.3

النقاش تقرر باالجماع كالتالي :
تنظيم وقفه احتجاجيه يوم السبت المقبل  ,بمشاركة جماهيرية واسعه لرفع شعارات والتضامن.
التوجه الى أئمة الجوامع وطلب طرح الموضوع للتوعية في خطبة يوم الجمعه .
تكريس ساعه دراسية في جميع المدارس الكسالويه للتحدث عن خطورة هذه الظواهر العنصرية .

وانتهت الجلسة في تمام الساعة . 19:00
سجل ,
جمال أبو حنا
مساعد سكرتير المجلس
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