
 

 تقبل األجيال اليانعة يف تونس...مس

 فاشلة   تعليمي ة ومنظومة  فاسد تشريعي   غطاء

 نظام أزمة  ُيصو ِّرَان

 الطفولة  وضعيّات  حول  ابإلشعارات  اخلاص  اإلحصائي  التقرير  خمرجات  عن  والطفولة  املرأة  وزارة  أعلنت
  اليت   الطفولة  محاية  منصة  إطالق  يف  املتمثلة  2021و  2020  لسنيت  القانون  مع  خالف  يف  والطفولة  املهّددة

 إىل  االّّتام  أبصابع  ُمشرية  ،2022  سنة  إشعار  ألف  20  من  أكثر  تلقيها   إثر  ،بعد  عن  اإلشعار  إمكانية  تتيح
  من  ابملائة  60  بنسبة  األسري  الوسط  يف  تقع  حوهلا  اإلشعار  ويتم  الطفل  هلا  يتعرض  اليت  التهديدات  أغلب   أنّ 

 بلغت  والرتبية  الرعاية  يف  وتقصريمها  األبوين  بعجز  املتعّلقة  اإلشعارات  نسبة  أنّ   مضيفة  شعارات،اإل  جمموع
 . 2021 سنة 50,9%

الثاين/يناير  شهر  خالل  الرتبية  وزارة   وقامت  مستوى  على  داخلية  استشارة   بعملية  2023  اجلاري  كانون 
  املنشور   عليه  ينصّ   الذي  املدرسي  التأديب  نظام   اجعةملُر   واقرتاحات  نقديّة   قراءة  تقدي   حول  الرتبويّة  اإلطارات

  تغيريات   من  الرتبوية  املؤّسسات   تشهده   وما  العام  التشريع  يف  احلاصل  للتغيري  نظرا  1991  لسنة  93/ 91  عدد
 .املدرسي الوسط يف التالميذ سلوك تقوي يف  التأدييب النظام جناعة بعدم أساسا اّتصفت

  حدّ  إىل وصلت املربني ابجتاه التلميذ من  املوّجه العنف ملستوى  متناميا عاارتفا املدرسي الوسط ويشهد هذا
 .القتل حماوالت

 : يلي ما نبني أن يُهّمنا تونس والية التحرير/ حلزب النسائي القسم يف وإننا

 الفتقاد   نظرا  ُيسرّيها، الذي  الفكري  االختالل  يعكس  ومؤسساّتا  الدولة  هياكل  سري  خطّ   تضارب  إنّ   -1
 القوي  اإلسالم  مببدأ  وإميان  ثقة  بكلّ   هنا  وُُندده  ،واحد  مبدأ  على  قائمة  صلبة  فكرية  لقاعدة  السياسي  مالنظا
 .الّشابة األجيال  بناء ملشكلة جذري  حالّ  عنه بديل وال

 إذا إال نظري مفهوم  هي حيث من تستقيم ال "احلّرية 91 التأدييب النظام ملنشور  العامة املبادئ يف ورد -2
  كل   عن  متّيزا  متّيزت  هي  إذا  إال  أخالقّية  قيمة  هي  حيث  من   تستقيم  وال  األهواء   منازع  عن  متّيزا  يزتمتا  هي

 احلّرية  مفهوم  برتكيز  األعوج  الفكري  املنطلق  هذا  وخُمرجات  بركات  نرى  ُنن  وها  والالمباالة"،  الّتسّيب  أشكال
 والتسيب  األخالق  وسقوط   األهواء   منازع  إىل   ة مباشر   قادان  الذي  والتعليمي   والرتبوي  الفكري  نظامنا   يف  الغريب
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 لفظي  وعنف  تطاول  من  التعليمية  املؤسسات  يف  يوميا  املربّون  يُقاسيه  ما  أن  شعرا  البيت  من  وزد  والالمباالة،
 . به ُمنذرا صفريا املرأة لوزارة تسمع وال له ستغاث يُ  ال التلميذ من ومادي

 الطفولة  منظمة   غرار  على  الدولّية  املنظمات   خالل  من   املستعمر   حّدده   املرأة  وزارة   دور  إنّ   -3
  وابل  حتت للطفل طبيعية كحاضنة   وشيطنتها  األسرة  بناء  هدم على  تقوم  تفكري خارطة  رسم ووه ،"اليونيسيف"

  حبّقنا   املُجرمة  والتشريعات  القوانني  من  مزيد  بتمرير  يسمح  سياق  لصناعة  فيها  واملبالغ  املشبوهة  اإلحصاءات  من
  فلك  يف  تدور  أن  جيب  االقرتاحات  أنّ   إىل  ابلتنبيه  ُُتتتم  التأدييب   النظام  منشور  لتنقيح  الدعوة  أن  ّدليلوال  مجيعا،

 قيم  البالد،  أهل  لقيم  جليّ   حتدّ   يف  اليونيسيف،  منظمة  عن  الّصادرة  التشريعّية  والنصوص  الطفل  حقوق  جملة
 . اإلسالم

  رسالتهم   إعاقة  إىل  أّدت  املرّبني  حبق  -  سنوات  دىم  على  -  الّتقزي  سياسة  من  الدولة  اقرتفته  ما  إنّ   -4
  بضرب   املرأة  وزارة  اليوم  تُواصله   والتقدير،  االحرتام   يف  حقوقهم  أساسا   منهم  تسحب  عقيمة   تشريعات  برتسانة
 هذا  أييت  خطر"،  يف  و"الطفولة  ُمهّددة"  "الطفولة  :أكذوبة  عنوان  حتت  داخلها  الوالدين  وسلطة  األسرة  كيان

  األسرة   يف  الراعي  املدرسة،  يف  الراعي  الدولة،  يف  الراعي:  اإلسالم  أقّرها  اليت  الرّاعي  سلطة  ضرب  هنج  ملواصلة
 .وُُبتاان تضليال والبطريركية واألبوية العموديّة السلطة قبيل من  مبصطلحات العلمانية املنظومة تسميها واليت

  أبنّ   قناعة  عن  انتج  املدرسي  الوسط  يف  تعيشه  وما  األسرة  يف  الّشابة  األجيال  تعيشه  ما  ربطنا  إن  -5
  للا   شريعة  مصدرها  مستنرية  مفاهيم  لزرع  نتاج  هو  وعالقاّتم  وأعماهلم  أبخالقهم  واالرتقاء  أبنائنا  سلوك  انضباط

 على  تسهر  اليت  اخلالفة  دولة  أي  ،ذلك  على   تقوم  سياسية  إرادة  بتوّفر  إال  تطبيقها   مُيكن  ال  واليت  وأحكامها، 
 األسرة  جهود   تتضافر  وُبذا  واحلُكم،  للتقييم  ةقاعد  اإلسالمي  التفكري  النتشار  املناسبة  ةالشرعيّ   األجواء  خلق

 . وتعاىل سبحانه للا أرادها كما  األجيال لصناعة الشرعي السياسي النظام ظلّ  يف الرتبوية واملؤسسة
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