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من غري املقبول ”. وقال إن “العصيبةاألوقات يف هذه األقليات يبلغ هبا الضعف مداه ”قائال إن 
على اإلطالق أن يقوم زعماء مؤثِّرون، مبا يف ذلك الزعماء السياسيون والدينيون، بنشـر رسـائل   
خطرية تنطوي على كراهية املثليني وكراهية اإلسـالم علـى غـرار مـا شـاهدناه يف اخلطـاب العـام        

  .“ووسائط اإلعالم خالل هذا األسبوع
لة والتالعب مبخـاوف النـاس   غ أن تعمُّد نشر معلومات مضلِّوأكد املستشار اخلاص ديين  

ر وذكَّـ  وشواغلهم لتحقيق مكاسب سياسية ال ميكن إال أن يسهم يف تغذية االنقسام والكراهيـة. 
الزعماء السياسيني والدينيني بأن أي دعـوة إىل الكراهيـة القوميـة أو العنصـرية أو الدينيـة تشـكل       

حمظــورة مبوجــب القــانون الــدويل حلقــوق  دعــوة أو العنــف هــي  حتريضــا علــى التمييــز أو العــداء 
  اإلنسان وكذلك تشريعات العديد من البلدان. 

التصـدي علنـا لألكاذيـب    إىل نـغ دعوتـه الزعمـاء السياسـيني والـدينيني      يوكرر السـيد دي   
ــز واخلــوف، و ملظــاهر و ــة     إىل التحيُّ ــوانني الدولي ــرام الق ــروح املســؤولية ويف ظــل احت التصــرف ب
  لوطنية على السواء. وا

* *** *      
  : ـلطرح استفسارات إعالمية، يرجى االتصال ب
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