
تونس: 
مجهود وطني جدي الحتواء فيروس كورونا تَشوُبه بعض النقائص

Democratic Transition and Humain Rights Support Center

الصحفيــة  المؤتمــرات  عبــر  التونســية،  الصحــة  لــوزارة  اإلتصاليــة  السياســة  مثلــت 
البــاد،  الوبائيــة فــي  الواضــح للجميــع حــول الوضعيــة  المنتظمــة وتدفــق المعلومــات 
نموذًجــا ايجابًيــا فــي العاقــة مــع المواطــن. ســاهم ذلــك فــي تجنــب الخوف وانتشــار الهلع. 
وهــو مــا يثنــي عليــه »مركــز دعــم التحــول الديمقراطــي وحقــوق االنســان -دعــم-« ويدعمــه 
طالمــا اتســمت تلــك السياســات بالوضــوح والمصارحــة والشــفافية. غيــر أّن المركــز الحظ 
أّن الــوزارة قامــت بقطــع العمــل بسياســة النقــاط الصحفيــة اليوميــة واكتفــت بالباغــات 

المكتوبــة غيــر اليوميــة احيانًــا بمــا يخالــف قواعــد االتصــال الازمــة أثنــاء تلــك األزمــة. 

عــدة مؤسســات رســمية  تعامــل  فــي  الوقــت، ماحظاتــه  نفــس  فــي  هنــا،  ويســوق 
وإدارات متدخلــة فــي إدارة األزمــة، قصــد المســاهمة فــي النقــد البنــاء والعمــل المشــترك 

ولنقــل الصــورة الصحيحــة بموضوعيــة وحيــاد وإصــاح مــا يمكــن إصاحــه.

اســتخراج  سياســات  فــي  الوضــوح  وعــدم  التخبــط  للمواطنيــن:  التراخيــص   .1
التراخيــص ومتابعــة تطبيقهــا وتغييــب المعلومــة الدقيقــة عــن الجهــة المخولة بإســنادها 
والموافقــة عليهــا ســواء مــن المواطنيــن أو أعــوان األمــن. وهــو مــا يطــرح مشــكلة علــى 
ســبيل المثــال للعامليــن فــي القطــاع الخــاص فــي مــا يتعّلــق بإجــراءات اســناد التراخيــص، 
مــا خلــق حالــة توتــر بيــن المواطنيــن وأعــوان األمــن اثنــاء مراقبتهــم الحتــرام شــروط الحظــر 
نتيجــة غيــاب المعلومــة الواضحــة. وكان عــدد مــن المواطنيــن اســتظهروا بتراخيــص لــم 
تعتــرف بهــا قــوات األمــن، فيمــا تــم توقيــف بعــض ناشــطي المجتمــع المدنــي ممــن ســعوا 

إلــى جمــع التبرعــات والمــواد الطبيــة للمستشــفيات العموميــة. 

التراخيص للمؤسســات الصناعية والشــركات الخاصة: تم الترخيص من وزارة   .2
الصناعــة لعــدد محــدد )200 مؤسســة( مــن المؤسســات الخاصــة لمواصلــة العمــل فيمــا 
يواصــل عــدد أكبــر مــن المســموح بــه عملــه فــي تعــارض تــام مــع المصلحــة الوطنيــة التــي 
تقتضــي فــرض قواعــد الحجــر الصحــي العــام. كمــا تلقــت قائمــة المؤسســات المرخص لها 
نقــًدا لجهــة وجــود مؤسســات ال تعتبــر حيويــة. يقتضــي ذلــك التوضيــح لحمايــة العامليــن 
مــن خطــر انتشــار الفيــروس الــذي بلــغ مرحلتــه الثالثــة بعــد رصــد حــاالت اإلنتشــار األفقــي 

فــي عــدة مناطــق.



التــزود بالمــواد األساســية: مــا يــزال التــزود، اجمــاال، منتظًمــا فــي أغلــب الســلع   .3
ــد فــي عــدة جهــات فضــا عــن نقــص أو نفــاد  رغــم تســجيل بعــض المشــاكل فــي التزوي
عــدد مــن الســلع األساســية كالدقيــق والســميد والدخــان، وهــو مــا يســتدعي مزيــًدا مــن 
الجهــد والرقابــة علــى عمليــات اإلحتــكار والســعي إلــى إيصــال المــواد الضروريــة عبر قنوات 
مراقبــة ومحــددة. االضطــراب الجزئــي فــي التزويــد نتــج عنــه قطــع الطــرق بيــن عــدد مــن 
المــدن والجهــات بغــرض تحويــل وجهــة شــحنات بعــض الســلع نحــو الجهــات التــي تعانــي 
نقصــا فيهــا. هــذه الوضعيــة تســتوجب التفكيــر فــي سياســات جديــدة لضبــط حركــة نقــل 

البضائــع مــا بيــن المــدن والجهــات وتوزيعهــا بالمناطــق الداخليــة. 

التــزود بالمــاء والكهربــاء: أعلنــت الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز والشــركة   .4
الوطنيــة الســتغال وتوزيــع الميــاه عــن عــدم قطــع الكهربــاء والمــاء عــن المواطنيــن 
ممــن لــم يســددوا فواتيرهــم الســابقة، لكــن رغــم ذلــك ال يــزال يتلقــى عــدة مواطنيــن 
رســائل علــى هواتفهــم الجوالــة تدعوهــم للخــاص االلكترونــي مــع اإلشــعار بإمكانيــة 
قطــع الخدمــات. وهــو مــا يحتــاج للمراجعــة والمتابعــة لرفــع اللبــس عبــر باغــات تتابــع 

الشــكاوى المماثلــة، حتــى ال تســتغل فــي توتيــر الجــو العــام.

خدمــة االنترنــت: تشــهد هــذه الخدمة ضغطا كبيًرا بســبب اإلســتهاك المتزامن   .5
واإلقتصــاد  اإلتصــال  تكنولوجيــا  وزارة  لذلــك  دعــت  الوقــت.  نفــس  فــي  والمشــترك 
الرقمــي مــن جهتهــا إلــى ترشــيد اإلســتهاك، لكــن ذلــك يبقــى غيــر كافــي حيــث تتواصــل 
ــر مــن  ــر مــا ســبق علــى عــدد كبي خدمــات االنترنــت فــي مســتوى أدنــى مــن المطلــوب. يؤث
المواطنيــن، مــن القطــاع العــام والخــاص، ممــن يعملــون مــن مقــرات ســكناهم. فــي 
ــد خدمــة االنترنــت مســؤوليتها  هــذا المســتوى، مــن المطلــوب ان تتحمــل شــركات تزوي

الوطنيــة للمســاهمة فــي دعــم جهــود الدولــة فــي هــذه األزمــة.

ُيثنــي مركــز دعــم علــى جهــود قطــاع الصحــة وأعوانهــا ممــن يواجهــون هــذه األزمــة فــي 
الخطــوط األماميــة، ويدعــو الجميــع لإللتــزام بالضوابــط الصحيــة العامــة، مــن أجــل 

دعــم جهودهــم المضنيــة.

ــة والعســكرية  ــي تقــوم بهــا المؤسســتين األمني ــّوُه مركــز دعــم بالجهــود الت كمــا ين
مــن أجــل حفــظ األمــن ومتابعــة تطبيــق إجــراءات الحجــر الصحــي وتطالبهمــا بضبــط 
النفــس فــي التعامــل مــع المواطنيــن. ويدعــو المواطنيــن للتعــاون معهمــا فــي هــذا 

الظــرف االســتثنائي الــذي يشــهده العالــم والبــاد.


