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العالم في مواجهة كورونا..

 كيف تستعد
ليبيـا لهـذا الـوبـاء 

صحـــة 

»الـوفـاق« 

تكشف المدن

 األكثـر عرضـة 

لإلصابة بـ »كورونا«

؟
 »اااااا«

العالم في مواجهة  »كورونا«..
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العالم في مواجهة كورونا: االفتتاحية

كيف تستعد ليبيا لهذا 
الوباء؟

ال حديث في نشرات األخبار وعلى مواقع التواصل االجتماعي منذ أشهر إال عن موضوع 
فيروس كورونا الذي يحصد أرواح المئات عبر العالم ويصيب اآلالف. الفيروس الذي بدأ 
خريف العام الماضي في الّصين بدأ يزحف إلى كل دول العالم التي اتخذت كلها إجراءات وقائية 

للحد من انتشار هذا الوباء المستجد الذي ال يزال العالم عاجزا عن إيجاد دواء له أو عالج. 
وعبر  المركزية  السياسية  وبسلطتها  والمتطورة  الضخمة  الرقمية  التحتية  ببنيتها  الّصين 
التعبئة اللوجستية والبشرية تمكنت من محاصرة الوباء وبعد أشهر بدأت أرقام اإلصابات في 

االنخفاض بشكل كبير. 

محمد بالطيب
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السياسية في  فالبنية  العالم.  الّدول  بقية  التعميم في  الصيني صعب  النموذج  يبدو 
الصين وحجم المراقبة والمتابعة الرقمية والقدرات التكنولوجيا العالية جدا واإلمكانيات 
المالية والبشرية، ال تتوفر في أي مكان آخر في العالم. ففي أوروبا رغم التطور التقني 
ايطاليا  مثل  بلدان  في  تماما  انفلتت  وكأنها  األمور  بدت  الصحية  الخدمات  وجودة 

واسبانيا ووصلت حدودا كارثية في كل من ألمانيا وفرنسا.
في  األولى  االقتصادية  القوة  أمريكا  كثيرا.  المشهد  يختلف  ال  العالم  دول  بقية  في 
العالم تبدو هي نفسها عاجزة عن محاصرة هذا الوباء. فاألرقام القادمة من نيويورك 

مثال طيلة األسابيع الماضية تجعلها من أكثر المناطق التي انتشر فيها هذا الوباء. 
جنوب المتوّسط ال يبدو المشهد مثالًيا، انتشار متسارع للوباء في تونس بالرغم من 
أعداد التحاليل الضعيفة يوميا )في حدود الw200( حيث تبدو األرقام أكبر بكثير مما 
هو معلن. الجزائر التي بدأ فيها انتشار الفيروس باكرا تمّثل هي األخرى ساحة النتشار 
الوباء من خالل األرقام الرسمية المعلنة التي تبدو مرتفعة وتدعو في كل من الجزائر 

وتونس إلى مزيد بذل المجهودات لمحاصرة هذه الجائحة. 
في مصر تبدو األرقام المعلنة في مستوى اقل خطورة من الوضع في أوروبا ولكنها 
قدرة  عن  النظر  وبغض  أفريقيا.  شمال  دول  بقية  في  -تقريبا-  معلن  ما  حدود  في 
بلدان تونس والجزائر ومصر على إجراء عدد كبير من التحاليل يوميا لتقريب األرقام 
الصحيحة وجعلها أكثر دّقة فإّن اإلجراءات المتخذة تعتبر استباقية بمقارنة بما فعلته 

نفس  اتخذت  التي  المتوسط  شمال  دول 
إلى  الوباء  وصل  عندما  القرارات  تلك 

مراحل خطيرة من االنتشار. 
أّما في ليبيا، التي تظل األرقام الرسمية 
المعلنة فيها مطمئنة بشكل كبير )حاالت 
االشتباه(. فان الوضع يختلف بشكل كبير 
المتوسط  ودول  الجوار  دول  معظم  عن 
وقعها  على  تعيش  التي  الحرب  بسبب 
الصحية  التحتية  البنية  وبسبب  البالد 
السياسي  التمزق  وبسبب  جدا  الضعيفة 
المصارف  وأزمات  المؤسسات  وتفكك 

والسيولة واالقتصاد. 
ليبيا  في  الوقائية  اإلجراءات  تبدو 

الــّدول  بقية  فــي  التعميم  صعب  الصيني  الــنــمــوذج  يبدو 

المراقبة  وحجم  الصين  في  السياسية  فالبنية  العالم. 

جدا  العالية  التكنولوجيا  والقدرات  الرقمية  والمتابعة 

واإلمــكــانــيــات الــمــالــيــة والــبــشــريــة، ال تــتــوفــر فــي أي مكان 

آخر في العالم. ففي أوروبــا رغم التطور التقني وجودة 

الخدمات الصحية بدت األمور وكأنها انفلتت تماما في 

بلدان مثل ايطاليا واسبانيا ووصلت حدودا كارثية في 

كل من ألمانيا وفرنسا.
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حاالت  أو  كإصابات  عنها  المعلن  األرقام  ضعف  ظل  في  كبير،  حد  إلى  مطمئنة 
الوضع  يكون  أن  خطورة  من  ودوليا  محليا  تتناسل  التحذيرات  غير  اشتباه. 
قال  حيث  عليه.  السيطرة  وانفالت  الوباء  انتشار  حالة  في  التعقيد  شديد 
ليست في  إن بالده   ، ليبيا  األمراض في  لمكافحة  الوطني  المركز  رئيس 
وضع يؤهلها لمواجهة فيروس كورونا إذا انتقلت العدوى إليها ودعا إلى 
الدين  بدر  وأضاف  الليبي.  الصحة  لنظام  الدعم  من  المزيد  تقديم 
الصحي  والحجر  للعزل  منشآت  من  يكفي  ما  تملك  ال  البالد  أن  النجار 
الجاهزية  »في ظل ضعف  إلى نقص األموال. وتابع  والعالج وعزا ذلك 
واالستعدادات اآلن أنا أعتبر ليبيا في وضعية غير قادرة على مجابهة 

الفيروس«. 
في  الحكومتان  اتخذتها  كبيرة  إجراءات  تسندها  التحذيرات  هذه 
الثني  الله  عبد  برئاسة  الليبية  الحكومة  أعلنت  حيث  والغرب.  الشرق 
الخاضعة لسيطرتها في مسعى  التجوال في األراضي  عن فرضها حظر 
لمنع تفشي كورونا المستجد »كوفيد-19«. وأعلن وزير الداخلية بالحكومة 
الليبية إبراهيم بوشناف، األربعاء 18 مارس 2020، حظر التجول في مناطق 
من  تاما  حظرا  الليبية،  الحكومة  سيطرة 
الساعة  وحتى  مساء  السادسة  الساعة 

السادسة صباحا. 
القيادة  أعلنت  ذلك،  مع  وبالتزامن 
تجول  حظر  فرض  الليبي،  للجيش  العامة 
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  كافة  في 
القوات الُمسلحة إبتداءاً من يوم الخميس 
فترة  تكون  أن  على   ،2020 مارس   19
حتى  مساًء  السادسة  من  التجول  حظر 
تنفيذ  لضمان  وذلك   ، صباحًا  السادسة 
اللجنة  أقرتها  التي  الوقائية  اإلجراءات 
العامة  القيادة  قبل  من  والُمشكلة  العليا 

لمواجهة إنتشار وباء كورونا الُمستجد. 

في مصر تبدو األرقام المعلنة في مستوى اقل خطورة من 

الوضع في أوروبا ولكنها في حدود ما معلن -تقريبا- في 

بقية دول شمال أفريقيا. وبغض النظر عن قدرة بلدان 

تونس والجزائر ومصر على إجراء عدد كبير من التحاليل 

أكثر دّقــة فإّن  لتقريب األرقــام الصحيحة وجعلها  يوميا 

فعلته  بما  بمقارنة  استباقية  تعتبر  المتخذة  ــــراءات  اإلجـ

القرارات  تلك  نفس  اتخذت  التي  المتوسط  شمال  دول 
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كما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إغالق جميع المنافذ البرية والجوية بدًءا 
من االثنين 16 أذار/ مارس الجاري، ولمدة 
المستجد  وباء كورونا  لمواجهة  أسابيع   3
»كوفيد 19«. وقال السراج رئيس المجلس، 
الطوارئ  حالة  »أعلن  متلفزة:  كلمة  في 
الدائم  الخطر  ذلك  لمواجهة  والتعبئة 
منظمة  خطة  وتفعيل  كورونا(  )فيروس 
دوالر  مليار  نصف  وتخصيص  العالمية 

لمواجهة هذه األزمة«. 
استباقية  تبدو  التي  اإلجراءات  هذه 
الوبائية  بالوضعية  مقارنة  كبير  بشكل 
القائمة  الحرب  حالة  تعقّدها  البالد،  في 
في طرابلس والتي تتوالى الدعوات محليا 
الجهود  توحيد  أجل  من  إليقافها  ودوليا 

في مواجهة وباء الكورونا. 
القرارات  فان  األمر  من  كان  ومهما 
وحدها بدون التزام ووعي شعبي حقيقيين 
تحتاج  فليبيا  كبيرة.  فائدة  بال  تكون  قد 
تحت  فيها  الوباء  انتشار  حاالت  تبقى  ألن 
االستيعاب  على  المؤسسات  قدرة  سقف 
في  كبيرا  ضعفا  بطبعه  يعاني  بلد  في 
العامة  فالفلسفة  الصحية.  التحتية  البنية 
وفي كل دول العالم للحجر الصحي وحظر 
الفيروس  انتشار  إبطاء سرعة  الجوال هي 
قادرة  الطبية  المؤسسات  يجعل  بشكل 
الحاالت  وإسعاف  والعمل  االستيعاب  على 

الصعبة والحرجة. 

إلــى حــد كبير،  ليبيا مطمئنة  فــي  الوقائية  تــبــدو اإلجــــراءات 

فــي ظــل ضعف األرقـــام المعلن عنها كــإصــابــات أو حــاالت 

اشتباه. غير التحذيرات تتناسل محليا ودوليا من خطورة 

أن يــكــون الــوضــع شــديــد التعقيد فــي حــالــة انــتــشــار الــوبــاء 

وانفالت السيطرة عليه. حيث قال رئيس المركز الوطني 

لــمــكــافــحــة األمــــــراض فـــي لــيــبــيــا ، إن بــــالده لــيــســت فـــي وضــع 

يؤهلها لمواجهة فيروس كورونا إذا انتقلت العدوى إليها 

ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم لنظام الصحة الليبي.

الــقــرارات وحدها بــدون الــتــزام ووعــي شعبي حقيقيين قد 

تكون بال فائدة كبيرة. فليبيا تحتاج ألن تبقى حاالت انتشار 

الوباء فيها تحت سقف قدرة المؤسسات على االستيعاب 

فـــي بــلــد يــعــانــي بــطــبــعــه ضــعــفــا كــبــيــرا فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

للحجر  العالم  دول  كل  وفــي  العامة  فالفلسفة  الصحية. 

الصحي وحظر الجوال هي إبطاء سرعة انتشار الفيروس 

بشكل يجعل المؤسسات الطبية قــادرة على االستيعاب 

والعمل وإسعاف الحاالت الصعبة والحرجة. 
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فيروس كورونا..
ليبيا تواجه الخطر 

الغامض

ووهان  مدينة  في  ظهوره  بعد  للعالم  قلق  مصدر  الجديد  »كورونا«  فيروس  شكل 
انتشار فيروس كورونا خالل  الماضي. واستمرت خريطة  يناير  الصينية في 13 من 
العالم، وسط تسارع في  لتشمل مناطق جديدة من  االتساع  اعقبت ذلك في  التي  الفترة 
إيقافه  يمكن  ال  أنه  العالمية  الصحة  منظمة  وتأكيد  الفيروس  بهذا  المتعلقة  التطورات 

بشكل فوري وإنما يمكن فقط العمل على منع انتشاره. 
فبراير/ شباط 2020، خطورة  والعشرين من  الثامن  في  العالمية  الصحة  ورفعت منظمة 
أن  معتبرة  مستوى«،  »أعلى  إلى  العالم  في  »كوفيد-19«  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار 
الزيادة المستمرة في عدد الحاالت الجديدة والدول المتأثرة »تبعث بالتأكيد على القلق«. 
ودعت المنظمة جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى االستعداد لوصول الوباء، 

، محذرة بأنها سترتكب »خطأ مميتا« إن ظنت أنها بمنأى منه. 

عبدالباسط غبارة
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وكغيرها من دول العالم تزايدت المخاوف في ليبيا من خطر انتشار الفيروس الخطير في 
البالد لكن وازداد الضغط على السلطات الليبية، خاصة مع تسجيل إصابات في أغلب الدول 
المجاورة )إيطاليا والجزائر ومصر  وتونس والنيجر(، وهو أمر يستلزم قرع جرس اإلنذار 

وتشديد الرقابة أكثر خاصة على القادمين من الدول التي سجلت إصابات بالمرض. 
وفي وقت سابق من هذا األسبوع، أقّر المركز الوطني لمكافحة األمراض بأّن الفيروس 
الجهوزية  المراكز الصحية برفع مستوى  المركز كّل  مباشراً. وطالب  »صار يمّثل تهديداً 
واالستعداد تحسبًا لظهور إصابات بالفيروس لتقليل األضرار قدر اإلمكان، كذلك طالب 
»أجهزة الدولة المعنية بالتحّرك فوراً لتشكيل لجان وفرق طوارئ لحشد الجهود واإلمكانيات 

المحلية لمجابهة الفيروس«. 
في  والهلع  الرعب  بث  الذي  الخطر  لمواجهة  الجدية  تحركاتها  بدأت  الليبية  السلطات 
الصين  في  المرض  انتشار  بداية  منذ  الليبية  السلطات  وتأهبت  المعمورة.  أنحاء  كامل 
وبلدان أخرى، حيث اتخذت إجراءات عديدة تمثلت في وضع أجهزة لفحص القادمين عبر 

المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتجهيز مواقع للحجر الصحي، تحسبا الكتشاف أي حالة. 
أعلنت  الليبية لمواجهة فيروس كورونا، حيث  وعقب ذلك تتالت إجراءات السلطات 
األراضي  في  التجوال  حظر  فرضها  عن  الثني  الله  عبد  برئاسة  الليبية  الحكومة 
وأعلن  »كوفيد-19«.  المستجد  كورونا  تفشي  لمنع  مسعى  في  لسيطرتها  الخاضعة 
حظر   ،2020 مارس   81 األربعاء  بوشناف،  إبراهيم  الليبية  بالحكومة  الداخلية  وزير 
مساء  السادسة  الساعة  من  تاما  حظرا  الليبية،  الحكومة  سيطرة  مناطق  في  التجول 

وحتى الساعة السادسة صباحا. 
العامة  القيادة  أعلنت  ذلك،  مع  وبالتزامن 
في  تجول  حظر  فرض  الليبي،  للجيش 
القوات  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  كافة 
 19 الخميس  يوم  من  إبتداءاً  الُمسلحة 
حظر  فترة  تكون  أن  على   ،2020 مارس 
السادسة  حتى  مساًء  السادسة  من  التجول 
اإلجراءات  تنفيذ  لضمان  وذلك   ، صباحًا 
الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا والُمشكلة 
من قبل القيادة العامة لمواجهة إنتشار وباء 

كورونا الُمستجد. 
للقوات  العامة  القيادة  وجهت  كما 

كغيرها مــن دول الــعــالــم تــزايــدت الــمــخــاوف فــي ليبيا من 

الــبــالد لكن وازداد  الــفــيــروس الخطير فــي  انــتــشــار  خطر 

الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة، خـــاصـــة مــــع تــســجــيــل 

إصــابــات فــي أغــلــب الـــدول الــمــجــاورة )إيــطــالــيــا والــجــزائــر 

ومـــصـــر  وتـــونـــس والــنــيــجــر(، وهـــو أمـــر يــســتــلــزم قـــرع جــرس 

اإلنــــذار وتــشــديــد الــرقــابــة أكــثــر خــاصــة على القادمين من 

الدول التي سجلت إصابات بالمرض.
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الخاضعة  الدولة  كافة حدود  بإغالق  تعليماتها  الليبية،  المسلحة 
لوباء  للتصدي  االحترازية  اإلجراءات  ضمن  وذلك  لسيطرتها، 
الجنوبية  العسكرية  المناطق  وأعلنت  انتشاره.  من  والحد  كورونا 
في ليبيا، األربعاء 18 مارس/أذار، عن إغالق الحدود الليبية مع دول 
الي  اليوم  هذا  من  ابتداء  والجزائر  والنيجر  وتشاد  السودان  الجوار 

حين إشعار آخر. 
وحذرت المناطق العسكرية عبر صفحتها بموقع التواصل االجتماعي 
الذي  القرار  بهذا  التقيد  الجميع  داعية  القرار،  مخالفة  من  فيسبوك، 
يشمل المناطق االدارية الواقعة تحت نطاق مجموع المناطق العسكرية 
الجنوبية على النحو التالي »منطقة مرزق العسكرية«، »منطقة أوباري غات 

العسكرية«، »منطقة الكفرة العسكرية«. 
واالنتقاالت  السفر  على  مشددة  اجراءات  الليبي  الجيش  ويفرض 
الليبى،  العسكرى  للمتحدث  اإلعالمي  المكتب  وكان  األزمة،  بسبب 
اللواء أحمد المسمارى وفريقه المعاون، قد دخلوا فى حجر صحى لمدة 
أى  إلى عدم وجود  العودة من رحلة عمل خارجية، مشيرا  أسبوعين، بعد 

أعراض إلصابة اللواء المسمارى أو أيا من الفريق المعاون له. 
في  المسمارى  أحمد  اللواء  مكتب  وأكد 
بيان صحفى، أن ذلك يأتى تنفيذا للقرارات 
الصادرة وإيمانا بالمسؤولية العامة وحفاظا 
خالل  أنه  موضحا  العامة،  الصحة  على 
األسبوعين سيتابع كل المستجدات وإطالع 
األوضاع  تطورات  على  اإلعالم  وسائل 
االجتماعى  التواصل  وسائل  عبر  الراهنة 
المسمارى،  اللواء  وأشار  مصور.  بيان  أو 
األولويات وعلى  العامة من  السالمة  أن  إلى 
وتنفيذ  الصادرة  بالقرارات  االلتزام  الجميع 
يكون  أن  يريد  ال  أنه  مشددا  التعليمات، 

مشاركا في تفشى الوباء. 

الــســلــطــات الــلــيــبــيــة بــــدأت تــحــركــاتــهــا الــجــديــة لمواجهة 

ــع فـــــي كــــامــــل أنــــحــــاء  ــلــ ــهــ الــــخــــطــــر الــــــــذي بـــــث الـــــرعـــــب والــ

انتشار  بداية  منذ  الليبية  السلطات  وتأهبت  المعمورة. 

المرض في الصين وبلدان أخرى، حيث اتخذت إجراءات 

عــديــدة تمثلت فــي وضـــع أجــهــزة لفحص الــقــادمــيــن عبر 

المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتجهيز مواقع للحجر 

الصحي، تحسبا الكتشاف أي حالة. 
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المسلحة  القوات  ميزانية  من  جزء  الليبي،  الوطني  للجيش  العامة  القيادة  وخصصت 
لتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا 
للقوات  العام  »القائد  أن  سبوتنيك  لوكالة  عسكري  مصدر  وأكد   .»19 »كوفيد  المستجد 
المسلحة  القوات  ميزانية  من  جزء  خصص  حفتر  خليفة  المشير  الليبية  العربية  المسلحة 

لتجهيز مستشفى الهواري في مدينة بنغازي بعدد 100 سرير عناية فائقة«. 
وفي الجهة المقابلة، اتخذت حكومة الوفاق إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، حيث أعلن 
رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إغالق جميع المنافذ البرية والجوية بدًءا من االثنين 
 .»19 »كوفيد  المستجد  كورونا  وباء  لمواجهة  أسابيع   3 ولمدة  الجاري،  مارس  أذار/   16
وقال السراج، في كلمة متلفزة، »أعلن حالة الطوارئ والتعبئة لمواجهة ذلك الخطر الدائم 
)فيروس كورونا( وتفعيل خطة منظمة العالمية وتخصيص نصف مليار دوالر لمواجهة هذه 

األزمة«. 
وأعلن السراج تخصيص مبلغ نصف مليار دينار ليبي ) حوالي 360 مليون دوالر( لمواجهة 
فيروس كورونا )كوفيد-19(. وأوضح أنه تقرر أيضا إيقاف الدراسة في المدارس والجامعات 
والثقافية  الرياضية  النشاطات  إيقاف  وكذلك   ، للتمديد  قابلة  أسبوعين  لمدة  والمعاهد 
مع  اجتماعا   ، السراج  عقد  أن  بعد  ذلك  وجاء  الشعبية.  والمقاهي  األفراح  صاالت  وإغالق 
الوزراء ومسؤولي األجهزة واإلدارات والمراكز المختصة ذات الصلة لمواجهة وباء كورونا، 

من أجل تنفيذ اإلجراءات االحترازية المشّددة للتصدي لهذا الوباء. 
وأعلن مطار مصراتة غربي ليبيا، الخاضع لحكومة الوفاق الوطني، السبت 14 مارس/آذار، 
وقف دخول األجانب عبر منفذه، ألي سبب على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال 
المطار في بيان عبر صفحته على )فيسبوك(، إنه »نظرا لتفشي فيروس كورونا المعدي بدول 

العالم، ونظرا لسوء قطاع الصحة بالدولة الليبية، فقد 
تقرر اليوم منع دخول األجانب ألي سبب من 
كإجراء  مصراتة  مطار  منفذ  عبر  األسباب 

احترازي«. 
وزارة  أعلنت  مارس/ذار،   19 والخميس 
قررت  أنها  الوفاق،  بحكومة  الداخلية 
على  للحفاظ  كافة  الشعبية  األسواق  إقفال 
المواطنين  مناشدة  الجميع،  وصحة  أمن 
األمنية  األجهزة  مع  التعاون  ضرورة 
بروح  والتحلي  بالدولة،  المختصة  والجهات 
عبر  الوزارة  وقالت  والوطنية.  المسؤولية 
صفحتها على »فيسبوك« إن هذه اإلجراءات 

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، فرض حظر تجول 

في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الُمسلحة 

إبتداءًا من يوم الخميس 19 مارس 2020، على أن تكون 

السادسة  حتى  مــســاًء  السادسة  مــن  التجول  حظر  فترة 

التي  الوقائية  اإلجــــراءات  تنفيذ  لضمان  وذلـــك   ، صــبــاحــًا 

العامة  القيادة  قبل  من  والُمشكلة  العليا  اللجنة  أقرتها 

لمواجهة إنتشار وباء كورونا الُمستجد. 
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تأتي في صالح المواطنين والحرص على صحتهم، مشيرة للمنشور رقم )2( لسنة 2020 
الصادر من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتاريخ 41 مارس الجاري، بشأن 
اإلجراءات االحترازية الواجب اتخاذها لمنع انتشار فيروس »كورونا المستجد«، والحفاظ على 

سالمة المواطنين والمقيمين. 
وفي تنويه سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إنه لن يسمح ألي 
شخص بالدخول إلى المصارف التجارية إال بعد التزامه بثالثة إرشادات حفاظا على السالمة 
العامة ضمن خطة الطوارئ لمواجهة فيروس »كورونا المستجد«. وطالبت وزارة الداخلية 
بضرورة:  التجارية  المصارف  على  المترددين  المواطنين  »فيسبوك«  على  صفحتها  عبر 
لتعليمات رجال  آمنة. واالمتثال  االزدحام وترك مسافة  والقفازات. وتجنب  الكمامات  ارتداء 

األمن بالمصارف في المحافظة على النظام. 
من  الخروج  تجنب  إلى  المواطنين  الوفاق  حكومة  في  الداخلية  وزارة  دعت  ذلك،  وقبل 
التجمعات  بتجنب  طالبتهم  كما  القصوى،  الضرورة  حاالت  وفي  اإلمكان،  قدر  المنازل 
كاألماكن الترفيهية والحدائق العامة والمرافق التي تشهد ازدحاما كبيرا. وطالبتهم بأن 
يتخلوا موقتا عن بعض العادات االجتماعية، والتي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى، 
واتباع اإلرشادات التي تقدمها الجهات الصحية المختصة للوقاية من خطر فيروس »كورونا« 

المستجد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«. 
الى  نشطاء  سارع  الفيروس،  خطر  لمواجهة  ليبيا  في  الرسمية  التحركات  جانب  والى 
نشر هاشتاج »خليك في الحوش«، على موقع التواصل االجتماعي »توتير« في ليبيا، للتوعية 
باإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا الذي انتشر في دول الجوار الليبي ونحو أكثر 

من 114 دولة حول العالم. 
الهاشتاج  حول  المواطنون  وغرد 
اإلصابة  خطر  من  التوعوية  باإلجراءات 
من  التقليل  ومنها  كورونا  بفيروس 
من  للوقاية  ونصائح  اإلمكان،  قدر  الحركة 
المحلية  األخبار  آخر  إلى  إضافة  الفيروس، 
خالله  من  ودعا  بالوباء.  المتعلقة  والدولية 
الفنانون والكتاب واألدباء والنشطاء وجميع 
في  والتوعوي  الصحي  بالشأن  المعنيين 
البالد، إلى بث رسائل التوعية واإلرشاد وبث 

الروح اإليجابية بين الناس. 

ــاء قــــد يـــــــؤدي إلـــى  ــ ــوبـ ــ ــبــــراء مــــن أن تـــفـــشـــي الـ يــــحــــذر الــــخــ

في  المتداعي  الصّحي  النظام  بسبب  كارثية  تداعيات 

البالد. وقال رئيس المركز الوطني لمكافحة األمراض 

فـــي لــيــبــيــا األســـبـــوع الـــمـــاضـــي، إن بـــــالده لــيــســت فـــي وضــع 

الــعــدوى  انتقلت  إذا  كــورونــا  فــيــروس  لــمــواجــهــة  يؤهلها 

إليها ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم لنظام الصحة 

الليبي.
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قد  الوباء  تفشي  أن  من  الخبراء  ويحذر 
النظام  بسبب  كارثية  تداعيات  إلى  يؤدي 
رئيس  وقال  البالد.  في  المتداعي  الصّحي 
المركز الوطني لمكافحة األمراض في ليبيا 
األسبوع الماضي، إن بالده ليست في وضع 
يؤهلها لمواجهة فيروس كورونا إذا انتقلت 
من  المزيد  تقديم  إلى  ودعا  إليها  العدوى 

الدعم لنظام الصحة الليبي. 
مقابلة  في  النجار  الدين  بدر  وأضاف 
تفحص  بالده  ان  لألنباء  رويترز  وكالة  مع 
الموانئ  عبر  الخارج  من  الوافدين 
والمطارات. لكنه أشار إلى أن البالد ال تملك 
ما يكفي من منشآت للعزل والحجر الصحي 
والعالج وعزا ذلك إلى نقص األموال. وتابع 
واالستعدادات  الجاهزية  ضعف  ظل  »في 
قادرة  غير  وضعية  في  ليبيا  أعتبر  أنا  اآلن 

على مجابهة الفيروس«. 
والتوحد ضد كورونا، وطالبت  ليبيا  الصراع في  انهاء  الى ضرورة  الدعوات  وتصاعدت 
النزاع في البالد إلى إعالن وقف فوري لألعمال  البعثة األممية، في بيان لها، »جميع أطراف 

شأنه  من  ذلك  إن  وقالت  إنسانية«،  ألغراض  القتالية 
االستجابة  من  المحلية  السلطات  »تمكين 
الذي  المسبوق،  غير  للتحدي  بشكل سريع 
يشكله فيروس كورونا )كوفيد - 19( على 

الصحة العامة. 
ليبيا  في  األطراف  جميع  البعثة  وناشدت 
لتوحيد  الشجاعة  الخطوة  هذه  »اتخاذ 
جهودهم في مواجهة هذا الوباء، في الوقت 
الذي تواصل فيه البعثة مساعيها في تيسير 
المسارات  في  الليبية  األطراف  بين  الحوار 
واالقتصادية«.  والعسكرية  السياسية 
ستيفاني  باالنابة  البعثة  رئيسة  وأشارت 

تصاعدت الــدعــوات الــى ضــرورة انهاء الصراع في ليبيا 

والــتــوحــد ضــد كــورونــا، وطالبت البعثة األمــمــيــة، فــي بيان 

لها، »جميع أطراف النزاع في البالد إلى إعالن وقف فوري 

لألعمال القتالية ألغراض إنسانية«، وقالت إن ذلك من 

شأنه »تمكين السلطات المحلية من االستجابة بشكل 

ســـريـــع لــلــتــحــدي غــيــر الـــمـــســـبـــوق، الـــــذي يــشــكــلــه فــيــروس 

كورونا )كوفيد - 19( على الصحة العامة. 
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إلى أن فيروس كورونا »ال يعترف بأي حدود  المتحاربة،  توركو ويليامز، في حّثها لألطراف 
توحيد  إلى  الليبيين  جميع  ندعو  ولذلك   .  . الجبهات.  كل  اختراق  على  وقادر  انتماءات،  أو 

صفوفهم فوراً، قبل فوات األوان، لمواجهة هذا التهديد المهول والسريع االنتشار. 
والمملكة  وهولندا،  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا  الجزائر  سفارات  طالبت  ذاته،  السياق  في 
المتحدة والواليات المتحدة وبعثة االتحاد األوروبي، باإلضافة إلى سفارتي تونس واإلمارات، 
األطراف المتقاتلة في طرابلس إلى إعالن »وقف فوري وإنساني للقتال«، ودعت »جميع أطراف 
الصراع الليبي إلى وقف النقل المستمر لجميع المعدات واألفراد العسكريين إلى ليبيا من 
الذي  المسبوق  غير  العامة،  الصحة  لتحدي  باالستجابة  المحلية  للسلطات  السماح  أجل 

يشكله الفيروس. 
توفر  عدم  ظل  في  كورونا،  وباء  تجاه  المعركة  دّفة  بتوجيه  ليبية،  أطراف  وطالبت 
العالم حاليا. وقالت الدكتورة  اإلمكانيات الصحية الالزمة لمقاومة هذا الوباء الذي يجتاح 
من  سيزيد  االقتتال  في  »االستمرار  إن  السابقة،  الليبية  الصحة  وزيرة  الحمروش،  فاطمة 
فرصة انتشار )الوباء(، وينقص من فرص مقاومته، وال بد من إعالن هدنة شاملة«، ودعت 
المواطنين،  طمأنة  بهدف  الناس  وجوه  في  األسواق  إغالق  عدم  إلى  المحلية  السلطات 

واالبتعاد عن التدافع واالزدحام باألسواق. 
بدورها، دعت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بليبيا ، جميع األطراف العسكرية في محيط 
مدينة طرابلس، بالوقف الفوري والشامل إلطالق النار، واعالن الهدنة التي من شأنها أن 
تسهم في االستجابة بشكل سريع للتحدي الصحي واإلنساني الغير مسبوق الذي يشكله 
العاصمة  وتشهد  الليبي.   للمجتمع  العامة  الصحة  على  )كوفيد-19(  كورونا  فيروس 
أبريل/ من  الرابع  منذ  طرابلس  الليبية 
نيسان 2019، اشتباكات عنيفة بين الجيش 
لحكومة  الموالية  والقوات  الليبي  الوطني 
الوفاق. وبالرغم من اإلعالن عن هدنة في 
يناير الماضي فقد تواصلت االشتباكات مع 
التدخالت  تغذيه  الذي  التصعيد  تواصل 
المرتزقة  من  المزيد  إرسال  عبر  التركية 
على  أن  مراقبون  ويرى  السالح.  وشحنات 
الخالفات  ونبذ  جهودهم  توحيد  الليبيين 
يمثل  الذي  كورونا  فيروس  مواجهة  في 

خطرا كبيرا يتهدد البشرية جمعاء. 

قـــالـــت الـــدكـــتـــورة فــاطــمــة الـــحـــمـــروش، وزيـــــرة الــصــحــة 

الليبية السابقة، إن »االستمرار في االقتتال سيزيد من 

فرصة انتشار )الوباء(، وينقص من فرص مقاومته، وال 

بد من إعالن هدنة شاملة«، ودعت السلطات المحلية 

ــنــــاس بــهــدف  إلـــــى عـــــدم إغــــــالق األســــــــواق فــــي وجــــــوه الــ

واالزدحـــام  التدافع  عن  واالبتعاد  المواطنين،  طمأنة 

باألسواق. 
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كورونا الذي أرعب العالم..

الليبيون وسيناريوهات 
السالمة

منذ شهر فبراير الماضي
 لم يعد العالم أمام حالة عادية
 في مواجهة األمراض التقليدية. 
الوضعية منذ ذلك التاريخ تحّولت 
إلى خطر صعب المواجهة أو جائحة 
منفلتة تنتشر بين البشر مخلفة 
مئات األالف من الضحايا في مختلف 
الدول. فيروس متجدد انطلق 
متدّرجا وبشكل خفي من مدينة 
ووهان الصينية منذ نوفمبر 2019 
مخلفا تأثيرات كبيرة، وعبرها انتقل 
إلى بقية مدن العالم، ما جعل منظمة 
الصحة العالمية تدعو إلى االستعداد 
الجّدي والجّيد لمواجهة المرض 
باعتباره وباء سريع التحّول والتطّور، وحتى 
أكبر الدول تقّدما بمخابرها المتطورة لم 
تنجح في القضاء عليه نهائيا رغم نسبة النجاح 
المقبولة في التعامل معه خاصة في الصين بلد 
منشئه وانتشاره.

شريف الزيتوني
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w250 في أصعب ظرف يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية تم تسجيل حوالي
اللتين  والصين  إيطاليا  الجاري؛ من  مارس  الـ19 من  إلى حدود  بالفيروس  إصابة  ألف 
تقارب  االنفالت  حالة من  التي تدخل  إيران  إلى  الفيروس،  التأثيرات من  أكبر  تعانيْين 
التي رفعت بدورها درجة  حالة وفاة و50 إصابة كل ساعة إلى إسبانيا وفرنسا وألمانيا 
التعامل مع الخطر إلى مرحلته الثالثة، إلى دول أوروبية أخرى والواليات المتحدة وأمريكا 
مما  انتشاره  ويواصل  المرض  فيها  وجد  مساحات  كلها  العربية،  والمنطقة  الالتينية 
الناس  عليه  يعتد  لم  بشكل  والسفر  والتعليم  االقتصاد  في  استثنائية  إجراءات  فرض 

في السابق.
ورغم أن الهيئات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمّية قد شككت في ما تقّدم 
من أرقام في بعض الدول اإلفريقية وليبيا إحداها إال أن السلطات الليبية اتخذت قرارات 
وقائية من المرض حيث »قال مدير المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية التابعة للحكومة 
الليبية الرائد طارق الخراز في تصريحات صحفية إن الوزارة أعلنت مساء األربعاء فرض 
من  جزئيا  »سيكون  أنه  إلى  مشيرا  لسيطرتها«  الخاضعة  البلديات  في  التجوال  حظر 
الساعة 6 صباحًا من كل يوم ومضيفا أن هذه اإلجراءات  إلى  السادسة مساء  الساعة 
احترازية لمنع التجمعات واالكتظاظ والوقاية من فيروس كورونا«. كما اتخذت السلطات 

أخرى  إجراءات  الشرقية  المنطقة  في 
العامة  والتجمعات  الدراسة  إيقاف  مثل 

واألسواق وإغالق كامل المنافذ.
الشركاء  دعا بعض  نفسه  السياق  وفي 
في  الدائرة  الحرب  وقف  إلى  الّدوليين 
طرابلس لمنح الفرصة للجهود اإلنسانية 
القاتل،  الفيروس  من  الوقائية  وللعمليات 
الكامل  بالتجاوب  تحض  لم  دعوات  وهي 
من  أكثر  في  االشتباكات  تواصلت  حيث 

مــنــذ شــهــر فــبــرايــر الــمــاضــي لــم يــعــد الــعــالــم أمــــام حالة 

التقليدية. الوضعية منذ  عادية في مواجهة األمــراض 

ذلـــك الــتــاريــخ تــحــّولــت إلـــى خــطــر صــعــب الــمــواجــهــة أو 

جائحة منفلتة تنتشر بين البشر مخلفة مئات األالف من 

الضحايا في مختلف الدول.
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محور، وسط مخاوف من التسبب في مزيد التعقيدات.
الخاص غسان سالمة،  التي تعمل بنصف صفة بعد استقالة ممثلها  األممية  البعثة 
»تمكين  أجل  من  بالخطوة  ترحيبها  خالل  من  القتال  وقف  دعوات  على  بدورها  علقت 
يشكله  الذي  المسبوق  غير  للتحدي  سريع  بشكل  االستجابة  من  المحلية  السلطات 
الترحيب  الوفاق من خالل  الذي أصدرته حكومة  الموقف نفسه  فيروس كورونا«، وهو 
بالدعوات الدولية إلعالن الوقف اإلنساني الفوري لما سمته »األعمال العدائية في البالد، 

للسماح للسلطات المحلية بالتصدي لوباء كورونا.«
كورونا،  جائحة  لمجابهة  العليا  اللجنة  وأعضاء  رئيس  مع  اجتماعا  السراج  عقد  كما   
بحضور وزير المالية ووكيل وزارة الصحة، الستعراض استراتيجية العامة مجابهة كورونا 
مع  بالتنسيق  الصحة  وزارة  وضعتها  التي 
االمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
العاجلة  وتسريع  االحتياجات  وتوفير 
إجراءاتها، قائال »إن االحتواء السريع  لهذا 
جهود  وتكاتف  تكامل  في  يكمن  الخطر 
بطرق  الكامل  المواطنين  والتزام  الدولة 
ُتعلن  التي  الوقاية واإلجراءات والتعليمات 

عنها السلطات المختصة«.
الحكومة  وزراء  رئيس  طالب  جانبه  من 
في  المسؤولين  الثني  عبدالله  الليبية 
بالتعليمات  التام  االلتزام  البرية  المنافذ 
إدخال  في  التهاون  بعدم  الصادرة 
على  إنه  البالد،قائال  إلى  المواطنين 
غير  والهجرة  »الجوازات  مراقبة  مسؤولي 

من  التأثيرات  أكبر  تعانيْين  اللتين  والصين  إيطاليا  مــن 

الفيروس، إلى إيران التي تدخل حالة من االنفالت تقارب 

حــالــة وفــــاة و50 إصــابــة كــل ســاعــة إلـــى إســبــانــيــا وفــرنــســا 

وألمانيا التي رفعت بدورها درجة التعامل مع الخطر إلى 

مرحلته الثالثة، إلى دول أوروبية أخرى والواليات المتحدة 

وأمريكا الالتينية والمنطقة العربية، كلها مساحات وجد 

فــيــهــا الــــمــــرض ويــــواصــــل انـــتـــشـــاره مـــمـــا فـــــرض إجـــــــراءات 

استثنائية في االقتصاد والتعليم والسفر بشكل لم يعتد 

عليه الناس في السابق.
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مسؤولياتهم  يتحملوا  أن  الشرعية 
شخص«  أي  بإدخال  التهاون  بعدم 
باألمن  إضرار  األمر  ذلك  معتبراً 
القومي ويستوجب العقوبة مضيفا أن 
كافة  على  اإلنفاق  ستتحمل  الحكومة 
المواطنين المتواجدين بالخارج لحين 

انتهاء األزمة.
في  الحكومة  خارجية  ناقشت  كما 
تأسيس  مبادرة  موظفيها  اجتماع 
صندوق وطني »لمواجهة جائحة كورونا 
في  التبرعات،  جمع  وكيفية  المستجد، 
والمسؤولية  المجتمعي  الدور  إطار 
الجائحة  خطر  ضد  والحرب  الوطنية 
مع  والمساهمة  العالم  تواجه  التي 
منها  والحد  لمواجهتها  الجهات  كافة 
ذات  في  مباشرين  عليها،  والقضاء 
كاملة  شهر  جرايات  تقديم  السياق 

في عملية تحفيز للفئات األخرى نظرا لما 
من  والمراقبة  العالج  عمليات  تحتاجه  قد 

تكاليف كبيرة.
قيامه  أعلن  مصراتة  البلدي  الحرس 
والمقاهي  المطاعم  إلغالق  بحملة 
والمنتزهات والصاالت واألسواق الكبيرة، 
اتخاذ  بشأن  الرئاسي،  لقررارات  تطبيقًا 
التدابير الالزمة للوقاية من جائحة كورونا 
المواطنين.  وصحة  سالمة  على  حفاظًا 
الحذر،  لتوخي  المواطنين  المجلس  »ودعا 
اإلرشادات  واتباع  االحتياطات،  كل  واتخاذ 
لمكافحة  الوطني  المركز  عن  الصادرة 

األمراض«.
كذلك  االجتماعي  المستوى  على 

رغـــم أن الــهــيــئــات الــدولــيــة وعــلــى رأســهــا منظمة الصحة 

الــعــالــمــّيــة قـــد شــكــكــت فـــي مـــا تـــقـــّدم مـــن أرقـــــام فـــي بعض 

الدول اإلفريقية وليبيا إحداها إال أن السلطات اتخذت 

قرارات وقائية.

دعــا بعض الــشــركــاء الّدوليين إلــى وقــف الــحــرب الــدائــرة 

في طرابلس لمنح الفرصة للجهود اإلنسانية وللعمليات 

الــوقــائــيــة مــن الــفــيــروس الــقــاتــل، وهـــي دعــــوات لــم تحض 

بالتجاوب الكامل حيث تواصلت االشتباكات في أكثر من 

محور، وسط مخاوف من التسبب في مزيد التعقيدات.
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بحمالت  القيام  العالم،  في  الحاالت  تطور  منذ  الفعاليات  بعض  باشرت 
توعوية للتحذير من خطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه حيث 
قامت أفواج الكشافة في عدد من المناطق وفق ما يتوفر لها من 
والطرقات  المفترقات  في  إرشادية  بجوالت  صعبة  إمكانيات 
وتقديم مطويات وألصاق نشريات توضيحية على الطرقات 

وفي األسواق. 
أبو  مبروك  ورشفانة  األعلى  المجلس  رئيس  و«دعا 
العمل  إلى  عميد، وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي 
على نشر الوسائل والطرق للحماية من فيروس كورونا 

المستجد، وعدم االستهانة بالمخاطر«. 
الوطنية  للحركة  التنفيذية  اللجنة  أمين  طالب  كما 
الشعبية مصطفى الزائدي، بضرورة االلتزام بالقانون 
والذي   1973 عام  في  الصادر   106 الليبي  الصحي 
األمراض  وانتشار  األزمات  مع  التعامل  كيفية  يفصل 
المعدية حيث يعتبر قانونا رائدا وصالحا ويمكن اعتماده 

في حماية الشعب الليبي من انتشار وباء كورونا.
كورونا اليوم يكتسح العالم، هو عدو خفي لم تقاومه أكثر 
يكون  انتشاره  رّبما  واالقتصادي.  المستوى  على  تقّدما  الدول 
سريعا وهذا ما لم ُيحسب له حساب من الدول التي تعاني نتائجه 
هي  الوقاية  أن  عاّمة  قاعدة  هناك  لكن 
التي لم تفزعها  ليبيا  العالج. وفي  أساس 
االرقام  ودقة  صدقية  عن  وبعيدا  األرقام 
هذا  في  األساس  لكن  ليبيا  في  المعلنة 
وتطبيق  الحذر  هو  المستجد  الكابوس 
أكر أنظمة الحياة صرامة، ألن هذا الخطر 
ابتدعت  متى  النّار  على  كثيرا  يختلف  ال 
تأكل  منها  اقتربت  ومتى  سلمت  عنها 
يفهمه  أن  يجب  ما  وهذا  شءي  كل  منك 

الليبيون.

كورونا اليوم يكتسح العالم، هو عدو خفي لم تقاومه أكثر 

انتشاره  رّبــمــا  واالقــتــصــادي.  المستوى  على  تقّدما  الـــدول 

يــكــون سريعا وهـــذا مــا لــم ُيحسب لــه حــســاب مــن الــدول 

التي تعاني نتائجه لكن هناك قاعدة عاّمة أن الوقاية هي 

أساس العالج.
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فيروس كورونا..

 إجراءات متسارعة بتونس 
واستعدادات في ليبيا

بحكم القرب الجغرافي من أوروبا، خاصة إيطاليا التي صارت بؤرة التفشي الوبائي لكورونا، تعتبر تونس 
و الدول المتاخمة لحوض البحر األبيض المتوسط في الخط األول لمواجهة الفيروس المستجد.

وقد وضع وباء كورونا السلطات التونسية أمام امتحان صعب، فحكومة الفخفاخ التي لم يمض أكثر من شهر 
التاريخ  لم يشهد  التي  واإلنسانية  الصحية  الكوارث  إحدى أصعب  تقاوم  نفسها  توليها مهامها وجدت  على 
الحديث مثيال لها. وهو ما يرفع من حجم التحديات أمامه في بلد يعاني أصال من أزمات وصعوبات سياسية 

واقتصادية واجتماعية.

رامي التلغ 
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األولى  الحاالت  تسجيل  فمنذ 
استباقية  إجراءات  أعلنت  للمصابين، 
فتتبعت السلطات مساراً تدريجيًا في اتخاذ 
القرارات في تفاعل يومي وفق ارتفاع عدد 
الحاالت ومدى استجابة الناس للتعليمات 
بالتزام  المتعلقة  بخاصة  والتوصيات 

البيوت قدر اإلمكان وتجنب التجمعات.
األطفال  ورياض  المدارس  أغلقت 
والرياضية  الثقافية  النشاطات  وأُلغيت 
الجمعة  صالة  تعليق  وتم  والتجمعات 
والمقاهي  األسبوعية،  األسواق  وأغلقت 
تعليق  تم  كما  والمالهي.  والمطاعم 
العمل في المحاكم والفضاءات العمومية، 
الواحدة  الحصة  بنظام  العمل  وفرض 
لخمس ساعات يوميًا وبزمنين مختلفين، 
أن  كما  التنقل.  على  الضغط  لتقليص 
الفخفاخ  إلياس  التونسية  الحكومة  رئيس 
والبرية  الجوية  الحدود  إغالق  أعلن 
في  البحرية  الحدود  إغالق  غداة  للبالد 
كورونا  فايروس  تفشي  من  للحد  مسعى 

المستجد.
اإلشراف  سلطة  دعوات  تجد  ولم 
الكثير  يطلقها  التي  التوعية  وحمالت 
التواصل  مواقع  على  التونسيين  من 
الذين  الكثيرين  لدى  صدى  االجتماعي 
هذا  بخطورة  االستخفاف  يواصلون 

المرض. 

قد وضع وباء كورونا السلطات التونسية أمام امتحان 

صعب، فحكومة الفخفاخ التي لم يمض أكثر من شهر 

على توليها مهامها وجدت نفسها تقاوم إحدى أصعب 

لــم يشهد التاريخ  الــتــي  الــكــوارث الصحية واإلنــســانــيــة 

لــهــا. وهــو مــا يــرفــع مــن حجم التحديات  الحديث مثيال 

أمامه في بلد يعاني أصال من أزمات وصعوبات سياسية 

واقتصادية واجتماعية.
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مّما جعل السلطة التونسية أمام حتمية 
الرئيس  أعلن  حيث  جرأة،  أكثر  إجراءات 
حجراً  الجمعة  سعّيد   قيس  التونسي 
أغلب  من  وطلب  البالد،  في  عامًا  صحيًا 
المواطنين البقاء في بيوتهم إال للضرورة 
في  المدن  بين  التنقل  وعّلق  القصوى، 
فيروس  تفشي  لمنع  لإلجراءات  تشديد 

كورونا.
إلياس  الحكومة  رئيس  قال  جانبه،  من 
الفخفاخ  السبت إن تونس ستخصص 5.2 
لمواجهة  دوالر(  مليون   058( دينار  مليار 
واالجتماعية ألزمة  االقتصادية  التداعيات 

كورونا.
ستؤجل  الجديدة  اإلجراءات  بين  ومن 
الضريبية  المستحقات  الحكومة 
الصغيرة  المشروعات  على  والضرائب 
قروض  سداد  وتؤخر  الحجم  والمتوسطة 
دعما  وتوفر  الدخل  محدودي  الموظفين 

ماليا لألسر الفقيرة.
حاسما  حال  كانت  ولئن  القرارات  هذه 
للبعض إال أن البعض اآلخر اعتبرها غير 
الضعيفة  الهشة  للفئات  خاصة  عملية 
والفقراء من ذوي الدخل المحدود والذين 
يقتاتون من العمل اليومي. لذلك أطلقت 
المجتمع  قبل  من  ومبادرات  دعوات 
للدخول  األعمال  رجال  وكبار  المدني 
البالد  مساندة  أجل  من  تبرع  حملة  في 
تفاعال  ولقيت  الوباء.  هذا  مواجهتها  في 
الكثيرين من رجال أعمال ومشاهير  لدى 
ونجوم والعبي كرة قدم قاموا بالتبرع من 
في  العمومية  المستشفيات  تجهيز  أجل 

تونس.

أغلقت المدارس ورياض األطفال وُألغيت النشاطات 

الــثــقــافــيــة والـــريـــاضـــيـــة والــتــجــمــعــات وتــــم تــعــلــيــق صــالة 

ــيــــة، والـــمـــقـــاهـــي  ــبــــوعــ الـــجـــمـــعـــة وأغــــلــــقــــت األســــــــــواق األســ

والمطاعم والمالهي. كما تم تعليق العمل في المحاكم 

الحصة  بنظام  العمل  وفــرض  العمومية،  والــفــضــاءات 

الــــواحــــدة لــخــمــس ســـاعـــات يـــومـــيـــًا وبــزمــنــيــن مــخــتــلــفــيــن، 

لتقليص الضغط على التنقل. كما أن رئيس الحكومة 

التونسية إلياس الفخفاخ أعلن إغالق الحدود الجوية 

والبرية للبالد غداة إغالق الحدود البحرية في مسعى 

للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد.
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في  تدرجيا  تمشيا  كورونا  وباء  انتشار  منذ  آثرت  تونس  أن  مراقبون  يرى  ذلك،  من 
الترفيع في إجراءات التوقي وذلك في إطار االستجابة للبروتوكول الذي وضعته المنظمة 
العالمية للصحة وقد أثبتت هذه االستراتيجية لحد اآلن جدواها بالنظر إلى محدودية 

عدد الذين وقع اإلعالن عن إصابتهم بالوباء.
الفيروس  هذا  من  للتوقي  الجوار  دول  بين  التفاعل  إطار  وفي  متصل،  سياق  في 
المستجد أعلن وزير النقل التونسي أنور معروف، اإلثنين، إغالق الحدود البرية للبالد مع 

ليبيا، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
إجراءات  ضمن  تونس  مع  الحدودي  -وازن  ذهيبة  البري  المنفذ  ليبيا  أغلقت  كما    

احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
الوفاق لمنع دخول  الداخلية بحكومة  لقرار صادر من وزارة  وجاء هذا اإلجراء تنفيذا 

وباء كورونا إلى ليبيا بعد تفشيه في دول الجوار.
نحو  المغادرين  والتونسيين  تونس،  من  العائدين  الليبيين  المعبر  إغالق  ويستثني 
بالدهم. وقد قامت السلطات غربا وشرقا في اتخاذ إجراءات وقائية تمثلت  في اخضاع 
المواطنين العائدين من الخارج إلى فحوصات طبية من خالل فرق عمل طبية تتواجد في 
المنافذ الحدودية ومطاري بنينا ببنغازي، ومصراتة،  وإقفال المدارس وحضر التجمعات 

وفرض  الحراك  من  إلى والتقليل  صباحا  السادسة  من  التجوال  حضر 
السادسة مساء. 

هذا و حّثت األمم المتحدة الليبيين على 
كورونا،  لفيروس  والتصدي  القتال  وقف 
وألمانيا  وفرنسا  الجزائر  سفراء  دعا  كما 
المتحدة  والمملكة  وهولندا  وإيطاليا 
والواليات المتحدة وبعثة االتحاد األوروبي 
وإنساني  فوري  وقف  إعالن  إلى  وتونس 
الليبية  الوفاق  حكومة  رحبت  وقد  للقتال 
اإلنساني  للوقف  الدولية  بالدعوات 

لألعمال العدائية. 
الليبي  الشارع  لطمأنة  محاولة  وفي 
تملك  البالد  أن  الوفاق  حكومة  أكدت 
ظل  في  السلع،  من  جيًدا  مخزوًنا 
فيروس  لمواجهة  المتخذة  اإلجراءات 

كورونا.

إجــراءات  باتخاذ  الليبية غربا وشرقا  قامت السلطات 

وقــائــيــة تمثلت  فــي اخــضــاع الــمــواطــنــيــن الــعــائــديــن من 

الخارج إلى فحوصات طبية من خالل فرق عمل طبية 

ببنغازي،  بنينا  ومــطــاري  الحدودية  المنافذ  في  تتواجد 

ــر الــتــجــمــعــات  ومـــــصـــــراتـــــة،  وإقـــــفـــــال الــــــمــــــدارس وحــــضــ

ــتــــجــــوال مــن  ــــراك وفــــــرض حـــضـــر الــ ــــحـ والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن الـ

السادسة صباحا إلى السادسة مساء. 

وفــــي مـــحـــاولـــة لــطــمــأنــة الــــشــــارع الــلــيــبــي أكـــــدت حــكــومــة 

الوفاق أن البالد تملك مخزوًنا جيًدا من السلع، في ظل 

اإلجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
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الجوار الليبي في مواجهة كورونا.. 

مصر..
البدائل
والخيارات

سامر أبو وردة 

نشرت »امبيريال كوليدج« 
البريطانية تقريرا بشأن 
فيروس كورونا المستجد 
كوفيد-19، عبارة عن دراسة 
مصممة بحيث يمكن تطبيقها 
على كل الدول بحسب 
إمكانياتها، عدد السكان، 
ومستوى انتشار العدوى، أجبر 
ما خُلص إليه التقرير الواليات 
المتحدة وبريطانيا على تبني 
تغيير سريع في إستراتيجيتهما 
لمواجهة الفيروس.
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قام فريق امبيريال كوليدج بتغذية سوفت وير بحثي معروف لقياس مدى انتشار األوبئة 
وأجرى  وإيطاليا  الجنوبية  وكوريا  الصين  من  كل  في  كورونا  بفيروس  اإلصابات  بنسب 
)سياسات(  سيناريوهات  ثالثة  المتحدة  الواليات  اتبعت  لو  الناجمة  النتائج  لتوقع  محاكاة 

مختلفة: ترك الفيروس يأخذ دورته، أو »تقليل الخسائر«، أو »القمع«.

 السيناريو األول
ماذا سيحدث لو لم تفعل الواليات المتحدة أي شءي على اإلطالق الحتواء انتشار الفيروس، 
وتركنا  طبيعية  بطريقة  اليومية  حياتنا  ومارسنا  عادية  انفلونزا  باعتباره  معه  وتعاملنا 

الفيروس يأخذ دورته الكاملة في نشر العدوى؟
منهم   %0.9 بالعدوى.  سيصابون  األمريكيين  من   %80 سيحدث:  ما  إليكم    -1
سيتعرضون للوفاة. من بين 4 إلى 8% من كل األمريكيين الذين تتخطى أعمارهم 07 عاما 
سيموتون. 2.2 مليون أمريكي سيموتون بفعل تأثير الفيروس نفسه )وليس أي مضاعفات 

ألمراض أخرى(.
2 - هذا ليس كل شءي،  فالناس الذين تدهورت حاالتهم نتيجة اإلصابة بكوفيد-19 
أجهزة  على  الذين سيتم وضعهم  المصابين  تنفس صناعي. 50% من  أجهزة  يحتاجون 
إلى أجهزة  الحاجة  الفيروس دون مقاومة ستصل  التنفس الصناعي سيموتون. وإذا ترك 

عدد  ضعف   30 إلى  الصناعي  التنفس 
األجهزة المتاحة اآلن في الواليات المتحدة. 
ورغم ذلك قرابة 100% من هؤالء المرضى 

سيموتون.
المتوقع  للمرضى  الفعلي  العدد  إذن   -3
إلى  سيصل  المتحدة  الواليات  في  وفاتهم 
قرابة 4 مليون شخص في فترة لن تتجاوز 
3 أشهر. 8-15% من األمريكيين فوق سن 

70 عاما متوقع أن يموتوا أيضا.
من   %4.4 يشكلون  األمريكيون   -  4
حجم سكان الكرة األرضية. إذا طبقنا هذه 
يبقى  )هذا  العالم  سكان  باقي  على  النتائج 

قـــام فــريــق امــبــيــريــال كــولــيــدج بــتــغــذيــة ســوفــت ويـــر بحثي 

ــئــــة بــنــســب اإلصـــابـــات  مـــعـــروف لــقــيــاس مــــدى انـــتـــشـــار األوبــ

بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي كـــل مـــن الــصــيــن وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

وإيـــطـــالـــيـــا وأجـــــــرى مـــحـــاكـــاة لـــتـــوقـــع الـــنـــتـــائـــج الـــنـــاجـــمـــة لــو 

)سياسات(  سيناريوهات  ثالثة  المتحدة  الواليات  اتبعت 

مختلفة: ترك الفيروس يأخذ دورته، أو »تقليل الخسائر«، 

أو »القمع«.
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فترة من 3-6 أشهر. هذا  مليونا في  إلى 90  الموتى  والتخمين( سيصل عدد  االحتماالت  دائرة  في 
الثانية  العالمية  الحرب  خالل  القتلى  كل  عدد  من  وأكثر  هولوكوست،   15 يساوي  القتلى  من  العدد 

بمقدار مرة ونصف.

 السيناريو الثاني
5- طبعا لن تقف الدول مكتوفة األيدي وتكتفي بعدم فعل أي شءي إليقاف انتشار الفيروس. هذا 
يقودنا إلى السيناريو الثاني. فريق امبيريال كوليدج كرر العملية الحسابية مرة أخرى، لكن هذه المرة 
المصابين  كل  عزل  يتضمن:  هذا  الخسائر«.  »تقليل  استراتيجية  ستطبق  الحكومات  أن  افتراض  مع 
مع  اختالط  أي  يتجنب  عاما   70 يتخطى  من  كل  عائالتهم.  عزل  وأيضا  امريكا  في  كورونا  بأعراض 

اآلخرين.
6- استراتيجية »تقليل الخسائر« هي ملخص الحديث الذي تردد كثيرا مؤخرا عن »تسطيح منحنى« 
صعود الفيروس: يعني محاولة ابطاء انتقال الفيروس للناس المعرضين أكثر من غيرهم لخطر الوفاة، 

حتى يتم تجنيب اغراق المستشفيات بعدد حاالت أكثر من قدرتها على التحمل.
7- هذه االستراتيجية قادرة فعال على »تسطيح المنحنى« لكن ليس بدرجة كافية. عدد حاالت الوفاة 
إلى النصف مقارنة بالسيناريو األول، لكن مازال 1.1 مليون أمريكي متوقع  الحالة  سيتراجع في هذه 
أن يموتوا. الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي في لحظات الذروة ستتراجع مقارنة بالسيناريو األول 
بمقدار الثلثين، مع ذلك الحاالت المصابة ستحتاج إلى عدد أجهزة تنفس يفوق قدرة الواليات المتحدة 

بمقدار 8 أضعاف.
8- هذا السيناريو يجعل عدد المتوقع وفاتهم في الواليات المتحدة 2 مليون شخص، بينما سيتوفي 
ما  هذا  العالم.  أنحاء  جميع  في  مليون   45
سيحدث لو اعتمدنا فقط على استراتيجية 
منطقية  بأدوات  الفيروس  انتشار  ابطاء 

وتدريجية.

الثالث السيناريو 
9 - ماذا سيحدث لو تم تبني استراتيجية 
)كالصين  الفيروس  انتشار  قمع  على  تقوم 
بحساب  قام  كوليدج  امبيريال  فريق  مثال(. 

من جانبه، يــرى كبير خبراء الــطــوارئ في منظمة الصحة 

ــان، أن فـــرض الـــعـــزل الــصــحــي ليس  ــ الــعــالــمــيــة مــايــك رايــ

كــافــيــا لــهــزيــمــة فــيــروس كـــورونـــا، مضيفا أن هــنــاك حاجة 

لــوجــود تــدابــيــر للصحة الــعــامــة تــحــول دون عـــودة ظهور 

الفيروس فيما بعد. 
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األرقام مرة أخرى وفقا الستراتيجية »القمع«: هذا يتضمن عزل المرضى الذين ظهر عليهم 
أعراض المرض وعزل عائالتهم أيضا. تجنب االختالط باالخرين ال يشمل كبار السن فقط 
لكن كل السكان، ويتم منع كل أشكال التجمعات وغلق معظم أماكن العمل في البالد، إلى 

جانب غلق المدارس والجامعات.
10- »القمع« يبدو فعاال. الواليات المتحدة ستصل في هذه الحالة إلى الذروة في عدد 
حاالت الوفاة خالل 3 أسابيع من اآلن، بعد ذلك يبدأ هذا العدد في التراجع. عدد أجهزة 
يتخطى  ولن  إليها،  تحتاج  التي  اإلصابات  حاالت  عدد  ستكفي  بالكاد  الصناعي  التنفس 
المتوفين الظاهر في السيناريوهين األول  ذلك إمكانيات الدولة. سيختفي كابوس أعداد 

والثاني.
11-  لكن هناك معضلة: لو خففنا استراتيجية »قمع« الفيروس قبل اختراع لقاح فعال لعالج 
األمريكيين  الماليين من  ويقتل  بقوة  السكان، كوفيد-91 سيعود  لكل  ويكفي  الفيروس 
)وهذا ينطبق على سكان الدول األخرى( خالل اشهر قليلة، تماما مثلما حدث بالتزامن مع 

ظهوره.
الممكن ان  المقبل، من  الفيروس في يوليو  »قمع«  األولى من  المرحلة  انتهاء  12- بعد 

لمدة  القاسية  اإلجراءات  هذه  تخفيف  يتم 
شهر واحد، بحيث يتم اعادة تطبيقها مرة 
أخرى لمدة شهرين متعاقبين، وهكذا يتم 
)تخفيف  متكرر  بشكل  الخطة  هذه  تطبيق 
ما  وهو  لشهرين(  القمع  وعودة  لشهر، 
النتشار  قوية  اخرى  موجة  حدوث  سيمنع 
أن  من  التأكد  في  وسيساعد  الفيروس، 
كافية  المتوفرة  الصناعي  التنفس  أجهزة 
لكل  أيضا  الممكن  من  المرضى.  لكل 
مدينة على حدة أن تمنح السكان راحة من 

العزل من وقت الخر حسب ظروفها.

اتخذت الحكومة المصرية عددًا من القرارات والتدابير 

الــذي  االحــتــرازيــة لمنع انتشار فــيــروس كــورونــا المستجد، 

ــــررت الــحــكــومــة  ــــاب الـــعـــالـــم بــــأســــره بـــالـــذعـــر. حـــيـــث قــ أصــ

الــمــصــريــة تــعــلــيــق الــــدراســــة وإغـــــالق عــــدد مـــن الــمــنــشــآت 

الرياضية والترفيهية والتجارية، منع السابعة مساء وحتى 

السادسة صباحا، إلى نهاية شهر مارس الجاري.
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للفيروس باالنتشار ومعاملته كأي  الحاالت ال يمكن إطالقا أن نسمح  13- لكن في كل 
فيروس خفيف آخر )السيناريو األول( ألنه قاتل وبمعدالت عالية. لو انتقلت عدوى الفيروس 

لعدد كبير من الناس الذين نعرفهم هذا يعني أن الماليين سيموتون.
األسبوع  الفيروس؟  لعالج  فعال  لقاح  على  لكي نحصل  الوقت  إذن، كم سيستغرق   -14
الفرق  للقاح. منذ يومين، أحد هذه  أنهم توصلوا  أعلنت 3 فرق بحثية منفصلة  الماضي 
أجرى تجربة حقن للقاح على شخص على قيد الحياة دون انتظار تجربته أوال على الحيوانات. 

هذه خطوة تبدو خطيرة جدا، لكنها ضرورية.
15- ماذا يفترض أن يحدث اآلن؟ عليهم أن يراقبوا عن قرب الشخص الذي تم اختبار 
اللقاح آمن. ال يمكن االستعجال في هذه  اللقاح عليه لمدة 14 شهرا للتأكد من أن هذا 
الخطوة: لو كنت تخطط لحقن كل البشر بلقاح ما فعليك أوال التأكد 100% أن اللقاح نفسه 

لن يقتلهم. غالبا لن يحدث ذلك، لكن في كل األحوال عليك أن تتأكد.
ألشهر  حاجة  هناك  مازالت  وفعال،  آمن  انه  اثبت  اللقاح  أن  لنفترض  التجربة  بعد   -16
انتاجه بكميات تسمح بحقن كل سكان األرض إلكسابهم مناعة. فريق امبيريال  كي يتم 

كوليدج قدر هذه المدة بـ18 شهرا من اآلن حتى يكون اللقاح متوفرا بهذه الكمية.
في  والحياة  اقتصادنا  والخوف.  الصعوبات  من  الكثير  سنواجه  شهرا  الـ18  خالل   -17
مع  اإلجراءات  هذه  على  سيعترضون  الكثيريون  مسبوق.  غير  بشكل  ستتعطل  مجتمعنا 
مرور الوقت النهم سيشعرون ان كل هذه القسوة بال سبب بما ان عدد اإلصابات والوفيات 

سيظل منخفضا، وبناء على ذلك سيطالبون برفع القيود.
18- من السهل أن تقنع الناس بالتوحد لمواجهة خطر ما في أوقات الحروب، لكن من 
في  نفسه  الشءي  بفعل  تقنعهم  أن  الصعب 
مرئية  تبدو  ال  التي  األوبئة  انتشار  أوقات 
لهم، خصوصا لو نجحت استراتيجية »القمع« 
في تقليل عدد الوفيات. لكن يبدو أنه ليس 
لدينا أي خيارات أخرى، وأن هذا بالضبط ما 

سيكون علينا فعله في األيام المقبلة.
في  الطوارئ  خبراء  كبير  يرى  جانبه،  من 
أن  رايان،  مايك  العالمية  الصحة  منظمة 
لهزيمة  كافيا  ليس  الصحي  العزل  فرض 
حاجة  هناك  أن  مضيفا  كورونا،  فيروس 

 اســتــراتــيــجــيــة »تــقــلــيــل الــخــســائــر« هـــي مــلــخــص الــحــديــث 

الــــذي تــــردد كــثــيــرا مــؤخــرا عــن »تــســطــيــح مــنــحــنــى« صعود 

انتقال الفيروس للناس  الفيروس: يعني محاولة ابطاء 

الــمــعــرضــيــن أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم لــخــطــر الــــوفــــاة، حــتــى يتم 

تــجــنــيــب اغـــــــراق الــمــســتــشــفــيــات بـــعـــدد حــــــاالت أكـــثـــر مــن 

قدرتها على التحمل.
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دون  تحول  العامة  للصحة  تدابير  لوجود 
عودة ظهور الفيروس فيما بعد. 

أوردتها  تصريحات  في   - رايان  وقال 
نحتاج  ما  »إن  األمريكية:  »الحرة«  قناة 
ومن  المرضى  على  العثور  هو  بحق  إليه 
على  والعثور  وعزلهم  الفيروس  يحملون 
لم  إذا  أنه  مضيفا  وعزلهم،  خالطوهم  من 
تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة اآلن 
جديد  من  المرض  عودة  هو  الخطر  فإن 
وقرارات  الحركة  على  القيود  هذه  رفع  عند 

اإلغالق

مواجهة  في  وقائية  مصرية  إجراءات 
الوباء:

المصرية  الحكومة  اتخذت  هذا،  إلى 
االحترازية  والتدابير  القرارات  من  عدداً 
المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  لمنع 

الذي أصاب العالم بأسره بالذعر.
تعليق  المصرية  الحكومة  قررت  حيث 
المنشآت  من  عدد  وإغالق  الدراسة 
منع  والتجارية،  والترفيهية  الرياضية 
إلى  السادسة صباحا،  السابعة مساء وحتى 

نهاية شهر مارس الجاري.
األندية  إغالق  »تقرر  إنه  بيان،  في  مدبولي  مصطفى  المصري  الوزراء  رئيس  وقال 
صباحا   6 الساعة  وحتى  مساء   7 الساعة  من  ابتداء  الشباب  ومراكز  والشعبية  الرياضية 
بكافة أنحاء مصر«، وأضاف: »كما تقرر إغالق جميع المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية« 
في التوقيت ذاته، موضحًا أن قرار اإلغالق ال يشمل خدمات توصيل الطلبات للمنازل ومحال 

السلع الغذائية والصيدليات، سواء بالمراكز التجارية أو خارجها.
واتخذ »االزهر الشريف« والكنيسة القبطية ووزارة األوقاف في مصر، قرارا بتعليق الصالة 

في المساجد والكنائس لمدة أسبوعين.
وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، إنه تم تفعيل خطة احترازية الستخدام كواشف 

حديثة عن فيروس كورونا )الكاشف السريع( تظهر نتيجة العينة خالل 30 دقيقة فقط
منافذ  جميع  في  الغد  من  بدءاً  الحديثة  الكواشف  تلك  استخدام  تفعيل  »تم  وأضافت: 
مصر البرية والبحرية والجوية«، مشيرة إلى أن مصر من أول 4 دول في المنطقة والشرق 

األوسط حصلت على كواشف الفيروس.
وخصصت وزارة الصحة 26 مستشفى لعزل الحاالت المشتبه إصابتها بـ »كورونا«، وقال 

المصرية خالد  الصحة  وزارة  باسم  الناطق 
الدولة  تبذلها  التي  الجهود  إن  مجاهد، 
السيناريو  مرحلة  في  الدخول  تجنبها 
»العدوى  وهو  كورونا  مرض  لتفشي  الثالث 

المجتمعية«.
في  تزال  ال  مصر  »أن  مجاهد:  وأوضح 
نطاق السيناريو الثاني لتفشي وباء كورونا، 

وهو مستوى الحاالت المعروف مصدرها.
الفيروس،  اكتشاف  سيناريو  بعد  وتابع:« 
مرحلة  وهو  الثاني  السيناريو  في  مصر 
السيناريو  أما  مصدرها،  المعروف  الحاالت 
الثالث وهو مرحلة »العدوى المجتمعية« التي 

يصعب معرفة مصدرها، فلم نصل إليها«.

قال رئيس الــوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان، 

إنــــه »تـــقـــرر إغــــالق األنـــديـــة الــريــاضــيــة والــشــعــبــيــة ومــراكــز 

ــتـــداء مـــن الــســاعــة 7 مــســاء وحــتــى الــســاعــة 6  الــشــبــاب ابـ

صــبــاحــا بــكــافــة أنــحــاء مــصــر«، وأضــــاف: »كــمــا تــقــرر إغــالق 

ــمــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة« فــي  جــمــيــع الـــمـــطـــاعـــم والـــمـــقـــاهـــي والــ

التوقيت ذاته، موضحًا أن قرار اإلغالق ال يشمل خدمات 

تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات لـــلـــمـــنـــازل ومــــحــــال الـــســـلـــع الــغــذائــيــة 

والصيدليات، سواء بالمراكز التجارية أو خارجها.
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صحة الوفاق تكشف 
المدن األكثر عرضة 

لإلصابة بكورونا
حوار/ سوزان الغيطاني

أن  الهاشمي  الوفاق أمين  المستشار اإلعالمي بوزارة الصحة بحكومة  أكد 
المدن  المخاوف من اإلصابة بفيروس كورونا هي  التي تزيد فيها  المدن 
الحدودية التي تشهد عمليات تهريب بشر ودخول مهاجرين أجانب بطريقة غير 
شرعية مبينا في حوار مع المرصد أن الوزارة رفعت درجات االستعداد القصوى في 

كل البلديات الحدودية لتكون جاهزة لمواجهة المرض.. إلى نص الحوار:
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وضع  صورة  في  تضعنا  أن  يمكن  هل 
كورونا في ليبيا؟

إلى اليوم )24 مارس( لم يتم تسجيل أي حالة مصابة بالفيروس وكل الحاالت التي 
جرى االشتباه فيها سابقا كانت سلبية.

صحيح أن المواطنين يشعرون ببعض التخوف وهناك بعض اإلجراءات االحترازية حيث 
قام  والذي  بالخصوص  الرئاسي  للمجلس  توصيات  مجموعة  بإرسال  الصحة  وزارة  قامت 
والبحرية  البرية  المنافذ  وإغالق  التعليمية  العملية  إيقاف  منها  ليبيا  كامل  في  بتنفيذها 
والجوية وتعتبر ليبيا أول دولة تتخذ هذه اإلجراءات قبل تسجيل أي حالة وجميع اإلجراءات 

المتخذة في ليبيا احترازية.

ما هي استعدادات الوزارة لمواجهة هذا المرض؟
للمرض  الحقيقية  الصورة  في  لوضعها  البلديات  جميع  مع  تواصلت  الوزارة 
التي أعربت عن استعدادها للتعاون في هذا الشأن فهناك غرف عزل قامت وزارة الصحة 
بتجهيزها لتوزع على مختلف البلديات كما أن البلديات الحدودية مثل طرابلس وزوارة جرى 
تجهيزها بشكل كامل بغرف عزل ولباس مخصص وغرف إنعاش والزالت الوزارة تعكف على 

تجهيز مختلف المناطق استعدادا لمواجهة المرض.

كم عدد األسرة المجهزة للتعامل مع الوباء وفي أي المدن تتركز؟
التجهيز  قيد  مازال  فاألمر  الستيراده  األسرة  من  معين  عدد  نحدد  لم  اآلن  إلى 
وحتى األسرة التي جهزت في طرابلس المركزي نراها غير كافية ونحن ننتظر تجهيز جميع 

أماكن العزل ومن ثم نعلن عدد األسرة.

ما المدن التي تعد األضعف من حيث القدرة على مواجهة هذا المرض ولماذا؟
تشهد  التي  الحدودية  المدن  على  تتركز  المخاوف  لكن  ضعيفة  مدن  توجد  ال 
درجات  رفعنا  لذلك  شرعية  غير  بطريقة  أجانب  مهاجرين  ودخول  بشر  تهريب  عمليات 

االستعداد القصوى في كل البلديات الحدودية لتكون جاهزة.

إلى أي مدى تنسقون مع منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد؟
ال  فهي  الوزارة  مع  تعمل  العالمية  الصحة  منظمة  فإن  عالميا  الوباء  ظهور  منذ 
تقوم بالتنسيق فقط وإنما تعمل على أرض الواقع عبر متابعة اللجان الفنية وأعمال المركز 
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الوطني لمكافحة األمراضكما تشرف على عملية أخذ العينات وآلية العمل.

كم المبالغ التي رصدت للوزارة لمواجهة هذا الوباء وما بنود صرفها؟
وننتظر  الفيروس  لمواجهة  دينار  مليون   005 قرابة  خصص  الرئاسي  المجلس 
اإلجراءات لتسييل هذه المبالغ عن طريق المصرف المركزي وكل األموال ستصرف على 

مجابهة المرض احترازا وقائيا وجلب المعدات الالزمة استعدادا لمجابهة الوباء.

ما السيناريوهات المتوقعة في ليبيا بشأن فيروس كورونا ونحن نشاهد المشكالت 
الموجودة بالعالم؟

الدول  باقي  عن  بمنأى  ليست  فليبيا  متوقعة  السيناريوهات  كل  الصحة  لوزارة  بالنسبة 
احترازية  إجراءات  نتخذ  لكننا  الدول  باقي  مثل  تعمل  فهي 

للتعامل مع أي حالة يثبت إصابتها بالمرض.

بين  تنسيق  يوجد  يمدى  إلى 
والغرب  الشرق  في  الصحة  وزارتي 

لمواجهة هذه األزمة؟
الوطني  المركز  نحن نعمل مع 
في  يعمل  الذي  األمراض  لمكافحة 
ويعتبر  وجنوبها  وغربها  البالد  شرق 
الجسم الوحيد الذي يعمل دون انقسام 

واحد  ليبيا بشكل  فخدماته تغطي كامل 
موحد.

خاصة  النازحين  بشأن  استعداداتكم  ما 
وأن ظهور هكذا مرض بينهم ربما يؤدي إلى 

كارثة إنسانية؟
لدينا تخوفات كبيرة على أوضاع النازحين خاصة في البلديات المكتظة بهم كبلدية 

تاجوراء وأيضا عين زارة ألن أغلب النازحين يتواجدون في المدارس بأعداد كبيرة 
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كاريكاتير
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