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وحقوق النسان المشروعة ينبغي عدم إخضاعها للستفتاء
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 استقبل اليوم سماحة الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس الهيئة السلمية- 8/12/2009- القدس
 المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بمكتبه في مدينة رام ال سعادة السفير السويسري لدى السلطة الوطنية الفلس%%طينية الس%%يد

.رونالد ستايننجر 

 وتناول اللقاء الستفتاء الذي جرى في سويسرا بشأن حظر بناء مآذن المساجد هناك، إضافة إلى التحريض المستمر م%%ن قب%%ل
 حزب الشعب السويسري اليميني المتطرف ذي الغلبية البرلمانية وإطلقه المزيد من المبادرات والحملت ض%%د م%%ا أس%%ماه

 وتشمل قائمة المبادرات الجديدة حظر ارتداء الحجاب في الماكن العام%%ة، فض%%لC ع%%ن من%%ع "انتشار السلم في سويسرا"
.المسلمين بناء مقابر خاصة بهم 

 وأكد قاضي القضاة أن القيم االدينية وحقوق النسان المشروعة واحترام الديانات الخرى ينبغي ع%دم إخض%اعها للس%تفتاء ،
 معتبراC التحريض ضد السلم والمسلمين وحظر بناء المآذن وإعلن بعض الحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا نيته%ا إطلق
 مبادرات مشابهة مؤشراC خطيراC على تراجع الحرية الدينية في أوروبا، وبالخص سويسرا التي تعتبر واحة للحرية والتس%%امح

. الديني 

 وأضاف سماحته أن حظر بناء المآذن في سويسرا يتعارض كلياC مع تعاليم وتوجيهات كافة الشرائع اللهي%%ة ، وفي%%ه مخالف%%ة
 صريحة لما أجمع عليه العالم من المواثيق كالعلن العالمي لحقوق النسان ، والتفاقية الدولية حول التنوع الثق%%افي ، وم%%ع

.المبادرة الدولية لتحالف الحضارات 

 وأشاد رئيس الهيئة السلمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بالدور الهام الذي تلعبه سويسرا وحياديتها واحترامها لحق%%وق
 النسان ، معرباC عن أمله بأن تتخذ الحكومة السويسرية الجراءات الدستورية للحيلولة دون تطبيق هذا الحظر ، والعمل عل%%ى

.وقف حملت التحريض ضد السلم والمسلمين 

 ودعا الدكتور التميمي المسلمين إلى تجنب ردات الفعل العشوائية والعاطفية أو غير المجدية في مواجهة هذا الق%%رار ، وإتب%%اع
.الساليب القانونية لمقاومته والتوجه إلى المحكمة الوروبية لحقوق النسان ومحكمة العدل الدولية 

Cمن ناحيته أوضح السفير السويسري موقف حكومة بلده من نتيجة الستفتاء الخاص بمنع بناء مآذن جديدة في سويسرا، مؤكدا 
 أن حكومته غير مرتاحة لنتيجة الستفتاء، وأنها تسعى للمحافظة على الحريات الدينية فيها ؛ إذ إنها معنية بعلقات حسنة م%%ع
 المسلمين في مختلف أنحاء العالم، شاكراC سماحة الدكتور التميمي على الدور الهام الذي يضطلع به على مستوى الع%%الم عل%%ى
 جميع الصعدة وبالخص مجال الحوار والتفاهم بين أتباع الديان والحضارات، واعدا برفع الملحظات الهام%ة ال%تي أب%داها

.سماحة الشيخ التميمي الى الحكومة السويسرية للعمل بها

دائرة العلقات العامة والعلم
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