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 بسم هللا الرحمان الرحیم       
 بیان السید رئیس الحكومة

 
وھي  Coronaتعیش بالدنا كیما بقیة بلدان العالم على وقع تطور وباء 

وضعیة استثنائیة بكل المقاییس معرفھاش العالم وال تونس قبل ومازلنا منعرفوش 

 تبعاتھا وشنو باش تغیر في اإلنسانیة بكلھا.

تلزینا بش ناخذوا فیھا قرارات صعیبة وثقیلة واستثنائیة طیلة الجمعتین إلي  

فاتت. وھذاكا عالش  یلزم برشا صبر ألنو القرارات إلي ناخذو فیھا عمرھا ما 

 اتاخذت في تونس وال في العالم.

أوروبا تقارن في الوضع  مع الحرب العالمیة الثانیة. وحنا حتى في الثورة  

 عیة االستثنائیة  إلي عایشینھا الیوم.ما عشناش ھالوض

نعرف إلي التوانسة متقلقین وعندھم الكثیر من التساؤالت وأنا واعي إلي  

 یلزمنا نفسرو أكثر مقاربتنا وخیاراتنا وقراراتنا.

كان ھدفنا منذ بدایة األزمة یعني منذ انطالق الحكومة حمایة التوانسة ومنع 

 اء وخلینا صحة التوانسة أولویة مطلقة.انتشار الفیروس والسیطرة على الوب

 المقاربة التي اعتمدناھا أثبتت إلى حّد اآلن نجاعتھا: 

خذینا الثقة في أنفسنا وعملنا على رواحنا على خاطر كل الدول الصدیقة والشقیقة 

 الھیة في روحھا.

اعتمدنا على آراء الخبراء والعلماء واستفدنا من تجارب الدول إلي سبقتنا  -

	مواجھة ھذا الوباء، وقرینا بالقدا وین نجحوا ووین أخفقوا.في 

وسعنا االستشارات لكّل المتدخلین وشركنا المنظمات واألحزاب  -

	والشخصیات.
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اعتمدنا على مقاربة شاملة فیھا البعد الصحي واالجتماعي واالقتصادي  -

	واألمني

ھا تخدم ساتعبّئنا كل الطاقات المادیة والبشریة للدولة وحاولنا أنو كل مؤس -

	بانسجام قدر اإلمكان. 

أھم ما في ھذه المقاربة أنّا كنّا دائما نستبق المراحل باش نتفاداو الدخول في 

 مراحل متقدمة من انتشار العدوى وھاذاك عالش:

سكرنا حدودنا البریة والبحریة على المسافرین في ظرف أسبوع وما خلینا  -1

 كان رحالت اإلجالء.

بكري ووقفنا كل األنشطة الثقافیة والریاضیة وقلصنا من وقفنا القرایة على  -2

 أوقات فتح المقاھي وقلصنا في كل إمكانیات التجمعات في ظرف أسبوع زادة.

ومن بعد تعدینا في األسبوع الثاني للتقلیص من أوقات العمل وأطلقنا نظام  -3

 الحصة الواحدة وصوال إلى القرار الرئاسي لمنع الجوالن نھار الثالث إلي

 فات.

یوم وصلنا إلى قرار الحجر الصحي الشامل وعدد  15والیوم ومن بعد أقل من  -4

 حالة. 60الحاالت في بالدنا مازال ما تجاوزش 

إلى جانب االستباق وإلي مكنا من السیطرة على توسع العدوى، قمنا وبصفة 

دوریة وفي فترات متقاربة بتقییم جدوى اإلجراءات والتحضیر المسبق لإلجراءات 

إلي بش نزیدوا ناخذوھا، وھذا مكنا من تحضیر الراي العام باش یتقبل التضییقات 

والتقییدات إلي أمرنا بیھا لفائدة المصلحة العامة ولحمایة بالدنا وصحة مواطنینا. 

 والكل من غیر ما ما ندخلو في حالة ھلع وإال ھیستیریا وإال فوضى.

في مجلس األمن القومي وأعلن قرار الحجر الصحي الشامل إلي خذیناه البارح 

علیھ رئیس الجمھوریة، اإلیجابي فیھ، أنھ یدفع لبقاء أغلب الناس في دیارھا وینقص 

من تواصلھم االجتماعي، وكذلك اإلیجابي فیھ زادة أنّو بش یمكنا من إجراء على 

تحلیل لتشكیل عینة تورینا  10.000غایة األھمیة وھو القیام بعدد كبیر یناھز
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ت المحتملة ومدى انتشار المرض وھّكا نجمو نحضروا رواحنا لكل االتجاھا

 السناریوھات ودیما بصفة استباقیة.

القرارات االستثنائیة إلي خذیناھا ضروریة لسالمتنا وسالمة بالدنا، وھي 

صحیح ثقیلة وتتطلب أن نفسروھا ونفھموھا للمواطنین وھذا إلي باش نسعاو باش 

 نعملوه.

قرار صعیب حتمتو علینا الوضعیة الجدیة إلي عایشینھا  الحجر الصحي الشامل

 وألني جدیة وجدیة للغایة یلزمھا برشة حكمة ومسؤولیة وانضباط.

الحجر الصحي الشامل إجراء وقائي یتطلب أنو الناس لكل تقعد في دیارھا وما 

 یخرج حّد إال للضرورة، بالطبیعة مع بعض االستثناءات.

البقاء باستمرار في البیوت واالستثناء ھو األصل في الحجر الصحي ھو 

 الخروج لقضاء أشیاء ضروریة وحیویة ولفترات محدودة یعني:

یمكن الواحد یخرج یمشي یقضي قضیة الدار الضروریة من غذاء وخبز  -

	ومواد تنظیف وبعض المستلزمات األخرى.

	یمكن الذھاب لصیدلیة باش یشري دواء أو للمستشفى للعالج. -

یلزموا یشمل الناس الكل إال إلي خدمتھم ضروریة لتسییر  الحجر الصّحي

المرفق العام ولألنشطة الحیویة األساسیة كیما: األمن، والصحة، والنقل، ومنظومة 

 الغذاء، والكھرباء، والماء، والبنوك، والصناعات الحیویة وغیرھا. 

 كل القطاعات ھاذي باش یتوفرلھا النقل الالزم.

من السكان، أي حوالي ملیون ونص تونسي  %15ابة في المجمل بش یبقا قر

 یخدموا بش ما توقفش البالد وباش یحمیوا العشرة مالین إلي باش یقعدوا في دیارھم.

نعرف إلي عندكم برشا تساؤالت حول الوضعیة الجدیدة وبعض األشیاء 

 مازالت غامضة عندكم.
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الیوم وغدوة  إلي نأكدھولكم ھو أن كل الدوائر الحكومیة متجندة بش تقدم

التوضیحات المطلوبة وتجاوب على كل األسئلة المشروعة وبدات بعض الوزارات 

 في نشر التفاصیل إلي تھمھا على مواقعھا الرسمیة.

وبالنسبة للقطاع الخاص التنسیق قائم بین كل الفاعلین تحت إشراف الحكومة 

أي غھم وإبالغ الروبالتعاون مع المنظمات لتحدید المشمولین بمواصلة العمل وإبال

 العام باألنشطة المھنیة إلي باش تتواصل مع تحدید النسق متاعھا.

ونعولوا برشا على وسائل اإلعالم بش تساعدنا على إبالغ التفسیرات 

 المطلوبة.

الوضعیة إلي وصلنالھا بش یكون عندھا كلفة كبیرة على منظومة الصحة 

 واھتراء البنیة التحتیة وبش یكون متاعنا إلي ھي أصال كانت تعاني من شح الموارد

عندھا أیضا كلفة على األشخاص وخاصة الفئات الضعیفة وعلى نسیجنا االقتصادي 

بكل أصنافھ: مھن حرة وصنایعیة وتجار وشركات صغرى ومتوسطة وكبیرة 

وبعض القطاعات باش تتضرر أكثر من غیرھا. في ھذا المجال ومنذ أسبوع وأحنا 

 أھداف: 3جراءات إلي یلزم ناخذوھا باش نحقّقوا نقیم وندقق في كل اإل

الھدف األول: أنو ما یقعد حتى تونسي محتاج وإال من غیر سند في ھذا  -1

 الظرف.

 الھدف الثاني: أنو ما نفقدوا حتى موطن شغل. -2

الھدف الثالث: أنو ما نفقد حتى مؤسسة اقتصادیة بل نجھزوھا باش حال  -3

 إلنتاجھا العادي.ما نخرجوا من ھذه األزمة ترجع 

ولتحقیق ھذه األھداف في حمایة األفراد ومواطن الشغل والمؤسسات قررنا اإلجراءات 

 .ملیون دینار 2500االستثنائیة التالیة وإلي كلفتھا باش تناھز 

: للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال واألجراء أّوال

 قررنا:والموظفین وتخفیف العبئ المالي علیھم 



5	
	

كمساعدات لفائدة العّمال المحالین على البطالة  م د 300فتح خط تمویل بقیمة  -1

 الفنیة.

لفائدة الفئات الھشة  م د 150تخصیص اعتمادات مالیة استثنائیة بقیمة  -2

ومحدودي الدخل والفئات ذات االحتیاجات الخاصة باش تتعطى في شكل 

 منح.

 یحات الالزمة في ھذا المجال.وزارة الشؤون االجتماعیة باش تصدر التوض

أشھر بالنسبة لإلجراء إلي ال  06تأجیل خالص أقساط القروض البنكیة لمدة  -3

 یتجاوز دخلھم الشھري ألف دینار.

: وبالنسبة للمؤّسسات االقتصادیة وخاصة المؤّسسات الّصغرى والمتوّسطة ثانیا

مھن  ابوالنّاشطین االقتصادیین للحساب الخاص من أشخاص طبیعیین وأصح

حّرة وإلي نعرفو انھم متضّررین من تباطؤ نشاطھم وجزء منھم باش یتوقفوا. 

 وحتى نخفف علیھم العبئ المالي وتتوفرلھم السیولة الالزمة قررنا:

 أشھر ابتداءا من غرة أفریل. 3تأجیل دفع األداءات لمدة  -1

 ھر.أش 3تأجیل دفع المساھمة في الضمان االجتماعي للثالثیة الثانیة لمدة  -2

 أشھر. 6تأجیل خالص أقساط الدیون البنكیة والمؤسسات المالیة لمدة  -3

 سنوات. 7جدولة الدیون الجبائیة والدیوانیة لمدة  -4

م د لتمكین المؤسسات من قروض جدیدة  500وضع خط ضمان بقیمة  -5

 للتصرف واألشغال.

 التمكین من استرجاع فائض األداء على القیمة المضافة في أجل أقصاه شھر. -6

 من جانب آخر باش نحافظو على مؤسساتنا ونھیؤوھا للعودة لنشاطھا قررنا:

م د لھیكلة ورسملة  700إحداث صنادیق استثماریة بمبلغ جملي قدره  -1

 المؤسسات المتضررة.

السماح للشركات المصدرة كلیا بترفیع نسبة التسویق في السوق المحلیة  -2

 . %50إلى  %30من 
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م العقارات المبنیة وغیر المبنیة المضمنة تمكین الشركات من إعادة تقیی -3

 بموازنتھا حسب قیمتھا الحقیقیة.

 إقرار عفو جبائي ودیواني لفائدة المطالبین باألداءات المتخلدة بذمتھم. -4

إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومیة وتعطل إنجازھا نتیجة أزمة  -5

 أشھر.  6الكورونا من خطایا التأخیر لمدة أقصاھا 

 وحتى ندعم المخزون االستراتیجي متاعنا قررنا: ثالثا:

لدعم المخزون االستراتیجي من األدویة  م د 500توفیر اعتمادات إضافیة بقیمة 

 والمواد الغذائیة والمحروقات.

: وحتى یرتاح المواطنون نحن بصدد دراسة التعدیالت القانونیة رابعا وأخیرا

 كما سنعمل على إیقاف كللتعلیق وقتي للتتبعات في الجرائم المالیة 

 القرارات إلي تخص قصان الماء والضو والتالیفون لمدة شھرین.

البالد الیوم كلّھا معبیة وموحدة في معركة خطیرة بش ننتصرو فیھا بعون هللا 

وبفضل المجھودات الجبارة إلي یبذلو فیھا كل المتدخلین وعلى راسھم قطاع 

 الصّحة.

 مجال لالستھتار وباش یكون رّدنا قاسي وفي المعركة ال مجال للعبث وال

وقوي على كل المحتكرین والمتالعبین بقوت التوانسة وبصحتھم وبحیاتھم وإلي 

 ترتقي جرائمھم إلى جرائم حرب.

الناس الكل یلزم تفھم إلي الدولة قویة ومتسمحش بخرق القوانین ألي كان 

 وخاصة في ھذه الظروف االستثنائیة.

كلفة والقرارات االستثنائیة إلي خذیناھا عندھا كلفة وما المعركة ھاذي عندھا 

عندناش خیار من أجل االستمرار والصمود والمحافظة على نسیجنا االقتصادي. 

وفي المعركة ھاذي زادة یلزم تقاسم األعباء بمنحى تضامني طوعي وخاصة من 

 المؤسسات إلي عندھا إمكانیات كبیرة. 
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باش تاخذ إجراءات متشددة، من جانب واحد وإن شاء هللا ماتضطّرش الدولة 

 في ھذا الصدد.

المعركة ھذي على خطورتھا وقسوتھا وحدتنا وقربتنا من بعضنا وخالتنا 

 نحطّو الید في الید بش نحمیوا أنفسنا ونحمیوا بالدنا.

كیف نشوف الجمعیات المتجندة والشباب إلي في الحوم قاعد یتنظم باش یمد  

 كد أنو باش نخرجو من ھاألزمة بوحدة وطنیة أقوى. ید المساعدة نزید نتأ

المعركة ھذه تتطلب أیضا درجة عالیة من االنضباط للتعلیمات الصحیة وقدر 

 كبیر من المسؤولیة بالنسبة لكافة المواطنین.

باش نجموا نقودوا العملیة بكل نجاعة بش نطلبو من المجلس التشریعي تمكین 

 7التدابیر المستعجلة حسب مقتضیات الفصل الحكومة بإصدار مراسیم التخاذ 

 من الدستور.

الدولة مسؤولة وتعمل بكل طاقاتھا لتوفیر الحمایة واألمن ولضمان التزود 

واإلبقاء على األنشطة األساسیة ونتبع شخصیا في السمید والعجین وعطیت 

تعلیمات لتوفیر كمیات إضافیة وتأمین المطاحن ومسالك توزیع من طرف األمن 

 مساندة الجیش وما تخافوش كل شيء باش یكون متوفر وھذه مسؤولیتنا.وب

ولمزید التنسیق بین الوزارات وبین السلط الجھویة والمركزیة ومتابعة حسن 

تنفیذ كل إجراءات الحجر الصحي الشامل فّعلنا ھذا األسبوع اللجنة الوطنیة 

 ات بما فیھا الحجرلمجابھة الكوارث وإلي باش تكون مسؤولة على احترام اإلجراء

 الضروري وأخذ كل التدابیر بما فیھا التسخیر.

الدولة مسؤولة ومتحملة مسؤولیتھا والعائلة زادة مسؤولة على أبنائھا وعلى 

كبار السن، وكل مواطن مسؤول ویتحمل قدر من المسؤولیة لحمایة نفسو ولحمایة 

 المجموعة ولحمایة بالدو.
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صباح ولیلة ولكن أمام خطورة الوضع  نعرف إلي صعیب تغییر السلوك بین

وحیاة الناس في المیزان فإن االستخفاف بقواعد الوقایة بمثابة جریمة متعمدة وھذا 

 موش مقبول.

نحب نجدد شكري وامتناني لكافة المتدخلین في الخطوط األمامیة سواء في 

د قطاع الصحة أو األمن أو الجیش وكافة الھیاكل العمومیة المساھمة في الجھ

 الوطني. 

 نحن في معركة نخط فیھا معاني نبیلة ونحقق فیھا نجاحات وبطوالت.

تواجھ بالدنا ھذه األزمة بإمكانیات، صحیح متواضعة، أما بمعنویات عالیة 

 أما بمقاربة ناجعة.

المعركة مازالت متواصلة ولكن بفضل المجھودات الجبارة والحكمة إلي 

اإلیمان العمیق بقدرة بالدنا على الصمود  قاعدة تتحلى بھا كافة األطراف وبفضل

 والنجاح سننتصر في النھایة وسنعبر نحو بّر األمان. 

أحنا عملنا الحجر الصحي الشامل موش باش تاقف الحیاة أما باش ترجع 

 الحیاة.

نتحمل شویة التضییق والتقیید، ننضبط للتعلیمات الصحیة، نتضامن ونبرھن 

لنجاحات الكبرى تتبنى بالتضحیات وسنتوفق على تآزرنا، نضّحي شویة ألن ا

بفضل هللا إلى تجاوز ھالوضع والخروج بسالم إلى غد أفضل. ربي یوفقنا لما فیھ 

 خیر بالدنا وشعبنا.

 

 والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
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