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رغم اإلجراءات الوقائية الهامة: االفتتاحية

مخاوف وتحذيرات من 
انتشار كورونا في ليبيا

بدخول شهر أفريل تستعد دول العالم لموجة الّذروة من تفشي فيروس كورونا 
الخبراء. فدول مثل ايطاليا وفرنسا واسبانيا وأمريكا  المستجد وفق العديد من 
من المنتظر أن تشهد خالل شهر أفريل قمة المنحنى في أرقام انتشار الفيروس، 

وسط تقديرات متشائمة جدا ببلوغ أرقام المصابين إلى مئات اآلالف. 
هذه الّدول وغيرها، كبريطانيا وألمانيا وإيران كانت من أوائل الّدول التي شهدت 
لسوء  إّما  جدا  متأخرة  إلجراءات  اتخاذها  مقابل  في  للفيروس،  سريعا  انتشارا 

التقدير أو ألسباب اقتصادية صريحة كما فعلت أمريكا وبريطانيا.
وازدحام  المصابين  أرقام  تصاعد  ومع  الّدول،  هذه  بدأت  مارس  شهر  منذ 
المستشفيات وارتفاع عدد الوفيات اليومية تشّدد من إجراءاتها ورغم ذلك بقيت 

متأخرة بخطوة خلف الوباء. 

محمد بالطيب



3 الخميس  ٠٣  مارس  2٠2٠             العدد: ١٠٧ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

العديد من المراقبين يقّدرون أن أهم أسلوب للتعامل مع هذا الفيروس سريع االنتشار، 
واالجتماعية  االقتصادية  تكاليفها  رغم  االستباقية  االحتياطات  كافة  وأخذ  الوقاية  هو 
وقت  معركة  هي  واقي،  لقاح  أو  ناجع  غياب  ظل  في  الفيروس  هذا  مع  فالمعركة  القاسية. 
وتحّكم في المنحى البياني لعدد المصابين. وتكمن الحكمة من هذا اإلجراء في السيطرة 
المنظومات  انهيار  وعدم  المرضى  عالج  على  االستشفائية  التحتية  البنية  مقدرة  على 

الصحية. 
بدى  قوّية  صحية  تحتية  وبنية  عالية  اقتصادية  بقدرات  وأمريكا  فرنسا  مثل  دول  في 
الوضع مثيًرا للرعب. أرقام كبيرة جدا للمصابين وانتشار واسع للفيروس وصعوبات كبيرة 
جدا في إيواء المرضى. بينما بدت ايطاليا شبه منهارة تماما في مواجهة الوضع وأصبحت 
مستشفياتها تشكو  عدم القدرة على توفير الرعاية إضافة إلى عدد اإلصابات الكبير في 
صفوف اإلطارات الطبية. اّنه المشهد الذي يبدو في إيطاليا واسبانيا، هو مشهد »حربي« 
بامتياز. ومازالت هذه الّدول بسبب تأخر االجراءات الوقائّية تصارع في هذه »الحرب« ضد 
فيروس سريع االنتشار، وتحاول اللحاق به والسيطرة عليها، ومازال هو يسبقها -إلى اآلن- 

بخطوة. 
استباقية  المتخذة  اإلجراءات  بدت  وان  اآلن،  حتى  خطورة  أقل  األمر  بدا  وإن  ليبيا  في 
بشكل كبير. باإلضافة إلى عديد العوامل األخرى التي قد تساعد ليبيا على السيطرة على 
الوباء. فإّن عوامل أخرى كثيرة قد تكون مصدرا لتفشي هذا الوباء اذا لم يتم تحديدها 

ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.

ليبيا تتخذ إجراءات استباقية هامة: 
غلق  إجراءات  شملت  التي  قرارات  مع 
الحجر  وفرض  التجوال  وحظر  الحدود 
لمواجة  هامة  مالية  مبالغ  ورصد  الصحي 
وهو  األصعدة.  جميع  على  الوباء  هذا 
قرارات تعتبر استباقية يشكل كبير في ظل 
ذلك،  مع  الوباء.  النتشار  الحالية  األوضاع 
عملها  بتطوير  المختصة  اللجان  بدأت 
الّدورية  اجتماعاتها  وعقد  ومقترحاتها 

بدخول شهر أفريل تستعد دول العالم لموجة الّذروة 

مــن تفشي فــيــروس كــورونــا المستجد وفـــق الــعــديــد من 

وأمريكا  فــدول مثل ايطاليا وفرنسا واسبانيا  الخبراء. 

من المنتظر أن تشهد خالل شهر أفريل قمة المنحنى 

فــي أرقـــام انــتــشــار الــفــيــروس، وســط تــقــديــرات متشائمة 

جدا ببلوغ أرقام المصابين إلى مئات اآلالف. 
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من  حزمة  في  كورورنا  فيروس  لمجابهة  العليا  اللجنة  ناقشت  األوضاع.  تطّور  ومتابعة 
اإلجراءات الجديدة لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البالد، عقب تسجيل 

عدد من الحاالت مؤكدة وفقا إلحصائيات المركز الوطني لمكافحة األمراض.
ومن بين اإلجراءات التي ناقشتها اللجنة، وضع ضوابط وآلية لحظر دخول البضائع إلى 
البالد عدا البضائع الطبية والمواد الغذائية،وفقا أللية تضمن عدم انتشار فيروس كورونا 

المستجد.
كما ناقشت اللجنة أماكن الحجر الصحي وفقا لمقترح مقدم من قبل صندوق التضامن 

االجتماعي، وفقا لتوصيات اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا.
من جهته أكد رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رئيس األركان العامة عبد الرزاق 
الناظوري أن اللجنة تواصل عملها ليل نهار لتوفير كافة اإلمكانيات الالزمة للمراكز الطبية، 

رغم عدم استالم اللجنة أي أموال حتى اآلن.
ليبيا في حالة  أن  وباء كورونا على  لمكافحة  العليا  للجنة  اجتماع  الناظوري خالل   وشدد 
وصل  حال  في  المرض  إخفاء  تستطيع  لن  اللجنة  أن  مؤكدا  المئة،  في  مئة  بنسبة  طوارئ 
الفتا  الليبية  الحكومة  سيطرة  لمناطق 
المرض  وصول  لتجنب  التوعية  ألهمية 

وانتشاره.
من جهته قال وزير الداخلية عضو اللجنة 
ابراهيم بوشناف إن منظمة الصحة العالمية 
أعلنت ليبيا ضمن الدول عالية المخاطر في 
الوقت الراهن بعد اكتشاف إصابة عدد من 
مناطق  في  كورونا  بفايروس  المواطنين 

غرب ليبيا.
اإلجراءات  كافة  أن  الوزير  وأوضح 
اللجنة  اتخذتها  التي  والوقائية  االحترازية 
أو وزارة الداخلية جاءت بناء على آراء اللجنة 
الخبراء  من  وعدد  الطبية  االستشارية 
مع  التعامل  في  المختصين  الوطنيين 

األوبئة واألمراض.

للتعامل  أسلوب  أهم  أن  يقّدرون  المراقبين  من  العديد 

مع هذا الفيروس سريع االنتشار، هو الوقاية وأخذ كافة 

ــــم تــكــالــيــفــهــا االقـــتـــصـــاديـــة  ــيـــاطـــات االســـتـــبـــاقـــيـــة رغـ ــتـ االحـ

واالجــتــمــاعــيــة الــقــاســيــة. فالمعركة مــع هـــذا الــفــيــروس في 

ظــل غــيــاب نــاجــع أو لــقــاح واقـــي، هــي معركة وقــت وتحّكم 

فـــي الــمــنــحــى الــبــيــانــي لــعــدد الــمــصــابــيــن. وتــكــمــن الحكمة 

من هذا اإلجــراء في السيطرة على مقدرة البنية التحتية 

االستشفائية على عالج المرضى وعدم انهيار المنظومات 

الصحية. 
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تهدف  ممنهجة  حمالت  أن  إلى  وأشار 
الظرف  هذا  في  القومي  األمن  لزعزعة 
على  التشويش  محاولة  خالل  من  الراهن 
المواطنين في القرارات المتخذة لصالحهم 

والتي تحول دون انتشار الوباء بينهم.
وأكد وزير الداخلية أن الخطر يشمل ليبيا 
بالكامل الفتا إلى أن اللجنة منفتحة على كل 
اآلراء العلمية وأنها مستعدة التخاذ أي قرار 

بناء على رأي المختصين.
حجر  على  المحافظة  ضرورة  على  وشدد 
المدن وتنفيذ حظر التجول خالل الساعات 
تطبيق  في  تهاون  ال  أنه  مؤكدا  المحددة، 
الحظر  أن  على  مشددا  القرارات،  هذه 
استدعته الضرورة الملحة، وأن كل ما يهم 

اللجنة هو درأ الخطر عن أهلنا.
اللجنة  من جانبه أكد وزير الصحة عضو 
الصحي  الحجر  تطبيق  ضرورة  على  سعد 
المحددة،  األماكن  في  االشتباه  لحاالت 
غيرها  أو  بنغازي  لمدينة  نقلها  وعدم 
وفقا  بالمرض  اإلصابة  تأكيد  بعد  إال 

لإلجراءات المتفق عليها.
وأوضح أن كل المدن والمناطق تم تجهيز حجر صحي بها، وأن التجهيزات بها جميعها 
شبه منتهية، موضحا أن جهازي الكشف عن الفايروس المعروف باسم )RCP( موجود في 

كل من مستشفى األمراض الصدرية الكويفية ومركز بنغازي الطبي.
وأشار وزير الصحة إلى تجهيز البرج الثالث لمركز بنغازي الطبي بسعة 200 سرير للحجر 
الطبي، فيما انتهى تجهيز مستشفى الهواري العام بسعة مئة سرير، و 34 سريرا للعناية 
الفائقة، إضافة لمستشفى بنينا الميداني بسعة مئة سرير إضافة إلى مستشفى الصدرية 
المنصورة الواقع في نطاق بلدية شحات، ومستشفى قرنادة العسكري، وغيرها في سرت 

وأجدابيا والبريقة وطبرق والمرج ودرنة والقبة والكفرة بسعات سريرية جيدة.
ولفت إلى أن عمل اللجنة الطبية االستشارية يقتصر على تقديم المشورة وال عالقة لها 
لألطباء  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  المخصصة  المكافأة  أن  موضحا  التنفيذية،  باألمور 
مع  مباشرة  سيتعاملون  لمن  إال  تصرف  لن  لألزمة  المواجهين  والعاملين  والممرضين 

المرض في حال ظهر حاالت.
االحترازية  االجراءات  لمتابعة  موسعا  اجتماعا  المنافذ،  ألمن  العامة  اإلدارة  عقدت  كما 

والوقائية لضمان عدم انتشار وباء الكورونا في البالد.
وأكد مدير اإلدارة عثمان عبدالسالم، خالل االجتماع على ضرورة متابعة جميع البالغات 
والسريع  الفوري  واإلبالغ  الجوية،  البحرية  البرية  المنافذ  بجميع  كورونا  بجائحة  المتعلقة 

واتخاذ كافة اإلجراءات األمنية والصحية فيما يتعلق بذلك.

مخاوٌف  وأهميتها..  اإلجراءات  جدّية  رغم 
وتحذيرات كبيرة: 

الهامة  الوقائية  االجراءات  هذه  ورغم 
والتي اتخذت في وقت لم يبدأ فيه الفيروس 
بالتفشي بشكل كبير، تبدو المخاوف بسبب 
في  كبير  بشكل  قانة  العوامل،  من  العديد 
قدرة  التقارير  من  العديد  وتضع  ليبيا. 
البالد على مواجهة موجات كبيرة من تفشي 
الفيروس، محل شك وتحّذر من الوصول الى 

تلك المرحلة. 

فــي ليبيا وإن بـــدا األمـــر أقـــل خــطــورة حــتــى اآلن، وان بــدت 

إلى  باإلضافة  كبير.  بشكل  استباقية  المتخذة  اإلجـــراءات 

عديد العوامل األخرى التي قد تساعد ليبيا على السيطرة 

ــإّن عـــوامـــل أخــــرى كــثــيــرة قـــد تــكــون مــصــدرا  عــلــى الـــوبـــاء. فــ

لتفشي هذا الوباء اذا لم يتم تحديدها ومعالجتها بأسرع 

وقت ممكن.
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أحمد  المتوسط  لشرق  العالمية  الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب  مدير  حذر  فقد 
المنظري ، من تعرض الفئات السكانية الضعيفة، مثل السكان النازحين داخليا والمهاجرين 
الصحية  للرعاية  المحدودة  اإلتاحة  بسبب  بالمرض  اإلصابة  لخطر  ليبيا  في  والالجئين، 

والمعلومات عن المرض واألوضاع المعيشية المتدهورة.
وأكد مدير المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ،أنهم وبالتعاون 
القطاع  وشركاء  المنظمة  حددت  الصحة،  ووزارة  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  مع 
الصحي ستة مجاالت تقنية ذات أولوية للدعم العاجل، بهدف تمكين البلد من الكشف عن 

مرض كورونا واالستجابة له بشكل أفضل.
االستجابة  فرق  وتعزيز  لألمراض،  الوطني  الترصد  تعزيز  المجاالت:  هذه  وتشمل 
السريعة على الصعيد القطري، ودعم التحري واالختبار في نقاط الدخول، وتحسين القدرة 
المختبرية، وزيادة المعلومات الصحية والتواصل، ودعم إنشاء أقسام للعزل في مستشفيات 

محددة ومناطق للحجر الصحي في نقاط الدخول؛ بحسب منظمة الصحة العالمية.
وتتعّزز هذه المخاوف في ظل انتشار كبير لمخيمات اللجوء والخشية من تواصل تدفق 
آالف  ليبيا  في  يوجد  كما  المهاجرين.  أوضاع  الواسعة.  البرية  الحدود  عبر  المهاجرين 

النازحين في الداخل جراء الحروب وبسبب تضرر العيد من األحياء والمنازل.
شاملة  حملة  إطالق  السياق،  هذا  في  ليبيا،  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  أعلنت  وقد 

للصحة في مراكز االحتجاز في ليبيا، كجزء من جهود التصدي لوباء الكورونا .
الوعي  مستوى  لرفع  النظافة،  تعزيز  أنشطة  تشمل  الحملة  أن  المنظمة،  وأوضحت 
التي  النظافة  مستلزمات  وتوفير  بالمرض، 

تشتد الحاجة إليها.
في  مركبا  مشكال  كورونا  مشكل  يبدو 
ال  التي  العناصر  عديد  فيه  تتداخل  ليبيا، 
يمكن ضبطها بسهولة. مشكل تعززه حالة 
الحرب القائمة واالنقسام السياسي والوضع 
نجحت  وان  وحتى  الهش.  االقتصادي 
المساعي الحكومية في البالد من الطرفين 
فان  عالية  بنسبة  االجراءات  كل  تطبيق  في 
عليها كذلك االنتباه لمشاكل جانبية كثيرة 
والعناية  والرقابة  الحدود  وضبك  كاألمن 
مسائل  وهي  والنازحين  بالمهاجرين 
مع  عاٍل  وتنسيق  كبيرة  ذاتية  لجهود  تحتاج 

المنظمات الّدولّية ذات العالقة.

تــتــداخــل فيه  يــبــدو مشكل كــورونــا مشكال مــركــبــا فــي ليبيا، 

عــديــد الــعــنــاصــر الــتــي ال يــمــكــن ضبطها بــســهــولــة. مشكل 

تعززه حالة الحرب القائمة واالنقسام السياسي والوضع 

االقتصادي الهش. وحتى وان نجحت المساعي الحكومية 

في البالد من الطرفين في تطبيق كل االجـــراءات بنسبة 

عــالــيــة فـــان عــلــيــهــا كــذلــك االنــتــبــاه لــمــشــاكــل جــانــبــيــة كثيرة 

كــاألمــن وضــبــك الـــحـــدود والــرقــابــة والــعــنــايــة بالمهاجرين 

والنازحين وهي مسائل تحتاج لجهود ذاتية كبيرة وتنسيق 

عاٍل مع المنظمات الّدولّية ذات العالقة.
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»كورونا« في زمن الحرب.. 
ليبيا

تواجه خطر الفيروس

»كورونا«  فيروس  طرف  من  إقليمي  حصار  وقع  على  ليبيا  تعيش 
وخاصة  لليبيا،  الحدودي  الجوار  دول  غالبية  تعاني  إذ  المستجد، 
جراء  ووفيات  إصابات  وجود  والسودان،  وتونس  والجزائر  مصر 
إلى  تصل  لم  كما  متفاوتة،  بدرجات  كان  وإن  الخطير،  الفيروس 
حد االنتشار الواسع، كما حال إيطاليا التي ال يفصلها عن سواحل 
انتشار  في  عالمية  بؤرة  ثاني  أصبحت  إذ  كم،   320 سوى  ليبيا 

مرض كورونا المستجد بعد الصين. 

عبدالباسط غبارة
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وظلت ليبيا محصنة ضد الفيروس الذي يثير الرعب في العالم، الى غاية الثالثاء الماضي 
حين أعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض، تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وعاد 
كورونا  بفيروس  جديدتين  إصابتين  تسجيل  عن  ليعلن   ،2020 مارس   2٨ السبت  المركز 
المستجد »كوفيد ١٩«، ليرتفع بذلك عدد اإلصابات إلى ثالث إصابات. و ذكر المركز في إجاز، 
إنه تسّلم بالغا بوجود حالتين اشتباه بالفيروس، من مستشفى الحكمة مصراتة و المختبر 
تأكد إصابتهما  العينتين مخبريا  الوطني، وعقب فحص  بالمركز  المجتمع  المرجعي لصحة 
الخطير في  الفيروس  انتشار  ليبيا من  التطورات مخاوف كبيرة في  وتثير هذه  بالفيروس.  
الليبي  الوطني  الجيش  قوات  بين  أشهر  منذ  عنيفة  عسكرية  اشتباكات  تشهد  التي  البالد 
والقوات الموالية لحكومة الوفاق. ويخشى الليبيون من تزايد انتشار فيروس كورونا في البالد 

وهو ما سيمثل خطرا كبيرا بسبب العراقيل الكبيرة التي تواجه سبل مجابهته.

** هشاشة القطاع الصحي
الالزمة  الصحية  الرعاية  توفير  يشكل  حيث  بالخطر،  ينبئ  ليبيا  في  الصحي  القطاع  واقع 
للمواطنين أكبر التحديات التي تعترض المؤسسات الحكومية، وقد زادت االضطرابات األمنية 
التي تشهدها البالد الوضع سوءا، بسبب الصراعات واالنقسامات بين الفرقاء الليبيين من 

حدة األزمة التي تنذر بكارثة إنسانية خطيرة في حالة تفشى الفيروس القاتل في البالد. 
السياسي  واالنقسام  األهلية،  الحرب  جراء  خانقة،  أزمات  ليبيا  في  الصحي  القطاع  يواجه 
حيث  سنوات،  منذ  البالد  في  المتواصل، 
حاد  نقص  من  الليبية،  المستشفيات  تعاني 
والمستلزمات  واألدوية،  الطبية،  األطقم  في 
عددا  أن  إلى  إضافة  األساسية،  التشغيلية 
أبوابها  أغلقت  الصحية  المرافق  من  كبيرا 
أو  لالستهداف،  تعرضها  بعد  كامل،  بشكل 
لكونها تقع في مناطق تشهد معارك مسلحة 

بين أطراف الصراع الليبي. 
تداعي النظام الصحي في ليبيا والمخاطر 
المركز  رئيس  أكدها  ذلك،  عن  الناجمة 
بدر  ليبيا  في  األمراض  لمكافحة  الوطني 

تثير هـــذه الــتــطــورات مــخــاوف كــبــيــرة فــي ليبيا مــن انتشار 

ــبــــالد الـــتـــي تــشــهــد اشــتــبــاكــات  الـــفـــيـــروس الــخــطــيــر فــــي الــ

عــســكــريــة عنيفة مــنــذ أشــهــر بــيــن قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 

ــاق. ويــخــشــى  ــ ــوفـ ــ ــــوات الـــمـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الـ ــقـ ــ الــلــيــبــي والـ

الليبيون من تزايد انتشار فيروس كورونا في البالد وهو ما 

سيمثل خطرا كبيرا بسبب العراقيل الكبيرة التي تواجه 

سبل مجابهته.
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الدين النجار في مقابلة مع وكالة »رويترز« لألنباء األسبوع الماضي، حين 
إذا  كورونا  فيروس  لمواجهة  يؤهلها  ال  وضع  في  ليست  بالده  إن  قال 
انتقلت العدوى إليها ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم لنظام الصحة 

الليبي. 
الخارج عبر  الوافدين من  الدين ان بالده تقوم بفحص  وأضاف بدر 
ال  البالد  أن  إلى  أشار  لكنه  الفيروس.  انتشار  لمنع  والمطارات  الموانئ 
تملك ما يكفي من منشآت للعزل والحجر الصحي والعالج وعزا ذلك إلى 
أنا  اآلن  واالستعدادات  الجاهزية  ضعف  ظل  »في  وتابع  األموال.  نقص 

أعتبر ليبيا في وضعية غير قادرة على مجابهة الفيروس«. 
إليزابيث  ليبيا  في  العالمية  الصحة  منظمة  ممثلة  أعربت  وبدورها، 
لمكافحة  الوطني  المركز  يبذلها  التي  للجهود  شكرها  عن  هوف، 
إن  بقولها:  ليبيا،  إلى  لمكافحة فيروس كورونا ومنع وصوله  األمراض، 
وأوضحت  هائلة.  صعوبات  يواجه  لكنه  الثناء«  »تستحق  المركز  جهود 

هوف:«عندما يتعلق األمر بإمكانية االستجابة، فهذا بلد في خطر أكبر ألن نظام الصحة فيه 
ضعيف ومفكك بسبب الصراع«، بحسب ما نقتله وكالة رويترز. 

إلى  وما  التنفس  كأجهزة  »األجهزة،  إن  ليبيا:  في  العالمية  الصحة  منظمة  ممثلة  وأشارت 
هناك  المستشفيات.  من  العديد  في  ناقصة  ذلك، 

البلدات  في  والممرضات  األطباء  في  نقص 
وفي الريف«. وأضافت إن ما تعانيه ليبيا في 
القطاع الصحي، بسبب االنقسام السياسي، 
مكافحة  إجراءات  لفرض  الوسائل  تملك  وال 
لمنع انتشار الفيروس. وختمت هوف حديثها 
وصفتها  التي  المعيشية  األوضاع  عن 
وقابليتهم  والنازحين،  للمهاجرين  بالبائسة 
التي تجعلهم  التغذية  للمرض، بسبب سوء 

عرضة للخطر على نحو خاص. 
الليبيون منذ سنوات من ضعف  ويشتكي 
يجعلهم  ما  بالدهم  في  الصحية  الخدمات 

تداعي النظام الصحي في ليبيا والمخاطر الناجمة عن 

األمــراض  الوطني لمكافحة  المركز  ذلــك، أكدها رئيس 

في ليبيا بدر الدين النجار في مقابلة مع وكالة »رويترز« 

بــالده ليست في  لألنباء األســبــوع الماضي، حين قــال إن 

ــا إذا انتقلت  لــمــواجــهــة فـــيـــروس كـــورونـ وضــــع ال يــؤهــلــهــا 

العدوى إليها ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم لنظام 

الصحة الليبي. 
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الصحية  الخدمات  وتضررت  الصحية.  والرعاية  العالج  لتلقي  المجاورة  الدول  إلى  يسافرون 
في ليبيا بدرجة كبيرة بسبب الصراع المستمر منذ سنوات. وبات القطاع الصحي في مرمى 
أزمات خانقة، أبرزها النقص الحاد في األطقم الطبية نتيجة اإلعتداءات المتكررة التي يتعرض 
إيصال  في  سلبيًا  تأثيراً  الهجمات  هذه  وتؤثر  الطبية.  المراكز  على  والهجمات  األطباء  لها 
الرعاية الصحية، وفضاًل عن كونها سلوكيات غير أخالقية وتجافي القانون اإلنساني الدولي، 

فإنها تعوق توفير الخدمات الصحية لمستحقيها. 
تجدر اإلشارة إلى أن تردي األوضاع األمنية في السنوات الماضية، أدى إلى هروب الطواقم 
لألوضاع  نتيجة  المجاورة  للدول  الليبيين  األطباء  هجرة  وايضًا  لبلدانهم  وعودتها  الصحية 
األمنية المتردية. ونجمت عن هذا الوضع صعوبات تتعلق بفرص توفير الخدمات الصحية 

إلنقاذ المدنيين المرضى وتلبية احتياجاتهم الصحية. 
وما قد ُيعزز ذلك أن مؤشر األمن الصحي العالمي في عام 20١٩ يضع ليبيا في المرتبة 
تتعامل  أن  من  أضعف  الصحية  البنية  جاهزية  أن  ذلك  العالم،  في  دولة   ١٩5 بين  من   ١6٨
انتشارها، وهو أمر مماثل لدول الصراعات في الشرق األوسط، كما  أو تحد من  مع األوبئة 
حال العراق وسوريا واليمن، حيث نالت تلك البلدان مراتب متدنية هي األخرى على التوالي 
في المؤشر )١67، ١٨٨، ١٩0(، ناهيك عن الفجوات الصحية بين مناطق ليبيا، نتاًجا لنمط 

التنمية المناطقية الال متوازنة بعد عام 20١١. 

تردي الوضع االقتصادي
منذ سنوات واقتصاد ليبيا يعيش ظروفا 
التأزم  حد  وصلت  عدة  بأزمات  ويمر  سيئة 
مباشرة،  المواطن  على  بظاللها  وألقت 
وعجز  الدولة،  مؤسسات  غياب  ظل  في 
حلول  إيجاد  عن  والنقدية  المالية  السلطات 
لألزمات التي تعصف باالقتصاد، حيث مازال 
ارتفاع  تدني  من  يعاني  الليبي  المواطن 
ونقص  الدينار،  مقابل  الدوالر  صرف  سعر 
أسعار  وارتفاع  المصارف،  الحاد في  السيولة 

السلع األساسية والمواد الغذائية. 
نحو   ،20١0 عام  ليبيا  في  النفط  وشكل 
األجنبي  النقد  من  ليبيا  عائدات  من   %٩4
من  و%30  الحكومية  العائدات  من  و%60 
تنتج   ليبيا  وكانت  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 

ما قد ُيعزز ذلك أن مؤشر األمن الصحي العالمي في عام 

2019 يضع ليبيا في المرتبة 168 من بين 195 دولة في 

أن  مــن  أضعف  الصحية  البنية  جاهزية  أن  ذلــك  العالم، 

تتعامل مــع األوبــئــة أو تحد مــن انتشارها، وهــو أمــر مماثل 

لــدول الصراعات في الشرق األوســـط، كما حــال العراق 

وســوريــا والــيــمــن، حيث نــالــت تلك الــبــلــدان مــراتــب متدنية 

 ،)190  ،188  ،167( المؤشر  فــي  التوالي  على  األخـــرى  هــي 

نتاًجا  ليبيا،  مناطق  بين  الصحية  الــفــجــوات  عــن  ناهيك 

لنمط التنمية المناطقية الال متوازنة بعد عام 2011. 
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١. 56 مليون برميل يومًيا من معدل احتياطي قدره 4١. 5 مليار برميل، وكانت تعتزم في 
خطة  العام ١١02 زيادة إنتاجية بحوالي 3 ماليين برميل يومًيا، وكان معدل دخل الفرد في 

تلك الفترة هو 4400 دينار. 
ليبيا،  في  الدولة  قطاعات  كافة  على  ملموس  بشكل  النفط  حقول  إغالق  استمرار  وأثر 
الليبي  االقتصاد  وزير  أعلن  المواطن. وفي وقت سابق  ينعكس بشكل مباشر على  والتأثير 
الثلث، بسبب الصدمة  أُرغمت على تخفيض ميزانيتها بما يقارب  العيساوي أن »بالده  علي 

المزدوجة، الناجمة عن وقف إنتاج النفط وخفض أسعاره. ». 
وقال العيساوي في حديث لوكالة فرانس برس، الخميس ١2 مارس/أذار الجار، على هامش 
صدمة  »نواجه  تونس،  في  فرانس«  »كسبيرتيز  التقني  للتعاون  الفرنسية  الوكالة  مع  لقاء 
مزدوجة: وقف إنتاج النفط وتراجع األسعار، وسببها بشكل جزئي فيروس كورونا المستجّد«. 
وأوضح وزير االقتصاد في حكومة الوفاق الوطني أن ميزانية العام 2020 »طموحة« وُحّددت 
إلى ما يقارب 3٨ مليار  أُرغمنا على تخفيضها  »لكننا  بحوالى 55 مليار دينار »35 مليار يورو« 

دينار« »24.٨ مليار يورو. 
وأشار إلى أن »ذلك يؤثر كثيراً على الخدمات العامة واالستثمار: سيتم إرجاء )بناء( مدارس 
جديدة ومستشفيات جديدة وكذلك االستثمارات من أجل تجديد البنى التحتية النفطية«. 
وينبغي على الحكومة التي كانت تتوقع نمواً تفوق نسبته الـ6%، أن تخّفض هذه النسبة، من 

دون أن يعطي رقمًا معينًا. 
هي  ليبيا  أن  من  الرغم  على  أنه  وأضاف 
إحدى الدول النادرة التي لم ُتسّجل أي إصابة 
العالمي  الوباء  أن  إال  كوفيد-١٩،  بفيروس 
مباشر،  غير  بشكل  بليبيا  أضراراً  »ألحق 
تراجع  بسبب  )النفط(  أسعار  خفض  إن  إذ 
على  كبير  تأثير  له  كان  الصين،  في  الطلب 
هي  الحكومة  أولوية  إن  وقال  االقتصاد«. 
الدولة  ميزانية  عن  مختلفة  وسائل  »إيجاد 

لتمويل االقتصاد. 
وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة الوطنية 
المالية  الخسائر  انخفاض  استمرار  للنفط 
لتوقف اإلنتاج والتي تجاوزت 3 مليارات دوالر. 
اإلقفال  أن  لها  بيان  في  المؤسسة  وأضافت 

ويمر  سيئة  ظــروفــا  يعيش  ليبيا  واقــتــصــاد  ســنــوات  مــنــذ 

ــتـــأزم وألـــقـــت بــظــاللــهــا على  بـــأزمـــات عـــدة وصــلــت حـــد الـ

الــمــواطــن مــبــاشــرة، فـــي ظـــل غــيــاب مــؤســســات الـــدولـــة، 

وعــجــز الــســلــطــات الــمــالــيــة والــنــقــديــة عــن إيــجــاد حلول 

لألزمات التي تعصف باالقتصاد، حيث مازال المواطن 

الليبي يعاني من تدني ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل 

وارتفاع  المصارف،  في  الحاد  السيولة  ونقص  الدينار، 

أسعار السلع األساسية والمواد الغذائية. 



12 الخميس  ٠٣  مارس  2٠2٠             العدد: ١٠٧ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

كميات  تراجع  في  تسبب  النفطية  والموانئ  للحقول  القسري 
فقط،  يوميا  برميل  ألف   ٩٨ نحو  إلى  لتصل  اليومي  اإلنتاج 
وعبرت عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خالل 

األيام القادمة بعد فقدان اإلنتاج المحلي. 
وبينما ُتلقي حكومة الوفاق بالالئمة على الجيش الليبي في 
ذلك اإلغالق النفطي، كونه يسيطر عسكريًّا على تلك الموانئ 
والحقول؛ إال أن الجيش ينفي، حيث يشير إلى أن جماعات قبلية 
في شرق ليبيا هي التي أقدمت على ذلك، احتجاًجا على إنفاق 
حكومة الوفاق عائدات النفط على الميليشيات والمرتزقة في 
بينما  أنه  في  النفط  ورقة  معضلة  وتكمن  طرابلس.  معركة 
تميل  التي  النفط  حقول  على  عسكريًّا  الليبي  الجيش  يسيطر 
غالبيتها لجهة الشرق، فإن العوائد تدار من طرف المؤسسة 
القوى  ضغوطات  من  وكجزء  أمميًّا،  بها  المعترف  الوفاق  لحكومة  التابعة  للنفط  الوطنية 
الكبرى، وخاصة الواليات المتحدة، على قطاع النفط الليبي. ومما زاد من معضلة تلك الورقة، 
التوزيع  حول  محددة  اتفاقات  بناء  وتجاهلت  الصراع  لتسوية  سعت  التي  الليبية  االتفاقات 

العادل لعوائد النفط، بما فيها اتفاق الصخيرات المتعثر منذ توقيعه في ديسمبر 20١5. 

أزمة النازحين والمهاجرين
نقطة  إلى   20١١ عام  منذ  ليبيا  تحولت 
يسعون  الذين  المهاجرين،  آلالف  عبور 
إلى أوروبا. وبينما نجح البعض في  للوصول 
فشلوا  من  بقي  أجله،  من  جاء  الذي  الهدف 
إنسانية  أوضاعا  ليواجهوا  الهجرة  في 
المخاوف  تصاعد  حدتها  من  زاد  مأساوية، 
ليبيا  في  »كورونا«  فيروس  انتشار  خطر  من 
جراء  النازحين  انتشار  من  أيضا  تعاني  التي 

االوضاع األمنية المتردية في عدة مناطق. 
الفئات  إن  العالمية  الصحة  وقالت منظمة 
النازحين  مثل  ليبيا،  في  الضعيفة  السكانية 
لخطر  عرضة  أكثر  والمهاجرين،  داخليا 

ــيـــة لــلــنــفــط  ــنـ ــنـــت الـــمـــؤســـســـة الـــوطـ ــلـ ــــت ســــابــــق أعـ فــــي وقــ

استمرار انخفاض الخسائر المالية لتوقف اإلنتاج والتي 

تــجــاوزت 3 مليارات دوالر. وأضــافــت المؤسسة في بيان 

لــهــا أن اإلقـــفـــال الــقــســري لــلــحــقــول والـــمـــوانـــئ النفطية 

إلــى نحو  تسبب في تراجع كميات اإلنــتــاج اليومي لتصل 

ألــف برميل يوميا فقط، وعبرت عن قلقها الشديد   98

من نقص محتمل في الوقود خالل األيــام القادمة بعد 

فقدان اإلنتاج المحلي. 
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المرض.  عن  والمعلومات  الصحية  الرعاية  قلة  بسبب  المستجد،  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
ونقلت وسائل اإلعالم الليبية عن مدير المكتب اإلقليمي للمنظمة أحمد المنظري قوله إن 
أوضاع البلدان ذات النظم الصحية الهشة في الشرق األوسط مثل ليبيا وسوريا تثير القلق 

بعد تسجيلها إصابات بالفيروس. 
ونبه المنظري، بحسب بيان أوردته المنظمة على موقعها اإللكتروني، الجمعة 27 مارس/
ذار، إلى خطورة النقص العالمي في معدات الفحص المختبري والوقاية للعاملين الصحيين، 
إلى جانب القيود المفروضة على السفر وإغالق الحدود، ما يعرقل قدرة المنظمة على توفير 

الخبرة التقنية واإلمدادات الالزمة بشكل عاجل لهذه البلدان وغيرها. 
وأشار المنظري إلى ستة مجاالت تقنية ذات أولوية للدعم العاجل في ليبيا، بهدف تمكين 
مع  بالتعاون  وذلك  أفضل،  بشكل  له  واالستجابة  كوفيد-١٩  مرض  عن  الكشف  من  البلد 
المركز الوطني لمكافحة األمراض ووزارة الصحة في حكومة الوفاق. وتشمل هذه المجاالت 
الُقطري،  الصعيد  على  السريعة  االستجابة  فرق  وتعزيز  لألمراض،  الوطني  الترّصد  تعزيز 
المعلومات  وزيادة  المختبرية،  القدرة  وتحسين  الدخول،  نقاط  في  واالختبار  التحري  ودعم 
الصحية والتواصل، ودعم إنشاء عنابر وأقسام للعزل في مستشفيات محددة ومناطق للحجر 

الصحي في نقاط الدخول
الفئات األكثر  الفيروس على مستوى اإلقليم، ُيمثل الوصول إلى  وأكد أنه في ظل انتشار 
عرضة للخطر واألشد احتياجا أولوية قصوى، وتعد إتاحة الخدمات الصحية األساسية، السيما 

والمهاجرين،  النازحين  والسكان  لالجئين 
على  قائمة  صحية  لنظم  بالغة  أهمية  ذات 

الحقوق وتحقيق األمن الصحي العالمي. 
أن  للهجرة  الدولية  للمنظمات  وسبق    
ساهمت في نقل مئات المهاجرين من ليبيا 
العودة  برنامج  ضمن  مستضيف،  بلد  إلى 
»الصندوق  من  بدعم  تم  الذي  الطوعية، 
االستئماني للطوارئ« التابع لالتحاد األوروبي 
الطيران  رحالت  وقف  بعد  لكن  ألفريقيا. 
وهو  البرنامج.  هذا  تعطل  العالم  دول  بين 
أوضاع  مع  خاصة  المخاوف  من  يزيد  ما 

المهاجرين المأساوية. 
غير  مهاجر  آالف   7 نحو  ليبيا  في  ويوجد 

ــبـــهـــات فــــي لــيــبــيــا فــي  ــــدة جـ ــلـــى عــ ــعــــارك عـ ــمــ اشــــتــــدت الــ

طرابلس وذلك على الرغم من خطورة التهديد الذي 

يمثله اســتــمــرار الــقــتــال على الــجــهــود الــمــبــذولــة لوقف 

انــتــشــار وبـــاء فــيــروس كـــورونـــا. وتــجــدد الــقــتــال العنيف 

هـــذا األســـبـــوع بــعــد هــــدوء نــســبــي فــي األســابــيــع األخــيــرة 

للنظام  للسماح  بالتهدئة  دولــيــة  لمطالبات  تحد  فــي 

باالستعداد  بالفعل  باألعباء  المثقل  الليبي  الصحي 

ألي انتشار للفيروس. 
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نظامي يحتجزون في مراكز لإليواء في مدن 
وجود  إلى  باإلضافة  طرابلس،  بالعاصمة 
وسط  يعيشون  طلقاء  ألف   700 من  أكثر 
الليبيين، وفقًا للعقيد المبروك عبد الحفيظ، 
الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  رئيس 
جمعيات  وتقول  األوسط«.  »الشرق  لصحيفة 
في  المهاجرين  »غالبية  إن  كثيرة  حقوقية 
إنسانية  أوضاعًا  يعانون  اإليواء  مراكز 
المراكز  افتقاد هذه  وصحية سيئة، في ظل 
عن  فضاًل  والتطهير،  النظافة  وسائل  إلى 

نقص حاد في الغذاء«. 
البريطانية  »الغارديان«  صحيفة  والقت 
الضوء على الحالة المأساوية للمهاجرين في 
ليبيا بعد أن تقطعت بهم السبل ولم يجدوا 
تعليق  بسبب  المساعدات  لهم  يوفر  من 
عدد من المنظمات أنشطتها في ليبيا وهو 
تخوفهم  عن  للتعبير  منهم  كثير  دعا  ما 
العالم.  في  كورونا  فيروس  انتشار  من 
السامية  المفوضية  أن  الصحيفة  وأضافت 
الماضي  األسبوع  أعلنت  الالجئين  لشؤون 
أنها ستغلق بعض األنشطة في ليبيا بسبب الظروف الحالية حتى يتم توفير لوازم الحماية 

الشخصية لموظفيها. 
مواطنهم  إلى  المهاجرين  إلعادة  المخصصة  الرحالت  إيقاف  فيه  تم  وقت  في  ذلك  يأتي 
بسبب انتشار الوباء. وقد عّبر العديد من المهاجرين للغارديان عن خوفهم من هذا المرض 
أن يجدوا وسيلة  منازلهم دون  بقيوا محاصرين في  أنهم  مبينين  ليبيا  إلى  في حال دخوله 
للحصول على لقمة عيشهم. وضع مأساوي مع خطر وباء جعل المهاجرين محاصرين دون 
أن يجدوا التفاتة من أحد وعلى الرغم من عدم وصول الفيروس إلى ليبيا إال أن مصير هؤالء 
بسرعة  العالم  في  انتشر  الذي  الوباء  هذا  على  القضاء  يتم  حتى  مجهوال  يبقى  الالجئين 

كبيرة. 

انقسامات وصراعات
الفرقاء  بين  المتواصلة  والصراعات  السياسية  االنقسامات  وقع  على  تعيش  ليبيا  مازالت 
والتي تغذيها التخالت الخارجية ووخاصة التركية الساعية الى استمرار مسلسل الفوضى في 
البالد خدمة ألجنداتها ومخطاتها الرامية الى نهب ثروات البلد النفطي ووتحويله الى بوابة 

لمد نفوذ أنقرة في المنطقة بصفة عامة. 
في  جبهات  عدة  على  المعارك  واشتدت 
من  الرغم  على  وذلك  طرابلس  في  ليبيا 
استمرار  يمثله  الذي  التهديد  خطورة 
انتشار  لوقف  المبذولة  الجهود  على  القتال 
العنيف  القتال  وتجدد  كورونا.  فيروس  وباء 
هذا األسبوع بعد هدوء نسبي في األسابيع 
بالتهدئة  دولية  لمطالبات  تحد  في  األخيرة 
المثقل  الليبي  الصحي  للنظام  للسماح 
انتشار  ألي  باالستعداد  بالفعل  باألعباء 

للفيروس. 
األعضاء  والدول  األوروبي  االتحاد  وأعرب 
عن أسفه لتصاعد القتال في ليبيا على الرغم 
إنسانية  هدنة  إلى  الدولية  الدعوات  من 
للمساعدة في احتواء جائحة فيروس كورونا 

يشير الكثيرون الى أن المليشيات الموالية لتيار االسالم 

ــــاع  الــســيــاســي وبـــدعـــم مـــن تــركــيــا تــســعــى الســتــغــالل األوضـ

الراهنة لتحقيق انتصارات ميدانية عجزت عن تحقيقها 

ــــالم  ــيـــار االسـ ــــالل االشــــهــــر الـــمـــاضـــيـــة. وتــــدفــــع قــــيــــادات تـ خـ

السياسي إلى سيناريو تصعيد الصراع في هذا التوقيت، 

الــذي دعا  الــصــادق الغرياني  المفتي المعزول  كما حــال 

الليبيين فــي الــغــرب إلــى عــدم االهــتــمــام بــكــورونــا، وتوجيه 

كـــل دعــمــهــم لــلــجــبــهــة الــعــســكــريــة فـــي مـــواجـــهـــة الــجــيــش 

الوطني الليبي. 
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للشئون  األعلى  الممثل  وقال  البالد.  في 
الخارجية والسياسة األمنية باالتحاد األوروبي 
االتحاد  إن  له  بيان  في  بوريل  جوسيب 
األوروبي والدول األعضاء يأسفون لتصاعد 
الدعوات  من  الرغم  على  ليبيا  في  القتال 
في  للمساعدة  إنسانية  هدنة  إلى  الدولية 

احتواء جائحة فيروس كورونا في البالد. 
الصعبة  الظروف  »إن  بوريل  وأضاف 
الناجمة عن وباء فيروس كورونا تجعل الحاجة 
إلى وقف القتال في طرابلس وفي جميع أنحاء 
ندين  »نحن  مضيفا  إلحاًحا«  أكثر  البالد 
المدنيين«.  السكان  على  هجوم  أي  بشدة 
المعنية  الليبية  األطراف  جميع  »نحث  وتابع 
في  واالنخراط  الفور  على  القتال  وقف  على 
أن  وينبغي  لألزمة  سياسي  حل  إلى  التوصل 
وقف  اتفاق  بمشروع  الطرفين  قيادة  تلتزم 
العسكرية  اللجنة  وضعته  الذي  النار  إطالق 
جنيف  محادثات  في   )»5  +  5«( المشتركة 
التي تيسرها بعثة األمم المتحدة للدعم في 

ليبيا، حتى يتسنى نشر جميع األصول المتاحة كأولوية الحتواء أزمة فيروس كورونا«. 
حظر  ودعم  احترام  إلى  أخرى  مرة  المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  »جميع  بوريل  ودعا 
واالمتناع  ليبيا،  إلى  األجانب  المقاتلين  تدفق  ووقف  المتحدة،  األمم  تفرضه  الذي  األسلحة 
عن األعمال التي تزعزع االستقرار والتي يمكن أن تزيد من تدهور الوضع الهش أصال في 
البالد«. مشيرا الى أنه »يتعين على جميع األطراف الليبية االنخراط بشكل بناء في المحادثات 
بين األطراف الليبية التي تيسرها األمم المتحدة من أجل االتفاق على تنفيذ تدابير اقتصادية 

ومالية عاجلة«. 
وكانت األمم المتحدة باإلضافة إلى دول غربية وعربية دعت األسبوع الماضي طرفي النزاع 
وأبدى  المستجد.  كورونا  وباء  خطر  لمواجهة  القتالية  لألعمال  الفوري  الوقف  إلى  ليبيا  في 
أصحاب المبادرة أملهم في أن تؤدي هذه الهدنة اإلنسانية إلى اتفاق قيادات كال الطرفين 
النار، الذي يّسرته األمم المتحدة في 32 فبراير )شباط(  الليبيين على مشروع وقف إطالق 
الليبية  المشتركة  العسكرية  اللجنة  إطار  في  جنيف  في  إليه  التوصل  تم  والذي  الماضي، 

»5+5«، والعودة إلى الحوار السياسي. 
ورحب الجيش الليبي بالدعوة الصادرة بخصوص وقف القتال ألغراض إنسانية لالستجابة 
لوباء كورونا. والحقا، أعلنت حكومة الوفاق في طرابلس حظرا جزئيا للتجوال بسبب كورونا. 
ورحب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بالردود اإليجابية من األطراف 
الليبية، على دعوات بوقف إنساني للقتال للسماح للسلطات باالستجابة لتحدي الصحة العامة 

الذي يشكله تفشي فيروس كورونا. 
وبالرغم من ذلك، فان وقف اطالق النار لم 
جديد  من  الخروقات  عادت  حيث  يتواصل، 
هجوما  شنت  التي  المليشيات،  طرف  من 
العسكرية هدف  الوطية  مفاجئا على قاعدة 
الجيش  ضد  المعارك  في  تقدم  تحقيق 
تحقيقه  في  فشلت  أن  بعد  الليبي  الوطني 
غرفة  آمر  وكشف  الماضية.  األشهر  طوال 
الوفاق  لقوات  التابعة  المشتركة  العمليات 
»عاصفة  عملية  انطالق  عن  الجويلي،  أسامة 
الوطية  قاعدة  على  للسيطرة  السالم« 

الجوية. 
الرئاسي  المجلس  رئيس  واعترف 

يزيد انتشار وباء كورونا المستجد )كوفيد -19( في ليبيا، 

من تنامي حالة اإلحباط من واقــٍع صــراع ال يكاد يدنو من 

السالم خطوة، حتى يبتعد عنه خطوات أخرى، برغم مرور 

تسع سنوات من األزمة التي عصفت بالبالد عقب التدخل 

الغربي الذي اغتال األمن واالستقرار وألقى بهذا البلد في 

غياهب الفوضى واالنقسامات. ويأمل الليبيون في توحيد 

الصفوف من أجل اعادة بناء الدولة بما يضمن مواجهة 

التحديات الداخلية والخارجية. 
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باختراق  السراج،  فائز  الوفاق،  لحكومة 
يسمى  ما  تبنى  حيث  اإلنسانية،  الهدنة 
السراج،  وأشاد  السالم«،  »عاصفة  عملية 
المساندة  والقوة  بقواته،  أصدره  بيان  في 
في  واقتدار«  بكفاءة  مهامها  »نفذت  التي 
العملية، وقال إنها »رد اعتبار لضحايا عمليات 
المعتدية، ومن معها  اإلرهابية  الميليشيات 
من مرتزقة إرهابيين، وإننا سنرد بقوة على 
إلى  إشارة  في  علينا.  يقع  عدوان  أي  مصادر 

قوات الجيش الوطني. 
وتمكن  ذريعا  فشال  الهجوم  وفشل 
خسائر  الميليشيات  تكبيد  من  الجيش 
الهجوم  في  شاركوا  مقاتلين  وأسر  فادحة 
غرب  الواقعة  الجوية  القاعدة  على 
الحربي  اإلعالم  شعبة  وقالت  طرابلس. 
الجو  سالح  مقاتالت  إن  للجيش  التابعة 
أفشلت الهجوم الغادر على قاعدة الوطية 
العسكرية »ما كلف العدو خسائر كبيرة في 
العتاد واألرواح«. كما أعلنت عن أن الجيش 
»أسر 7 مسلحين من المرتزقة وغنم عددا 

من اآلليات العسكرية المحملة باألسلحة والذخائر. 
واستطاعت  الهجوم  أن عكس  بعد  كبيرة  تقدمات  تحقيق  الليبي من  الجيش  كما تمكن 
الجيش الليبي فرض معادلة عسكرية جديدة قد تساهم في تغيير موازين القوى خاصة مع 
اقتراب الجيش الليبي من إحكام سيطرته على ُمجمل الحدود البرية الليبية مع تونس التي 
اإلرهابية  والتنظيمات  للميليشيات  تخضع  التي  طرابلس  للعاصمة  الرئيسي  الشريان  تعد 

الموالية لحكومة الوفاق. 
وبالرغم من تبني السلطات في شرق وغرب ليبيا الجراءات احترازية تحسبا النتشار فيروس 
كورونا، فان التصعيد المتواصل والهجمات المتكررة تنذر بخطر كبير يتهدد البالد خاصة 
االنقسامات  استمرار  أن  الى  مراقبون  ويشير  الصحي.  القطاع  في  االمكانيات  ضعف  مع 
ثمنا  ليبيا  يكلف  قد  ما  وهو  الفيروس  خطر  الحتواء  الجهود  تشتيت  شأنه  من  والصراعات 
الصعب  التحدي  لمواجهة  ضروريا  بات  الدولة  مؤسسات  توحيد  أن  هؤالء  ويؤكد  باهضا، 

الذي عجزت امامه دول متقدمة لحد اآلن. 

 أزمة الحدود
منذ ظهور »كورونا« في دول الجوار خصوصا تونس والجزائر ومصر، استبقت سلطات ليبيا 
وصول الفيروس واتخّذت إجراءات احترازية، وذلك بإغالق الحدود المشتركة مع عدد من دول 
الجوار الليبى وحظر التجول. ووجهت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تعليماتها بإغالق 
لوباء  للتصدي  االحترازية  اإلجراءات  ضمن  وذلك  لسيطرتها،  الخاضعة  الدولة  حدود  كافة 

كورونا والحد من انتشاره. 
الجنوبية  العسكرية  المناطق  وأعلنت 
دول  مع  الليبية  الحدود  إغالق  عن  ليبيا،  في 
والجزائر  والنيجر  وتشاد  السودان  الجوار 
الي حين  األربعاء ١٨ مارس  ابتداء من هذا 
بموقع  صفحتها  عبر  وحذرت  آخر.  إشعار 
مخالفة  من  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل 
القرار  بهذا  التقيد  الجميع  داعية  القرار، 
تحت  الواقعة  االدارية  المناطق  يشمل  الذي 
الجنوبية  العسكرية  المناطق  مجموع  نطاق 
العسكرية«،  مرزق  »منطقة  التالي  النحو  على 

طرابلس  ومقرها  الليبية  الوطني  الوفاق  حكومة  أعلنت 

يـــوم الــســبــت )14 مــــارس آذار( حــالــة الـــطـــوارئ وأغــلــقــت 

االثنين.  يــوم  من  اعتبارا  والبحرية  الجوية  الموانئ  جميع 

وقال رئيس الوزراء فايز السراج إن الحكومة خصصت 

500 مليون دينار ليبي )360. 54 مليون دوالر( لمكافحة 

المرض إذا وصل إلى ليبيا. 
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»منطقة  العسكرية«،  غات  أوباري  »منطقة 
الكفرة العسكرية«. 

ومن جهتها، أعلنت حكومة الوفاق الوطني 
السبت  يوم  طرابلس  ومقرها  الليبية 
)١4مارس آذار( حالة الطوارئ وأغلقت جميع 
يوم  من  اعتبارا  والبحرية  الجوية  الموانئ 
إن  السراج  فايز  الوزراء  رئيس  وقال  االثنين. 
ليبي  دينار  مليون   500 خصصت  الحكومة 
المرض  لمكافحة  دوالر(  مليون   54.360(
الليبي،  الجيش  وأعلن  ليبيا.   إلى  وصل  إذا 
عسكرية  دوريات  تسيير  مارس،   24 الثالثاء 
تشاد،  مصر،  دول:   4 مع  الحدود  لتمشيط 
دون  الحيلولة  أجل  من  والنيجر،  الجزائر، 
وصول كورونا ومنع تهريب الوقود إلى دول 
مكتب  مدير  الورفلي،  محمود  وقال  الجوار. 
إن  الجنوبية،  العسكرية  بالمناطق  اإلعالم 
الجنوبية  العسكرية  المناطق  )قائد(  آمر 

اللواء بلقاسم األبعج وصل إلى مدينة الكفرة، جنوب شرقي البالد بغية إطالق الدوريات. 
وأضاف، في تصريح لـ«العين اإلخبارية«، أن الدوريات العسكرية تمشط صحراء أوباري، حيث 
تعد نشطة في الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود إلى دول جوار ليبيا، باإلضافة لمنع دخول 
مهاجرين غير شرعيين مصابين بفيروس كورونا المستجد. وأوضح أن الدوريات وصلت إلى 
الحدود كذلك مع الجزائر والنيجر، كما تم مصادرة شاحنات كبيرة وثالث سيارات دفع رباعي 

كانت تستخدم في تهريب الوقود. 
الحدود  لمراقبة  وذلك  للبالد،  الشرقي  الجنوب  في  دوريات عسكرية  تبدأ  أن  المقرر  ومن 
والسيطرة على أي محاوالت لنقل فيروس كورونا إلى داخل ليبيا. وبرغم هذه االجراءات، فال 
ُيعرف يقيًنا ما إذا كان هنالك تسرب من تلك الدول المصابة إلى ليبيا، مع بداية أزمة كورونا 
الجوار  دول  مع  الطويلة  الحدود  مناطق  بعض  على  السيطرة  هشاشة  ظل  في  عدمه،  من 

اإلقليمي، خاصة من جهتي الغرب والجنوب الليبي. 
ومثلت حدود ليبيا غير مضبوطة منذ العام 20١١، خطرا كبيرا على البالد حيث أتاح ضعف 
االمكانيات وغياب المراقبة الحدودية المجال ألسواق السالح والبشر والمخدرات أن تزدهر، 
إلى جانب عمليات االتجار غير المشروع اليومية بالوقود والبضائع، وهو ما ترّتب عنه عواقب 
وخيمة عاينتها ليبيا خالل السنوات الماضية. ويخشى كثيرون من أن يكون فيروس كورونا 
الجيش  يبذلها  التي  الكبيرة  المحاوالت  من  بالرغم  ليبيا  حدود  يتهدد  الذي  األكبر  الخطر 

الليبي لتأمينها. 

مخاطر التدخل التركي
تمثل التدخالت الخارجية خطرا يتهدد ليبيا منذ سنوات، ومع انتشار فيروس كورونا باتت 

الذين  المرتزقة  آالف  الى  متجهة  األنظار 
تدفع بهم تركيا منذ أشهر للقتال الى جانب 
الليبي،  الوطني  الجيش  ضد  الوفاق  حكومة 
أتراك  ومستشارين  جنود  الى  باالضافة 
وهو ما يحمل مخاطر كبيرة الحتمال انتشار 
أن  االعتبار  في  وضعنا  إذا  سيما  ال  كورونا 
تركيا أصبحت إحدى بؤر المرض في منطقة 

الشرق األوسط. 
الدين  فخر  التركي،  الصحة  وزير  وكان 
مارس/آذار   27 الجمعة  يوم  أعلن،  قوجة، 
نتيجة  الوفيات  عدد  ارتفاع  عن   ،2020
 ٩2 إلى  تركيا  في  كورونا  فيروس  اإلصابة 

الــلــواء فــوزي المنصوري: قائد محور عين زارة بالجيش   

الوطني في جنوب طرابلس، إن تفشي الوباء في تركيا لن 

والذخيرة،  بالسالح  المرتزقة  تــزويــد  عــن  تتوقف  يجعلها 

ليبيا.  إلــى  إلــى مواصلة الرحالت الجوية من تركيا  مشيرًا 

ــبــــاريــــة« أن أردوغــــــان  وأضــــــاف فـــي حــديــثــه لــــ«الـــعـــيـــن اإلخــ

يرسل مستشارين عسكريين وجنودًا أتراكًا ربما يكونون 

مصابين بفيروس كورونا المستجد. 
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حالة وعدد المصابين إلى 56٩٨ شخصا، حيث تم تسجيل ١7 وفاة وأكثر من 2000 إصابة 
التركي، رجب طيب أردوغان، المواطنين  الرئيس  الـ24 ساعة األخيرة. وطالب  جديدة خالل 

األتراك، بفرض »الحجر الطوعي« والبقاء في منازلهم. 
السلطات  العاصمة طرابلس نتيجة استمرار  إلى  انتقل  الفيروس  أمنية إن  وقالت مصادر 
»العرب«  صحيفة  وبحسب  الوفاق.  حكومة  لدعم  السوريين  المرتزقة  إرسال  في  التركية 
وسط  كورونا  بفايروس  مصابة  عديدة  حاالت  هناك  إن  ليبية  مصادر  قالت  اللندنية، 
الميليشيات جراء اختالطهم بالمسلحين الذين أرسلهم الرئيس التركي للقتال ضد الجيش 
الليبي في محاور العاصمة طرابلس. وتضيف هذه المصادر أن هناك شكوكا واضحة بشأن 
عملية اإلعالن عن وجود إصابة واحدة في ليبيا خاصة في ظل استمرار إرسال النظام التركي 

لمرتزقته إلى ليبيا مستغال انشغال العالم بمكافحة المرض. 
في  الدائرة  الحرب  بأن  الليبيين  بين  واسع  اعتقاد  هناك  كان  أنه  الصحيفة،  وأضافت 
وصول  تأخير  في  ساهمت  حدودية،  ومعابر  مطارات  إغالق  في  تسببت  والتي  البالد 
الفايروس إلى ليبيا، لكن رحالت المرتزقة القادمة من تركيا قد عززت المخاوف من تفشي 
الفايروس. ويبدو أن هذا األمر هو الذي عجل بوصول الوباء خاصة في ظل تحذيرات من 

مغبة االستمرار في إرسال المرتزقة من تركيا إلى طرابلس. 
محور  قائد  المنصوري  فوزي  اللواء  وقال 
جنوب  في  الوطني  بالجيش  زارة  عين 
لن  تركيا  في  الوباء  تفشي  إن  طرابلس، 
يجعلها تتوقف عن تزويد المرتزقة بالسالح 
الرحالت  مواصلة  إلى  مشيراً  والذخيرة، 
في  وأضاف  ليبيا.  إلى  تركيا  من  الجوية 
أردوغان  أن  اإلخبارية«  لـ«العين  حديثه 
أتراكًا  يرسل مستشارين عسكريين وجنوداً 
كورونا  بفيروس  مصابين  يكونون  ربما 

المستجد. 
الجيش  باسم  المتحدث  أكد  جانبه،  من 
تركيا  أن  المسماري  أحمد  اللواء  الليبي 
المتعلق  اإلنساني  الموقف  استغلتا  والوفاق 
العالقين  الليبيين  المواطنين  بإعادة 
اإلرهابيين  المرتزقة  لنقل  تركيا،  بمطارات 
من المطارات التركية على ذات الرحالت المتجهة إلى مطار مصراتة. وأوضح المسماري، في 
إلى ميناء  التركية  الموانئ  العسكرية من  إرسال األسلحة والمعدات  أن  تصريحات صحفية، 
السوريين  المرتزقة  نقل  أن  إلى  المسماري  وأشار  اآلن.  حتى  مستمر  ومصراتة  طرابلس 

واألتراك حاليًا إلى طربلس قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا بطرابلس وغرب البالد. 
تركيا  من  وبدعم  السياسي  االسالم  لتيار  الموالية  المليشيات  أن  الى  الكثيرون  ويشير 
خالل  تحقيقها  عن  عجزت  ميدانية  انتصارات  لتحقيق  الراهنة  األوضاع  الستغالل  تسعى 
االشهر الماضية. وتدفع قيادات تيار االسالم السياسي إلى سيناريو تصعيد الصراع في هذا 
التوقيت، كما حال المفتي المعزول الصادق الغرياني الذي دعا الليبيين في الغرب إلى عدم 
االهتمام بكورونا، وتوجيه كل دعمهم للجبهة العسكرية في مواجهة الجيش الوطني الليبي.  
الجيش  يشترط  وبينما  لالنهيار،  وقابلة  هشة  تبقى  ليبيا  في  الهدنة  أن  مراقبون  ويؤكد 
وتصفية  التركي،  السالح  إمدادات  ووقف  التركية،  والقوات  المرتزقة  إخراج  الليبي  الوطني 
الجماعات اإلرهابية من غرب ليبيا، كي يتم تفعيل ذلك وقف اطالق النار الدائم؛ تطالب حكومة 
أبريل  الرابع من  ما قبل خطوط بدء معركة طرابلس في  إلى  الليبي  الجيش  بعودة  الوفاق 

 .20١٩
يزيد انتشار وباء كورونا المستجد )كوفيد -١٩( في ليبيا، من تنامي حالة اإلحباط من واقٍع 
صراع ال يكاد يدنو من السالم خطوة، حتى يبتعد عنه خطوات أخرى، برغم مرور تسع سنوات 
من األزمة التي عصفت بالبالد عقب التدخل الغربي الذي اغتال األمن واالستقرار وألقى بهذا 
البلد في غياهب الفوضى واالنقسامات. ويأمل الليبيون في توحيد الصفوف من أجل اعادة 

بناء الدولة بما يضمن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. 

ــــي الـــجـــنـــوب  ــبــــدأ دوريــــــــــات عـــســـكـــريـــة فـ ــمــــقــــرر أن تــ ــــن الــ مـ

على  والسيطرة  الــحــدود  لمراقبة  وذلــك  للبالد،  الشرقي 

أي محاوالت لنقل فيروس كورونا إلى داخل ليبيا. وبرغم 

هذه االجراءات، فال ُيعرف يقيًنا ما إذا كان هنالك تسرب 

من تلك الــدول المصابة إلــى ليبيا، مع بداية أزمــة كورونا 

من عدمه، في ظل هشاشة السيطرة على بعض مناطق 

الـــحـــدود الــطــويــلــة مــع دول الـــجـــوار اإلقــلــيــمــي، خــاصــة من 

جهتي الغرب والجنوب الليبي.
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كيف سيعيد فيروس 
كورونا تشكيل النظام 

العالمي؟
الجديد،  العالم، أصبحت جائحة فيروس كورونا  الناس حول  الماليين من  مع عزل مئات 
أمام مسائل الصحة والسالمة، فإن  ثانوية  الجيوسياسية  آثارها  اعتبار  حدًثا عالمًيا. ومع 
األمر  يتعلق  عندما  خاصة  جذرية،  نتائج  أنها  الطويل،  المدى  على  تثبت،  قد  اآلثار  هذه 
بالموقف العالمي للواليات المتحدة. في عام ١٩56، كشف التدخل الفاشل في السويس عن 
اندحار القوة البريطانية وميز نهاية عهد المملكة المتحدة كقوة عالمية. أما اليوم، فيجب 
على صانعي السياسة األمريكية أن يدركوا أنه إذا لم ترق الواليات المتحدة لمواجهة اللحظة، 

فإن جائحة الفيروسات التاجية يمكن أن تمثل »لحظة السويس« أخرى.

ترجمة أحمد نظيف
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لقد أصبح من الواضح للجميع، باستثناء بعض الحزبين المتعصبين، أن واشنطن أساءت 
البيت األبيض  ردت فعلها األولى في مواجهة الوباء. إن أخطاء المؤسسات الرئيسية، من 
و وزارة األمن الداخلي إلى مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )CDC( ، قوضت الثقة 
في قدرة وكفاءة الحوكمة األمريكية. البيانات العامة التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، 
سواء كانت عناوين المكتب البيضاوي أو تغريدات الصباح الباكر، عملت إلى حد كبير على 
بث االرتباك ونشر الشكوك. وأثبت كل من القطاعين العام والخاص أنهما غير مستعدين 
إلنتاج وتوزيع األدوات الالزمة لالختبار واالستجابة والوقاية. أما على الصعيد الدولي، فقد 
أدى الوباء إلى تضخيم غرائز ترامب ليسير في طريق بمفرده وكشف كيف أن واشنطن غير 

مستعدة لقيادة أي استجابة عالمية.
الماضية  السبعة  العقود  مدى  على  عالمي  كقائد  المتحدة  الواليات  مكانة  بناء  يتم  لم 
فقط على الثروة والسلطة ولكن أيًضا، وعلى نفس القدر من األهمية، على الشرعية التي 
والقدرة  العالمية  العامة  المنافع  وتوفير  المتحدة،  للواليات  المحلية  الحوكمة  من  تتدفق 
جاءت  التاجي  الفيروس  وجائحة  لألزمات.  عالمية  استجابة  وتنسيق  لحشد  واالستعداد 
للقيادة األمريكية. لكن حتى اآلن، تواصل واشنطن فشلها  الثالثة  العناصر  اليوم  لتختبر 

في االختبار.
واشنطن،  فيه  تتعثر  الذي  الوقت  ففي 
لالستفادة  وببراعة  بسرعة  بكين  تتحرك 
من االنفتاح الذي خلقته األخطاء األمريكية، 
كزعيم  نفسها  لوضع  الفراغ  يمأل  مما 
تعمل  وهي  للوباء.  االستجابة  في  عالمي 
وتقديم  الخاص،  لنظامها  الترويج  على 
وحتى  األخرى،  للبلدان  المادية  المساعدة 
الصعب  من  األخرى.  الحكومات  تنظيم 
المبالغة في الخطى الهائلة لتحرك الصين. 
بعد كل شءي، كانت أخطاء بكين الخاصة - 

البيانات العامة التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، 

ســــواء كــانــت عــنــاويــن الــمــكــتــب الــبــيــضــاوي أو تــغــريــدات 

الصباح الــبــاكــر، عملت إلــى حــد كبير على بــث االرتــبــاك 

ــبــــت كــــل مــــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الـــعـــام  ونـــشـــر الــــشــــكــــوك. وأثــ

والــخــاص أنهما غير مستعدين إلنــتــاج وتــوزيــع األدوات 

الالزمة لالختبار واالستجابة والوقاية.
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وخاصة جهودها في البداية للتغطية على شدة وانتشار الفيروس - هي التي ساعدت في 
خلق األزمة التي أصابت معظم العالم اآلن. ومع ذلك، تدرك بكين أنه إذا كان ُينظر إليها 
على أنها رائدة، وُينظر إلى واشنطن على أنها غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك، فإن 
هذا التصور يمكن أن يغير بشكل أساسي موقف الواليات المتحدة في السياسة العالمية 

ومسابقة القيادة في القرن الحادي والعشرين.
إليه  التاجي الجديد مباشرة، والذي يسبب المرض المشار  الفيروس  في أعقاب تفشي 
الصينيين بظاللها على مكانة بالدهم  الزعماء  أخطاء  ألقت   ،  COVID -19 باسم  اآلن 
لكن  ووهان،  مدينة  في   20١٩ نوفمبر  في  مرة  ألول  الفيروس  اكتشاف  تم  العالمية. 
المسؤولين لم يكشفوا عنه أليام، بل وعاقبوا األطباء الذين أبلغوا عنه ألول مرة، وبددوا 
وقًتا ثميًنا وتأخروا لمدة خمسة أسابيع على األقل في أخذ التدابير التي من شأنها توعية 
الجمهور، ووقف السفر، والقيام باالختبارات على نطاق واسع. وحتى مع ظهور النطاق الكامل 
مكافحة  مراكز  من  المساعدة  وتتجنب  بإحكام،  المعلومات  في  تتحكم  بكين  فإن  لألزمة، 

األمراض والوقاية منها.
الفيروس  بأن  المراقبين  بعض  تكهن  وفيفري،  جانفي  شهري  خالل  األزمة  تفاقم  مع 
التاجي قد يقوض حتى قيادة الحزب الشيوعي الصيني. كانت تسمى »تشيرنوبيل« الصين. 
تم تشبيه دكتور Li Wenliang - المخبر الشاب الذي أسكتته الحكومة والذي استسلم 
الحًقا لمضاعفات -COVID 19 - بـ»رجل 
ومع   .Tiananmenميدان في  الدبابة« 
الصين  أعلنت  مارس،  أوائل  وفي  ذلك، 
والجزر  المد  الفضل في وقف  يعود  النصر. 
السفر،  ووقف  الجماعية،  المحاجر  إلى 
واإلغالق الكامل لمعظم الحياة اليومية على 
اإلحصائيات  أفادت  فقد  الوطني.  الصعيد 
اليومية  الجديدة  الحاالت  أن  الرسمية، 
الفردية  األرقام  خانة  إلى  انخفضت  قد 

ــــي الـــخـــطـــى الـــهـــائـــلـــة لــتــحــرك  ــبـــالـــغـــة فـ ــــن الـــصـــعـــب الـــمـ مـ

الــصــيــن. بــعــد كـــل شــــء، كــانــت أخـــطـــاء بــكــيــن الــخــاصــة - 

وخاصة جهودها في البداية للتغطية على شدة وانتشار 

الفيروس - هي التي ساعدت في خلق األزمة التي أصابت 

معظم العالم اآلن. 
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في منتصف مارس من مئات في أوائل فيفري. في مفاجأة لمعظم المراقبين، بدأ الزعيم 
الصيني شي جين بينغ - الذي كان هادًئا بشكل غير معهود في األسابيع األولى - بوضع 

نفسه بشكل صريح في مركز المنتصر، ليقوم شخصيا بزيارة ووهان.
من  الرغم  )وعلى  طبيعتها  إلى  بعد  تعد  لم  الصين  في  الحياة  أن  من  الرغم  على 
التساؤالت المستمرة حول دقة اإلحصاءات الصينية(، فإن بكين تعمل على تحويل عالمات 
النجاح المبكرة هذه إلى رواية أكبر للبث نحو بقية العالم - رواية تجعل الصين هي الالعب 
األساسي في انتعاش عالمي قادم بينما تتخلص من سوء إدارتها السابقة لألزمة.  جزء هام 
من هذه الرواية هو النجاح المفترض لبكين في محاربة الفيروس. يشهد تدفق مستمر 
على  اللغات،  من  متنوعة  بمجموعة  العامة،  والنشرات  والتغريدات  الدعائية  المقاالت  من 
إنجازات الصين ويسلط الضوء على فعالية نموذج الحكم المحلي. وأعلن المتحدث باسم 
وزارة الخارجية تشاو ليجيان أن »قوة الصين وكفاءتها وسرعتها في هذه المعركة حظيت 
بتقدير واسع النطاق«. وأضاف أن الصين وضعت »معياراً جديداً للجهود العالمية لمكافحة 
الوباء«. كما فرضت السلطات المركزية رقابة وانضباًطا إعالمًيا صارًما على أجهزة الدولة 

للتخلص من الروايات المتناقضة.
الفيروس  لمحاربة  المبذولة  الجهود  مع  الضمني  التناقض  يساعدها  الرسائل  هذه 
في الغرب، وخاصة في الواليات المتحدة. فقد فشلت واشنطن في إنتاج أعداد كافية من 
مجموعات االختبار، مما يعني أن الواليات المتحدة قد اختبرت عدًدا قليًلا نسبًيا من األفراد، 
كما ساهمت سياسة ترامب في تفكيك اإلدارة المستمر للبنية التحتية لالستجابة للوباء لدى 
الحكومة األمريكية. اغتنمت بكين فرصة السردية التي وفرتها الفوضى األمريكية ووسائل 

إعالم الدولة والدبلوماسيون بشكل منتظم 
الجهود  بتفوق  العالمي  الجمهور  لتذكير 
وعدم  »الالمسوؤلية  وانتقاد  الصينية 
في  السياسية  النخبة  يسمى  »ما  لـ  الكفاءة« 
واشنطن« كدولة  على حد تعبير وكالة أنباء 

»رون شينخوا« في افتتاحية لها.
ووسائل  الصينيين  المسؤولين  أن  حتى 
الفيروس  أن  الحكومية أصروا على  اإلعالم 
التاجي لم يخرج في الواقع من الصين - على 
الرغم من األدلة الدامغة على عكس ذلك - 
الوباء  على  الصيني  اللوم  تخفيف  أجل  من 
العالمي. تتضمن هذه الجهود عناصر من 

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــيــاة فـــي الــصــيــن لـــم تــعــد بــعــد إلــى 

طبيعتها )وعــلــى الــرغــم مــن الــتــســاؤالت الــمــســتــمــرة حــول 

دقة اإلحصاءات الصينية(، فإن بكين تعمل على تحويل 

عــالمــات الــنــجــاح المبكرة هــذه إلــى روايـــة أكــبــر للبث نحو 

بقية العالم - رواية تجعل الصين هي الالعب األساسي 

في انتعاش عالمي قــادم بينما تتخلص من ســوء إدارتها 

السابقة لألزمة.
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مع  الروسية،  الطريقة  على  تضليل  حملة 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  تصريحات 
دبلوماسيين  عشرة  من  وأكثر  الصينية 
تتهم  المصدر  سيئة  مقاالت  يشاركون 
التاجي  الفيروس  بنشر  األمريكي  الجيش 
جانب  إلى  اإلجراءات،  هذه  ووهان.  في 
قامت  الذي  المسبوق  غير  الجماعي  الطرد 
صحف  ثالث  من  للصحافيين  الصين  به 
الصين  بادعاءات  أضرت  رائدة،  أمريكية 

للقيادة.

الصين تجعل العالم يأخذ
السلع  توفير  أن  الصيني  الزعيم  يدرك 
العالم يمكن أن يصقل أوراق اعتماد  لبقية 
قيادة القوة الصاعدة. لقد أمضى السنوات 
السياسة  جهاز  دفع  في  الماضية  العديدة 
بجدية  التفكير  إلى  الصيني  الخارجية 
»الحوكمة  إلى  اإلصالحات  قيادة  في  أكبر 
فرصة  التاجي  الفيروس  ويوفر  العالمية«، 
لوضع هذه النظرية موضع التنفيذ. لنأخذ 
المادية - بما في  التي تحظى بشعبية متزايدة للمساعدة  العروض الصينية  في االعتبار 
ذلك األقنعة، وأجهزة التنفس، والعقاقير، واألدوية. في بداية األزمة، اشترت الصين وأنتجت 
)وتلقت كمساعدة( كميات هائلة من هذه السلع. وهي اآلن في وضع يمكنها من مساعدة 

لآلخرين.
عندما لم تستجب أي دولة أوروبية لنداء إيطاليا العاجل بشأن المعدات الطبية ومعدات 
الحماية، التزمت الصين علًنا بإرسال ١000 جهاز تنفس، ومليوني قناع، و١00,000 جهاز 
طبية  فرًقا  الصين  أرسلت  كما  اختبار.  مجموعة  و50,000  واقية،  بدلة  و20,000  تنفس، 
و250 ألف قناع إليران وأرسلت إمدادات إلى صربيا، التي وصف رئيسها التضامن األوروبي 
بأنه »حكاية خرافية« وأعلن أن »الدولة الوحيدة التي يمكنها مساعدتنا هي الصين«. تعهد 
جاك ما مؤسس شركة علي بابا بإرسال كميات كبيرة من مجموعات االختبار واألقنعة إلى 
دول  من  لكل  قناع  و١00,000  اختبار  مجموعة   20,000 إلى  باإلضافة  المتحدة،  الواليات 

أفريقيا البالغ عددها 54 دولة.
الكثير  أن  مفادها  بسيطة  حقيقة  خالل  من  المادية  المساعدة  في  بكين  ميزة  تتعزز 
بالفعل  كانت  الصين.  في  انتاجه  يتم  التاجي  الفيروس  لمكافحة  العالم  عليه  يعتمد  مما 
المنتج الرئيسي لألقنعة الجراحية. اآلن، من خالل التعبئة الصناعية الشبيهة بوقت الحرب، 
تنتج  للعالم.  توفيرها  على  القدرة  منحها  مما  أضعاف،  عشرة  من  أكثر  األقنعة  إنتاج  عزز 
الصين أيًضا ما يقرب من نصف أجهزة التنفس ٩5 الحاسمة لحماية العاملين الصحيين 
على  الصين  في  األجنبية  المصانع  )أجبرت 
الحكومة(،  إلى  بيعها مباشرة  تصنيعها ثم 
الخارجية  للسياسة  أخرى  أداة  يمنحها  مما 
الوقت نفسه،  في شكل معدات طبية. وفي 
في  حاسمة  الحيوية  المضادات  تعتبر 
معالجة االلتهابات الثانوية الناشئة من 19 
العظمى  الغالبية  الصين  وتنتج   ،CIVID
الالزمة  الفعالة  الصيدالنية  المكونات  من 

لصنعها.
الواليات  تفتقر  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
المتحدة إلى القدرة على تلبية العديد من 
المساعدة  تقديم  عن  ناهيك  احتياجاتها، 

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية  مع تصريحات 

وأكـــثـــر مـــن عــشــرة دبــلــومــاســيــيــن يــشــاركــون مـــقـــاالت سيئة 

التاجي  الفيروس  بنشر  األمريكي  الجيش  تتهم  المصدر 

في ووهــان. هذه اإلجـــراءات، إلى جانب الطرد الجماعي 

غــيــر الــمــســبــوق الــــذي قــامــت بــه الــصــيــن للصحافيين من 

ثـــالث صــحــف أمــريــكــيــة رائــــدة، أضـــرت بـــادعـــاءات الصين 

للقيادة.
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في مناطق األزمات في أماكن أخرى. الصورة قاتمة. ُيعتقد أن المخزون الوطني االستراتيجي 
بالمائة  واحد  على  يحتوي  الحرجة،  الطبية  اإلمدادات  من  البالد  احتياطي  وهو  األمريكي، 
فقط من األقنعة وأجهزة التنفس وربما عشرة بالمائة من أجهزة التهوية الالزمة للتعامل 
مع الوباء. ويتعين تعويض الباقي من الواردات من الصين أو زيادة التصنيع المحلي بسرعة. 
وبالمثل، فإن حصة الصين في سوق المضادات الحيوية في الواليات المتحدة تزيد عن 5٩ 
الرغم من أن واشنطن عرضت  المئة، وال يمكن تصنيع معظم المكونات محلًيا. على  في 
القيام بذلك  أنها أصبحت أقل قدرة على  المساعدة للصين وغيرها في بداية األزمة، إال 
التحديد  المقابل، تقدم بكين المساعدة على وجه  الخاصة؛ في  اآلن، مع نمو احتياجاتها 

عندما تكون الحاجة العالمية أكبر.
أزمة  خالل  المادية.  بالسلع  فقط  تتعلق  ال  لألزمات  االستجابة  فإن  ذلك،  ومع 
لمواجهة  الدول  عشرات  من  تحالًفا  وقادت  المتحدة  الواليات  جمعت  إيبوال-١5-20١4، 
مشابًها  قيادًيا  جهًدا  اآلن  حتى  ترامب  إدارة  تجنبت  المرض.  انتشار 
غير  كان  الحلفاء  مع  التنسيق  حتى  التاجي.  الفيروس  على  للرد 
تعط  لم  المثال،  سبيل  على  واشنطن،  أن  ويبدو  موجود. 
قبل فرض حظر  إشعار مسبق  أي  األوروبيين  حلفائها 

على السفر من أوروبا.
وعلى النقيض من ذلك، قامت الصين بحملة 
دبلوماسية قوية لعقد عشرات البلدان ومئات 
المسؤولين، بشكل عام عن طريق التداول 
الوباء  حول  المعلومات  لتبادل  بالفيديو، 
الصين  تجربة  من  المستفادة  والدروس 
الخاصة في مكافحة المرض. مثل الكثير 
جهود  تتم  الصين،  دبلوماسية  من 
المستوى  على  كبير  حد  إلى  الدعوة 
اإلقليمي أو من خالل الهيئات اإلقليمية. 
وسط  دول  مع  مكالمات  تشمل  وهي 
 ،»١7  +  ١« آلية  خالل  من  أوروبا  وشرق 
للتعاون،  شنغهاي  منظمة  أمانة  ومع 
الهادئ،  المحيط  جزر  في  دول  عشر  ومع 
وأوروبا  إفريقيا  عبر  أخرى  مجموعات  ومع 
هذه  مثل  لنشر  بجد  الصين  وتعمل  وآسيا. 
المبادرات. عمليا كل قصة على الصفحة األولى 
من أجهزتها الدعائية التي تواجه األجانب، تعلن 
في  البلدان  مختلف  لمساعدة  الصين  جهود  عن 

السلع والمعلومات مع التأكيد على تفوق نهج بكين.

القيادة كيفية 
مواجهة  في   - العالمية  القيادة  إلى  سعيها  في  للصين  الرئيسي  الدافع  إن 
للسياسة  الداخلي  والتركيز  المتصور  القصور  هي   - أوسع  نطاق  وعلى  التاجي  الفيروس 
األمريكية. وبالتالي، فإن النجاح النهائي لمسعى الصين سيعتمد بقدر كبير على ما يحدث 
في واشنطن كما يعتمد على ما يحدث في بكين. في األزمة الحالية، ما زالت واشنطن قادرة 
على تغيير مسارها إذا أثبتت أنها قادرة على القيام بما هو متوقع من القائد: إدارة المشكلة 

في الداخل، وتوفير المنافع العامة العالمية، وتنسيق االستجابة العالمية.
أول هذه المهام - وقف انتشار المرض وحماية السكان الضعفاء في الواليات المتحدة 
السياسية.  الجغرافيا  من  بداًل  المحلي  بالحكم  كبير  حد  إلى  وتتعلق  إلحاًحا  األكثر  هي   -
آثار جيوسياسية، وليس فقط بقدر ما  التي ستتبعها واشنطن سيكون لها  لكن الطريقة 
تعيد الثقة في رد فعل الواليات المتحدة أو ال تعيدها. على سبيل المثال، إذا كانت الحكومة 
التنفس  وأجهزة  لألقنعة  المحلي  اإلنتاج  في  التوسع  الفور  على  وتدعم  تدعم  الفيدرالية 
الوباء في زمن الحرب - فمن  التهوية - وهو استجابة تالئم إلحاح هذا  الصناعي وأجهزة 
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شأنه أن ينقذ حياة األمريكيين ويساعد اآلخرين في جميع أنحاء العالم عن طريق الحد من 
ندرة اإلمدادات العالمية.

الملحة  المادية  المتطلبات  تلبية  على  حالًيا  قادرة  غير  المتحدة  الواليات  أن  حين  في 
أن  يمكن  الحيوية  والتكنولوجيا  الحياة  علوم  في  المستمرة  العالمية  ميزتها  فإن  للوباء، 
تكون مفيدة في إيجاد حل حقيقي لألزمة: اللقاح. يمكن للحكومة األمريكية المساعدة من 
خالل توفير حوافز للمختبرات والشركات األمريكية إلجراء »مشروع مانهاتن« الطبي البتكار 
التجارب السريرية وإنتاج لقاح جماعي. ألن هذه الجهود مكلفة  لقاح واختباره بسرعة في 
وتتطلب استثمارات عالية بشكل هائل، يمكن للتمويل الحكومي السخي والمكافآت من أجل 
إدارة  من سوء  الرغم  على  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر  فرًقا.  أن يحدث  الناجحة  اللقاحات  إنتاج 
والدينية،  الربحية  غير  والمنظمات  المحلية،  والحكومات  الواليات  حكومات  فإن  واشنطن، 
اذ  إجراء.  اتخاذ  قبل  عملها  لتوحيد  الفدرالية  الحكومة  تنتظر  ال  والشركات  والجامعات، 
 - اللقاح  نحو  بالفعل  تقدًما  المتحدة  الواليات  تمولهم  الذين  والباحثون  الشركات  تحرز 
الوقت قبل أن يصبح جاهًزا  أنه في أفضل سيناريو، سيكون هناك بعض  الرغم من  على 
لالستخدام على نطاق واسع. ولكن حتى مع تركيزها على الجهود في الداخل، ال تستطيع 
القوية  واشنطن ببساطة تجاهل الحاجة إلى استجابة عالمية منسقة. يمكن فقط للقيادة 

المتعلقة  العالمية  التنسيق  مشاكل  حل 
وتدفق  المعلومات  وتبادل  السفر  بقيود 
في  المتحدة  الواليات  نجحت  لقد  السلع. 
أن  وعليها  لعقود،  القيادة  هذه  مثل  توفير 

تفعل ذلك مرة أخرى.
التعاون  أيًضا  القيادة  تلك  وستتطلب 
أن تستهلكها  بداًل من  الصين،  الفعال مع 
بشكل  استجاب  من  حول  السرديات  حرب 
خالل  من  الكثير  كسب  يتم  ال  أفضل. 
التأكيد مراًرا وتكراًرا على أصول الفيروس 
نطاق  على  بالفعل  المعروفة   - التاجي 
واسع على الرغم من الدعاية الصينية - أو 
الساذجة  الخطابية  التبادالت  في  االنخراط 
فيه  يتهم  الذي  الوقت  في  بكين.  مع 
األمريكي  الجيش  الصينيون  المسؤولون 
جهود  على  والتحايل  الفيروس  بنشر 
الواليات المتحدة، يجب على واشنطن الرد 
عند الضرورة فقط. تفضل معظم البلدان 
التحدي رسالة عامة تؤكد  تتعامل مع  التي 
المشترك  العالمي  التحدي  جدية  على 
في  )بما  األمام  إلى  المحتملة  والمسارات 

مثل  الديمقراطية  المجتمعات  في  التاجي  للفيروس  االستجابة  على  الناجحة  األمثلة  ذلك 
تايوان وكوريا الجنوبية(. وهناك الكثير مما يمكن لواشنطن وبكين القيام به مًعا لمنفعة 
ومشاركة  المالي.  التحفيز  وكذلك  السريرية  والتجارب  اللقاحات  أبحاث  تنسيق  العالم: 
المعلومات؛ التعاون في التعبئة الصناعية )في آالت إنتاج أجهزة التنفس على سبيل المثال(؛ 

وتقديم المساعدة المشتركة لآلخرين.
في نهاية المطاف، قد يكون الفيروس التاجي بمثابة دعوة لالستيقاظ، مما يحفز التقدم 
والصين، مثل  المتحدة  الواليات  بين  التعاون  تتطلب  التي  األخرى  العالمية  التحديات  في 
تغير المناخ. ال ينبغي أن ينظر إلى مثل هذه الخطوة - ولن يراها بقية العالم - على أنها 
تنازل للقوة الصينية. وبداًل من ذلك، فإن ذلك سيقطع شيًئا ما نحو استعادة الثقة بمستقبل 
اليوم بشكل  السياسية  الجغرافيا  في  الحال  الحالية، كما هو  األزمة  في  األمريكية.  القيادة 

عام، يمكن للواليات المتحدة أن تقوم بعمل جيد من خالل العمل الخيري.
نشرت هذه المقالة لكورت كامبل في مجلة Foreign Affairs األمريكية، وترجمت عن 

نسخة فرنسية.
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الجائحُة التي هزّت العالم..

هل تنجح اإلجراءات 
الليبية في صد كورونا؟

ليبيا اليوم ليست خارج السياق العالمي في المعركة ضد فيروس كورونا المستجّد. كل الدول تقف اليوم 
التقّدم  بمنطق  المرة  هذه  يعترف  لم  الذي  الخفي  الخطر  هذا  مواجهة  في  العجز  إلى  أقرب  حالة  في 
العلمي أو النفوذ السياسي أو معادالت الصراع التقليدية مع األحداث. هذه المرة الحرب أكبر من أن تخاض 
بالمال أو السالح. هي حرب سهامها موّجهة نحو كل مستهين بها وال حل أمامها إال القدرة على التعامل الحذر 
والمواجهة بأعلى درجات التوّقي باعتبارها العالج الظرفي الوحيد في انتظار حل علمي قد تطول مّدة انتظاره 

رغم ما تبذله مخابر العالم من مجهودات لتوفيره.

شريف الزيتوني
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حالة الحرب التي تعيشها ليبيا والوضع السياسي العام والظرف االقتصادي الخاضع دائما 
لتلك التحّوالت، كلها رسائل ألهل القرار في البالد بأن الوقت ال يسمح بأي خطأ ألن التهاون 

أو االنتظار قد يكّلفان البالد ثمنا باهضا، حتى دفعه لن يكون يسيرا.
رّبما ليبيا، على األقل في مستوى ما يتّم التصريح به رسميا، مازالت بعيدة عن الخطر، 
وحتى الحاالت القليلة التي أعلن عنها بعيدة عن الكابوس الذي أرعب العالم، لكن كل ذلك 
ال ينفي أبدا أن البلد يبقى دائما وسط دائرة الخطر، ألسباب مختلفة بعضها تمت ذكره، 
وأهمه أن المزاج الليبي ال يمكن أن يتحّمل فكرة الحظر الصحي لفترة طويلة وربما نجد 
أنفسنا أمام حالة من عدم االنضباط التي قد تسهل انتشار الفيروس بسرعة. الواقع أن 
التهاون مع الوضع وجد حتى في أكثر الدول انضباطا، فإيطاليا وفرنسا الجارتان األوروبيتان 
انتشار  في  األولى  اللحظة  في  ساهما  االلتزام  وعدم  اإلهمال  أن  إلى  أشارت  التقارير  كل 

الفيروس بين الناس.
قبل الحديث عن اإلجراءات المحلية في مواجهة جائحة كورونا، كان التدّخل خارجيا، فوسط 
ارتفاع وتيرة انتشار الفيروس منذ منتصف شهر مارس، قالت منظمة الصحة العالمية إنها 
متخّوفة من وصول الوباء إلى ليبيا التي تعيش حالة استثنائية. وفي تصريح حول الموضوع 
قالت ممثلة المنّظمة في ليبيا إليزابيث هوف إن جهودا كبيرة ُتبذل من األطراف المعنية في 
ليبيا لكن البنية األساسية في قطاع الصحة الليبي تعرف صعوبات كبيرة وقد تجعل البالد 

عاجزة عن المواجهة لو انتشر المرض.
على  المتحدة  األمم  دخلت  جانبها  من 
في  القتال  طرفي  مطالبة  خالل  من  الخط 
توفير  ضمان  بهدف  الحرب  بإيقاف  البالد 
على  لإلبقاء  وتجنيبا  الطبية  المساعدات 
حالة الفوضى التي ستكون تبعاتها خطيرة 
جدا على صحة الناس لو انتشرت الجائحة. 
وفرنسا  الجزائر  سفارات  »طالبت  كما 
والمملكة  وهولندا،  وإيطاليا  وألمانيا 
االتحاد  وبعثة  المتحدة  والواليات  المتحدة 
تونس  سفارتي  إلى  باإلضافة  األوروبي، 

المعركة  العالمي في  اليوم ليست خــارج السياق  ليبيا 

ــــدول تــقــف في  ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــّد. كـــل الـ

حالة أقرب إلى العجز في مواجهة هذا الخطر الخفي 

الــذي لم يعترف هــذه المرة بمنطق التقّدم العلمي أو 

الــنــفــوذ الــســيــاســي أو مـــعـــادالت الـــصـــراع الــتــقــلــيــديــة مع 

األحداث.
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طرابلس  في  المتقاتلة  األطراف  واإلمارات، 
للقتال«،  وإنساني  فوري  »وقف  إعالن  إلى 
إلى  الليبي  الصراع  أطراف  »جميع  ودعت 
المعدات  لجميع  المستمر  النقل  وقف 
أجل  من  ليبيا  إلى  العسكريين  واألفراد 
باالستجابة  المحلية  للسلطات  السماح 
لتحدي الصحة العامة، غير المسبوق الذي 

يشكله الفيروس«.
إدراك  مع  بدأت  الداخلية  اإلجراءات 
وغربها  البالد  شرق  في  المسؤولين 
إيقاف  اتخاذ  فتم  اقترب،  قد  الخطر  أن 
توقيا  التعليمية،  المستويات  لكل  الدراسة 
الليبية  الحكومة  قالت  حيث  الفيروس،  من 
في  الحكومة  خطة  »ضمن  إنه  الشرق  في 
عدم  وضمان  كورونا  فيروس  مواجهة 
في  الدراسة  تعليق  تقرر  ليبيا  إلى  وصوله 
وهو  أسبوعين«،  لمّدة  مراحلها  مختلف 
الوفاق  حكومة  اتخذته  الذي  اإلجراء  نفس 
في طرابلس التي أعلنت عن »تعليق الدراسة في ليبيا ألسبوعين بداية من ١5 مارس في 
نسق  ارتفاع  مع  تمديده  يتم  قد  قرار  وهو  مراحلها«.  بجميع  التعليمية  المؤسسات  كافة 

انتشار الفيروس في دول الجوار.
وفي الـ١4 من مارس وضمن خّطة استباقية في التعامل مع خطر الفيروس قررت حكومة 
الوفاق إعالن حالة الطوارئ وأغلقت جميع الموانئ الجوية والبحرية الخاضعة إلدراتها، مع 
ليبي  دينار  مليون   500 لمبلغ  تخصصيها 
وفي  ليبيا.  إلى  وصل  إذا  المرض  لمكافحة 
أعلنت  األوضاع  تّطور  مع  الحقة  مرحلة 
الحركة  وتقييد  للتجوال  حظر  عن  الوفاق 
التجمعات  عن  االبتعاد  إلى  والدعوة  مساءا 
أن تسببه من خطر. كما  لما يمكن  العامة 
للعزل  الوفاق تخصيصها ١6 موقعا  أكدت 
وتوفيرها  المستشفيات  خارج  الصحي 
خارج  صناعي  تنفس  جهاز   ١50 من  ألكثر 

حالة الحرب التي تعيشها ليبيا والوضع السياسي العام 

والــظــرف االقــتــصــادي الــخــاضــع دائــمــا لتلك الــتــحــّوالت، 

كلها رسائل ألهل القرار في البالد بأن الوقت ال يسمح 

بأي خطأ ألن التهاون أو االنتظار قد يكّلفان البالد ثمنا 

باهضا، حتى دفعه لن يكون يسيرا.
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المستشفيات  بما يوّفر أريحية العمل في صورة وجود أي طارئ.
كما أعلنت الحكومة الليبية على لسان وزير داخليتها ابراهيم بوشناف عن حظر التجوال 
من السادسة مساء إلى السادسة صباحا »في مسعى لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد 
السادسة صباحا في إطار  إلى  الثانية ظهرا  التوقيت من  »كوفيد-١٩، قبل أن يتم تعديل 
فرض كل االحتياطات »لضمان تنفيذ اإلجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا والُمشكلة 

من قبل القيادة العامة لمواجهة إنتشار وباء كورونا الُمستجد«.
 4 بإنشاء  حفتر  خليفة  العام  القائد  من  بأمر  الليبي  الجيش  بادر  ذاته  اإلطار  وفي 
مستشفيات ميدانية في مدن الزنتان وسرت وسبها واجدابيا، بسعة 05 سريرا، على نفقة 
القوات المسلحة، باإلضافة إلى  أمره بتخصيص مبلغ مليون دينار ليبي إلستيراد األكسجين 

المسال الذي يتم استعماله في عالج المصابين بالفيروس.
والمطارات  الحدودية  المعابر  على  اإلجراءات  تشديد  تم  مماثلة  وقائية  خطوة  وفي 
للمسافرين  فيها  إيواء  مراكز  وتوفير  نهائيا  بإغالقها  قرار  يتخذ  أن  قبل  أولى  مرحلة  في 
المشتبه في إصابتهم، وهو إجراء اتخذته أغلب الدول في العالم. ومن بين اإلجراءات التي 
السودان وتشاد،  البالد مع دولتي  لحدود  الليبي، في ١٨ مارس  الجيش  إغالق  اتخذت هو 
تحسبا النتشار فيروس كورونا المستجد واعتماد طرق حمائية مركزة في تلك النقاط عبر 
للعمل، مع تحذير كل مخالفي هذه  توفير كاميراوات حرارية وأسرة وأطقم طبية مجّندة 
القرار من عقوبات صارمة. كما قام الجيش بتجهيز مستشفى للطوارئ في منطقة الهواري، 
وآخر داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية، على نفقة القوات المسلحة الليبية لضمان كل وسائل 
المراقبة  تحت  الموضوعة  الحاالت  مع  اإليجابي  والتعامل  الفيروس  انتشار  من  الوقاية 

والمشكوك فيها.
اتخاذ  على  وغربها  البالد  شرق  في  واإلدارية  واألمنية  الصحية  المؤسسات  تعمل  كما 

تنظيم  مثل  متجددة  العمل اإلداري وتحركات الموظفين، وتقييد إجراءات 
والمالية  التجارية  المراكز  بعض  تعامالت 
المجتمع  منظمات  قيام  إلى  باإلضافة 
تحسيسية  بحمالت  والمتطوعين  المدني 
في األحياء والشوارع والمشاركة في عمليات 
األماكن  من  العديد  تشمل  التي  التعقيم 

مثل المصارف واإلدارات والمستشفيات.

مــع إدراك المسؤولين في  بـــدأت  الــداخــلــيــة  ــراءات  ــ اإلجـ

شــرق الــبــالد وغربها أن الخطر قــد اقــتــرب، فتم اتخاذ 

من  توقيا  التعليمية،  المستويات  لكل  الــدراســة  إيقاف 

الفيروس.

ــلـــى  ــــد اإلجـــــــــــــــــــــــراءات عـ ــــديــ ــــشــ تــــــــم تــ

الــمــعــابــر الـــحـــدوديـــة والـــمـــطـــارات 

فــــي مـــرحـــلـــة أولـــــــى قـــبـــل أن يــتــخــذ 

قرار بإغالقها نهائيا وتوفير مراكز 

المشتبه  للمسافرين  فيها  إيــــواء 

فــي إصابتهم، وهــو إجـــراء اتخذته 

أغلب الدول في العالم.
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في مواجهة فيروس كورونا المستجد..

قراءة مقارنة
في اإلجراءات الليبية

مع باقي الّدول

بالرغم من ضآلة عدد اإلصابات المسجلة إال أنه ال تعتبر ليبيا في مأمن من خطر 
فيروس كورونا حيث باتت ليبيا في حكم المحاصرة بفيروس كورونا الجديد الذي 
ُسّجل في الدول المجاورة لها،  تحديداً في تونس والجزائر ومصر والنيجر والسودان،  
ُتَعد  التي  إيطاليا  إلى  باإلضافة 

أكثر الدول األوروبية قربًا إليها.
هذا الخطر الّداهم جعل السلطات 
إجراءات  إتخاذ  أمام حتمية  الليبية 
الفيروس  من  للتوقي  عاجلة 

المستجد.

رامي التلغ
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البالد،  في خطوة تشمل  أنحاء  الليبية حالة الطوارئ في  الوطني  الوفاق  وأعلنت حكومة 
إغالق الحدود البرية والمنافذ الجوية لمنع تفشي فيروس كورونا.

حيث أكد رئيس حكومة الوفاق تخصيص مبلغ 500 مليون دينار )أكثر من 300 مليون 
دوالر( لمواجهة مخاطر اإلصابة بالفيروس. كما أشار إلى أن »خلية أزمة« ستعمل على مدار 
الساعة وتتواصل مع الجهات األمنية والصحية،  وستنّظم حمالت توعية عبر مختلف وسائل 

اإلعالم للتوعية بشأن سبل الوقاية من اإلصابة.
إذ قال في ذات الصدد في بيان صادر عن حكومة الوفاق: »نظرا لتسارع انتشار فيروس 
كورونا في العالم وإعالنه وباًء من قبل منظمة الصحة العالمية،  تعلن حالة الطوارئ والتعبئة 

في ليبيا«.
وأضاف: »كما سيتم إغالق الحدود البرية والجوية لمدة ثالثة أسابيع ،  والحد من التجمعات 

االجتماعية والرياضية والثقافية وإغالق صاالت األفراح«.
خطر  لمواجهة  احترازي  كإجراء  ألسبوعين،   الدراسة  تعليق  الليبية  السلطات  قررت 
الوطني،   الوفاق  حكومة  في  التعليم  وزارة  قالت  حيث  المستجد.  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك »نعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين 

اعتبارا من األحد ١5 مارس الجاري،  في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها«.
واتخذ القرار كإجراء احترازي ضمن حزمة من اإلجراءات الوقائية والتوعوية التي تتخذها 

الحكومة وتعلنها تباعا نظرا النتشار الوباء في دول الجوار،  وفقا للبيان.
على  للمحافظة  بديلة  برامج  في  للتشاور  التعليم  وزارة  مع  »التواصل  على  البيان  وشدد 

سير عملية التعلم عبر الوسائل االلكترونية 
على  االطالع  و  المختلفة  اإلعالم  ووسائل 

خطة العام الدراسي المعدلة«.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة الليبية 
في  التجوال  حظر  فرضها  عن  المؤقتة 
مسعى  في  لسيطرتها  الخاضعة  األراضي 
المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  لمنع 
الداخلية  وزير  »كوفيد-١٩«.وأعلن 
حظر  بوشناف،  إبراهيم  الليبية  بالحكومة 
التجول في مناطق سيطرة الحكومة الليبية،  

بالرغم من ضآلة عدد اإلصابات المسجلة إال أنه ال تعتبر 

ليبيا  ليبيا في مأمن من خطر فيروس كــورونــا حيث باتت 

في حكم المحاصرة بفيروس كورونا الجديد الذي ُسّجل 

فــي الــــدول الــمــجــاورة لــهــا،  تــحــديــدًا فــي تــونــس والــجــزائــر 

إلــى إيطاليا التي  بــاإلضــافــة  ومــصــر والنيجر والـــســـودان،  

ُتَعد أكثر الدول األوروبية قربًا إليها.
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حظرا تاما من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
كافة  في  تجول  حظر  فرض  الليبي،  للجيش  العامة  القيادة  أعلنت  ذلك،  مع  وبالتزامن 
أن  على    ،  2020 مارس   ١٩ الخميس  منذ  الُمسلحة  القوات  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
تكون فترة حظر التجول من السادسة مساًء حتى السادسة صباحًا ، وذلك لضمان تنفيذ 
لمواجهة  العامة  القيادة  قبل  من  والُمشكلة  العليا  اللجنة  أقرتها  التي  الوقائية  اإلجراءات 

إنتشار وباء كورونا الُمستجد.
تعقيم  عملية  في  الكيميائية  السرية  جنود  بدء  الليبي،   الوطني  الجيش  قيادة  وأعلنت   
المنشآت العامة والمرافق الحيوية ضمن إجراءاتها االحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وجه 
الواقعة بمناطق سيطرته كإجراء احترازي في  الحدود  الليبي بإغالق كافة  الوطني  الجيش 

مواجه تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت مجموع المناطق العسكرية الجنوبية،  ١٨ مارس 2020،  عن إغالق الحدود الليبية 

مع دول الجوار السودان وتشاد والنيجر والجزائر ابتداء من هذا اليوم الي حين إشعار آخر.
وحذرت عبر صفحتها بموقع التواصل االجتماعي فيسبوك،  من مخالفة القرار،  داعية 
الواقعة تحت نطاق مجموع  االدارية  المناطق  الذي يشمل  القرار  التقيد بهذا  الجميع 
»منطقة  العسكرية«،   مرزق  »منطقة  التالي  النحو  على  الجنوبية  العسكرية  المناطق 

أوباري غات العسكرية«،  »منطقة الكفرة العسكرية«.
أرقاما  اإلصابات  عدد  بلوغ  لعدم  نظًرا 
الدول  بعض  أصابت  التي  مثل  فلكية 
تنتهجها  التي  اإلجراءات  تزال  ال  األوروبية 
طابًعا  تأخذ  الليبية  السلطات  مختلف 
إحترازيا مقارنة بمختلف دول الجوار األوروبي 

التي اكتوت بداء هذا الوباء بشّدة.
حيث فرضت فرنسا حجرا شامال على غرار 
أوروبا  أغلقت  حين  في    ، وإيطاليا  إسبانيا 
فيروس  تفشي  من  الحّد  بهدف  حدودها 
منظمة  صنفته  الذي  المستجد  كورونا 
عالمية  صحية  »أزمة  بأنه  العالمية  الصحة 

كبيرة في عصرنا«.

ألســبــوعــيــن،   الـــدراســـة  تعليق  الليبية  الــســلــطــات  قــــررت 

ــابــــة بــفــيــروس  كــــإجــــراء احــــتــــرازي لــمــواجــهــة خــطــر اإلصــ

فــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  قــــالــــت وزارة  ــتـــجـــد. حـــيـــث  ــمـــسـ الـ ــا  ــ ــــورونــ كــ

حكومة الوفاق الوطني،  في بيان نشرته عبر صفحتها 

الــرســمــيــة عــلــى فــيــســبــوك »نــعــلــن تــعــلــيــق الـــدراســـة لــمــدة 

أسبوعين اعتبارا من األحد 15 مارس الجاري،  في كافة 

المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها«.
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لمدة  البالد  في  المفروض  الصحي  الحجر  إجراءات  تمديد  الفرنسية  الحكومة  وقررت 
أسبوعين حتى 5١ أبريل/نيسان على األقل،  بهدف حصر تفشي وباء كورونا »كوفيد-٩١«،  
وفق ما أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب الجمعة. وقال فيليب إن قواعد الحجر وإغالق المحال 
التجارية غير األساسية ستظل على حالها خالل فترة التمديد،  مؤكدا أن هذه اإلجراءات 

يمكن أن ُتمدد مجددا إذا دعت الحاجة.
وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن »ال أحد يستطيع مكافحة الحرائق معصوب 

العينين«،  أنه من الضروري أن تجري الدول »فحوصات. يجب فحص كل حالة مشتبه بها«.
وفي كافة أنحاء العالم،  أعلنت الحكومات والمصارف المركزية عن إجراءات تهدف للحد 

على  الوباء  لتفشي  الكارثية  النتائج  من 
التي  السبع  مجموعة  وأعلنت  االقتصاد. 
عن  إنسانية«  »مأساة  بأنه  الوباء  وصفت 
»القيام بكل ما هو ضروري«إلنعاش  عزمها 
مالية  تدابير  عبر  سواء  العالمي،   النمو 

ونقدية أو غيرها من اإلجراءات.
بيدرو  اإلسباني  الوزراء  رئيس  أعلن 
صحي  حجر  فرض  مارس،    ١5 سانشيز، 
يسمح  لن  بحيث  البالد؛  في  كامل  شبه 
للتوجه  إال  منازلهم،   من  بالخروج  للسكان 
أبرزها  أخرى  أو لضرورات  العمل  إلى مكان 

شراء الطعام.
إطار  في  المشدد  اإلجراء  هذا  ويندرج 
حالة التأهب التي أعلنت لخمسة عشر يومًا 
تضرراً  األكثر  الثاني  البلد  إسبانيا،   في 

بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا.
عزل  للسلطات  اإلجراء  هذا  أتاح   كما 
في  للسلع  حصص  وتخصيص  المصابين 
للفيروس  إسبانيا  الستجابة  قوية  زيادة 

سريع االنتشار.

ــابــــات أرقـــامـــا فــلــكــيــة مثل  نـــظـــًرا لـــعـــدم بـــلـــوغ عــــدد اإلصــ

التي أصابت بعض الــدول األوروبــيــة ال تــزال اإلجـــراءات 

طابًعا  تــأخــذ  الليبية  السلطات  مختلف  تنتهجها  الــتــي 

التي  األوروبــــــي  الـــجـــوار  دول  بمختلف  مــقــارنــة  إحــتــرازيــا 

اكتوت بداء هذا الوباء بشّدة.

وفــــــــي كـــــافـــــة أنــــــحــــــاء الــــــعــــــالــــــم،  أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــات 

والــــمــــصــــارف الـــمـــركـــزيـــة عــــن إجـــــــــراءات تـــهـــدف لــلــحــد 

مــن الــنــتــائــج الــكــارثــيــة لتفشي الــوبــاء عــلــى االقــتــصــاد. 

ــتـــي وصـــفـــت الــــوبــــاء بــأنــه  وأعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة الـــســـبـــع الـ

»مــــأســــاة إنـــســـانـــيـــة« عــــن عـــزمـــهـــا »الـــقـــيـــام بـــكـــل مــــا هــو 

ضـــروري«إلنـــعـــاش الــنــمــو الــعــالــمــي،  ســــواء عــبــر تــدابــيــر 

مالية ونقدية أو غيرها من اإلجراءات.
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بروفيسور إبراهيم محمد الدغيس:

مجابهة وباء كورونا في 
ليبيا مسألة تضامنية

حوار/همسة يونس

المستجد  بفيروس كورونا  والقلق عقب تسجيل حاالت إصابة  الترقب  الليبي حالة من  الشارع  يشهد 
)كوفيد ١٩( في البالد، وعلى الرغم من اتخاذ السلطات المختصة عدد من اإلجراءات االحترازية والوقائية 
الزال الجميع ينتظر انتهاء تلك األزمة، وللحديث حول فيروس كورونا المستجد، كان لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية« 
هذا الحوار مع البروفيسور/ إبراهيم محمد الدغيس، المتخصص في علم الفيروسات ورئيس لجنة التوعية 

والتثقيف بجامعة طرابلس. وإلى نص الحوار:



35 الخميس  ٠٣  مارس  2٠2٠             العدد: ١٠٧ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

المستجد  كورونا  فيروس  هو  ما 
)كوفيد١٩(؟ 

فيروس  هو  الكورونا  فيروس 
التاجية،  الفيروسات  لعائلة  ينتمي 
كلمة  هي   )corona( كورونا  كلمة 
 )crwn( اإلنجليزية  وباللغة  التينية 
وسميت  تاج،  تعني  العربية  وباللغة 
لها  ألن  التاجية  بالفيروسات 
بحيث  الخارجي  غالفها  على  بروزات 
تظهر تحت المجهر االلكتروني في 
الخارجي  الغالف  التاج،  يشبه  شكل 
للفيروس يحتوي على دهون ولذلك 
العالمية  الصحة  منظمة  تنصح 
والصابون  بالماء  اليدين  بغسل 
الوقاية  ثانية كأحد طرق  لمدة 20 
الصابون  أن  بسبب  الفيروس  من 
الموجودة  الدهون  لتكسير  يؤدي 
مما  للفيروس  الخارجي  بالغالف 
يسبب في موت الفيروس. البروزات 
للفيروس  الخارجي  الغالف  على 

من  الخاليا  داخل  الفيروس  دخول  وبالتالي  بالخاليا  الفيروس  إلتصاق  في  مهمة 
أجل التكاثر. سمي المرض الجديد باسم )covid-١٩( وهي اختصار لآلتي: حرفي 
فيروس  لكلمة  اختصار   )VI( وحرفي   )corona( كورونا  لكلمة  اختصار   )CO(
)VERUS( وحرف )D( اختصار لكلمة مرض )DISEASE( ورقم )١٩( اختصار 
لسنة 20١٩م، حيث أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن المرض رسميا يوم 

١3 ديسمبر 20١٩م.

لماذا انتشر هذا الفيروس بصورة أكبر من الفيروسات التاجية األخرى؟ 
والمسبب   )SARS( الحادة  التنفسية  المتالزمة  باسم  مرض  ظهر  2002م  سنة 
تقريبا في  وأدى إلصابة ٨000 شخص  بيتا،  نوع  التاجية من  الفيروسات  أحد  هو 
26 دولة وأدى لوفاة حوالي ٨00 شخص تقريبا، ثم في سنة 20١2م ظهر مرض 
من  آخر  نوع  يسببه   )MERS( التنفسية  أوسط  الشرق  متالزمة  باسم  عرف  آخر 
الفيروسات التاجية من نوع بيتا كذلك وأدى إلصابة 2500 شخص تقريبا في 27 
دولة وأدى لوفاة حوالي 6٨0 شخص تقريبا. اآلن ظهر هذا المرض الجديد وانتشر 
في كل دول العالم تقريبا وأدى إلصابة مئات اآلالف من البشر وموت اآلالف كذلك. 
وسبب انتشار بهذه السرعة أن المرض بدأ في الصين وأصبح اآلن وباء عالمي. 
ويعتقد العلماء بوجود عدة أسباب جعلت هذا الفيروس ينتشر بسرعة منها طول 
إلتصاق  قدرة  له  الجديد  الفيروس  أن  إلى  باإلضافة  يوم(   ١4-2( الحضانة  فترة 
طريقة  وكذلك  القديم،  السارس  فيروس  التصاق  قوة  مرات  عشر  تفوق  بالخاليا 
الرذاذ  طريق  عن  المصاب  الشخص  من  مباشر  انتقال  ينتقل  فالفيروس  انتقاله 
الصادر من الكحة أو السعال أو العطس، باإلضافة لقدرة الفيروس على االنتقال غير 

المباشر عند مالمسة األسطح الملوثة بالفيروس.

البعض يعول آماال على انتهاء األزمة فى الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.. فهل 
هناك عالقة بين حالة الطقس والقضاء على الفيروس؟ 

البعض يعتقد أن ارتفاع درجة الحرارة في الصيف قد تؤدي لموت الفيروس وانتهاء 
المرض، وهنا وجب التنويه إلى أن المرض موجود في معظم دول العالم ومنها تلك 
الدول التي بها درجة حرارة عالية. للعلم فإن ارتفاع درجة الحرارة تؤثر وتقلل من 

مدة بقاء الفيروس حيا في البيئة وعلى األسطح ولكنها ال توقف المرض.
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واألنظمة  المستشفيات  هل 
للتعامل  مجهّزة  ليبيا  في  الصحية 

مع الفيروس؟ 
التنفيذية  لألجهزة  يوجه  السؤال  هذا 
ما  ولكن  الصحة.  قطاع  عن  المسؤولة 
المختبر  أن  الصدد  هذا  في  قوله  يمكن 
لمكافحة  الوطني  بالمركز  المرجعي 
وعلى  عالية  وخبرات  كفاءات  به  األمراض 
في  المستخدمة  والتقنية  عالمي.  مستوى 
المعتمدة  هي   ()()RT-PCR( التشخيص 
من منظمة الصحة العالمية وموجودة حاليا 
المرجعي بطرابلس وبمستشفى  بالمحتبر 

الكويفية ببنغازي.

بعض  تعافي  عن  أحيانا  نسمع 
الحاالت. ما هو عالج الفيروس؟ 

فعال المرض منتشر ومكتسح لدول العالم، 
وفي نفس الوقت وجب التنويه إلى أن نسبة 
عند  وخاصة  عالية  المرض  من  الشفاء 
عالية.  مناعة  لديهم  األصحاء ومن  الناس 
هناك  ولكن  العالمية،  الصحة  منظمة  من  معتمد  لقاح  أو  دواء  يوجد  ال  اآلن  إلى 
وغيرها  وأستراليا  وألمانيا  وفرنسا  األمريكية  المتحدة  الواليات  منها  دول  عدة 
من الدول تعمل جاهدة على تجربة عدة أدوية لمجابهة هذا الوباء، فلنتأمل خيرا 

بإذن الله.

ما هي نسبة عودة المرض لنفس الشخص الذي تعافى منه؟ 
يكون  الجسم  فإن  معين  مرضي  بمسبب  اإلصابة  عند  الطبيعي  الوضع  في 
مناعة ضد المسبب المرضي بعد الشفاء من المرض. وهذه أحد السناريوهات 
الجموع  مناعة  أو  القطيع  بمناعة  يعرف  ما  بنشوء  وذلك  الوباء  النتهاء  المتوقعة 
بعد  مناعة  الناس  من   %70-50 عند  تتكون  بحيث   ،)Immunity  Herd(
مرة  بالمرض  يصاب  وال  منيع  المجتمع  فيصبح  المرض  من  وشفائهم  إصابتهم 
أخرى. ولكن قد يحدث أحيانا ونادرا الشفاء من المرض ثم يصاب نفس الشخص 
بنفس المرض وهذا يفسر علميا بأن الشخص قد أصيب بنوع فيروسي آخر من 
نفس العائلة الفيروسية أو أن الفيروس قد حدثت به طفرة وأصبح فيروس مختلف 

عن الفيرس األول المسبب للمرض.

إلى جانب التعقيم وتوخي الحذر وغسل اليدين. هل تناول أطعمة معّينة يقي من 
المرض؟ 

الكورونا،  لفيروس  تأثير مقاوم  له  الطعام  بأن نوع معين من  الجزم  هنا ال يمكن 
ولكن بصفة عامة ومن المعروف أن الغذاء الجيد والصحي مهم لرفع وزيادة مناعة 

الجسم والتي بدورها لها دور مهم في مقاومة المرض.

كلمة أخيرة أو نصيحة تود توجيها للمواطنين؟
بوعي  ولكن  والمتقدمة،  العظمى  الدول  حتى  اجتاح  عالمي  وباء  نواجه  اآلن  نحن 
الجهات الصحية  التقيد بتعليمات  الفيروس وبالتالي  انتقال  الناس ومعرفة كيفية 
والتزام البيوت خاصة هذا األسبوع واألسبوع القادم سيكون له دور كبير في كسر 
سلسلة انتقال الفيروس. يعني باختصار مسألة مجابهة الوباء في ليبيا هي مسألة 

تضامنية والمواطن له دور كبير ومهم في الوقاية من هذا الوباء.
نسأل الله أن يحفظ العباد والبالد
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سليمان الشحومي يحلل لـ »المرصد« 

التأثيرات االقتصادية 
لكورونا في ليبيا

حوار/ سوزان الغيطاني

سليمان  ليبيا  في  المالية  األوراق  سوق  ومؤسس  االقتصادي  الخبير  أكد 
الشحومي أن اإلنفاق الحكومي في ليبيا محاط بعالمات استفهام كثيرة في 
ظل ضعف تطبيق القانون وتغول بعض األطراف ما يؤدي لتعمق الفساد مضيفا 
في مقابلة مع صحيفة المرصد أن هناك العديد من الشبهات المثارة حول عمليات 

التوريدات والتعاقدات الخاصة بقطاع الصحة لمواجهة وباء كورونا.
إلى نص الحوار:
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هل االقتصاد الليبي يتحمل مواجهة وباء كورونا لو تفشى في البالد؟
االقتصاد الليبي يعتمد على النفط الذي توقف إنتاجه منذ فترة وبشكل 
عام فإن االقتصاد الليبي شبه معطل، وأعتقد أن وباء كورونا له تأثيرات 
ليست اقتصادية فقط وإنما صحية واجتماعية وإنسانية بالدرجة األولى 
لكن ربما ليبيا بحكم مساحتها الكبيرة وقلة عدد سكانها لن تتأثر كثيرا 
كمصر  المرض  فيها  تفشى  لو  ستعاني  التي  الدول  بقية  مثل  بكورونا 

مثال التي يوجد بها عدد سكان كبير ومساحة جغرافية صغيرة.

برأيك ما اآلثار االقتصادية الناجمة عن كورونا في ليبيا؟
اآلثار االقتصادية الناجمة عن كورونا تتمثل في تعطيل األعمال وفرض 
التواجد في المنزل وهذا سيؤثر على األشخاص الذين يمتهنون أعمال 
رزقهم مهددا  وبالتالي يصبح مصدر  الدولة  غير منضوية تحت مظلة 
نتيجة توقف النشاط االقتصاديوهذا يتطلب وجود معالجات حال تواصل 
استمرار توقف األنشطة االقتصادية فمثال مسألة حظر التجول أو البقاء 
آثارها  لتجنب  النظر  إعادة  إلى  تحتاج  ربما  طويلة  لفترات  المنازل  في 

السلبية على هذه القطاعات.

برأيك بكم تقدر التكلفة الالزمة لمواجهة كورونا في ليبيا؟
الوفاق  حكومة  فمثال  كورونا  لمواجهة  موازنات  لتخصيص  استمعنا 
مليون   003 خصصت  المؤقتة  الحكومة  دينار  مليون   005 خصصت 
وعموما فإن هذا الوباء لو انتشر ستكون تكلفته كبيرة جدا ألنه سيكون 
هناك حاجة لتجهيزات طبية باإلضافة لتكاليف الفقدان التي قد تحدث.

التكلفة  لتالفي  كبير  بشكل  تحسن  المواطنين  لدى  الوعي  أن  وأعتقد 
التكهن  يستطيع  أحد  ال  لكن  المرض  تفشي  على  المترتبة  الباهضة 
ونرى  األزمة  هذه  تمر  حتى  كورونا  وباء  على  المترتبة  التكلفة  بحجم 

التكاليف الحقيقية.

أزمة  مع  النفطية  الموانئ  غغلق  تزامن  على  المترتبة  اآلثار  تقرأ  كيف 
كورونا؟

إغالق الموانئ النفطية سبق أزمة كورونا وقد عطل إنفاق الحكومةنظرا 
اإليرادات  غير  أخرى  لبدائل  للجوء  الحكومة  دفع  الذي  اإليرادات  لتوقف 
النفطية شبه المعطلة ولكن بالتأكيد فإن تزامنها مع هذه األزمةالصحية 
تتعلق  كبيرة  مادية  متطلبات  هناك  ألن  اإلنفاق  على  سلبا  يؤثر  ربما 
أكبر  مبالغ  تخصيص  يستوجب  وهذا  المستشفيات  وتجهيز  بالعالج 
لتجهيز  يحتاج  ما  األطراف  مترامية  ليبيا  وأن  خاصة  الصحي  للجانب 

الكثير من األماكن للعزل خاصة في القرى والبلدات النائية.
مرتبطة  لكنها  كبيرة  مشكلة  يعد  النفطية  الموانئ  إغالق  أن  شك  وال 
هذه  تنجلي  أن  ونتمنى  البالد  في  القائم  والصراع  السياسية  باألوضاع 

األزمة قريبا.
  

البعض يقول إن تخصيص مبالغ لمواجهة كورونا يفتح بابا للفساد في 
عمليات الصرف؟

اإلنفاق الحكومي في ليبيا اآلن محاط بعالمات استفهام كثيرة في ظل 
أصحاب  من  المتحكمة  األطراف  بعض  وتغول  القانون  تطبيق  ضعف 
المصالح والمليشيات وهذا كله يؤدي إلى تعميق الفساد وقد رأينا في 
العديد  حوله  أثير  الصحة  بقطاع  المتعلق  اإلنفاق  أن  الماضية  األيام 
من الشبهات في عمليات التوريدات والتعاقدات وهذا يزيد من مأساة 
استغالل الظروف القائمة لتحقيق مكاسب خاصة في ظل ضعف الرقابة 

والحكومة لدى الطرفين.

ــة  األزم ــذه  ه ــإن  ف لألسف 
جــاءت  العالمية  الصحية 
في ظل وجود أزمة محلية 
وجود  في  تتمثل  ليبيا  في 
في  وتعطل  انقسام  حالة 
في  وتعطل  النفط  انتتاج 
باإلضافة  الــعــام  اإلنــفــاق 
إلى أزمة أخرى في العالقة 
الحكومية  لمؤسسات  بين 
ــا الــبــنــك  ــهـ وعـــلـــى رأسـ
المركزي ما أثر بشكل كبير 
االقتصادي  الــوضــع  على 

بالبالد



39 الخميس  ٠٣  مارس  2٠2٠             العدد: ١٠٧ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

ق  غال إ
النفطية  الموانئ 

وقد  كورونا  أزمة  سبق 
عطل إنفاق الحكومةنظرا لتوقف 

للجوء  الحكومة  دفع  الذي  اإليرادات 
النفطية  اإليرادات  غير  أخرى  لبدائل 

فإن  بالتأكيد  ولكن  المعطلة  شبه 
تزامنها مع هذه األزمةالصحية ربما يؤثر 
متطلبات  هناك  ألن  اإلنفاق  على  سلبا 

وتجهيز  بالعالج  تتعلق  كبيرة  مادية 
يستوجب  وهذا  المستشفيات 

أكبر  مبالغ  تخصيص 
للجانب الصحي

األوروبي  االتحاد  من  دولية  لمساعدات  تحتاج  قد  ليبيا  أن  ترى  مدى  أي  إلى 
أوصندوق النقد أو غيره لمواجهة أزمة كورونا؟

ال أعتقد أن االتحاد األوروبي قادر على مساعدة أحد فهو يعاني كثيرا وأستشهد 
هنا بإيطاليا التي تخلت عنها أوروبا وتركتها تعاني بمفردها وقد طرحت روما في 
السابق فكرة إصدار سندات خاصة بكورونا يتم تمويلها من البنك األوروبي لكن 

جرى رفض المقترح ما أدى لمشكلة عميقة في االتحاد األوروبي.
وفيما يتعلق بليبيا وطلب المساعدة الدولية فأعتقد أنه يجب تركيز طلب المساعدة 
من الصين باعتبارها تملك خبرة في هذا األمر فالليبيين بحاجة لمساعدات فنية 
وليس مادية للحد من انتشار المرض وتدريب الكوادر الطبية على التعامل مع هذه 
الكارثة الصحية وأعتقد أنه بدأ التواصل مع الصينيين في هذا الجانب وأتمنى أن 

يتم قريبا تطوير القدرات الفنية الليبية لمجابهة مثل هذا الوباء.

كل  تبعية  حسب  كورونا  لمواجهة  المدن  مختلف  إمكانيات  في  تفاوت  تتوقع  هل 
مدينة )لحكومة الوفاق أو المؤقتة(؟

المؤسسات  من  وجزء  الطبية  المؤسسات  نفس  ألنها  تفاوت  هناك  أن  أعتقد  ال 
ال  لذلك  الوفاق  حكومة  من  مرتباتها  تصرف  المؤقتة  الحكومة  إلشراف  الخاضعة 
أعتقد أن هناك فروق جوهرية فالمسألة ليبية بامتياز فنفس اإلدارة ونفس الطريقة 
التعاطي مع األمورمن كال الطرفين وأعتقد أن المهم اآلن هو توحيد الجهود  في 
بحيث يمكن أن يقود العمل جهة مختصة مكلفة وأعتقد أن المركز الوطني لمكافحة 
الوباءوالجميع  البالدلمكافحة  كامل  على  ويشرف  طرابلس  في  موجود  األمراض 

متكاتف لخدمة كامل ليبيا دون استثناء.

إجراءات  والدوائية جراء  الغذائية  السلع  تواجه نقصا في  ربما  ليبيا  أن  ترى  هل 
مواجهة كورونا؟

إذا استمر تعنت المصرف المركزي في فتح االعتمادات  هذا ربما يحدث 
المركزي  المصرف  محافظ  بين  خالف  هناك  السابقألن  بالسعر 

االعتمادات  فتح  حول  الوفاق  وحكومة  الكبير  الصديق  بطرابلس 
وهذا  السعر  رفع  يتم  أن  على  المحافظ  وإصرار  السابق  بالسعر 
ولكن  والسلع  األغذية  توريدات  في  أشهر  ثالثة  منذ  لتعطيل  أدى 
اعتقد أننا سنشهد في الفترة القادمة معالجة لهذا األمر الذي ال 
يحتمل التأخير. والبد من القول أن االحتياطات الموجودة في ليبيا 
لضمان  التوريدات  الستمرار  دائما  نحتاج  لكن  أشهر  ثالثة  تكفي 

استمرار تدفق السلع للمواطنين خاصة أنه في هذه الظروف ربما 
الكثير من  يكون هناك مشكلة في اإلمدادات الدولية بسبب توقف 

المصانع وحدوث إرباكات في عمليات النقل

الذي  العالمي  االقتصاد  بمشكالت  الليبي  االقتصاد  يتأثر  مدى  أي  إلى 
يواجه كورونا؟

بالتأكيد االقتصاد الليبي يتأثر بما يحدث في العالم فكثير من السلع الغذائية تورد 
من دول الجوار وأعتقد أن بعضها خصوصا مصر وتونس سيكون لديها مشكلة 
في استمرار التوريدات إذا استمرت هذه األزمة وهذا يؤثر بطبيعة الحل على حركة 
النشاط االقتصادي في ليبيا كما أن تعطل الموانئ والمطارات وارتباك عملية النقل 

سيكون له تأثير على تدفق السلع في ليبيا.
ولألسف فإن هذه األزمة الصحية العالمية جاءت في ظل وجود أزمة محلية في ليبيا 
العام  اإلنفاق  في  وتعطل  النفط  انتتاج  في  وتعطل  انقسام  حالة  وجود  في  تتمثل 
البنك  الحكومية وعلى رأسها  العالقة بين لمؤسسات  أزمة أخرى في  إلى  باإلضافة 
المركزي ما أثر بشكل كبير على الوضع االقتصادي بالبالد وكل هذه األمور يمكن 
معالجتها بتوحيد الجهود ووجود حكومة وطنية واحد إلنقاذ البالد ومصرف مركزي 

ومؤسسات أخرى تعمل بشكل موحد لخدمة البالد
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