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 مكاتب "كل العرب" - الناصرة
اس��ت��ض��اف رئ��ي��س ال���دول���ة رؤوب���ن 
كما  نحاما،  وعقيلته  رفلن  )روب���ي( 
ف��ي ك��ل ع���ام، م��س��اء ي��وم االث��ن��ن 12 

حزيران، في مقر الرئيس، مأدبة إفطار 
والشخصيات  ل��ل��ق��ي��ادات  رمضانية 
إسرائيل.  ف��ي  املسلمة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
الدولة "خالل  بيان رئيس  وجاء في 

رئ��������ي��������س ال�����������دول�����������ة ي������ن������ظ������م اف�����������ط�����������ارا ج�������م�������اع�������اي�������ا ل�������ق�������ي�������ادات 
وش����������خ����������ص����������ي����������ات اج���������ت���������م���������اع���������ي���������ة م��������س��������ل��������م��������ة ف���������������ي ال����������ب����������اد

االح��ت��ف��ال أل��ق��ى ك��ل من 
ال���دول���ة، رئيس  رئ��ي��س 
م��ح��ك��م��ة االس���ت���ئ���ن���اف 
ال���ش���رع���ي���ة ال���ق���اض���ي 
ع��ب��د احل��ك��ي��م س���م���ارة، 
القطرية  اللجنة  رئيس 
ل������رؤس������اء ال���س���ل���ط���ات 
ورئيس  العربية  احمللية 
ب��ل��دي��ة س��خ��ن��ن م���ازن 
حاخام  والرابي  غنامي، 
كلمات.  مناحيم  داف��ي��د 
وش��������ارك ف����ي امل���أدب���ة 

األردن،  مصر،  سفراء 
وكازاخستان،  ت��رك��ي��ا 
ق������ض������اة ش�����رع�����ي�����ون، 
رؤس����������������اء س����ل����ط����ات 
عن  م��ن��دوب��ون  محلية، 
الشرطة  الدفاع،  جيش 
السجون،  وم��ص��ل��ح��ة 
كبار رجال األعمال في 
شخصيات  إس��رائ��ي��ل، 
تربوية وأكادميية، أطباء 

وطبيبات.
 ف��ي ب��داي��ة أق��وال��ه، هنأ 

العربية والعبرية، قائال:   باللغة   الضيوف  الرئيس 
"إّنه لَشَرٌف عظيٌم لَِي أْن أستضيَفُكم هذا اليوَم في 

بيتُِكم بيِت رئيِس الدولِة"
للمسلمن  بالنسبة  ش��ه��ر  أق���دس  ه��و  "رم��ض��ان   
أهمية  على   مشددا  الرئيس  تابع  العالم"،  كل  في 
ش��ه��ر رم���ض���ان م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ي��م��ي��ة: "ف���ي كل 
شهر  يرمز  العالم،  كل  في  اإلسالمية،  املجتمعات 
األهمية،  البالغة  األساسية  القيم  ذات  إلى  رمضان 
بالضعيف،  واالهتمام  الصدقة  واملجتمع،  العائلة 
التي  القيم  هي  هذه  النفس.  وحساب  الروحانيات 
بإمكان أي إنسان، أن يتماثل معها. هذه هي القيم 
بن  وتقرب  مجتمع  ب��أي  ترقى  أن  بإمكانها  التي 

املجتمعات وبن الشعوب".
إسرائيل  دول���ة  مل��واط��ن��ي  تهنئته  ال��رئ��ي��س  وق����ّدم   
ولسفراء مصر، األردن، تركيا وكازاخستان الذين 
البلدات  العنف في  إلى  املأدبة وتطرق  شاركوا في 
يطلق  هنا في ساعة عصيبة.  نلتقي  "إننا  العربية: 
اجلمهور العربي في إسرائيل صرخة في مواجهة 
العنف املستشري في البلدات العربية وفي مواجهة 
الناس  حياة  تفني  التي  اإلجرامية  املنظمات  تغلغل 
االب���ري���اء. أن���ا أت��أل��م ل��ه��ذه ال��ض��ائ��ق��ة ال��ش��دي��دة. إن 
للحياة  أساسي  شرط  الشخصي  باألمن  الشعور 
الطبيعية، حلياة في مجتمع سوي. إن مواجهة هذا 
إن��ه حت��ّد ملقى على  العنيف هو حت��ّد كبير.  ال��وب��اء 
عاتق احلكومة والشرطة، إنه حتد ملقى على عاتق 
اقتالع  نستطيع  لن  إسرائيل.  في  العربية  القيادة 
هذا العنف من اجلذور دون ثقة وتعاون كامل بن 
القانون  األمن وتطبيق  األط��راف، بن قوات  جميع 
في دولة إسرائيل، التي من واجبها أن توفر الشعور 
باألمان لكل مواطن، وبن القيادة العربية، السياسية 
الوحيد  األمر  املجتمع هما  أمن ورف��اه  إن  واملدنية. 

الذي يجب أن نضعه نصب أعيننا".  
من  والتطور،  التعلم  والشابات  الشبان  حق  "من   
حق أطفالنا جميعا أن يكبروا بأمان"، قال الرئيس 
وأض�����اف: "خ����الل م��ح��ادث��ات��ي م��ع امل��ف��ت��ش العام 
أشعر  ال��ع��رب��ي،  اجل��م��ه��ور  ق��ي��ادات  وم��ع  للشرطة 
األمام  إلى  للتقدم  والشجاع  الصادق  باالستعداد 
برغم الصعوبات، برغم التعقيد، وبرغم املاضي. من 
أجل بناء الثقة،  علينا أن نضطر لتركيز نظرنا إلى 

األمام. أن نترك جانبا الشكوك وأن نعمل سويا".
"خالل األسابيع املقبلة، نرغب بإجراء لقاء عمل هنا، 
بن قيادة الشرطة وبن رؤساء السلطات العربية"، 
أشار الرئيس وقال: "آمل أن يشكل هذا اللقاء خطوة 
إضافية في بناء الثقة والتعاون. إننا مسؤولون عن 
حياة الناس. آمل وأدعو أن يقرب هذا التصدع احلالي 
للنهوض  القرارات الصحيحة.  بيننا جميعا التخاذ 
بالعمل املشترك، املنسق، الضروري والشامل الذي 

سيعيد الشعور باألمان إلى شوارعنا وبيوتنا".
التي  الكبري  التحديات  إل��ى  الرئيس  تطرق  كذلك 
ت��واج��ه ال��ط��رف��ن، وك��ذل��ك إل���ى إجن�����ازات حكومة 
إس��رائ��ي��ل ف��ي ع���الج امل���وض���وع، م��ث��ل ال��ق��رار رقم 
العربي،  املجتمع  في  االقتصادي  للتطوير   922
الشراكة  ُبدئ مبالحظة ثماره، وق��ال: "إن  وال��ذي 
بيننا، يهودا وعربا من أبناء هذه البالد، هي حقيقة 
أقوى من كل الرياح واألجواء الشريرة التي تهدف 
آخرون،  وكثيرون  جميعكم،  أنتم،  زعزعتها.  إل��ى 
أنتم السبب بأنني أؤمن من كل قلبي  أملنا،  مفتاح 
التحديات  على  التغلب  باستطاعتنا  سيكون  أن��ه 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ن��ا. ك��ان��ت ه��ن��ال��ك، وس��ت��ك��ون، فترات 
أخرى.  فوق  لبنة  سنضع  سنستمر.  لكننا  عصيبة 
ألحفادنا  نضمن  أن  جيلنا،  مهمة  إنها  التزامنا،  إنه 
ُقّدر  مستقبال يفهمون فيه أنه لم يفرض علينا، بل 

لنا، أن نعيش سويا".
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