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نعم لـلمبادرة الشعبية "ضـد بـنـاء الـمـآذن"
ال يزال بناء المساجد واستخدامھا ممكنا
ي وممثلي الدويالت السويسرية المبادرة الشعبية االتحادية
قـَبـ َ َل كل من أغلبية الشعب السويسر ّ
السويسرية "ضد بناء المآذن".إن المجلس االتحادي يحترم ھذا القرار .وبذلك يكون بناء مآذن جديدة
محظورا في سويسرا .أ ّما المآذن األربع القائمة حاليا فسوف تبقى على حالھا .كما يمكن االستمرار في
تشييد وبناء المساجد.ويمكن للمسلمين والمسلمات في سويسرا االستمرار في ممارسة شعائر دينھم،
بصورة فردية أو جماعية ،كما كان األمر قبل ھذا القرار.
ض َمج ْـلـِس الوزراء السويسري وأغلبية واضحة من أعضاء مجلس الشعب )البرلمان( السويسر ّ
ي
َرفـ َ َ
ھذه المبادرة الشعبية .وترى رئيسة المديرية الحكومية )الوزارة االتحادية السويسرية( للعدل والشرطة،
المستشارة االتحادية السويسرية السيدة إيفيلين فيدمار – شلومف ،أن قرار الشعب اليوم ھو تعبير عن
بعض المخاوف لدى أفراده وقلقھم من تيارات أصولية إسالمية متطرفة ترفض تقاليد دولتنا وقد ال تحترم
نظامنا القانون ّي" .يجب أخذ ھذا القلق على محمل الجد .لقد اضطلع المجلس االتحادي السويسري
باستمرار بھذا الدور وسوف يمضي في ھذا الطريق مستقبال على الرغم من أنه يعبر عن اقتناعه بأن
حظر بناء مآذن جديدة ليس الوسيلة المناسبة لمكافحة المتطرفين اإلسالميين"
ال يمس الحظر الجديد المآذن األربع القائمة حاليا  .كما يمكن االستمرار في تشييد واستخدام المساجد
وأماكن الصالة اإلسالمية .وتشير المستشارة التحادية السويسرية السيدة إيفيلين فيدمار – شلومف إلى أن:
"ھذا الحظر المتضمن في قرار الشعب اليوم يسري فقط عـلى بـنـاء مـآذن جديدة .لكن ھذا القرار ال
يعني رفضا يوجه ضد مجموعات المسلمين أو ديانتھم أو ثقافاتھم .وھذا ھو ما يتعھد به َمج ْـلـِس الوزراء
السويسري  ".لقد كان السالم الدينيّ وما يزال عنصرا ھاما من عناصر نجاح النموذج السويسريّ  .وال
بد من استمرار الحوار فيما بين المجموعات الدينية واالجتماعية وتدعيمه .أمّـا الشروط التي ال غنى عن
توافرھا من أجل إقامة حوار صريح وبـَنـَّاء فيما بين كل ھذه الجھات فھي االحترام واالنفتاح على
اآلخرين على اختالف معتقداتھم وأرائھم.
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