
فــي الوقــت الــذي يواجــه العالــم جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( بــكل الوســائل المتاحــة، 
يواجــه الشــعب الليبــي هــذه األزمــة فــي ظــل ظــروف صعبة تمــر بها البالد نتيجــة الصراع 
القائــم منــد 4 أفريل/أبريــل 2019 وانقســام مؤسســات الدولــة وانهيار  منظومة الصحة 
فــي البــالد المثقلــة اصــًلا بتاريــخ فســاد ضخــم، لــم يغــب حتــى خــالل مقاومــة هــذا الوبــاء.

ســبق أن أعلنــت حكومــة الوفــاق الوطنــي عــددا مــن اإلجــراءات لمحاولــة مواجهــة 
هــذه الجائحــة ومنهــا اعــالن حالــة الطــوارئ اضافــة إلــى اعــالن حظــر التجول مند الســاعة 
2 ظهــًرا حتــى 7 صباًحــا واغــالق المــدارس باإلضافــة إلــى ايقــاف العمــل فــي العديــد مــن 
اإلدارات بينمــا تــم اإلبقــاء علــى عــدد محــدود مــن الموظفيــن فــي المؤسســات التــي 

تقــدم الخدمــات الضروريــة مــع غلــق منافــذ البــالد الحدوديــة. 

تزامنــت هــذه اإلجــراءات مــع حمالت توعية للمواطنين مع فرض التباعد االجتماعي. 
وهــو مــا أعطــى نتائــج إيجابيــة حيــث التــزم اغلــب المواطنيــن بهــذه التعليمــات انطالًقــا 
مــن معرفتهــم بالوضــع العــام الــذي تمــر بــه البــالد وعــدم قدرتهــا علــى مواجهــة الوبــاء 

فــي حــال تفشــيه بصــورة واســعة.

ليبيا : 
جائحة كورونا أمام الّشعب وفوهات المدافع 

وراءه فأين المفّر؟

اضغط عىل الصورة للوصول اىل املوقع

https://covid19.ly/


الوطنــي  المركــز  كان  بالفايــروس  اصابــة  حــاالت  البــالد  ســجلت  ســبق،  مــا  رغــم 
لمكافحــة األمــراض قــد أعلــن عنهــا. لكــن تبقــى هــذه المعطيــات غيــر دقيقــة بســبب تواتــر 
المعلومــات عــن وجــود حــاالت أكثــر فــي ليبيــا. وهــو مــا يطــرح الســؤال عــن دقــة البيانــات 

ونجاعــة اســتراتيجية متابعــة انتشــار الوبــاء.

تواتــرت األخبــار خــالل هــذه الفتــرة عــن حــاالت وفــاة نتيجــة هــذا الفايــروس ال يتــم 
اكتشــافها ااّل الحًقــا فــي تقاريــر األطبــاء الشــرعيين عنــد اعــداد شــهادات الوفــاة التــي 

بالرجــوع إليهــا ثبــت أن الفيــروس هــو ســبب المــوت الرئيســي.

ــات أو تصريحــات علــى تلــك المعلومــات فــي بالغــات وزارة الصحــة التــي  ــرد بيان ــم ت ل
تعيــش فــي ظــل وجــود شــبهات فســاد كبيــرة داخلها حســب مــا يؤكده جميــع المطلعين 
علــى الوضــع الليبــي. فقــد انطلقــت فــي شــهر مــارس2020  مطالبــة شــعبية بإقالــة 
وزيــر الصحــة ووكيــل الــوزارة المتهــم باســتالم القيمــة المخصصــة مــن قبــل المجلــس 
ــة  ــة الواقي ــر  المالبــس واألدوات الطبي ــم توفي ــم يت الرئاســي لمواجهــة الجائحــة، بينمــا ل
للعناصــر الطبيــة بالشــكل المطلــوب اآلن حتــى. وهــو مــا أدى الــى تــرك عــدد كبيــر منهــم 
لمواقــع عملهــم نتيجــة انعــدام اإلمكانيــات واجــراءات الوقايــة المتبعــة لألطقــم الطبيــة 

والطبيــة المســاعدة.

هــذه الوضعيــة الشــائكة كانــت قــد دفعــت ب24 بلديــة فــي المنطقــة الغربيــة إلــى 

مطالبــة رئيــس المجلــس الرئاســي بتبنــي اجــراء عاجــل يقضــي بإقالــة وزيــر الصحــة ووكيل 
الــوزارة المســؤولين عــن هــذا الوضــع المتــردي ولتأخرهــم فــي التجهيــز لمواجهــة هــذا 
الوبــاء العالمــي. وأمهلــت البلديــات المجلــس الرئاســي 48 ســاعة للتعامــل مــع هــذا 
الملــف واحالتــه الــى البلديــات حتــى يتســنى لهــا تقديــم الرعايــة الصحيــة واتخــاذ اجــراءات 

ــة قبــل فــوات األوان. عاجل
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ــا  ــة علي ــر عــن تشــكيل لجن ــرال خليفــة حفت ــن الجن أمــا فــي شــرق البــالد، فقــد أعل
برئاســة رئيــس األركان العــام للقــوات العســكرية الفريــق عبــد الــرزاق الناظــوري،1 
وعضويــة كل مــن وزيــر الداخليــة ووزيــر الصحــة. وتتكفــل هــذه اللجنــة بالتعامــل مــع 
كل المســائل المتعلقــة بهــذه الجائحــة، وقــد بــدأت عملهــا بإرســال رئيــس اللجنــة 
المكلفــة ألوامــر الــى جميــع البلديــات فــي المنطقــة الشــرقية بعــدم تشــكيل أيــة لجنــة 
او اتخــاذ أي اجــراء اال عــن طريــق اوامــر صــادرة عــن اللجنــة العليــا لجائحــة كورونــا. 
يعتبــر هــذا اإلجــراء المركــزي متوقًعــا فــي ظــل الوضعيــة التــي تعرفهــا المنطقــة 

ــر. ــادة حفت ــي بقي الشــرقية تحــت ســيطرة الجيــش الليب

 لــم يتــم اإلعــالن حتــى اآلن عــن تســجيل أي اصابــة بفايــروس كورونا المســتجد في 
مــدن شــرق البــالد او تلــك الخاضعــة لقــوات الجنــرال خليفــة حفتــر أمــا بقيــة اإلصابــات 
فتتركــز فقــط فــي المنطقــة الغربيــة. وهــو مــا يزيــد قلــق الشــعب الليبــي علــى اعتبــار 
ارتفــاع نســبة االصابــات فــي مصــر وحجــم الترابــط والتواصــل بينهــا وبيــن المنطقــة 
الشــرقية، خاصــة ان العديــد مــن المواطنيــن الليبييــن قــد رجعــوا فعــًلا مــن مصــر قبــل 

اقفــال الحــدود البريــة والجويــة لليبيــا فــي بدايــة شــهر مــارس الفــارط. 

تتســم اإلجــراءات المتبعــة فــي مواجهــة األزمة بانعــدام الدقة والشــفافية وغياب 
الجهــد الكافــي مــن أجــل تعبئــة المــوارد الالزمــة، باإلضافة إلى انقســام ســلطة االدارة 

خــالل مواجهــة األزمــة وهــو مــا يزيــد مــن قلق وخــوف المواطنيــن الليبيين.

ــر مركــز دعــم عــن قلقــه العميــق ورفضــه التــام  وفــي ظــل هــذه الظــروف، يعّب
الســتمرار العمليــات العســكرية بيــن طرفــي الصــراع فــي ليبيــا رغــم المناشــدات 
المســتمرة مــن بعثــة األمــم المتحــدة فــي ليبيــا،2 والســفارة األمريكيــة وعــدد مــن 
الــدول األوربيــة،3  للطرفيــن بإطــاق هدنــة انســانية لتكثيــف الجهــود فــي شــرق 

البــاد وغربهــا لمواجهــة هــذه الجائحــة. 

كمــا يرفــض المركــز انتهــاك ســاعات حظــر التجــول المفروضــة فــي العاصمــة 
الليبيــة مــن قبــل الطرفيــن حيــث تواصلــت العمليــات العســكرية وتبــادل القصــف 

المكثـّـف الــذي لــم يتوقــف طيلــة شــهر مــارس وصــولًا إلــى اليــوم. 

إّن تواصــل الصــراع العســكري يعنــي آلًيــا التأثيــر علــى قــدرة القطــاع الصحــي 
إلــى خطــر  الوبــاء، بمــا يعــرض حيــاة المواطنيــن  المنهــار اصــًلا للتعامــل مــع 

مضاعــف بيــن العنــف العســكري وخطــر الوبــاء.

تحّمــل  إلــى  المؤقتــة(   \ )الوفــاق  الليبيــة  الحكومــة  دعــم  مركــز  ويدعــو 
مســؤوليتها فــي حمايــة المواطنيــن وتقديــم مصلحــة الشــعب الليبــي علــى كل 
المصالــح المرحليــة واتخــاد اإلجــراءات المتبعــة فــي العالــم والموصــى بهــا مــن 

العالميــة.  الصحــة  منظمــة  قبــل 

والتاريخيــة  القانونيــة  المســؤولية  الوقــت  نفــس  فــي  دعــم  مركــز  ويُحّمــل 
ألطــراف الصــراع فــي ليبيــا ويطالبهــم باالســتجابة الســريعة للهدنــة اإلنســانية 
المعلنــة مــن الجهــات الدوليــة والمحليــة حتــى يتســنى تســخير كل اإلمكانيــات 
الموجــودة لمواجهــة هــذه الجائحــة العالميــة ولتجنــب ســيناريو وضــع انســاني 

ــا. كارثــي فــي ليبي
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