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 רהט עיריית
 

 מן המניין  שלא  ליאהמת ישיב

 .גה'תשפ" חשווןכ"ט ב, 23/11/2022 רביעי, מיום

 

 נוכחים

 :משתתפים ה"ה 

 ראש העיר - עטא אבו מדיע'םמר                          

 סגן ומ"מ רה"ע - מר פייצל אלהוזייל 

 סגן רה"ע  - סהיבאןאבו עו"ד סמי  

 סגן רה"ע - מר פארס אבו פארס 

 המשנה לרה"ע - מר איברהים אבו שארב 

 המשנה לרה"ע - מר מאג'ד אבו בלאל 

 המשנה לרה"ע - מר נאיף אבו עאבד 

 המשנה לרה"ע - מר סלימאן אלעתאיקה 

 המשנה לרה"ע - מר סאמי אלטורי 

 המשנה לרה"ע - סולימאן אבו גררה מר 

 חבר העירייה - מר אברהים אבו האני 

 העירייהחבר  - מר אחמד נסאסרה 

 חבר העירייה - ד"ר מאזן אבו סיאם 

 חבר העירייה - מר טלאל אלקרינאוי 

 חבר העירייה - ר מוחמד אלקירנאוימ 

 חבר העירייה - מר עלי אלזיאדנה 
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 חבר העירייה  - מר שחאדה אלעוברה       :ה"ה נעדר

  

 מנכ"ל העירייה - מר דיאא אסדי :סגל

  רייההעי סמנכ"ל - מר עלי אבו אלחסן 

 היועץ המשפטי לעירייה  - עו"ד שרון שטיין                         

 גזבר העירייה - מר ראיד אלקרינאוי 

 העיריהדובר   - מר מרזוק כתנאני 

 יועצת לקידום מעמד האישה - גב' אסמהאן אבו סויס 

 מנהל לשכת ראש העיר       -מר סלימאן זיאדנה                        

 עוזר רה"ע       -אשם אלטורי                        מר ה 

 ראש העיר הקודם      -מר פאיז אבו צהבאן                           :מוזמן ה"ה

  

  

  

 על סדר היום:

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת  26בחירת מועצת העיר בראש הרשות, לפי סעיף  .1

בעקבות כניסתה לתוקף של הודעת , 1975ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה 

 .21.11.2022מיום  -פאיז אבו צהבאן –ההתפטרות של ראש העיר 

 הנבחר.  העירראש  –אישור זכויות חתימה  .2

 הודעת ראש העיר הנבחר.  .3

 ברכות. .4
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 רוטוקולפ
 

  

 نفتتح احنا. الكرام ضيوفنا بكل وسهًلا واهًلا جميعًا، الخير في يمسيكوا هللا :الهزيل فيصل

. الجلسة هذه إدارة في يبدأ محمد أبو ألخوي وبعطي البلدية، جلسة جلستنا،

 . فايز األخ وبنشكر يحييكم، هللا

 البلدية أعضاء البلدية، أعضاء قعد. لكم شكًرا الجلسة؟ ادير اني موافق مين :يغمدم أبو عطا

... ال اجلستن نبدأ. جميعًا بالخير يمسيكوا هللا. الرحيم الرحمن هللا بسم. اولًا

אנחנו מתכנסים היום לישיבה של מליאה שלא מן המניין, אשר 

בשעה  2022בנובמבר  23התקיימה היום ביום רביעי, תאריך 

הבחירה  -על סדר היום -באולם מתנ"ס רהט. סעיף ראשון 17:00

לחוק הרשויות  26מוצעת העיר וראש הרשות לפי סעיף 

. זאת 1975( וכהונתם המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו

בעקבות כניסה לתוקף של הודעת התפטרות של ראש העיר מר 

. אני עטא אבו מדיע'ם, נושא 21/11/2022פאיז אבו צהיבאן מיום 

, מעמיד את עצמי ומבקש את, תמיכתכם. מי 023490543ת"ז 

בעד? להצביע על המועמדות שלי להיות ראש עיר. וגם מי רוצה 

? מי בעד המועמדות שלי? להתמודד מולי? האם יש מתמודדים

 שירים את ידו. 

 .مبروك مبروك، :الهزيل فيصل

 . مبروك مبروك، :متحدثون

 . جميعًا فيكم هللا بارك :يغمدم أبو عطا

 (تصفيق)

 وليس رهط ببلدية خادم يغم،دم أبو عطا اسمي انا اآلن من األعزاء، اخواني :يغمدم أبو عطا

 . الرهطاوي المواطن خدمة أجل من هنا فنحن. رئسيها

 (تصفيق)

ا
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אישור זכויות חתימה לראש  -2ממשיכים בסדר היום. סעיף  :يغمدم أبو عطا

 הרשות הנבחר. מי בעד? 

 מי? מה? מה השם שלו?  :מחמד אלקרינאוי

 אמרתי.  بحالة،עטא אבו מדיע'ם  עטא אבו מדיע'ם:

 לפרוטוקול.  :מחמד אלקרינאוי

שור רשות חתימה לעטא אבו מדיע'ם? מי בעד אי -לפרוטוקול עטא אבו מדיע'ם:

 ספרת אדוני המזכיר? 

 פה אחד, פה אחד.  עלי אבו אלחסן:

הודעת ראש העיר. הנדון: הודעת  -וזה 3ספרת. פה אחד. סעיף  עטא אבו מדיע'ם:

ראש העיר. אני מבקש את אישור מועצת העיר לאשר אותי, 

ם מאחר ונבחרתי כעת לראש הרשות, לאשר אותי לכהן בתאגידי

הבאים: תאגיד מי רהט, יו"ר החברה הכלכלית רהט, יו"ר 

יו"ר בכל הוועדות של העירייה שהיה  –הנהלת המתנ"ס, יו"ר 

תמרורים, מל"ח, בהם מכהן ראש הרשות היוצא: הנהלה, 

לרחובות ומקומות  שמותבטיחות בדרכים, חינוך בכל הלימוד, 

 , 2סעיף . يرفعציבוריים, שימור אתרים. מי בעד? 

 וועדות?  ال بنعطيك ما البلدية رئيس اعطيناك يعني :لطل

 (يضحكون)

מאחר ואני מאמין בסגל המקצועי, תרשו לי גם  -2סעיף . يخليك هللا :يغمدم أبو عطا

חתימה על מסמכי תשלום בלבד  -2להציג את הדבר הבא. סעיף 

א' לפקודות העיריות, אני מסמיך את מר דיאא  191לפי פקודות 

ל העירייה, לחתימה בלבד על פקודת תשלום, או אסדי, מנכ"

שובר תשלום, או צ'ק לחובת קופת העירייה בלבד, אם אני לא 

 אחתום. מי בעד בבקשה? מר אסדי, מה תעודת הזהות שלך? 

 . 033958505 דיאא אסדי:

שנמצא  אני מודיע לכם שאני מחדש את העסקת הסגל -3נקלט.  עטא אבו מדיע'ם:

סולימאן, העוזר האשם  זיאדנה הלשכה בלשכה והוא:  מנהל

אלטורי לפי תנאי העסקתם עם ראש העיר היוצא. מי בעד? אני 



 נ.ש.    -5- 14142

 מלולהקלטה ות –"חבר" 

מודה לכולם. ועכשיו רשות הדיבור לי ולראש העיר, ולמי שרוצה, 

האמת . اهהיוצא, ומי שרוצה מחברי העירייה להתייחס. 

ששכחתי, היא נמצאת פה. אני ממשיך בהודעת ראש העיר, אז 

ים את כל הפונקציות שהיו, הנבחרים היו בהם. רראנחנו מאש

וזה פייצל אלהוזייל ממלא מקום ראש העיר, היה איתו חינוך 

וחינוך מיוחד. סגן  פורמלי או לא פורמלי, ממונה על המתנ"ס

מנגנון ותכנון אסטרטגי, תעסוקה,  -בשכר עו"ד סמי אבו צהיבאן

 -רס פא ביטחון וכו', וכל מה שהיה איתו גם, סגן ראש העיר

הנדסת העיר גם בינוי פרויקטים, וועדת תכנון ובניה, וועדת 

משנה. המשנה לרה"ע נאיף אבו עאבד, גם ימשיך להחזיק בתיק 

שפע, גביה, רכש וגלאי לתקשורת ואספקה. איברהים אבו 

גם כן, תמשיך להחזיק בניהול פרויקטים, מעקב אחרי  -שארב

גם משנה  -בילאלהחלטות הממשלה, מה שהיה לו. מאג'ד אבו 

רה"ע, והוא יהיה גם על הבריאות, תעשיה ומחסר, תיירות 

 -חינוך אקדמאי. סמי אלטורי -ורווחה. סולימאן אלעתאיקה

גינון ותקשורת, איברהים אבו  -, סולימאן אבו גררהודתתחבורה 

 مرةًاמי מאשר את ההודעה שלי האחרונה? נוער וספורט.  –האני 

 فرًدا، فرًدا األعزاء الخوة أيها الرحيم، لرحمنا هللا بسم نبدأ دوما أخرى

 نواب الخوة،...  وليته المنتهي الرئيس صهيبان، أبو فايز الشيخ... و

 األعضاء،. القرناوي طلل األخ رأسهم وعلى السابقين، الرئساء الرئيس،

 الجمهور والوجهاء، الشيوخ كانوا، اللي األعضاء الموجودين، األعضاء

 انا اضطررنا لكن. ارتجالي خطيب عادةًا. الكريم جمهورال الرهطاوي،

 . الكلمات بعض نكتب

ا

 من رهط ألهالي قدمه ما على صهيبان، أبو فايز الشيخ األخر نشكر اولًا :يغمدم أبو عطا

 بالعهود الوفاء ان نأكد ان نريد. المجالت اشت في عطاء من سنوات 4 خلل

 هذه في موجود هو من كل فيها، شارك الكل اتفاقيات وهذه البلدة، هذه سيمة

 هذا على يهمياح القوائم رؤساء كل ها،يأحي القوائم كل. الرسمية الجلسة
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 معينة، لجنة من  رهط مدينة انقذ الذي السياسي التفاق بعد كان اللي اإلنجاز

. معين ورئيسها عربية مدينة اكبر اننا اتفقنا لوما اننا كيف كلكم وتصوروا

 األرض أجل من سنناضل. قطري صعب، سياسي مشهد نعيش نحن

 عربية مدينة كونها للجميع انظار محط ستكون رهط. والدار والمسكن

 تكونه ان ممكن واآلن. الجنوب عاصمة هي عربية، مدينة اكبر عريقة،

. رائدة دوًما رهط تكون ان المسؤولية قدر على كونوا لذلك. العرب عاصمة

 أحيي. هالحين إل شفتك ما علي انا عدي؟ب اجا الشيخ من، لكل شكر كلمة

 . يحييك هللا القصاصي، جمعة الشيخ األول، المنتخب الرئيس

 (تصفيق)

 الى وصلنا ان الى معنا وقف من كل الموظفين، كل احيي األعزاء اخواني :يغمدم أبو عطا

 في الدولة، في ثقله له وزنه، له منصب هو البلدية رئيس. اليه وصلنا ما

 خلل من نحن القطرية، اللجنة خلل من نحن. النقب في وخاصةًا المجتمع،

 مكانتها على رهط، مدينة على نحافظ سوف المتابعة لجنة في مكانتنا

 النسيج ان للجميع اثبتنا إلننا كلنا، عليها أأكد بوحدتنا. كلنا بوحدتنا

 أهلها ألنه خير فيها ورهط. رهط في السياسي النسيج من اقوى الجتماعي

 أقول، رهط بلدية مدينة للموظفي. البلدة هذه في الخير يسود ودائًما يبون،ط

 ان يرودون كأشخاص معكم اتعامل سوف خدوم، انسان انا عاهدتموني، كما

 والمكاتب، المناصب في الرهطاوي، المجتمع لخدمة العطاء مسيرة يكملوا

 المدينة هذه حدملن كلنا جئنا. للموظف ول للمنتخب ل واحد، لول...  في ليس

 من حليب، بيشربوا الف 15 فيها اللي مواطن، الف 80- ال على تقربت التي

 شباب،...  مواطنين كل فيها اللي متزوجين، مش الف 44 فيها اللي. 5-0

 هم القوم كبار القوم، كبار على ونحافظ. الخطر دائرة في كلهم صبايا،

. 60-ال فوق رجل 1،400 فقط لنا ابقى انه هللا وشاء. اساسنا هم مرجعيتنا،

 نتعلم ريت يا فا. الشباب والباقي المدينة، هذه في 60-ال فوق رجل 1،400

 رهط لمواطني. كبيرة عائلة ونكون...  كي بيننا هللا ابقاهم الذي هؤلء من

 وألسرة. للجميع ونحن الجميع، لنخدم جئنا نحن كلمتي، افتتح كما أقول

 ومناصريها كوادرها احيي طويلة، نواتس...  الذين واإلخلص النهضة

 كثيرة أيام خسرت التي المتواضعة الصغيرة عائلتي انسى ولن. فرًدا فرًدا
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 فايز الشيخ من واطلب جميعًا احييكم. الكثير وتحملوا بينهم، وجودي من

 ليس إلنه. عليه فرضت السياسة ربما اجتماعيًا، مربيًا، شيًخا، عرفناه الذي

 الى الدعوة في الجتماعي، العطاء في يسبح وكان اسة،السي في يسبح رجل

 المتواضع، الشيخ أيها وتفضل. للسياسة وجابوك...  انه القدر وشاء. هللا

 . تفضل يسمعك، ودو الكل

ا

 كله قلبي، في...  شي عندي ما انا. يعني معانا الكل انه حكيت انا...  اسمعوا، :صهيبان أبو فايز

 العالمين، رب الحمدهلل الرحيم، الرحمن هللا بسم .فخر هذا الحمدهلل،. برا

 أيها. وسلم عليه هللا صل محمد سيدنا المرسلين خير على والسلم لةوالص

 رهط، بلدية رئيس على الفاتحة سورة قراءة حضراتكم من اطلب اإلخوه

ا)الفاتحةا(. عليه هللا رحمة صهيبان أبو موسى األخ

 

 أبو اخي ذكر وكما. تاريخي يوم هو اليوم هذا ان شك ل...  هعلي هللا رحمة :صهيبان أبو فايز

 قبل من معينة لجنة تعيين شفا على كانت البلدية او انت، المدينة بإن محمد،

 ،17-ال جميعًا الطاولة، بهذه الموجودين األشخاص ولكن. الداخلية وزارة

 ان ىعل تنازل والكل المسؤولية، كرسي عني اخذوا. عشر الثامن انا وكنت

 إلنه دائًما، سنكون وهكذا كنا، هكذا. بحت رهطاوية بإدارة المدينة هذه تكون

 البلدية أعضاء لجميع بالشكر أتوجه انا. دائًما تجمعنا التي هي رهط

 أبو عطا محمد أبو وصديقي اخي الى بالشكر واتوجه. السابقين ورؤسائنا

 له وتعالى انسبح هللا...  وأن وعطاء، خير مسيرة له وارجوا. يغمدم

 هللا يرتضيها التي الصورة على المواطنين بخدمة يقوم حتى العقبات،

 الفترة خلل عجاف سنين علينا مرت اإلخوة أيها شك ل. وتعالى سبحانه

 ائتلف بدون سنة أيًضا منها. الكورونا قبل ما ومنها الكورونا منها السابقة،

 هللا قدر لكن. جلسات عشر ريبًاتق...  من مرة ائتلف، بدون سنة قعدنا بلدي،

 ائتلف عندنا ويكون عام، خلل الرهطاوي البيت...  ان وتعالى سبحانه

 بكثير اكثر يجمعنا الذي ان الكرام، اإلخوة أيها. الرهطاوية القوائم بكل بلدي

 فخر ليست هي البلدية رئاسة المناسبة، هذه انتهز ان اريد. يفرقنا الذي من

 الذين األشخاص كل. طبيب تسأل ول مجرب ألاس. للشخص واعتزاز
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 هللا رحمة لموسى فيصل، ألخونا حسين أبو اخونا من البلدية، هذه ترأسوا

 لم. لهم عنوان هي الناس خدمة وكانت بيوتهم تركوا. امير أبو واخونا عليه

 هناك. المستطاع قدر يخدم ان أراد منهم واحد كل إلنه فيهم، احد يقصر

 أمره شيء، كل بيده البلدية رئيس ان الناس ويظن بات،صعو هناك عقبات،

 وفق للناس ُخدام نكون نحن إخواننا، يا ل. الفصل القول هو وقوله أمر،

 تعيش رهط مدينة. امامنا المرصودة او المطروحة الميزانيات ووفق القانون

 العمران من أهم ولكن. بها بأس ل جيدة، عمرانية نهضة األخيرة الفترة في

 بين األلف هو التناصح، هو النصف، هو التحابب، هو القلوب، تآخي هو

 الوقت لها نكرس ان اإلخوة أيها علينا يجب األلفه هذه. رهط في العائلت

 منها يعاني التي العنف وقضية. أبنائنا بتربية الحسابات نعيد اون الكثير،

 األلى، اويالرهط المواطن قضية هي مدينتها منها وتعاني العربي، المجتمع

 كل نار، اطلق في هناك ليلة كل. الجميع منها يعاني قضية هي. المسكن قبل

 ننتهي ان لنا آن ال. مشكلتين او مشكلة أسبوع كل رصاص، إطلق في ليلة

 من احد يأتي ل ابناءنا؟ في نتحكم وان أيدينا؟ بصمام األمر نأخذ وان

 ُكبراء على. ابناءنا ربينُا ان علينا. ابناءنا غير راحتنا ويقلق الخارج

 يعقل ل إلنه. الشباب هؤلء اتجاه مسؤوليتهم يتحملوا ان العائلت

 مكدسة المدينة. فارغة ارض في تسقط السماء، في تصعد التي الرصاصة

. جًدا مخيفة المدينة في اإلخوة أيها... ال ونسبة بالناس، مليئة بالناس،

 مدينة في المواطن. مربع رمت 15 فقط رهط في مواطن لكل انه تصوروا

 دونم، الف 44 حوالي مساحتها المدينة. مربع متر 48 له السبع بئر

 على هللا قدر ل او سيارة، على او بيت، على ستنزل تصعد التي الرصاصة

 والحديث. الناس يرعون من اتجاه المسؤولية نتحمل ان جميعًا علينا. شخص

 الشخص إل السلح يحمل ل. بسلح الحديث من بكثير اخطر هو بلسان

 بعًضا بعضنا نروع انه حتى نهانا وسلم عليه هللا صل والنبي. الجبان

 بتقوى اوصيكم. جاره وعلى أخيه على السلح حمل من بالك فما. بالمزاح

 وان. مرابطين او صابرين، تكونوا ان ايًضا  واوصيكم وتعالي، سبحانه هللا

 حاجة فيها يصيبر لما. خيركم من خيرهاو ُسمعتكم، من ُسمعتها المدينة هذه

 أل،-الطوري ول القرناوي ول الصهيبان ضربوا بنقول ما البلد إخواننا يا
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  كثيرة أشياء بنساوي احنا دايًما والحاجة! رهط في بقولوا! رهط في بقولوا

 بس مننا بياخذوا دايًما العبرية اإلعلم وسائل لكن. الحمدهلل وطيبة إيجابية

 بتصلوا رهط في مشكلة يصير لما رهط، في طخ يصير لما السلبية، األشياء

 بتقوى أخرى مرة اوصيكم إخواننا يا فا. الصبح 4 الساعة لو البلدية رئيس

 البلد إلن عطا، أخي يمين يد هللا شاء ان سأكون انا. والتسامح بالتصافي هللا،

 عضو ماني.. . انا ايدي، رفعت ما شفتوني ما مرة انتو صح انا. للجميع هي

 صاروا تستغرب، الناس بعض فا رئاسة، بس نزلت انا. رئيس اني ول بلدية

 مواطن انا إلنه ايدي، ارفع ممنوع أل، ايده؟ رفع ما فايز ليش علي، يطلوا

 التوفيق وتعالى سبحانه هللا واسأل وتعالي، سبحانه هللا اسألف. زيكوا زيي

 . هللا شاء ان ركمبا محمد، أبو اخويا الدرب لشريك والثبات

 (تصفيق)

 البلدية،...  فيصل بالخ نبدا. القوائم لرؤساء...  جزيلًا شكًرا جزيلً، شكراًا :يغمدم أبو عطا

 . القرناوي طلل الحاج ثم

ا

 السامي حفظعام للجميع، وسهًلا اهًلا وبركاته، هللا ورحمة عليكم السلم :الهزيل فيصل

 رهط مدينة من انا اني فخور انا ةصراح بكل أقول بقدر. األلقاب وحفظ

 . رهط سكان ومن

 (تصفيق)

 وحدتنا هذه األمسية لكن عائلت، من كلنا موجودين احنا انه غريب مش :الهزيل فيصل

 . واحدة عيلة كأننا

 (تصفيق)

 سياسيين، احنا .واحدة حاجة اقولكوا ودي موجودين اللي الخوان كل فا...  :الهزيل فيصل

 وهللا بقولوا بفكروا، ناس بعض ما زي ومش. سهلة حياة شم تبعتنا الحياة

 . هوا ماكل الرئيس. رئيس رئيس

 (يضحكون)

. فايز الشيخ وحكى محمد، أبو قبل حكى فا. واضح خط عن نحكي خلينا :الهزيل فيصل

 شكل وفي أقول بقدر لكن. خسران وفي ربحان في...  النسان انه صح

 ودنا، كلنا واحنا. الربحانه هي طافالم اخر فيها رهط مدينة انه واضح
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 مستعدين الشكال من شكل بأي ول. المسؤولية قدر على كنا استثناء بدون

 كمان أقول ودي. تاعينها المنتخبين غير المدينة هذه يدير طرف أي نعطي

 المستطاع قدر اشتغل متواضع، انسان انس أبو انس، أبو ألخوي كلمة

 نفس وفي مسبات، األحيان، بعض في المواقف بعد واخد. رهط بمدينة

 خدم،. وتعالى سبحانه هلل انه بتعرفوا كلكوا والكمال. انسان كمان هو الوقت

 فترة انهيت يمكن انت لفايز نقول...  الكل لزم خدمنا ما بعد اليوم واحنا

. المدينة هذه في السياسي عملك ول الجتماعي عملك انهيت ما لكن رئاسة،

 الجماعة اخرف ودي تسمح، لو محمد أبو يمكن وهللا د،محم أبو وإلخونا

 عندنا في كان المعارف، قسم مدير وكنت كذا، شباب انا كنت ما أيام هنيا

  ثانوية، مدرسة

 . بيعرف كله زلمه، يا مرة مية حاكيها صرت :يغمدم أبو عطا

  وكان، :الهزيل فيصل

 . مرة كمان احكيها :يغمدم أبو عطا

  ،وكان :الهزيل فيصل

 . يل عيدها، :يغمدم أبو عطا

  اثنين، طلب في وكان في، وكان :الهزيل فيصل

 . الزهراء في :يغمدم أبو عطا

 عند، في وكان منهم، عطا كان. الوقت على خسارة كانوا الي اثنين طلب :الهزيل فيصل

 وانا، يعني. سياح بتذكر وكان. الوقت على خسارةאנרגיה,  بقولوا ما زي

 وهو يعني. دخن سيجارة خدلك بقولي هو ول جي، وانا 12 الصف في كان

 وكان الثانوية المدرسة في وهو حتى الطفولة، أيام يعني من عطا فا... 

 ما زي احنا محمد، أبو. موجودة بلده وخدمة عنده موجود السياسي طموحه

 ونتعاون نشتغل بنحب واحنا فايز، وانت، احنا وبنتعاون وبنشتغل طاقم ُكنا

 سألوا. جماعتك في بيتك، في فيك وسهًلا اهلًا. البلد لمصلحة في، عضب مع

 لك، تابعين اليوم هنيا الموجودة الناس كل هينا، النهضة تبعين بس... 

 ...  هللا وحياك. لك ايد واعتبرهم

 (تصفيق)
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 الحاج، انه مع...  اسرتي شي آخر حييت انا. كلهم الناس حييتهم انا اكيد، :يغمدم أبو عطا

 دعوا المواطنين كل اشي اول يعني القرناوي، طلل السابق لرئيسا

 . عنك سائل الكل سأل، الكل بحبوك، المواطنين كل. لسلمتك

 (تصفيق)

. والمساواة الخوة القائمة لرئيس اآلن الكلمة...  السلمة على الحمدهلل :يغمدم أبو عطا

 . هللا حياك. تفضل القرناوي، طلل السابق الرئيس

 والمرسلين األنبياء اشرف على والسلم والصلة الرحيم، الرحمن هللا بسم :القرناوي لطل

 أهالي من حضور جميعا، احييكم. اجمعين وصحبه آله وعلى محمد، نبينا

 على جميعًا واشكركم البلدي، المجلس أعضاء وبالطبع عامةًا رهط

 لم هر،اش 4 كنت انا إلني. صحتي على الستطلع حب على استطلعكم،

 . البلدي المجلس في اتواجد

 (تصفيق)

 معكو، متواجد وانا ستر، ربنا هلل الحمد ولكن سهلت، مش كانوا اشهر 4 :القرناوي طلل

 كل في فيه فخور انا اللي البلد هذه أبناء من وجزء. معكو أكون اني وفخور

 انا اليوم هلل والحمد البلدي، المجلس الجلسات عن اشهر 4 غبت. مكان

 هل سؤال يطرح وسؤال وحديث ُمكالمات في كان قديش وبعرف. تواجدم

 صحة على اهتمت ناس في... طلل عكاز على طلل بقوم وهل وجعان؟

. ربنا عند من المرض عيب، مش المرض ألن. جميعًا بشكرهم وانا طلل،

 كويس، هلل والحمد قلب، عملية في مريت هلل والحمد. وبشفي بمرض اللي هو

 رهط، موضوع عن كلمة نقول لزم احنا اللي يوم هو اليوم بالطبعو. ممتاز

 على بشكرك انا أنس أبو اخونا. جميعًا لنا بيت رهط. الجميع بتهم رهط إلنه

 كرئيس الشكر لك. البلد خدمت سنوات 9 سنين، 5-و سنين 4 بلدك خدمة

 . محلية سلطة وكرئيس بلدية

 (تصفيق)

 بكفي مرة ول الناس، البلدية رئيس يخدم ما وقد. بعرف اان...  فيها خدمت :القرناوي طلل

 كل برضي واحد في ما إلن اس،الن كل برضي مرة ول الناس، كل وبوصل

...  مع بيطلع بلدية رئيس كل تقريبًا، األمر نهاية وفي. تخدم ما قدوااألمة

 . عالبيت
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 (يضحكون)

 . حاله يحضر...  :متحدث

 .المرارة له اطلعوا. الثانية المرة طلع .ل ابوك أبوك، :القرناوي طلل

 (تصفيق يضحكون،)

 انه رفخو فينا واحد كل وطبعًا انتخبك، اللي لشعبك بخدمة بلدية رئيس ولكن :القرناوي طلل

 المر اآلخر في إلنه. جًدا مهم وهذا وشعبه، بلده ويخدم بلدية رئيس يكون

 ربنا، بيرضي يوالل ضميرك بيرضي واللي بريحك اللي تساوي ودك انت

 بلدية كرئيس خدمت بلدية رئيس اكثر تقريبًا خدمت، انا. بتساويه اللي هذا

 تقدر انت اللي ساويت انت انك متريح، يكون ضميرك...  ما هلل، والحمد... 

 أبو اخونا. خدمتك على انس أبو يا الك شكر الف فا. عليه واستطعت عليه

 جديد مش انت. بلدية كرئيس جاحوالن التوفيق لك بنتمنى اليوم احنا محمد

 قريب سنين، العشر فيפעיל  كنت األقل على. بتعرفها هذه، هالصنعة عليك

 لما البلدية رئيس. مسؤولية عليك انت ومقتنع بلدية رئيس واجبات وبتعرف

 كتوفه على بينزل دقايق خمس بعد دقايق، خمس اول بيفرح هو بنتخبوه

 مسؤولية عليك هللا من تيجيه ولكن. يةومسؤول حمل عليه قديه وبشعر الحمل

 والمسؤولية بالمسؤولية، بتشعر انت فا فيك، ثقتهم وضعين والناس وعليك،

 هذه. فيك ثقته واضع هو اللي الشعب امام ول هللا امام ل امام، سهله مش

 همه اللي عضو 17-وبال فيك ثقتهم وضعين والناس كبيرة، مسؤولية

 عملك، في تتوفق وظيفتك، في نتجح انت انك هللا شاء ان وبتأملوا منتخبين

 أعضاء وبالطبع. الكل على غالية هذه البلد ألنه. هذه البلد تخدم الناس، تخدم

 سوا،...  احنا. دوره في منهم واحد كل كلهم، متواجدين اللي البلدي المجلس

 من جزءًا لسنا احنا انه بالرغم. ختمنا ،2019/9/21 في اتفاقية على ختمنا

 . التفاقية على توقيعنا احترمنا ولكن ئتلف،ال

 (تصفيق)

 ورئيس بلدية ورئيس صعب، بلدية رئيس انه بنحكي كلنا طبعًا. رهط هدفنا :القرناوي طلل

 الخطابات وبتشوف العلم، بتشوف اشهر 7 اشهر، 6...  لكن. بلدية

 ولكن. فيه بنكون احنا اللي الواقع هذا. بلدية رئيس لكل األحزاب وبتشوف

 علية نكون انا شي اهم. الجتماعي الوضع على نحافظ احنا انه شي اهم
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 والخصامات. واحدة عيلة احنا انه بدل المكان هذا في اليوم ووجودنا واحدة،

 احنا إلنه. المجتمع بخربوا اللي والمخربين للمشاغبين فقط هي والخلفات

 بإحترام بعضنا مع واقفين كلنا ،والضراء السراء في بعضنا بجانب كلنا

 نعالج كلنا كيف نعا، كيف هدفنا لكن. للجميع فرحة هي فرحتنا فا. متبادل

 عربية مدينة اكبر رهط. العربي الوسط في فيها بنمر احنا اللي المصيبة

. رهط في... رهط، في...  برهط، بفتخر انا. واعتزاز فخر رهط اليوم،

 على البعض بعضنا مع نعمل خلينا فا فيها، الفخر لنا عربية مدينة رهط

. رهط في العلم نزيد رهط، في التطوع نزيد رهط، في التطويع نكثر أساس

 لعاصمة تتحول ورهط ننفذها احنا ان...  رهط، في كثيرة مشاريع عندنا في

 البلدي المجلس أعضاء لكل أتمنى والنجاح، التوفيق الكمنات. الداخل عرب

 . هللا وفقكم جميعًا، لكم وشكرا وتامة، ةكامل بشراكة معاك يشتغلوا...  كمان

 (تصفيق)

 قدرت ما سابقين رؤساء قبلك حكوا اللي بتعرف، بس. دورك سامي طبعًا...  :يغمدم أبو عطا

 بتصير هللا شاء ان رئيس، انت هساع انت. دقيقة دقيقتين، بكفي اقولهم

 . الوفاق لسواعد كرئيس دقيقتين معك. رئيس

 . قبلي يحكي لزم الرئيس،...  أبو :صهيبان أبو سامي

 -هذا إلنهרמקול  ال هذاك بس اعطيني. حسن أبو يا بيحكي كيحبي :يغمدم أبو عطا

 عليه سنعرج نعم،. جمعة الشيخ على سنعرج الشيخ، على سنعرج سنعرج،

 مهني، ُملم، شخص ايًضا هو شريك، هو سامي األخ. بس اكمل خلني. لحقا

 ان وأتمنى نواب، فيها كنا واياك انا اللي واتالسن على الشكر جزيل أيضا فا

 . تفضل. والقادم الن خير هو لما  السنة هذه تستمر

 هلل الحمد بس رئيس، كنت ما صح. جميعًا عليكم السلم. محمد أبو هللا حياك :صهيبان أبو سامي

 . رئيسين صنعت وحدة فترة في

 (يضحكون)

 تكمله وما شيء تبدأ انك شي اصعب يعني ال، يمكن انس أبو شي اول :صهيبان أبو سامي

 وداك الشعب خلص، انتخابات تخسر لما يعني. واحدو مرة يعني لآلخر

 انه شك ل فا. الصعب هذا سنة آخر في تتنازل انك ولكن. وروحت عالبيت

 وما المنصب انه بعرف وانا بلدية، رئيس بمنصب خاصةًا بالعهد، الوفاء
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 موجودين اليوم احنا ولذلك باإلتفاقية، فاءبإي قرارك في تأثير أي له كان

 هذا وصول في كبير دور له كان اللي محمد، أبو األول لصاحبه العهد لنوفي

 لحظة. سهلة مش لحظة في احنا قاعدين اليوم رهط بلدية كل سواء ل، الجمع

 ودو محمد أبو هل. كثير عليها نسألت وانا كثير رهط أهالي انتظروها اللي

 وكل هذه؟ الفترة في رئيس يصير ودو ما ول هذه؟ الفترة في رئيس يصير

 في رئيس يكون رح محمد أبو انه وقاطع شافي جواب كان جوابنا الوقت

 انها هللا شاء ان هللا ونسأل سنة، آخر في رئاستك لك وبنبارك سنة، آخر

 صدري ويثلج ويسرني. عمار سنة تطوير، سنة بلدنا، على خير سنة تكون

 لرئاستك صوتوا الموجودين بلدية عضو 16- ال البلدية، ءأعضا كل انه

 وتُمثل ومعارضة، ائتلف تمثل وإنما الئتلف، بس تمثل ل انت فا. اليوم

 سنكون العهد، على وسنبقى التوفيق، لك هللا نسأل فا. رهط مواطني جميع

 انس أبو ما تعاونا ما زي معاك، سنتعاون البلدية، هذه عمل في اليمين ايدك

 وتتطلب سنة، آخر في احنا هو السبب اخر، ال، ال، اخر دايًما إلنه. وزيادة

 . شكًرا. للجميع هللا شاء ان التوفيق وأتمنى, كبير جهد منا

 (تصفيق)

 لو...  كلمة جمعة، الشيخ رهط، لمدينة األول للرئيس...  . فيك هللا بارك :يغمدم أبو عطا

 . تفضل سمحت،

 (تصفيق)

 اتبعه من وعلى النبي هذه على وسلم صل اللهم. الرحيم الرحمن هللا بسم :جمعة الشيخ

 الملك وتنزع تشاء من الملك تؤتي الملك مالك اللهم. الدين يوم الى بإحسان

 شيء كل على انك الخير، بيدك تشاء، من وتذل تشاء من وتعز تشاء، ممن

 النواب، ،الرؤساء اإلخوة زملء جميعًا، األحبة أيها الخوة، أيها. قدير

 لمدينة شرف علمة هذه جميعًا، الحضور اإلخوة كلكم،. السابقين األعضاء

 . الوحدة بهذه المقام هذا وفي اللقاء هذا في افتخر انا. رهط

 (تصفيق)

 ل رهط تجمعنا، رهط. الكلمة هي الوحدة، هو رهط مدينة ينقص الذي :جمعة شيخ

 الكبيرة، العائلت، كل اخوان يا اناألو آن العائلت، هي يُفرقنا الذي. تُفرقنا

 ابناءنا، هم رهط أبناء كل. الجميع من اكبر رهط لكن. رؤسنا على الصغيرة
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 هم رهط أهل كل. خواتنا امهاتنا، من رهط نساء كل أهلنا، رهط اهل كل

 النتخابات ان فكرة بقترح وانا الناس، أيها األساس هذا وعلى, اهالينا

 هذه الجلسة نعمل وان... وجميع... ال لجميع وحدةم انتخابات تكون القادمة

 احكي رح وانا. يمثلنا رهط مدينة من واحد أي األخوة، من اخ أي ونختار

 . اإلسلمية الحركة باسم الكلم هذا

 (تصفيق)

 عليكو احنا اخوان،. رهط مدينة لمصلحة نتنازل ان استعداد على احنا :جمعة شيخ

 ل ظرف علينا...  احنا اخوان يا. أهلنا نا،أطفال شبابنا، كبيرة، مسؤولية

 صار اخوان يا اليوم العالم. العالم في بصير ياللي ايش شوفوا. هللا إل يعلمه

 اللي. علينا بأثر أوكرانيا وفي روسيا في بصير اللي يعني. صغيرة قرية كله

 اميركا في بصير اللي. علينا بأثر اإلمارات في ول السعودية في بصير بكرا

 علينا، يجب فا الصغير، العالم هذا من جزء احنا. علينا بأثر فرنسا وفي

 الطب، ،المجالت جميع في جدا جدا جدا جيدة  طاقات تملك رهط هلل الحمد

 يعني اخوان، يا األساس هذا على... ال كل في التعليم، في الهندسة، في

 أبو اخ اولًا. يبالط اللقاء يعني وهذه الجتماع، لهذا فرحت يعني انا حقيقة،

 هذه أهل لخدمة يوفقك انه وتعالي سبحانه هلل من اطلب بدي يعني انا محمد

 هللا وفقك انس، أبو واخونا. سنة 30 من اكثر قبل من بعرفك انا. المدينة

 قدامنا مجال يعني شباب،... و قدمته، وما أبنيت ما على وتعالي سبحانه

 يعني. له سند كلنا احنا انتخب، ةبلدي عضو اخ أي ينتخب، رئيس أي جميعًا،

 جسم كلنا األشياء يفوت األعضاء، يفوت يعني بمفهوم، يعني نعمل، لزم

 اخوي. جميعًا وتعالى سبحانه يوفقكم ان وتعالى سبحانه هللا من ارجوا. واحد

 . هللا حياك هللا، شفاك األمير أبو

 (تصفيق)

רמקול  ال يوصل ل لعند وقبل عابد، أبو يفنا لألخ الن. ... فيك هللا بارك :يغمدم أبو عطا

 اليهودي، معين كان. معنا كنا النتخابات...  حسين أبو نايف، لألستاذ

 يستنا لزم النتيجة، خلصت بتعرفوا النتيجة، خلصت ما يوم هالحين

 حسين أبو هالحين. الرئاسة بستمل وبعدين רשומות ال في ويطلعפרסום 

 عالمجلس، ويمشي. المغرب عالبلدية يل قال. سرئي انه النتخابات فترة في
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 طبعًا. هالحين اليهودي ويروح هالحين، المكتب ويستلم المكتب في يخش

 تفضل نايف، أستاذ. للعنصرية وليس المداح باب من ال بنحكي مش احنا

 . لك الكلمة

 لنجاحا كل لك بنتمنى مبارك، محمد أبو. الجميع بالخير يمسيكوا هللا :عابد أبو نايف

 خدمة هو الطلب كلنا مشان لك داعمين ورائك، وجنبك معاك احنا. والتوفيق

 ربنا تيسير، أبو يرحمه هللا قبلكو امير، أبو حسين، أبو انس، أبو. البلد

...  الميدان يرجع منكو وود واللي. بال وهداة طويل وعمر الصحة يعطيكوا

 بعدها اللي ةالنقط. فوق من عروسنا وبتضلكو الكو مفتوح الميدان

 انا....  رهط من شباب في ألولدنا أتوجه. انا اختصر ودي واألخيرة،

 بإتفاق ساويناها احنا اللي الخطوة شرعية في ويخبص يفوت حد ما بترجا

 .العاكرة المياه في اصطياد بلش. البلد ولمصلحة البلد لكل

 (تصفيق)

 شي كل قبل صادق انه حاله يفكر لليا يقول، اللي حتى. واخوان مجتمع احنا :عابد أبو نايف

 هاي هللا شاء وان بالستر يجملها وربنا وأهلها، البلد لمصلحة حكيم بكون

 والنتماء والحارات القوائم عن النظر بعض وأهلها، المدينة لكل خير سنة

 . خير هللا وجزاكم فيكم هللا بارك والعائلت،

 (تصفيق)

 . تفضل زال،ن أبو احمد األخ من اآلن الكلمة :يغمدم أبو عطا

 الرحيم، الرحمن هللا بسم. الرجيم الشيطان من العليم السميع باهلل اعوذ :زالن أبو احمد

 أفضل عليه محمد سيدنا والمرسلين األنبياء أشرف على والسلم والصلة

 هلل يوهبك ان ونتمنى محمد أبو اخ لك نبارك بعد، اما. التسليم واتم الصلوات

 فايز اخ ولك. البلد مصلحة أجل من به تقوم عمل كل في توالثبا التوفيق

 انا. نواياك قد على يعطيك وربنا فيها تسعى طريق كل في هللا وفقك نقول

 النقطة. اشي ول خطابات ألقى ان أريد ل فقط، نقاط لثلث اتطرق انت اريد

 احترام وأسمى اعلى مثال وهذا البعض، بعضنا نحترم ان علينا يجب األولى

 الوقت كل. الزمن مدار على الديموقراطية واحترام البلدة، هذه في لتفاقياتا

 الحترام كل هذا. مكانه الثاني الرئيس ويكون يحترم رئيس، يغير رئيس

 مع بنشتغل هللا شاء وان بعض مع اشتغلنا محمد، أبو اخ. واإلعتزاز والفخر
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 كل اوي،الرهط المواطن لمصلحة شي كل البلد، لمصلحة شي كل. بعض

 ان. وابدا دايما عنك بنتأخر ما جنبك، على احنا. رهط أهالي لمصلحة شي

 دائًما يكون الرهطاوي المواطن انه جًدا مهم. للخير سباقين بنكون هللا شاء

 قال وسلم عليه هللا صل والرسول وابدا، ودايما صح، اشي لكل عنوان وأبدا

 بالبر احنا. والعدوان ثماإل على تعاونوا ول والتقوى، البر على تعانوا

 مهمة نقطة هي ليها اتطرق ودي اللي األخيرة النقطة. بعض مع والتقوى

. وبيت بيت كل وصلت البلد في دايرة اللي المشاكل جًدا، كبيرة أهمية وذات

 ليلة في ما. فيه موجودين احنا اللي المرض نفس من بتعاني اليوم الناس كل

. حلول بنوجد احنا وطريقة صيغة وجدناو تعاوننا اذا. نار اطلق بدون

 وبتقول بتقوم ناس فينا وما زال ما. المشاكل أهل عند مش عندنا، الحلول

 مش. هذا الذنب في مشركين كلنا احنا عليك، الحق او غلطان، انت للغلطان

 اللي او للغلطان ويتوجه بيجي منا واحد مرة ول واحنا ناس يا ونقول نشكي

. كلنا... שותפים  احنا حق كلمة قولنا ما اذا. محقوق انت ويقوله حق عليه

 انا. المشاكل حل على نتعاون لزم وكلنا والتقوى، البر على بنتعاون كلنا

 محمد أبو اخ يا الك الجايين، والرؤساء قبل، كانوا اللي الرؤساء لكل بتمنى

 لصح،ا في جنبك على تلقانا اخر مرة هللا شاء وان والسداد، التوفيق بنتمنى

 على السابق في رئيس ورا كنا ما ودايما. جنبك على بنكون ما الغلط في

 فيكو هللا بارك. قدامك بتلقانا الصح في اما. معك بنكون ما الغلط في جنبه

 . جميعًا يوفقكو وهللا

 

 (تصفيق)

 . فليتفضل. الكمالت ماجد األخ من اآلن الكلمة :يغمدم أبو عطا

 أتوجه اولًا. الرحيم الرحمن هللا بسم. وبركاته هللا ورحمة كمعلي السلم :بلل أبو ماجد

 النتخابات نتيجة طلعت ما اول. انس أبو السابق، رهط بلدية رئيس لصديقي

 طلعت صح. معك واحد اول انا قلتله انا فا. انس أبو باركلي جا شخص اول

 أبو مع العمل خلل. واحد اول كلمة أعطيته انا لكن بعدين، المفاوضات من

 انا فا. السياسة من اكثر بهالصداقة ربطتني األمانة سنوات، األربع في انس

 . الهمه اشحن الراحة، من قسط خدلك انس ألبو بقول
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 . عليه هللا شاء ما كيف، طلل شوف :يغمدم أبو عطا

 ...  واذا :بلل أبو ماجد

  اه؟. عليه هللا شاء ما كيف، طلل شوف :يغمدم أبو عطا

 . انا السابق عن بحكي رئيس، انت بعدين :بلل أبو ماجد

 (يضحكون)

 خلني איכילוב في العملية ساوالي اللي البروفيسور عند بوديه اسمع، :القرناوي طلل

 . شباب

 (يضحكون)

 شباب؟ قالك؟ ايش قالك؟ ايش( يضحك) :يغمدم أبو عطا

  سنة؟ عشرين عمرك انت قال :القرناوي طلل

 (تصفيق يضحكون،)

 الحركة دستور واذا الهمه، اشحن الراحة، من قسط خد انس ألبو بقول انا فا :بلل أبو ماجد

 -ثانيًا. بذلك بسمح الطبيعي رهط دستور فا ثالثة،... ب تترشح لك بسمح ما

- ال في شركاء كنا احنا نصار، نصر األخ شفت يعني محمد، أبو عطا األخ

 كل في حكمة له ربنا لكن .2013-ال في رئيًسا نراك ان نتمنى وكنا ،2013

 بدلنا. التوفيق لك أتمنى. نصيب اله في مجتهد كله يعني وأخيرا. يعني شيء

 بلد واكبر عربية، بلد اكبر أصبحت هي انه وحكينا كبير، بلد هو رهط

...  ثانية ناحية من لكن. رقمية ناحية من. هنيا الجنوب في بلد وثاني عربية،

 يتطلب وهذا. الشمال في حتى العربية، بلدانال وبين بينها كبيرة ثغرات في

 موقف هو رهط بلدية أعضاء موقف. الخوان جميع من وتعاون جهد منا

...  الخوان حكوه كيف اشي في واذا بدل، وهذا اليوم، يعني جدا مشرف

 وما رهط في مواطن أي عند فرح تسمع مستحيل احنا ألن. رهط مدينة

. البلد هذا يميز ما وهذا. تشارك وما يبةط مناسبة في تسمع مستحيل. تشارك

 من واكبر سياسة أي من اكبر هذا هذا، على المحافظة جميعًا علينا يجب فا

 . فيكو هللا بارك شكرا،. البلدي المجلس ولجمع التوفيق لك أتمنى. شيء أي

 (تصفيق)

 . فليتفضل شارب، أبو إبراهيم من الن كلمة :يغمدم أبو عطا

 . الرحيم الرحمن هللا بسم. وبركاته هللا ورحمة عليكم السلم :شارب أبو إبراهيم



 נ.ש.    -19- 14142

 מלולהקלטה ות –"חבר" 

 . السلم...  :يغمدم أبو عطا

 خلل من. رهط بلدية تولية محمد، أبو يغم،دم أبو عطا األخ احيي احيي، :شارب أبو إبراهيم

 األخ المناسبة هذه في ونشكر. بعهود الوفاء خلل ومن تمت اللي المعطيات

 اللي النتخابات قبل فايز األخ لي أتوجه والسلم،...  عند عضو انا انس، أبو

 مكيف انا وهللا  قلتله السياسة؟ تخوض ودك رايك؟ ايش قالي بسنة، فاتت

 العطاء من سنوات فيه، قاعدين احنا الجماهيري المركز في كنت عالمهنية،

 أوصل انه القدار شاءت. خالص المحل بدي بس بنمشي، قلتله. الحمدهلل

 كل احيي طبعًا. احتفالية أجواء هذه ولكن تلعب، في كان اللي األول محللل

 ولكن،. البلد هذه لخدمة عمل ما وكل السابقين، والرؤساء البلدية أعضاء

 ودهم ولدنا جميعًا، علينا. العُنف من تُعاني البلد. الك نرجع ولكن ولكن،

 وانا! يعُقل ل. هذا لطخا الصبح 2 الساعة ،11 الساعة يُعقل ل. بأمان يعيشوا

 في كمان لكن رهط، في بس مش اجتماعية، كارثة هي صح رايي، حسب

 المدينة هي رهط، مدينة انه وبأمل بتأمل انا .عام شكل في العربي المجتمع

. كبارنا خلل من وخاصةًا الحلول، بوجود سباقة تكون اليوم األكبر العربية

 يعني، جميعًا بنشكرهم تقهم،عا على ماخذين اللي والشيوخ السن كبار

 لألخ بتمنى. للعنف توصل ما قبل المشاكل يفضوا. المشاكل من كثير يفضوا

 . للجميع وشكرا السنة، بهذا التوفيق مرة كمان محمد أبو

 (تصفيق)

. الجتماع هذا ننهي ان نريد. القوائم رؤساء أنهينا اآلن األعزاء، اخواني :يغمدم أبو عطا

 كلمة ملحظة، له البلدية أعضاء من من األولية، حق نعطي لزم بس

 بما ان، يريد شخص حد، في اذا. الكلم حق من حد نمنع ودنا ما نصيحة؟

  سلمة؟ أبو سلمة؟ أبو في، ما انه

 . انت دايما تنساني :سلمة أبو

 أبو األخרמקול,  ال ودوله طيب،. زلمه يا فوق ايدك ارفع. باهلل اعوذ :يغمدم أبو عطا

 . مةسل

 רמקול.  بدون. ل ل، ل، ل، :سلمة أبو

 .تفضل :يغمدم أبو عطا
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 هللا صل محمد اإلسلم نبي على والسلم والصلة الرحيم، الرحمن هللا بسم :سلمة أبو

 عين في وسير هللا، رعاية وفي هللا حفظك انس أبو األخ بعد، اما. وسلم عليه

 بصير ما هللا شاء وان الك،ح على وحافظ صحتك، على حافظ. ترعاك هللا

 وعبئ تعليم، وعبئ ضخم، عبئ عبئ، ظهرك على محمد، أبو. الخير غير

 ائتلف كلنا هالحين صح احنا هذا، في اإلجتماعيات وعبئ البيئة، تحسين

  اتفاق، في إلنه معك جت ما المعارضة. ومعارضة

 ... باركتلي...  :يغمدم أبو عطا

 . هالحين اكمل خليني اكمل، خليني :سلمة أبو

 ...  :يغمدم أبو عطا

 . رئيس يا اذنك وبعد اكمل خليني :سلمة أبو

 . تفضل تفضل، :يغمدم أبو عطا

 . محله على شي كل. تغيير في ما لكن تغيير في يكون فكرت انا :سلمة أبو

 (يضحكون)

 .باهلل إل قوة ول حول ل لكن :سلمة أبو

 (تصفيق)

 اشتريت خدمت،. والخدمة الكرسي على والمقعد. الرئاسة كتسلم ننتقد نحن :سلمة أبو

 بتمنى. حديث وألنه نفاق لنه خدمت ما المواطنين، واشتريت حالك،

 . األمام والى للجميع، البال وهداة والعافية والصحة التوفيق

 (تصفيق)

 صقير أبو إبراهيم الشيخ. األخوية الكلمة هذه على على، سلمة أبو نشكر :يغمدم أبو عطا

 مؤسس يرحمه، هللا صقير أبو احمد الشيخ...  طبعًا وهو بيننا، متواجد

 يحكي نعطيه ودنا يعني القاعدة، عن خروًجا فا. واإلخلص النهضة قائمتنا

 بدا اللي الخطاب نفس هي انما. قبيلية ليست عشائرية، ليست ترحيبية، كلمة

 أبو يرحمه هللا عمي خالشي للمرحوم واحتراًما. البلد اجل من حسين أبو فيه

 . قصيرة كلمة إبراهيم الشيخ يتحدث ،صقير

. مبروك الف. عمي ولد يا لك ببارك وانا زمان، من...  على...  حطيت انا :صقير أبو إبراهيم الشيخ

 داخلين احنا. رؤساء لنكون قبل اءرؤس احنا اوأل. جميعًا بالخير يمسيكو هللا

 ومفرحني مبسطني اللي ولكن .الصغيرة المكاتب قبل مكاتب، بأكبر
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 يحترم الكل بصير اذا المستقبل...  والكل الحترام. ... والتفاقية الحترام

 وهللا البلد، خدمت اللي فايز شيخ يا وانت. فردا فردا بحييكوا. التفاقيات

 واحنا بيتنا هي رهط قلنا ما زي قرابه، ويا قدامك، عاللي هالحين يعينك

 اكم بنزعللنا بنرجع، بنعاود ولكن شوي، بتفرقنا ياسةالس نعم. واحدة عيلة

 هذا بالعضو...  انتو. واحد لبيت احنا بنرجع ولكن. جيت ما ليه انت يوم، من

 المواطن احنها. وعماتها خالتها...  صحيح هو. وفلن وفلن هذا والرئيس

 واذا صحيح، كمواطنين واحنا. بعاني المواطن. بعاني اللي هو رهط في

 فيصل فيها وكان طلل، فيها وكان رئيس، حسين أبو فيها كان سسةالمؤ

 األولى، عالمحنة قاعد انت محنة، في انت عطا يا واليوم. وكان وكان وكان

 هالحين وانت. الرئاسة من اكثر مبسوط انا ايوا،. التفاقية هلل والحمد مرقت

 . الف 80. 80-ل اب انت اليوم لعشرة، اب كنت اخوي

 (تصفيق)

 في المواطنين خطية وهذه. الف 80 أبو انت هالحين، محمد أبو مش انت اه، :صقير أبو إبراهيم خشي

 مبروك الف والف جميع، وبحييكوا هللا، وجه يرضى وما القانون،. رقبتك

 كل مع. الناجح الرئيس الجديد، والرئيس التفاقيات احترام على لرهط

 في نفكر لزم...  البلد في نفكر لزم كمان في احنا ولكن للرؤساء، احترامي

 لزم شباب عندنا في بينفع، ما ؟... زلمه يا ايش نقدركم، لزم الشباب،

 اللي جماعة يا اما. هاض بسد هاض راح ان. ونعلمهم ونوظفهم نقدمهم،

 عطا يعني. هذا يعقل ل. معقول مش هذا طب فيه، وبلصق الكرس على بقعد

. بيتعلم وهو سنة 12 يمكن بسيط، ظفكمو يعني، كموظف البلدية في خدم

 ينفصل ل ولكن...  وهللا. رجل يا وهللا ل...  اخدناه وما...  سياسي صار لما

 . واإلخلص النهضة قائمة في

 (تصفيق)

 هللا وبارك الجميع، وبحييكوا الموقف، هذا على وصلنا عاللي...  وبدي :صقير أبو إبراهيم الشيخ

 ... نساوي ودنا اذا البلدية في بنحكي بكرا هللا شاء ان عطا ويا فيكو،

 . هللا شاء ان  :يغمدم أبو عطا

 (تصفيق) 



 נ.ש.    -22- 14142

 מלולהקלטה ות –"חבר" 

 طبعًا هللا ذكر مع األعزاء، اخواني األعزاء، إخواننا. شيخ فيك هللا بارك :يغمدم أبو عطا

 من كل اشكر الجميع، اشكر الرسمية، الجلسة هذه ننهي العشاء واذان

 وما علينا سلموا ما ناس كثير في إلنه ية،البلد على مكمل اآلن انا. حضر

 ويوم مساءًا الخميس المتواضع بيتي في المهنيين نستقبل احنا. معنا قعدوا

 . للجميع وتحياتي فيكو هللا بارك. البلدية في السبت

 (تصفيق)
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