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صادر عن بيان للنشر الفوري  

" شمس"مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الديمقراطية   

 يدين تفجير سفارة الدنمارك في إسالم أباد

 

 مديراً وموظفين ومتطـوعين وأصـدقاء       "شمس" العاملون في مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الديمقراطية         تلقى
ركيه في العاصمة الباكـستانية     ا اإلرهابي الذي استهدف السفارة الدنم     باستغراب واستهجان واستنكار شديد الهجوم    

  .إسالم أباد صباح االثنين
 أن هذا الهجوم اإلرهابي المرفوض والمدان بأشد العبارات يسيء للعالقات القويـة والمتينـة             " شمس" مركز   يؤكد

العون ومساعدة الكثير من البلدان الناميـة       بين العرب والمسلمين ومملكة الدنمارك التي لها الباع الطويل في مد يد             
  .في العالمين العربي واإلسالمي بل ولها دور محوري في دعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

 أن مملكة الدنمارك التي تحتضن وتستضيف على أراضيها عـشرات اآلالف مـن العـرب                "شمس" مركز   ويؤكد
مش واسع من حرية التعبير والكلمة والعيش بكرامه وحقوق اإلنسان تؤكد بذلك علـى              والمسلمين الذين يتمتعون بها   

متانة عالقاتها مع العالمين العربي واإلسالمي التي لن يستطيع اإلرهابيون النيل منها مهما خططوا وعملوا لضرب                
  .تلك العالقات عبر أعمالهم اإلرهابية المرفوضة والمدانة بأقوى عبارات االستنكار 

إن األعمال اإلرهابية لن تنال من عالقات االحترام المتبادل بين مملكة الدنمارك والعـالمين              " شمس" مركز ويشدد
العربي واإلسالمي  مؤكدا في ذات الوقت أن أي إشكاليات لن تحل بمثل هذه األعمال اإلجرامية المرفوضة بشكل                  

  .لف األطراف ودون المساس بمشاعرقاطع وإنما عبر لغة الحوار التي بالتأكيد تفضي إلى نتائج ايجابيه على مخت
وهو يجدد التأكيد على إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجوم اإلرهابي الذي اسـتهدف سـفارة               " شمس" مركز إن

مملكة الدنمارك في إسالم أباد يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب الدنماركي الصديق المرحب به في كل البلدان العربية                  
عمق العالقة ومحاصرة تلك المجموعات اإلرهابية وفكرها المغلـق،إن مملكـة الـدنمارك             واإلسالمية تأكيدا على    

  .راعية حقوق اإلنسان ال تستحق البتة إن يعبث اإلرهابيون بمؤسساتها في أي مكان من العالم
 يرفض بشكل قاطع استخدام العنف بديالً للحوار ليؤكد من جديد علـى منطـق الحـوار                 "شمس" إن مركز    أخيراً

ليؤكد على أن الطريقة المثلى للـرد علـى         . إلى العنف بكل أشكاله ومسمياته       ءلمباشر لحل أي إشكالية دون اللجو     ا
 .اإلساءة للرسول الكريم  محمد عليه السالم  من خالل تعريف اآلخرين بسماحة اإلسالم وباألخالق الرسول الكريم

 
 انتهى


