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رقم اإلصدار33 / 1441 :

بٌان صحفً

حكومة الشعب أم حكومة الجمعيات ال ّنسو ّية؟!
بعد أن صدر بالرائد الرسمً األمر الحكومً عدد  802المإرخ فً  08أٌار/ماٌو  8080المتعلق بضبط إجراءات
الحجر الصحً الموجه والناص فً فصله العاشر "ٌبقى األشخاص اآلتً ذكرهم خاضعٌن إلجراءات الحجر الصحً
الشامل - ...النساء الحوامل واألمهات الالتً ال ٌتجاوز سن أبنائهن  51سنة ،"...فقد تولت رئاسة الحكومة إصدار بٌان
بتارٌخ  8080/01/00مفاده أنه تسرب خطؤ فً الصٌاغة النهائٌة للنص خالفا لما تم إقراره فً مجلس الوزراء وسٌتم
تصوٌبه بتنقٌح األمر وإعادة نشره فً الرائد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة.
وبمقتضى ذلك صدر األمر الحكومً عدد  812لسنة  8080فً  00أٌار/ماٌو المتعلق بتنقٌح األمر الحكومً عدد
 802لسنة  8080المإرخ فً  08أٌار/ماٌو  8080المتعلق بض بط إجراءات الحجر الصحً الموجه وجاء به حرفٌا:
"الفصل األول  -تلغى أحكام المطة الثانٌة من الفقرة األولى من الفصل  50من األمر الحكومً عدد  802لسنة 8080
المإرخ فً  8أٌار/ماٌو  8080المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحً الموجه وتعوض بما ٌلً :الفصل  :50فقرة أولى
 مطة ثانٌة (جدٌدة) :النساء الحوامل .الفصل  - 8تضاف إلى أحكام الفصل  50من األمر الحكومً عدد  802لسنة 8080المإرخ فً  8ماي  8080المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحً الموجه فقرة أخٌرة كاآلتً :الفصل ( 50فقرة
أخٌرة) :وٌبقى األطفال الذٌن سنهم دون  51سنة خاضعٌن إلجراءات الحجر الصحً الشامل".
وإننا في القسم النسائي لحزب التحرير  /والية تونس:
 ندٌن تراجع الحكومة عن إعفاء األمهات الراعٌات ألطفال ٌقل سنهم عن  51سنة من مباشرة العمل سٌما أمام غلقالمدارس والروضات والمحاضن المدرسٌة فً تجاهل تام لمصلحة األبناء الفضلى وأمنهم وحماٌتهم.
 ندٌن األٌادي المرتعشة للحكومة ومواقفها الهشة غٌر المسإولة وتضحٌتها بسالمة األبناء وعدم قدرتها علىمواجهة المنظمات النسوٌة المدعومة من األجنبً المتشدقة بـ"المساواة" والتً ال هم لها سوى ترسٌخ المفاهٌم الغربٌة
وضرب أحكام اإلسالم حتى وإن كان ذلك على حساب مصلحة األمهات وأطفالهن.
 نعتبر أنه مثٌر للقرف واالشمئزاز أن جائحة كورونا القاتلة لم تجنب المرأة حٌف النظام العلمانً المجرم فظلتتعانً من القوانٌن الجائرة وضنك العٌش وثبت بالدلٌل والبرهان أن اإلجراءات الحكومٌة ال تراعً ظروف منظورٌها من
النساء وإنما تعمل على إرضاء الدعاوى الشاذة للتٌار النسوي المشبوه والتً تستند إلى مفاهٌم وأعراف غرٌبة عن األمة
وعن الحٌاة األسرٌة اإلسالمٌة.
 نعلن أننا كنساء ال ٌصلنا من أمثال تلك الجهات إال ما ٌخالف الطبٌعة الفطرٌة للمرأة وما ٌستجٌب لحاجاتهااألساسٌة بدافع فرض أفكار ومفاهٌم الغرب الكافر الهادف لطمس كل ما من شؤنه أن ٌمت لإلسالم بصلة.
 نعتبر أن ما تتشدق به النسوٌات وما تتبناه عنهم األنظمة العلمانٌة ال ٌعدو أن ٌكون عناوٌن ٌحسبها الظمآن ماءٌحاولون سلخ المرأة عن أصلها وفصلها مستندٌن فً ذلك إلى بعض االتفاقٌات والجهات األجنبٌة التً تعمل على تهدٌم
حصن العائلة التً بقٌت سدا منٌعا أمام كل محاوالت الغزو.
 ندعو الحكومة إلى االنسالخ عن أي شكل فٌه ارتباط معٌشً تقلٌدا لمجتمع الغرب ،وأن تتحلى بالشجاعة وتتصدىلضغوطات الجمعٌات المشبوهة التً ال هدف لها إال مخالفة اإلسالم.
 ندعو الحكومة أن تكون مسإولة أمام منظورٌها من نساء وأطفال وعدم إشقاء النساء فً هذا الظرف بإجراءاتتدفعهن وأبناءهن للموت ،إجراءات تتنافى ومسإولٌة المرأة العائلٌة ،وال تجردها عن كونها أما وراعٌة ألسرتها.
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