بيان صحفي
ال يمكننا أن نصمت على الهجوم ضد ديننا
ممثلي بعض نقابات المحامين مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير وممثلي ما يسمى بمنظمات حقوق اإلنسان مثل منظمة حقوق
االنسان ( )IHDهاجموا على رئيس الشؤون الدينية ومعتقداتنا وقيمنا على اساس خطبة رئيس الشؤون الدينية البروفسور
علي أرباش التي القاها يوم الجمعة .2020/4/24
في بياناتهم المنشورة وفي محتوى شكواهم الجنائية تقيأوا كراهيتهم لقيم ،ودين ،ومعتقدات هذه األمة بطريقة ال عالقة لها
بمحتوى الخطبة التي القاها رئيس الشؤون الدينية.
عالوة على ذلك ،استخدموا لغة تجاوز حدها جدًا بحيث تقول دغمائية لقيمنا الدينية.
وذكر رئيس الشؤون الدينية في خطبته خالل الفترة التي زادت فيه ا الحساسية اإلسالمية بسبب رمضان؛ ان رمضان هو
تدريب الصبر وقوة اإلرادة وبهذه المناسبة اقترح أن يكون هذا الشهر وسيلة للتخلص من العادات السيئة.
تحدث عن مضار التدخين ،وتحدث عن مضار الخمر ،وتحدث عن مضار الزنا ،والمثلية الجنسية مثل السحاق/اللواط.
هناك دعوة للمجتمع لالبتعاد عن هذه العادات السيئة.
الدعوة لالبتعاد عن هذه العادات السيئة ليست إذالل الصحاب هذه العادة ،والعداء ليس على اإلطالق .على العكس من ذلك،
بما أن أصحاب هذه العادة يتم تقييمهم كبشر ،فهناك يوصي بأن يتخلص أصحاب هذه العادة من هذه العادات السيئة وعدم نشر
هذه العادات.
بسبب أول جمعة من شهر رمضان ،قام رئيس الشؤون الدينية بعمل ما يجب القيام به وأدى واجبه .لقد عكس الحقائق التي تنبأ
بها اإلسالم وأوامر هللا تعالى ومحظوراته على المجتمع.
هل الخمر والتدخين مفيد ،الزنا والمثلية الجنسية مثل السحاق/اللواط هي أسلوب حياة ينبغي تفضيله؟
لماذا ينزعج من ذلك ممثلو نقابات المحامين في أنقرة واسطنبول وإزمير ومسؤولي منظمة حقوق االنسان ( .)IHDلماذا
يريدون ان يدافعوا ويشرعوا الزنا ،والمثلية الجنسية ،واللواط (الجماع بين الذكور).
هل يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن افساد المجتمع؟
يعد التعامل مع األشخاص الذين تعرضوا لهذه العادات السيئة بطريقة إنسانية حدثًا منفصالً ،وإضفاء الشرعية على هذه
العادات السيئة حدث منفصل.

بل يحاول ممثلو نقابة المحامين في أنقرة واسطنبول وإزمير وممثلي منظمة حقوق االنسان ( )IHDتشريع هذه العادات
السيئة .إنها تعمل لضرر اإلنسانية.
ندين ممثلي نقابات المحامين المذكورة وممثلي  IHDبسبب هذه التصريحات .نعتقد أن إدارات كل من نقابة المحامين في
اسطنبول ونقابة المحامين في أنقرة ونقابة المحامين في إزمير لن تمثل أبدًا زمالئنا المحامين من اسطنبول وأنقرة وإزمير
بسبب هذه البيانات .ألننا نعلم أن زمالئنا المحامين ال يقبلون الزنا والمثلية الجنسية والسحاق كأسلوب حياة طبيعي شرعي
يجب الدفاع عنه.
ألنه ال يوجد أي شخص عاقل ليس معاديا ً لهذه األمة ولدين وقيم هذه األمة ال يعترض على بيان رئاسة الشؤون الدينية.
كما نعرب عن إدانتنا مرة أخرى بشدة إلذالل ممثلي نقابة المحامين في أنقرة من خالل وصف القيم والمعتقد دغمائية.
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