التاريخ 5.10.2019 :
جلسة المجلس المحلي ( الطارئة )
الغير عادية رقم 05 \ 2019
عقد المجلس المحلي اكسال جلسته الطارئة رقم  05 \ 2019وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا من يوم األربعاء
الموافق  2.10.2019في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السادة األعضاء :
 .1المحامي محمد شلبي – رئيسا
 .2احمد فاروق دراوشه
 .3سليم عبد الهادي
 .4عبد الرحيم شدافنه
 .5باسل دراوشه
 .6رائف شدافنه
 .7احمد سعدي
 .8عمر يونس دراوشه
وتغيب :
 .1اسعد دراوشه
 .2سامي دراوشه
 .3حسين عبد الهادي
 .4خالد حبشي
كما وحضر الجلسة :
 .1المحامي نواف شلبي  -المستشار القضائي
 .2احمد يحيى -مدير قسم المعارف
 .3عبد المجيد شلبي
 .4ولفيف من المواطنين
على جدول االعمال :
التباحث حول خطوات احتجاجيه محليه على اثر تفاقم اعمال العنف في المجتمع العربي .
افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء وتطرق الى اخر المستجدات في موضوع البحث .
 وفي البداية انقل باسم الجميع احر التعازي الى اهل المرحوم علي احمد الفي دراوشه  ,شهيد حادثالعمل يوم االمس .
 لقد عقد اجتماع اليوم للجنة المتابعة في مجد الكروم على اثر مقتل شابين في مجد الكروم يوم أمس .1

 لقد حضر اجتماع اللجنة جمهور كثير جمهور ,غاضب جدا وطالب باتخاذ كافة اإلجراءات لوقف موجة القتلوالعنف المنتشر في بلداتنا العربية .
 موقف الجمهور وخاصة النساء  ,طالبين بشكل كبير اتخاذ اإلجراءات لمنع ظاهرة القتل وعلى راسهاأضراب عام ,وقد اعلن رئيس مجد الكروم مظاهرة قطريه في البلدة .
 وقد تضامن الرؤساء مع قرار أهالي مجد الكروم  ,وتقرر االضراب العام ومظاهرة في مجد الكروم بعدعصر الغد .
 وقد اوصت لجنة المتابعة رؤساء المجالس المحلية باتخاذ القرارات حول الفعاليات التي تناسب كل بلد وبلد . كان هناك عدة اقتراحات لفعاليات نضالية واحتجاجية إلجبار الحكومة على اتخاذ كافة اإلجراءات لمكافحةواجتثاث اعمال العنف والقتل في المجتمع العربي .
 منها مسيرة سيارات في شارع  6واغالق شوارع ومظاهرة امام الكنيست  .وأيضا عدم مشاركة أعضاءالكنيست في الجلسة االفتتاحية للكنيست المزعم عقدها يوم الغد .
 هناك رغبة عارمه لمكافحة هذه الظاهرة ولكن لوحدنا كرؤساء مجالس وكمجتمع ال يمكن مكافحتها بدونخطة حكومية واضحه والتي لم تحرك ساكنا حتى اليوم .
 الشرطة ال تقوم بواجبها تجاه مكافحة العنف بل وتتسترعلى هذه الظواهر . نحن مطالبين ان يكون موقفنا موحدا لمواجهة هذه الظواهر السلبيه . منذ سنة  2000حتى اليوم قتل  1280شخص في الوسط العربي ومنذ بداية هذه السنة حتى اليوم وصل الى 70قتيل  ,المعطيات مقلقه جدا وهناك فقدان لألمن الشخصي عند المواطنين العرب.
وأضاف رئيس المجلس :
 اناشد الجميع في المشاركة في المظاهرة القطرية عصر ظهرا الغد في مجد الكروم . االلتزام باإلضراب العام يوم الغد بما في ذلك جهاز التعليم . اقترح الرئيس دراسة تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة في اكسال بعد صالة ظهر الغد .عمر دراوشه :
اقترح ان تكون الوقفة االحتجاجية والمسيرة بعد صالة ظهر الجمعة .
سليم عبد الهادي :
اقترح ان تكون المظاهرة والوقفة االحتجاجية غدا بعد صالة الظهر .
احمد سعدي :
اعلن التزامي بقرار للجنة المتابعة وهي المظلة للجماهير العربية  ,ولكن عندي مالحظة بالنسبة للقرار ال اعرف اذا
قرار االضراب هو األمثل .
كان إمكانية ان ال يشمل االضراب الجهاز التعليمي وتخصيص هذا اليوم لفعاليات توعية وتثقيف للطالب .
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احمد سعدي :
اقترح ان تجنيد باص للسفر لمجد الكروم  ,ويجب ان يكون استمرارية لهذه الفعاليات .
عمر دراوشه :
انا ملتزم بالقرار  ,مع العلم اني ال افضل هذه الوسيلة  ,وهناك إمكانيات أخرى وفعاليات اعمق واجدى مثل تنظيم
مظاهرة قطريه في مركز تل ابيب .
اقترح ان تكون المظاهرة المحلية يوم الجمعة  ,وان نتفرغ للتجنيد للمظاهره القطرية يوم الغد.
وكما اقترح التفكير بالتظاهر امام مراكز الشرطة .
احمد سعدي :
أقترح على إدارة المدارس تخصيص حصة لمناقشة ظواهر العنف وزيادة التثقيف والتوعية .
باسل دراوشه :
أشاد بخطوة مدرسة الرازي حيث نظمت وقفه احتجاجية اليوم وطلب بتعميم هذه الفكرة وتخصيص حصة تدريسيه
لزيادة التوعية .
كما واقترح التواصل مع ائمة المساجد والدعوة المواطنين في مكبرات المساجد لاللتزام باإلضراب .
بكل الحاالت اقترح ان تكون وقفه احتجاجيه على مفرق اكسال باإلضافة الى الوقفات االحتجاجية داخل القرية .
وأيضا اقترح وضع خطة عمل لمكافحة العنف خاصه الكسال .
علينا كأعضاء مجلس محلي بااللتفاف حول قرار لجنة المتابعة وعلينا جميعا المحافظة على النسيج الكسالوي .
محمد نواف شلبي :
كلنا ملتزمين بقرارات لجنة المتابعة االضراب والمشاركة في المظاهرة القطرية .
كما واقترح وقفات احتجاجية وأيضا المطالبة بإغالق مركز الشرطة في اكسال حتى وضع خطة عمل واضحه
للشرطة في اكسال وعلى رأسها مكافحة العنف .
رئيس المجلس المحلي :
هناك بحث لموضوع اغالق مراكز الشرطة في الوسط العربي  ,وسيكون هناك استمرارية لبحث هذا الموضوع ,
واألفضل ان يكون قرار جماعي موحد لكافة السلطات المحلية .
لدينا مأخذ كبيره على عمل الشرطة الجماهيرية ولكن يجب ان يصدر القرار من لجنة المتابعة ليكون له تأثير اكبر .
فياض حبشي :
هناك ابحاث لمعالجة العنف في لجنة المتابعة وهناك توصيات وخطة عمل مفصله لمكافحة هذا الموضوع  .علينا اخذ
دورنا ومتابعة هذا الموضوع .
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عبد الرحيم شدافنه :
نلتزم باإلضراب العام والمظاهرة القطرية .
علينا العمل على مكافحة العنف في اكسال واقترح :
 إقامة لجنة شعبية . محاضرات توعية في المدارس وضع خطة شاملة لمكافحة العنف .احمد فاروق دراوشه :
لجنة المتابعة التي تشمل القائمة المشتركة ورؤساء السلطات المحلية  ,وممثلين فعاليات مختلفة  ,وكل قرار تتخذه هو
قرار مسؤول وأتخذ بعد حوارات ونقاشات طويله .
واقترح االلتزام بقرارات االضراب العام غدا الخميس وأيضا المشاركة بالمظاهرة القطرية في مجد الكروم واقترح
ان تكون المظاهرة المحلية يوم الجمعة بعد صالة الظهر .
كما واقترح عقد اجتماع عام في قاعة المركز الجماهيري لمناقشة ظاهرة العنف وطرق مكافحة هذه الظاهرة .
تمشيا مع قرار المتابعة واللجنة القطرية وأهالي مجد الكروم علينا االلتزام بقرار لجنة المتابعة  -وهو واجب وطني
واخالقي .
خطورة اعمال العنف في كل الوسط العربي .
والقرار هو االلتزام قرار االضراب العام وأيضا المشاركة في المظاهرة القطرية في مجد الكروم
يوم الغد وعلينا تعبئه الجماهير الكسالويه االلتزام والمشاركة في هذه الفعاليات .
وبالنسبة للوقفة االحتجاجية فهناك اجماع ان نكون الوقفة يوم الجمعة بعد صالة الظهر في مركز القرية .
بعد النقاش تقرر باإلجماع :
 االلتزام باإلضراب العام . المشاركة الفعالة في المظاهرة القطرية في مجد الكروم . -تنظيم وقفه احتجاجيه في اكسال بعد صالة الظهر يوم الجمعة .

وانتهت الجلسة في تمام الساعة التاسعة مساءا .

مع االحترام ,
عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي

المحامي محمد شلبي
رئيس المجلس المحلي
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