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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  : اـالمية في أوروبـات اإلسـاد المنظمـاتح

  تراجع مؤسف عن التزامات الحرية الدينيةبشأن دور العبادة  في سويسرااالستفتاء 

  ويستدعي االستدراك والمعالجة الجدي يبعث على القلق خطاب الكراهية ضد المسلمين
  

، 2009نوفمبر  29، بأسف شديد، نتائج االستفتاء الذي أجري في سويسرا، األحد "وبااتحاد المنظمات اإلسالمية في أور"استقبل 
  .يمهابمكانة سويسرا وقبشأن دور العبادة، ويرى فيه تراجعاً مؤسفاً عن التزامات الحرية الدينية وحقوق اإلنسان، ال يليق 

  
استفتاء ، ال يمكن تسويغه، كما أن اإلنسان للتصويت أن مجرد طرح قضايا تتعلّق بالحرية الدينية وحقوق قبل ذلك، ال شكو

 ،التي ال يمكن السماح باستخدامها بوابة للتحريض ،مع روح الديمقراطية في األساس األكثرية بشأن حقوق األقليات ال يتماشى
  .وذريعة الستثارة فئات من المواطنين ضد شركاء الوطن

  
من شحن ، باستهجان بالغ، ما شهدته الشهور واألسابيع األخيرة في سويسرا، "وبااتحاد المنظمات اإلسالمية في أور"قد واكب و

على زعزعة في مراهنة واضحة ، والتطرف السياسياالنتقائية لعنصرية لتغذية و للرأي العام السويسري ضد المسلمين،
  .الدعوة إلى حظر المآذن ذريعةالمجتمع، تحت االستقرار في 

  
ر إلى حالة من التراجع في بعض البلدان األوروبية عن الحقوق األساسية والحريات ، ويؤشِّالجدي إن ما جرى يبعث على القلق

مساساً بالقيم  ،وإننا نرى في الحمالت التحريضية التي جرت. على جميع األصعدة، وهو ما يستدعي االستدراك والمعالجة الدينية
ب ال تُسكما . لمجتمعات األوروبية قبل أي شيءبها سويسرا وا التي تعتزالحمالت التي تغذِّي ثقافة التعص دي يجدر التذكير بأن

  . يعتز بالقيم اإلنسانية وااللتزامات األخالقية أي خدمة ألي بلد كان، وألي مجتمع
  

ألن تعمل على صون  مع المدنيتجمعيات حقوق اإلنسان ومؤسسات المجلمسؤولين وقادة الرأي وابهذه المناسبة  دعوونحن ن
  .مواجهة نتائج هذا التصويت الذي يحد من حق المسلمين في ممارسة دينهمو ،الحريات العامة

  
دعيم أسس الوفاق وركائز التفاهم، تكما أننا على ثقة بأن المسلمين في سويسرا سيبقون حريصين مع شركائهم في المجتمع، على 

  .نازل عنها مهما كانت الذرائعالتي ال يجوز اإلضرار بها أو الت
  

  2009نوفمبر  30بروكسيل، االثنين، 
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