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 "آذنـمـاء الـنـد بـض"لمبادرة الشعبية لـنعم 
 ممكنا واستخدامھا بناء المساجدال يزال 

 

الدويالت السويسرية المبادرة الشعبية االتحادية  الشعب السويسرّي وممثليأغلبية كل من  قـَبـَلَ 
بناء مآذن جديدة بذلك يكون و .يحترم ھذا القرار لس االتحاديإن المج".ضد بناء المآذن"السويسرية 

كما يمكن االستمرار في . على حالھاا فسوف تبقى يأّما المآذن األربع القائمة حال . في سويسرا محظورا
 ،في سويسرا االستمرار في ممارسة شعائر دينھم للمسلمين والمسلمات ويمكن.تشييد وبناء المساجد
  . كما كان األمر قبل ھذا القرار ،ماعيةبصورة فردية أو ج

ـْلـِس الوزراء مَ  َرفـَضَ  السويسرّي ) البرلمان(عضاء مجلس الشعب أمن أغلبية واضحة السويسري وج
للعدل والشرطة، ) الوزارة االتحادية السويسرية( ةالحكومي مديريةترى رئيسة الو. الشعبية ھذه المبادرة

 أن قرار الشعب اليوم ھو تعبير عن شلومف، –سيدة إيفيلين فيدمار السويسرية الالمستشارة االتحادية 
ال تحترم قد ودولتنا  ترفض تقاليد تطرفةممن تيارات أصولية إسالمية المخاوف لدى أفراده وقلقھم  ضبع

السويسري  المجلس االتحادي اضطلعلقد  .على محمل الجدھذا القلق  يجب أخذ. "نظامنا القانونيّ 
يعبر عن اقتناعه بأن  أنهالرغم من على  في ھذا الطريق مستقبال مضيوسوف يالدور بھذا  باستمرار

  " متطرفين اإلسالميينالالمناسبة لمكافحة  الوسيلةحظر بناء مآذن جديدة ليس 
 

المساجد استخدام كما يمكن االستمرار في تشييد و. ا يال يمس الحظر الجديد المآذن األربع القائمة حال
: أنإلى شلومف  –المستشارة التحادية السويسرية السيدة إيفيلين فيدمار وتشير  .اإلسالميةوأماكن الصالة 

لكن ھذا القرار ال . ھذا الحظر المتضمن في قرار الشعب اليوم يسري فقط عـلى بـنـاء مـآذن جديدة"
ـْلـِس الوزراء مَ  يتعھد بهما وھذا ھو . ضد مجموعات المسلمين أو ديانتھم أو ثقافاتھم يوجهيعني رفضا  ج
 الو. لقد كان السالم الدينّي وما يزال عنصرا ھاما من عناصر نجاح النموذج السويسرّي ." السويسري 

أّمـا الشروط التي ال غنى عن . وتدعيمه استمرار الحوار فيما بين المجموعات الدينية واالجتماعيةبد من 
على  واالنفتاح االحترام ـَّاء فيما بين كل ھذه الجھات فھيتوافرھا من أجل إقامة حوار صريح وبـَن

  .وأرائھم اآلخرين على اختالف معتقداتھم 
  

 "ضـد بـنـاء الـمـآذن"لمبادرة الشعبية االتحادية السويسرية نعم لـ
  
  

  
  :أو االستفسارات/لالتصاالت و

ـْلـِس الوزراء مَ دريه سيمونازي، المتحدث الرسمي باسم نأ   السويسريج
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