التاريخ 13.5.2019 :
جلسة المجلس المحلي الغير عادية  -طارئه
رقم 4 \ 2019
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال  ,جلسته الغير عادية  -طارئه رقم  , 4 \ 2019وذلك في تمام الساعة
الواحدة ظهرا من يوم السبت الموافق  , 11.5.2019في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السادسة األعضاء :
 .1محمد شلبي  -رئيسا
 .2عمر دراوشه
 .3خالد حبشي
 .4حسين عبد الهادي
 .5احمد سعدي
 .6رائف شدافنه
 .7اسعد دراوشه
 .8باسل دراوشه
 .9عبد الرحيم شدافنه
 .10سليم عبد الهادي
 .11احمد دراوشه
وتغيب :
 .1سامي دراوشه
كما وحضر الجلسة السادة :
 .1يوسف دراوشه  -مراقب المجلس
 .2المحامي نواف شلبي  -المستشار القضائي للمجلس .
نقاط البحث :
بحث اعمال العنف المتزايدة في الفترة األخيرة .
افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء  ,وتطرق الى عقد هذه الجلسة الطارئة وذلك على ضوء التطورات
األخيرة واعمال العنف المتزايدة في الفترة األخيرة بما في ذلك اطالق نار على المواطنين  ,وطلب عقد هذه
الجلسة للتشاور في اتخاذ الخطوات واإلجراءات الضرورية لمعالجة مثل هذه الظواهر المقلقة .
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الشيء الخطير هو االتهامات الخطيرة  ,حيث تبث االشاعات حول هوية مطلق النار وهذا يزيد الطين بلة  ,ويزيد
اعمال العنف في البلدة .
هناك تصرفات واعمال غير مرضيه باإلضافة الى العنف والسموم .
وخالل جلساتنا مع قيادة الشرطة طالبنهم دائما بتكثيف معالجة هذه المواضيع  ,وكل هذه الجلسات لم تأتي بالفائدة
ولم نرى أي تحسن على الوضع .
األمور تأخذ منحى خطير وخصوصا في ضوء اطالق االشاعات الكاذبة واتهام المواطنين .
وأضاف :
ما حدث يوم االمس وهو اطالق النار على المواطن وائل خليليه ,هو مؤسف جدا حيث أصيب بجروح متوسطة .
اقترح التوجه الى المواطنين واعالمهم باستعدادنا التدخل لحل أي خالفات بينهم حتى ال تتطور األمور الى
مشاكل واحداث عنف ال تحمد عقباها .
ان الشرطة ال تقوم بواجبها وال تتخذ إجراءات جديه للقبض على المخالفين والجناة ومطلقي العيارات النارية .
ال اعرف ما فائدة وجود الشرطة في اكسال  ,الحوادث تزيد وال يوجد أي رادع .
علينا جميعا ارشاد المواطنين وتوجيه المواطنين وعلى األقل عدم اطالق االشاعات الكاذبة .
حسب رأيي اذا استمرت هذه الحوادث ولم تعالج فال حاجة لوجود الشرطة في اكسال.
عبد الرحيم شدافنه :
اشكر حضور األعضاء لهذه الجلسة الطارئة .
وأضاف :
لقد اطلق على مصلحتي النار بالرغم من عدم وجود عداوة مع أي مواطن في اكسال .
وهناك مجموعه تحاول اللعب بالنار .
اقترح الدعوة لوقفه احتجاجيه ألهالي اكسال  ,للتنديد واالستنكار لمثل هذه االعمال الهمجية والغير مسؤوله
ويجب مطالبة الشرطة بالتواجد في القرية  24ساعة يومين ( على مدار الساعة ) .
وتشكيل لجنة شعبيه من كل العائالت للمساهمة في تهدئة األجواء .
عمر دراوشه :
 .1التربية تبدء من البيت يجب ان يكون دور الئمة المساجد وتوعيه من المدارس .
 .2تفعيل دوريات ليلية مكونه من الشرطة والمجلس والمواطنين .
 .3يجب تكثيف وجود هذه الدوريات خالل ساعات الليل .
 .4نصب كاميرات في احياء القرية  ,بحيث يكون هناك مركز مراقبة ومتابعه لما يحدث في احياء القرية .
 .5دعوة مدير محطة العفولة واللواء وطرح هذه القضايا امامهم وفي حالة عدم قيامهم بواجبهم بالشكل المطلوب
اقترح اغالق محطة الشرطة الجماهيرية .
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باسل دراوشه :
قسم كبير من الجمهور في هذه القاعة تعرض ألعمال عنف وحتى هذا اليوم لم يتم الكشف عن الجناة في هذه
القضايا .
نحن في مرحلة ان هناك تراجع في اكسال مع األسف هناك عمليات اطالق النار مستمرة كل يوم في اكسال .
اعمال العنف واالعتداءات على حياه المواطنين واعمال اطالق النار ,وعملية االمس هي تمادي كبير ومؤشر
خطير ,يجب الضغط على الشرطة بالتواجد بكثافه في اكسال وإقامة محطة شرطة في اكسال حسب قرار
الحكومة.
وعدم الكشف عن الجناة سيؤدي الى تشجيع هذه االعمال وعلينا وضع خطة عمل لمكافحة اعمال العنف والحد
منها وانا أؤيد الدعوة لوقفه احتجاجيه وأيضا عقد جلسة مع قيادة الشرطة للتباحث حول الطرق والخطوات
لمعالجة هذه الظواهر الخطيرة .
محمد شلبي – قسم االمن :
المعطيات التي تصلني عن استعمال السموم والتجارة بها خطيره جدا .
وأضاف :
بالنسبة للوقفة االحتجاجية فال اظن انها ستنجح خالل شهر رمضان.
عبد الرحيم شدافنه :
علينا اتخاذ الخطوات الالزمة واهمها تشكيل لجنة شعبيه من كل عائالت اكسال .
تم االتفاق :
 اتخاذ خطوات مدروسة . دعوه مدير الشرطة في المنطقة لجلسة مع المجلس المحلي وبعدها نتخذ خطوات اضافيه .احمد دراوشه :
هناك عدم مباالة من المواطنين لألحداث المؤسفة في اكسال والخطير من ان اطالق النار على المواطن
الكسالوي وائل خليليه ومالحقته بدون أي رد فعل جماهيري الستنكار هذا الحدث المؤسف سيشجع مثل هذه
االعمال .
الشرطة ال تتحمل كامل مسؤولياتها وال تعمل بالشكل المطلوب لمعالجة مثل هذه الظواهر والكشف عن الجناة .
اقترح تفعيل مشروع مدينه بال عنف  ,وعلينا الضغط على الشرطة للقيام بواجبها .
وأضاف :
بان هناك خطه عمل وضعتها لجنة المتابعة لمكافحه العنف في الوسط العربي  ,وممكن ان نستفيد من هذه الخطة
سليم عبد الهادي :
لقد طرحت العديد من االقتراحات من قبل أعضاء المجلس المحلي .
هناك اجماع بان الشرطة ال تقوم بواجبها وعلينا اتخاذ الخطوات احتجاجيه ضد الشرطة أيضا .
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المحامي محمد شلبي – رئيس المجلس :
تلخيص :
نحن امام مشكلة جديه ومقلقه علينا العمل لمحاربة هذه الظواهر ومتابعة معالجتها واجتثاثها  ,ويجب ان يكون رد
واضح من قبل الرأي العام والجمهور الكسالوي .
لقد اصبح السالح واطالق النار هو لغة الحوار بين الناس مع األسف .
اقتراحات :
عقد جلسة سريعة مع مدير محطة الشرطة في العفولة إلسماعهم صرختنا  ,وبحث مشاكل العنف في اكسال
واالستماع الى وجهة نظهرهم لمعالجة وكبح هذه الظواهر وطرق معالجتهم لها .
وعلى ضوء نتائج اللقاء نقرر سوية الخطوات المقبلة منها :
 تنظيم وقفه ومسيره احتجاجيه وخطوات أخرى  ,ويجب وضع خطة عمل شامله تشمل برامج في مجالالتربية واإلرشاد في البيوت والمدارس .
احمد سعدي :
ظواهر العنف خطيره جدا وهناك تقصير من قبل المجتمع لمكافحة هذه الظاهرة وهي مستمرة منذ سنوات ونحن
في تدهور مستمر .
يجب اتخاذ إجراءات وقائية على مستوى المجتمع .
يجب وضع برنامج شامل لمعالجة ومتابعة هذه األمور ,بما في ذلك حمالت توعيه وتثقيف مع دراسة شامله .
احمد سعدي :
اقترح الدعوة لتشكيل لجنة شعبيه تشمل كل أفراد اكسال .
المحامي محمد شلبي  -رئيس المجلس :
بالنسبة لنصب الكاميرات  ,حسب رأي علينا فحص الموضوع ونحن ندرس إمكانية نصب كاميرات عن
طريق تجنيد ميزانيات من وزارات مختلفة .
يجب ان تكون رسالتنا واضحه وموحده لكل اهل اكسال ,رساله المحبة والسالم والعائلة الواحدة  ,وان ننبذ
العنف بكل اشكاله .
على ضوء نتائج الجلسة مع الشرطة سندعو الى جلسة التخاذ اإلجراءات الالزمة وتحديد الخطوات القادمة .

مع االحترام ,
عيد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي

المحامي محمد شلبي
رئيس المجلس المحلي
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