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اس���ت���ض���اف رئ���ي���س ال���دول���ة 
الثالثاء   ، ري��ف��ل��ن  رؤوب�����ن 
القدس  مدينة  في  مكتبه  في 
اليهودي  ال��دي��ن  م��ن  ق���ادة   ،
خلفية  ع��ل��ى  واالس�����الم�����ي، 
طرح قانون منع اآلذان. وقال 
ريفلن كما جاء في بيان عممه 
لطاملا  القدس  مكتبه: "مدينة 
اليهود  ص��ل��وات  ب��ن  جمعت 
وأج�����راس  اآلذان  وص�����وت 
إب���ن مترجم  ال��ك��ن��ائ��س، وأن���ا 
القرآن وعليه طلبت عقد هذه 
سبل  لنبحث  معكم  اجللسة 
التقدم حتى بوجود خالفات، 
معتقًدا أن للقاء من هذا القبيل 
ستكون تأثيرات إيجابية على 

كافة املواطنن".
وقال الراب الرئيسي للقدس، 
أري���ي���ه ش���ط���رن: "أع��ت��ق��د أن 
علينا أن نخرج من هنا بكلمة 
م����وح����دة، ت���ؤك���د االه���ت���م���ام 

مبعاجلة قضية صوت اآلذان 
املرتفع والذي يشكل مشكلة 
ف���ي ب��ع��ض األم����اك����ن، وم��ن 
العمل على  األخ��رى،  الناحية 

وقف سن القانون احلالي".
بدوره، شدد قاضي احملكمة 
الشرعية، عبد احلكيم سمارة 
استعداد  "ع��ل��ى  أن��ه��م  ع��ل��ى 
االماكن  ف��ي  ح��ل��ول  إلي��ج��اد 
مكبرات  ف��ي��ه��ا  ت��ش��ك��ل  ال��ت��ي 
وأن  كبيرا،  إزع��اًج��ا  الصوت 
اجلميع موافق على أنه يجب 
الصوت  خفض  على  العمل 
في بعض األماكن احلساسة 
للعمل  اس��ت��ع��داد  على  وأن��ه��م 
وفقا لهذا األمر، بغض النظر 

عن سّن القانون". 
وقال الراب يوسف يشر، راب 
منوذًجا  تشكل  "ع��ك��ا  ع��ك��ا: 
للتعايش بن العرب واليهود. 
ال أقول أنه ال توجد مشاكل، 
أنه ال توجد بعض  أق��ول  وال 
من  بالرغم  أننا  إال  الضغينة 
ذلك نتحاور ونلتقي وميكننا 

"تفاهم حول خفض صوت اآلذان في األماكن احلساسة والتنازل عن إجراءات سن القانون"
*قاضي احملكمة الشرعية، عبد احلكيم سمارة: "نحن على استعداد إليجاد حلول في االماكن التي تشكل فيها مكبرات الصوت إزعاًجا كبيرا، وأن اجلميع موافق 

على أنه يجب العمل على خفض الصوت في بعض األماكن احلساسة"

رئيس الدولة رؤوبني ريفلني 

التغلب على املشاكل باحلوار وأرى أن احلوار 
أقوى من القانون".

وقال رئيس جلنة األئمة، الشيخ محمد كيوان، 
والذي ميثل نحو 400 إمام: "كرامة اإلنسان 
فوق كل اعتبار. سنحافظ الواحد على اآلخر. 
لنا  وليس  اآلخ��ر،  مع  الواحد  مرتبطون  نحن 
التوصل  نستطيع  أن  أم��ل  وك��ل��ي  آخ���ر،  ح��اًل 
طالبنا  لقد  ال��ق��ان��ون.  ع��ن  بعيدا  ات��ف��اق��ات  ال��ى 
بشكل مبدئي بخفض الصوت. مصيرنا واحد 
ومستقبلنا واحد. سنحضر مهندسن لفحص 
األمر ونناشد كافة املصلن باالهتمام بخفض 
النقاط  االع��ت��ب��ار ه��ذه  ال��ص��وت واألخ���ذ بعن 
ال��ص��ادر ع��ن مكتب  ال��ب��ي��ان  ال��ه��ام��ة" بحسب 

رئيس الدولة.
بيان محكمة االستئناف الشرعية

وفي السياق صدر عن ديوان رئاسة محكمة 
االستئناف الشرعية العليا في القدس، البيان 
)الثالثاء(  الْيَْوَم  هذا  صبيحة  "جرى  التالي: 
اجتماعنا برئيس الدولة روبي رؤوبن ريفلن 
املساجد  ق���ان���ون  م���ش���روع  م��ن��اق��ش��ة  ومت����ت 
ذوي  من  العديد  بحضور  املشؤوم  واملؤذنن 
َمْحَكَمِة  َرئ��ي��ُس  وم��ن��ه��م  وامل��دع��وي��ن  ال��ش��أن 
ِريِف  ْرِعيَِة الُْعلْيَا ِفي الُْقْدِس الشَّ االْستِئْناِف الشَّ
ومدير الدائرة االسالمية بقسم الطوائف في 
وزارة الداخلية وكذلك نقيب األئمة في الدائرة، 
رابي  وك��ذل��ك  عكا  ح��اخ��ام  االجتماع  وحضر 

القدس الرئيسي.
وتابع البيان: "وقد أوضحنا لرئيس الدولة مبا 
قانون  القانون هو  أن هذا  التأويل:  ال يحتمل 
لزوم  وال  ل��ه  م��ك��ان  وال  بامتياز  اس��ت��ف��زازي 

ال  الدين  وان شعائر   ... ملثله 
تلغيها القوانن اجلائرة النها 
تقع ضمن قانون حرية الدين 
واملعتقد، وان مثل هذا القانون 
قد يؤدي الى استقالة جماعية 
ل��ك��ل امل���ؤذن���ن ال��ث��اب��ت��ن في 
املساجد مما سيخلق فوضى 
ال ميكن ألحد السيطرة عليها، 
وال  نستطيع  ال  أن��ه  له  وبيّنا 
األذان  ح��ول  للتحاور  مجال 
شعائر  صميم  من  هو  ال��ذي 
علينا  االس��الم، وغير مقبول 
غير هذا املوقف ... لذا نطالب 
أوال وأخيرا بقبر هذا القانون 
نهائيا حفاظاً على حرية الدين 
األذان  ص����وت  ك��ب��ت  وع�����دم 
الداعي الى التوحيد والصالة 
َرئيُس  أب���دى  .ل��ق��د  وال��ف��الح 
الدولة تفهمه وتأييده ملوقفنا 
بشكل  ع��ك��ا  راب�����ي  وك���ذل���ك 
القانون  هذا  واصفن  قطعي 
باالستفزازي واالنتقائي وانه 
يفتح الباب حلرب احلضارات 

بدل تعايشها وتفاهماتها".

رئيس  "ووعد  البيان:  ولفت 
الدولة ببذل كل جهد مستطاع 
بعد  القانون  هذا  إق��رار  لصد 
االنية  عواقبه  من  حذرنا  ان 
واملستقبلية، كما ووجهنا الى 
اتخاذ عدة خطوات من شأنها 
إقناع أصحاب القرار بالعدول 
زلنا  وما   ... القانون  هذا  عن 
نأمل بأن نتمكن من صد هذه 
الهجمة التقنينية عن املسلمن 
ان  العقالء  نناشد  زلنا  وما   ،
ي��ع��دل��وا ع��ن إق����رار م��ث��ل هذا 
القانون ملا سيلحقه من ضرر 
بالنسيج االجتماعي في املدن 
املختلطة وغير املختلطة، وملا له 
من أثر سلبي وعنصري على 
بلداتهم  ف��ي  املسلمن  ح��ي��اة 
وم��دن��ه��م، ه���ذا ون��وض��ح إن 
الروح  ه��ذه  يخالف  بيان  أي 
هو مخالف للحقيقة ويتحمل 
مصدره املسؤولية عنه.. والله 
أم���ره ول��ك��ن أكثر  غ��ال��ب على 
هنا  إل��ى  يعلمون"  ال  ال��ن��اس 

نص البيان.
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