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حمــاة الحـمى يا حمــاة الحـمى  ھلمّــوا ھلمّــوا لمجد الزمن
لقـد صرخت في عروقنا الدماء  نموت نموت ويحيا الوطـن
كحال كل الجاليات التونسية في المھجر ،عرفت الجالية التونسية بسويسرا حالة من التشرذم والتش ّتت والريبة ك ّرستھا النزعة
المصلح ّية والذات ّية التي روّ ج لھا النظام السابق والسياسة الرقاب ّية التي فرضھا على كل التونسيين فكان التونسي يحذر التواصل
ّ
مع التونسي فضال عن التفكير في ل ّم الشمل أو التوافق على االجتماع
والتنظم .ثم كانت ارھاصات الثورة التي التقطتھا الجالية
التونسية بسويسرا منذ األيام األولى فكانت المسيرات والوقفات االحتجاجية في كثير من المدن السويسرية وخاصة العاصمة
الحقوقية والدولية جنيف .ثم انتصر الشعب على جالديه واستجاب القدر إلرادة الشعب و ُدحضت الدكتاتورية لتبدأ عملية البناء
والتشييد .وھنا حضرت الجالية التونسية بسويسرا ونشطت ،بل كانت المبادِرة إلى حملة محلية سرعان ما أصبحت دولية للتعريف
بتونس وتشجيع السويسريين واألوروبيين على زيارة تونس من خالل وضع الملصقات على السيارات وارتداء الطلبة التونسيين
لقمصان الحملة ووصل صداھا العديد من الدول أين نسجت الجاليات التونسية فيھا على نفس المنوال.
وبما أن لكل فعل حتى يكون ناجعا ال بد من مجموعة ،وبما أن لكل مجموعة حتى تكون ّ
منظمة ال بد من إطار جامع ،أخذت
مجموعة من أبناء الجالية المبادرة من جديد لل ّم الشمل وتجميع عدد من التونسيات والتونسيين للتفكير في تشكيل كيان جامع
ومفتوح أمام الجميع .وتع ّددت اللقاءات التحاورية والتشاورية ليتوافق الجميع على تحديد موعد لجمعية عمومية تأسيسية انعقدت
يوم األحد  10جوان  2012وأسفرت بعد مداوالت طويلة عن تشكيل جمعية الجالية التونسية بسويسرا وتحديد سياسات عامة
للجمعية وجملة من األھداف التي ستسھر على تحقيقھا ،كما تم انتخاب المشرفين على الجمعية الوليدة للسنتين القادمتين.
وقد توافق المؤتمرون على أن تحكم الجمعية في خياراتھا وبرامجھا جملة من السياسات العامة المحددة لرؤيتھا والتي تتمثل في :








االنفتاح على كل أبناء الجالية التونسية بسويسرا دون استثناء وال تمييز
الحوار والديمقراطية أدوات الجمعية في تحديد الخيارات والبرامج
التناغم مع مبادئ ثورة الحرية والكرامة فال مكان لإلقصاء والتھميش والمحسوبية
النأي بالجمعية عن التجاذبات السياسية والحزبية وتعزيز استقالليتھا على مستوى الخيارات والتمويل والقرار
التواصل والتعاون مع كل الجھات والمنظمات الرسمية والمدنية ،تونسية كانت أو سويسرية ،والتي نتوافق معھا على نفس
األھداف
االستفادة من خبرات أبناء الجالية وتقديم أھل االختصاص في مشاريع الجمعية
ّ
الحفاظ على ھوية الجالية التونسية بسويسرا بما يخدم االندماج اإليجابي في بلد اإلقامة والتواصل البناء مع الوطن

كما حدّد المجتمعون جملة من األھداف لجمعية الجالية التونسية بسويسرا حددوھا في التالي:


اإلحاطة الثقافية واالجتماعية والحقوقية بأبناء الجالية ومساعدتھم على االندماج اإليجابي وتوعيتھم بحقوقھم وواجباتھم



تنمية الحس الوطني وربط األجيال الجديدة بالوطن األم وھويته



العمل على االرتقاء بصورة التونسي بسويسرا والتعريف بتونس ثقافة وحضارة



تعزيز الدبلوماسية الشعبية وتطوير العالقات مع مكونات المجتمع السويسري والتواصل مع الجاليات التونسية بأوروبا



التعريف بمميزات البالد التونسية السياحية والتنموية وحث التونسيين المقيمين والمستثمرين السويسريين على االستثمار في
تونس ونقل وتبادل الخبرات والمعرفة
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وقد أسفرت انتخابات الجمعية العمومية التأسيسية عن انتخاب رئيس للجمعية كما تم انتخاب ثلثي المكتب التنفيذي والذي اكتمل
باختيار الثلث الباقي في لقائه األول الذي انعقد يوم  15جوان  ،2012فكانت تشكيلة المشرفين على جمعية الجالية التونسية
بسويسرا ومھامــھم كالتـــالي :
السيد الھادي السبالوي  /رئيس الجمعية
السيد محمد الجريــبي  /المدير التنفيذي والنائب االول للرئيس
السيد نعيـم جــابــــــر  /المسئول المــــــالي
السيد نبيــل حـمـــادي  /المسئول االداري
السيد عبد الھادي عامر  /القسم الثقـــــافي
السيد عبد اللطيف االكحل  /قسم االجتماعي
السيد عادل الماجري  /قسم العالقات العامة
السيدة ھـنــد بـن عياد  /قســم اإلعــــــــالم
السيدة نادية العرفاوي  /قسم التنمية الخيرية
السيد نبيل عبد الناظر  /قسم التنمية االستثمارية
السيد فتحي العثماني  /قسم الدراسات والبحوث
ھذا وتھيب القيادة الجديدة لجمعية الجالية التونسية بسويسرا ،بكل التونسيات والتونسيين المقيمين بسويسرا أن يبادروا إلى
االنخراط في جمعيتھم ورص الصفوف خدمة لكل التونسيين بسويسرا ولوطننا الحبيب بعيدا عن التجاذبات السياسية والفكرية .كما
ُتعلم أنھا ترحب بكل األفكار والمقترحات ومن خالل جميع أشكال التواصل الممكنة.
إذا الشعب يوما أراد الحياة
وال بـــ ّد للــيـل أن يـنـجــلي




فال بـ ّد أن يستجيب القدر
وال بــ ّد للقـيـد أن ينكسـر

اإلمـضـــــــــاء:
رئيــــس الـــجمعـ ّيـــــة

مديــر المكتب التنفيذي

السيد الھـادي السبـالوي

السيد محمـد الجريــبي
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