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بـحيث سـارعت الصـ ألرسال
ستلزمات عدات وا األطباء وا
الطـبية الى إيـطالـيا وأسبـانيا
ودول اخرى لتضمد جراحهم 
وهـنـا جتــسـد الـفــرق شـاسـعـاً
بــ تـصــرفــات بـلــد حــضـاري
متواضع مثل الص وب بلد
نــواته ونــواة ثــقــافــته  قــطـاع
الــطــرق والــكــاوبــوي  وقــتــلـة
أصــــحــــاب األرض  الــــهــــنـــود
احلـمـر اآلمـنـ وهي الـواليات

تحدة.     ا
vKŽ wMOB « —UB²½ô« —«dÝ√

 U½Ë—u  ”ËdO
١- سـر األنــضـبـاط والــتـعـاون

دولـة في الـعالم وهي الـواليات
ـــتــــحـــدة الـــتـي عـــجـــزت عّن ا
الـتصدي وجلـأت للصالة ال بل
كــشـفـت عّن وجــهــهــا الـقــبــيح
والالأخـالقي عــــنــــدمــــا بــــاتت
مـعــركـتــهـا كــيــفـيــة ( أحـتــكـار
الــعالج ضـد كـورونـا ولـصـالح
ـتـاجـرة األمـيــركـيـ فـقـط ثم ا
فيه ) ال بل تـخـلت مبـاشرة عّن
جـــيــرانـــهـــا وعن حـــلــفـــائـــهــا

األوربي .
ومن هــنــاك تـقــهــقـرت  الــقـارة
األوربـيـة وجـبروتـهـا أمـام هذا
الفـيـروس الذي ال يُـرى بالـع
ُجـرّدة وباتت تـصرخ وتـبكي ا

 WLN  W bI
لـقد أبـهرت الـصـ العـالم كله
بـــــربـــــاطـــــة اجلـــــأش وعــــدم
الـــتــــشــــكي واألبــــتـــعــــاد عّن
التـخويـن والتـشكـيك واحلرب
اإلعـالمـــــيــــــة والــــــكالمــــــيـــــة.
واعـــــتـــــمـــــدت عــــلـى ذاتـــــهــــا
وطاقاتها فشدت األحزمة على
البطون وحتت شعار " ال يُنقذ

البيت احملترق  إال أهله" .
فـلـقد أعـتـبـرتـها الـصـ هـدية
من الــــــســـــمــــــاء رغم األلـم بل
أختبار مبكر حلرب بيولوجية
. فــأخـتــبــرت ذاتــهــا وجنـحت
جناحاً باهـراً أمام تخبط أكبر
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يـحـلـو لـلــبـعض أن يـتـكـلم عن
ــا يـسيء الـشــعب الــعــراقي 
ولالسف ومن لــهــذا الــشـــعب 
الـعراقـ أنـفسـهم مـرات تأتي
هـذا األمـر لـيس هــذه األسـاءة 
بــجـــديـــد األســـلــوب والـــكالم
ــان وهـنـاك بـعـد تـاريـخي قـد
تـد الى مئات الـسنـ سببه
باشـر هو الـسلطـات األموية ا
التي كـان العراق مـركزا فـكريا
وسياسيا معارضا لوجودها 
فأشاعت حينها مثلبة (العراق

بـلـد الـشـقــاق والـنـفـاق) ومن
نـطلق أخـذ الناس من هـذا  ا
العراقـ أو غيرهم باحلديث
ــا يــسيء لــهم عن الــعـراق 
ويـقـلل من شـأنهم فـي الوقت
الــذي هم أفــضـل بـكــثــيــر من
غــــيـــــرهم فـي الــــعـــــديــــد من
وهذه اخلصائص والـسمات 
ـــثـــلـــبـــة الـــتي الـــتـــصـــقت ا
بـالــعـراقــ لم تـكن مـالمـسـة
لـلـحـقـيـقـة بل مـتـجـافـيـة لـهـا
ومــصــادر الــتــاريخ تــمـــامــا 

ـقـولـة أثــبـتت ان قـائل هــذه ا
نصفـة هو احلجاج بن غيـر ا
يــوسف الـثــقـفـي ولـيس كــمـا
يـدعـي الـبــعض مـن إنـهــا من
مــقـوالت  االمــام عـلي بن ابي
طـــالب (عــلــيـه الــسالم) وقــد
كـتـبـت بـحـثـا عــلـمـيـا في ذلك
ونـشــرته في احــدى اجملـاالت
ـا سـأعـيد ـتـخـصـصـة ور ا
نـــشـــره هـــنــا فـي صــحـــيـــفــة
(الــزمـــان) الــغـــراء الحــقــا ان

شاء الله .

ـــقــدمـــة جـــاءت ألطــرح هـــذه ا
مــوضــوع يــتـعــلق بــالــســلـوك
اجلـمـعي الـعـراقي وكـيف كـان
يـزا رغم الـظـروف الـصـعـبة
ـــر بــــهـــا واحلــــرجــــة الـــتـي 
العـراق طيـلة أربـع عـاما من
ـــمــلــوء ــعـــاصــر ا تــاريـــخه ا

بالنكبات.
WOC  ÕdÞ

عـــــــلى مـــــــواقـع الــــــتـــــــواصل
االجــتــمــاعي  طــرح قــضــيـة
مــفــادهــا إن عــراقــيـا وهــو في
الـســعـوديـة أغـمى عـلـيه ونُـقل
ـسـتـشفـيـات وفي الى إحـدى ا
ـســتـشــفى إحــتـاج الى دواء ا
لك ثمنه  ,فقال للذين وهو ال
ـمـرض حـوله من األطـبـاء وا
أعـطـوا هـذه الـوصـفـة الـطـبـية
ألي عـراقي تـشــاهـدونه خـارج
وهـو ســيــتــكـفل ــســتــشـفـى  ا
ـوضوع (الكالم هـنا مـنقول با
عـن لـــــســـــان أحـــــد األطـــــبـــــاء
الــســـعــودين ) يــقــول: فــخــرج
ـسـتـشـفى وسـلم ـرض من ا
الــوصــفـــة الــطــبــيــة لــرجــلــ
عراقي شـاهدهما في الشارع
الـعام  ,وقـال لـهـمـا إن عـراقـيا
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و حــجـزهم لــشـهــرين ) فـأي
شـــعـب هـــذا وأي قـــيـــادة وأي
صــبـر والــتـزام ...واي تــعـاون
بال صـــــــريح وشــــــكــــــوى  !!!.
كن هنا بـثقة الشعب والسـر 
الصيني بقيادته وحكومته !. 
٢-عـــدم الـــشـــكـــوى وأشـــغــال
اإلعـالم بــــالــــكــــارثــــة بل كــــان

أعالماً عمالقا . 
لقـد عُزلت والية بأكـملها وعدد
سكانـها ال ١١ مـليـون نسمه .
وجــمــيــعــنـا اطــلــعــنــا ان عـدد
ـصـابـ جتـاوز ال ١٠٠ الف ا
حـــالـــة تـــوفى مـــنـــهم حـــوالي
٣٢١٠ نـسـمـة .ولـكن لم تـرتـبك
الـص ولَم يـهـول إعالمـها بل
ركـز االعالم الـصـيـني الـعـظـيم
على نشر الوعي ونشر الثبات
وبطرق عـاطفـية ووطـنية  ولَم
يـزيف احلقائق بل كـان صادقا

مع الشعب !!. 
٣- الـــتـــعــبـــئـــة الـــتي أذهـــلت

العالم.
لـــقــد أذهــلـت الــصــ الـــعــالم
ـاديـة بـتـعـبــئـة امـكـانـيــاتـهـا ا
والـعــلـمــيـة والــتــكـنــولـوجــيـة
والـبشـرية بـحـيث جعـلتـها في
تــنــاسق خــدمي وديــنــامــيــكي

دون أخــــطـــاء .. اذهل الــــعـــالم
وكــــان لـه الـــــدور الــــبـــــارز في
تــطــويق الــكــارثــة وحــصــرهــا
والـــتــــغـــلـب عـــلـــيــــهـــا وأعالن
االنـــتــصـــار من بـــؤرة الـــوبــاء
حـيث مـديــنـة ووهـان وبـلـسـان

الرئيس الصيني !!. 
٤- جنـاح الصـ في االعـتـماد

على العامل التقني .  
لــقـــد أذهــلـت الــصـــ الـــعــالم
عــنــدمــا جلــأت الى اســتــخـدام
العـوامل التـقنـية الـصيـنية في
مـــــحـــــاربـــــة الــــوبـــــاء .حـــــيث
ـسـيرة اسـتـعلـمت الـطـائـرات ا
في نـشـر الـوعـي والـتـبـلـيغ عّن
احلـاالت والــوصـول الى ابــعـد
نــقــطــة يُــراد الــوصــول الــيــهـا
....وقـــــامت بــــاســـــتــــعــــمــــال (
الــروبـوتــات) لــفــحص الــنـاس
وقـــــــيــــــاس درجـــــــات حــــــرارة
اجسامهم وهنا سجلت الص
ثــورة عــلــمــيــة في دعم حــاالت
الـــطـــوارىء من خـــارج طـــاقـــة

االنسان الطبيعي !!. 
ــــصــــداقــــيــــة ٥- واالهـم هي ا
والـشـفـافـيـة من قـبل احلـكـومـة

الصينية   جتاه شعبها!!.
لـقد سـجـلت القـيـادة الـصيـنـية

نـهــجـاً سـيــاسـيـا وعــمـلـيــاتـيـا
جديـدا اثـناء الـكـوارث وحاالت
الــــــطـــــــوارىء وهــــــو ( نـــــــهج
صداقـية والشـفافيـة ) بحيث ا
ـــصـــداقـــيــة كـــلـــمـــا تــوفـــرت ا
وتــوفـــرت الــشـــفــافـــيــة بـــنــقل
احلـقـائق واألرقــام كـلـمـا الـتف
الــــشـــعب واجلــــمـــهــــور حـــول
قـــيــادته. وهـــذا مــا حـــصل في
الـــصــ اثــنــاء أزمــة فــيــروس
كـورونـا.بـحـيث حتـول الـشـعب
الصيني الى حكومة ظل رديفة
لـــدعم الـــقـــيـــادة الـــصـــيـــنـــيــة
ِحنة بسبب الرسميـة في تلك ا
أصرار احلكومـة الصينية على
ـصـداقــيـة والـشـفــافـيـة بـنـقل ا
احلــقــيــقـة لــلــشــعب الــصــيـني
والــــــــعـــــــــالـم !. ومـن وراء ذلك
حقـقت احلـكومـة إجنازات  بال

مشاكل وهي :- 
١- جنـحت الـقـيـادة الـصـيـنـيـة
بــفـرض الـطـاعــة الـطـوعـيـة من
قبل الشعب الصيني ألجراءات
احلكومة واجلـميع لزم البيوت
ـصـداقـيـة والشـفـافـية بـسبب ا

من قبل احلكومة. 
٢-جنـــــحت فـي كـــــسب االعالم
ـصـداقـيـة الـذي عـنــدمـا وجـد ا

والـشفـافـية واحلـقـيقـة من قبل
القـيادة الصينـية سارع ليكون
مع الـقــيـادة الـصـيـنــيـة بـنـشـر

الوعي والتثقيف  .
٣- الــتـزام الــشــعب الــصــيـني
بالتـعليـمات التي كـانت تصدر
من الـلجـان والهـيـئات اخملـولة
بــــإعـــــطــــاء الــــتــــعــــلــــيــــمــــات
واإلرشـــادات والــقــرارات وذلك
ـصـداقيـة والـشفـافـية بسـبب ا

من لدن القيادة الصينية . 
#اخلالصة :-

سجلت الص وبنجاح جتربة
ريــــــاديــــــة في ادارة األزمــــــات
والـــــكـــــوارث وبــــات الـــــنـــــهج
الــصـيـنـي مـثـاال لــدول الـعـالم.
حــــــيث بــــــاتت تــــــقـــــتــــــدي به
حـكــومـات ودوّل الــعـالم .وهي
فــــرصــــة ألي دولـــة بــــالــــعـــالم
ودولنـا العربية اتـباع التجربة

الصينية لتحقيق النجاح 
ـشـكـلـة من أينَ تـأتي # ولـكن ا
ــصـــداقــيـــة والــشـــفــافـــيــة بـــا
لــلــحـــكــومــات والـــســاســة في
نطقة ..... العراق وحكـومات ا
فــتــوفــرهــا مــســتــحــيال وعــدم
الــشــفــافــيــة  والــكــذب شــعــار

عملهم.
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بغداد

وهـــو راقـــد في كـــذا وضـــعه 
الردهة رقم كذا وكذا ثم عاد 
وبـعد فـترة وجـيزة من الوقت
واذا بالرجلـ العراقي وقد
جـلـبـا الـدواء الــذي يـحـتـاجه
ـريض  ,وقــد كـان الــعـراقـي ا
ثمـنه باهـضا مـا يعـادل  أكثر
من مــائـة دوالر أمـريـكي وهـو
رقم عـــالي قــيــاســا بــاســعــار
ودخال الــــدواء بـــشـــكل عـــام 
ـريض وتـكـلـما عـلى الـرجل ا
معه واعطوه الدواء مع كيس
أخـــر يـــحــتـــوي عـــلى فـــواكه
وعصائر  ,وحتدثا معه برهة
من الـزمن  وعـنـدمـا خـرجـوا
ـــال أعـــطـــوه مـــبـــلــــغـــا من ا
يــسـاعــده عـلى جتــاوز أزمـته
ـالـيـة. هـذا الـكالم كـمـا قـلت ا
مــنـقــول عن طــبـيب ســعـودي
نـادما وهـو يتـحدث بـتـعجب 
عـــلـى عـــدم مـــســــاعـــدته هـــو
لـلمـريض العـراقي كي يُسجل
وقف بأسـمه يتباهى به في ا
الـدنـيـا ويـؤجــره الـله تـعـالى
علـيه في األخرة  كونه موقف
هذا موقف من إنساني نـبيل 
ــواقف الــتـي حتـدث مـئــات ا

يـومـيا في الـعـراق لـكن ال أحد
يـشـيـر لـهـا فـتـنـدثـر كأي شيء
ثمـ ال أحـد يـعـرف قـيـمته اال

من يعرف تفاصيله .
 وفي مــــوقف أخــــريــــشــــار له
بــــالـــبـــنــــان عـــرضـت وســـائل
رئي قبل أيام لقطات االعالم ا
خلــيــاطــيــ عـراقــيــ قــامـوا
بـخـيـاطـة كمـامـات بـعـد ظـهور
فـايـروس كـورونــا وتـوزيـعـهـا
عـلى النـاس مجـانـا في الوقت
الـذي عجزت فيـه احلكومة عن
تـوفـيـرهـا لـلـنـاس حـتى جـراء
وحــ ســأل ــال  مــبــلـغ  من ا
مــقـدم الــبـرنــامج اخلــيـاط عن
ســبب عـدم بــيـعـه لـلــكـمــامـات
ــا  يـصــرف عــلى عـمــلــهـا طــا
أمـــواال وجـــهــــدا قـــال (نـــحن
نوزعـها لـلنـاس كي نسـاعدهم
عـلى جتــاوز األزمـة الـصـحـيـة
ونـــــريـــــد بـــــذلـك رضـــــا الـــــله

تعــــالى).
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زمـيل لي مـحـتـرم حـدثني ذات
مـرة عن حــالــة صـادفــته حـ
عـطـلت السـيـارة التـي يقـودها
على طريق بغداد واسط وذلك

عام  2007حـ كان الـطريق
محفوفا باخملاطر بعد شيوع
الـطــائـفــيـة الــتي صـنــعـتــهـا
وبــكل دقـة جــهــات خـارجــيـة
ـباركـة الـطـبقـة الـسيـاسـية
احلـاكـمــة في الـعـراق وبـعـد
أن ترجل زمـيـلي عن سـيارته
ووقف يـــنــتـــظـــر أن يـــحــدث
شيء مـا يـعـيـنه عـلى جتـاوز
مـا هــو فـيه من مــوقف حـرج
واذا برجل يـقف بـسـيارته (
ســيـارة أجــرة)  وســأله مـاذا
حتـــتـــاج نـــحن فـي اخلـــدمــة
وبــعــد أن عــرف ســبب عــطل
سـاعدته على الـسيـارة قام 
الـفــور واخـذه بــسـيـارته الى
ــيــكــانـــيــكي وقــام بــأعــادة ا
سيارته كما كانت ولم يكتفي
بـــذلك بـل هــو مـن قــام بـــدفع
ـــــــالي اخلــــــاص ـــــــبــــــلغ ا ا
بــأصالح الــعــطل ولم يــكـتف
أيضـا بـذلك بل أصـر على أن
يأخذ زمـيلي الى داره ويقوم
هــذا بـــواجب الــضــيــافــة له 
غـيـض من فـيض  والـقــائـمـة
تطـول وتطول واذا أردنا ان
نـــعــد مـــواقف هــذا الـــشــعب

الــــطـــــيب اإليــــجــــابــــيــــة فــــلن
نـحــصـيــهـا أبـدا  ,ومـا يـجـري
الــيـوم في ســاحـات الــتـظــاهـر
وهــذا الـــتــكـــاتف الـــذي أبــهــر
النـاس ورسم مشـهدا غـاية في
الـروعــة حـيث شــبـاب الــعـراق
يــــــضـــــــحـــــــون بــــــأرواحـــــــهم
وأجـسادهم وامـوالهم من أجل
ان يـكـون هنـاك مـوقف يُـسـجل
يصب في خدمـة الصالح العام
ودون مـقــابل يـذكــر في الـوقت
الذي يعانـون من العوز والفقر
ــهم هـذا واحلــاجـة لــلـعــمل  ا
احلـراك الـرائع وهـذا الـتـكاتف
والتأزر والتـعاون كلها مواقف
وصـــــور غــــايــــة فـي الــــروعــــة
يُسجـلها شـباب العـراق يوميا
وتـفصيـليا وهم يـرقصون على
ــا ـــوت  فــرحــون  أكــتــاف ا
يـقــدمـوه من مــواقف لـوطــنـهم
بعد أن تيـقنوا بأن من يقودوه
يـــــريـــــدون أن يـــــضـــــحـــــوا به
فــــأصـــــروا عــــلى إعـــــادته الى
حـــضن إبـــنـــائه  ,فـــكـــان لـــهم
مـــــاأرادوا وســـــيـــــكـــــون لـــــهم
مـايـريـدون ويـتـمنـون في قـابل

األيام ومن الله التوفيق.

وقوة القرار
عندما ضـرب الفيروس كورونا
واليـة ووهــان الـصـيــنـيـة لـيس
خبرا عابرا أو جتربة بسيطة .
فــهـــو لم يـــصب مـــديـــنـــة مــثل
الرياض أو مـثل بغداد ال سمح
الــله  او مــثل مــالــطـا  أو مــثل
بيروت أو مثل عاصمة قبرص.
بل ضرب مدينـة تعداد سكانها
"11مــلـيــون أنــســان " .والــعـدد
لـيس نزهـة فـهو أكـثـر  من عدد
نـفــوس خــمس دول خـلــيـجــيـة

زائد مالطا ولبنان.
ومع ذلـك لم تــــرتــــبك الــــصـــ
ـدينة فـفرضت عزال تـاماً على ا
ـدة  60يـومـاً. وعــلى سـكـانـهـا 
ولـــيس االنـــتــــصـــار هـــنـــا .بل
االنــــتـــــصـــــار أن هــــؤالء ال11
مــلـيــون نــسـمه وصــلت الــيـهم
ـــــاء األدويـــــة والـــــطـــــعـــــام وا
سـتلزمـات واإلسعافات أول وا

بأول ....
 ال بل انــــظــــر لأللــــتــــزام لـــدى
الــشـــعب الــصـــيــني وعـــنــدمــا
أعـلـنت احلـكـومــة الـصـيـنـيـة (
عـــــلى كـل مـــــواطن خـــــارج من
مـديــنـة ووهـان الــعـودة الــيـهـا
ـدينتهم بـسرعة وعـاد اجلميع 
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تـحدة كانت تلـقي بضاللها ا
ــشـهـد الـصـيـني ,ومع عـلى ا
ان الص كانت تـتبنى نهجا
مـــشـــابـــهــــا لـــنـــهج االحتـــاد
الـسـوفـيـتي اال ان الـسـوفـيت
شــعــروا بــإمــكـانــيــة تــهــديـد
ـــا ـــصـــالــــهم ور الـــصــــ 
تفـوقها عليـهم مستقبال وهو
مـا حـصل فعال لـذا لم تـتـلقى
الـــصـــ دعـــمـــا مـن االحتــاد
الـسـوفـيـتي وفي الـوقت ذاته
تحدة تضع كانت الواليـات ا
الـصــ ضـمـن قـائــمـة الـدول
ــعــســكــر احملــســوبــة عــلى ا
عادي لتـوجهاتها في قيادة ا
ــشــاكل الـــعــالم الى جـــانب ا
ية الـتي خلفـتها احلرب الـعا
الــثــانـــيــة وطـــبــيــعـــة عالقــة
الـــصـــ مع الـــيـــابــان الـــتي
كــــــانـت حتـــــــتل اجـــــــزاء من
الــصـــ والــنــزاع الــصــيــني
الـهـندي عـلى احلـدود واقـليم
التبت ومشاكل اخرى عديدة.
كل ذلك جــعل الـصــ تـشـعـر
ان مـسـتـقــبل وجـودهـا كـأمـة
هو في االعـتمـاد على الـنفس
وحتـشــيــد طــاقـات شــعــبــهـا
بـاجتاه الـعمل كـخلـية الـنحل

كــان يـعــتــاش من الــزراعـة ال
ــتـــلك اي مـــورد من مــوارد
الـــطـــاقــة ,الى بـــلـــد مـــصــنع
ـنتجات ,التـي تغزو الي ا
ـا يـثـير اسـواق الـعـالم. ان 
االنــتــبــاه واالعــجــاب تــطـور
ــلـحــوظ في الــربع الــصــ ا
االخـيـر مـن الـقـرن الــعـشـرين
فـمـنـذ الـثورة الـثـقـافـيـة التي
قادها زعـيم الثـورة الصيـنية
(مـاو تـسي تـونـك)الى يـومـنا
هــــذا جنـــــحـت الــــصـــــ في
ـــــزاوجــــة بـــــ الــــنـــــظــــام ا
االشـــتــــراكي والـــرأســــمـــالي
إليجاد نظام اقتصادي ناجح
جــــــعل مـن الـــــصــــــنـــــاعـــــات
الصـينية  تكاد ال تـخلو منها
قــريــة او مـديــنــة في الــعـالم.
وكان من جملة االسباب التي
دعت االمــة الـــصـــيــنـــيــة الى
االعــتـــمــاد عــلـى الــنــفس ,ان
ـوارد الـصــ دولـة فــقـيــرة ا
واقـتصـادهـا زراعي بالـدرجة
االســـــــــاس ,ثـم ان احلــــــــرب
ــــعــــســــكـــر الــــبــــاردة بــــ ا
االشـتــراكي بــقـيــادة االحتـاد
ـــعـــســـكـــر الـــســـوفـــيـــتـي وا
الـرأسـمـالي بـقيـادة الـواليات

 اذكر جيدا عندما كنت طالبا
في الـدراسـات الـعــلـيـا الـعـام
2000 .اني كــلــفـت بــكــتــابــة
بـحث عن ايديـولوجـية احدى
فاخترت االنـظمة السـياسية ,
الــــبـــــحث والـــــكـــــتــــابـــــة في
ايــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة احلــــزب
الــــشـــــيـــــوعي الـــــصــــيـــــني,
راحل واسـتوقـفتـني كـثيـرا ا
التي مرت بها الص ,وكيف
اسـتـطـاعت بــنـاء دولـة قـويـة
على كافة االصعدة اقتصاديا
عبر وعسكـريا وتـكنولـوجيا ,
بـنــاء مـنــظـومــة اجـتــمـاعــيـة
وسـيـاسـية واقـتـصـاديـة تـعد
االكـثر انـضبـاطا من ب دول
الــعـــالم. وكـــنت قـــد وضــعت
تـصورا مـستـقبـليا عـن تطور
الص يؤكد ان العام ,2010
ســـيـــكـــون عـــقـــدا صـــيـــنـــيــا
بـامتـياز ,واكـدت فـيه على ان
ـــعــجـــزة تــكـــمن في وجــود ا
نـظـام قـادر عـلى تـوفـير ثالث
وجـــبــات في الـــيــوم لـــشــعب
ــــلــــيــــار جتـــــاوز تــــعــــداده ا
فما واربعمـئة مـليون نـسمة ,
بـالك فـي جعـل شـعب بـأكمـله
منتجا ال مستهلك ,وينقل بلد
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عـلى انـشـاء مـسـتـشـفى لـعزل
ـصاب بـالفايروس ,مجـهز ا
بـــــأحـــــدث الــــــتـــــقــــــنـــــيـــــات
التـكنولوجـية في عشرة ايام,
وهـي وحــدهــا الـــقــادرة عــلى
ضــــــبط واحــــــضــــــار وعـــــزل
ــصــابــ بــالـكــيــفــيــة الـتي ا
شـــاهـــدنـــاهـــا عـــبـــر وســـائل
الـــــتـــــواصل االجـــــتـــــمـــــاعي
ـصـورة من والــفـيـديــوهـات ا
ـــــنـــــاطـق الــــتـي احـــــتــــوت ا
اصـابات بـالفـايروس.  ان من
االمـور الـتي حتــسب لـلـصـ
بـــغـض الـــنــــظــــر عن تــــعـــدد
النظريـات حول حقيقة تفشي
الــفـايــروس ومن يـقف ورائه,
فالصـ وبامتياز جنحت في
الـسـيـطـرة عـلى الـوباء. وذلك
يـعـود بـاألسـاس الى طـبـيـعـة
ـتاز الـنـظام الـصـيني الـذي 
باالنضباط واجلدية ومركزية
الـقرار فدول كبـيرة في العالم
بــاعـتـقـادي لـو ان الـفـايـروس
ابـتــدأ عـنـدهـا لــوقـعت كـارثـة
ـا انــسـانــيـة اكــبـر واعــمق 
نــعــيــشه الــيــوم والــشــواهــد
حـــاضـــرة امـــامـــنـــا كـــثـــيـــرة
كـإيـطــالـيـا وايـران ,والـتي لم
تـنــجح في احلـد مـن انـتـشـار
الــــفــــايـــروس ,وفــــشــــلت في
احــــتـــــواءه وفي مـــــعــــاجلــــة
ـصـابـ وعـزلهم ,وسـجـلت ا
اصـــابـــات بـــشـــكـل مـــتـــزايــد
وحــاالت وفـيـات في تــصـاعـد
مــــســــتــــمـــر ,حــــتى وصــــلت
االصـــابـــات بــاأللف ,والـــدول
الــتـي اعــلـــنت عن تـــســـجــيل
اصـابات بـالـفايـروس وصلت
الى اكــــثـــر من ( (120دولـــة,

بــيـــنــمــا تـــتــجه الـــصــ الى
االعالن عـن انــتـــهـــاء االزمــــة

واحتواء تفشي الفايروس.
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 وهـــذا يـــعـــود بــــاعـــتـــقـــادي
بـاإلسـاس الى الـقـرارات التي
اتخـذتها احلـكومـة الصيـنية,
والـتـي تـعــد مــثــار لألعــجـاب
مـــنــهــا ذلك الـــقــرار بــإعــطــاء
االولوية إلنـقاذ ارواح الشعب
الصـيـني كـأولـويـة  ثم الـعمل
عـلى الـتـقـلـيل من اثـار االزمـة
اقـتــصــاديـا ,ثم ان الـصـ لم

تــتـأخـر كــثـيــرا في االعـتـراف
بــــوجــــود الــــفــــايـــروس ,ولم
تــتـــأخــر كــثـــيــرا في تـــرتــيب
اولــويــاتـــهــا. لــذا اعــتــقــد ان
ـوذجا الـصـ الـيـوم قـدمت 
اخــر يـحـتــذى به يـضـاف الى
سـجــلـهـا احلـافل بـاإلجنـازات
االقـتـصـادية ,بـان الـثـروات ال
تـصـنع اال ,ولـكن الـشـعوب
واال هـي مـن تـــــــــــصـــــــــــنـع
الــثــروات والــتــقــدم والــرقي,
وانه في االزمـات تـظـهـر مـدى
رقي وجــــــديــــــة االنـــــظــــــمـــــة
الـسـيـاسـيـة في احلـفـاظ عـلى

شـعوبـها ومـكـتسـبـاتهـا التي
حازتـها عـبر عـقود من الـعمل
الـــدؤوب. ويـــبــــقى الـــســـؤال
االكــثــر جــدال الـــذي يــعــتــري
صدورنا ,كم من ازمة وكم من
حتى كـارثـة وقعت او سـتقع ,
يـتـنبه مـسؤولـينـا الى اهمـية
الشـعـوب وتنـميـتـها في بـناء
الــبــلــدان وتــكــوين الــثــروات
الـــوطــنـــيــة الـــتي اســاســـهــا
الـشـعوب ,فـمن يصـنع شـعـبا
مـــتــعـــلــمـــا مــبـــتــكـــرا خالقــا
سيـصنع امة عظـيمة وثروات

ال تنضب.
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لـــبــــنـــاء نـــظـــام اجــــتـــمـــاعي
واقتـصـادي وعسـكري ,ناجح
يضع الص في مصافي دول
ــتـقـدمــة اقـتــصـاديـا الــعـالم ا
وعـســكــريــا وتــكــنــولــوجــيـا.
وبـــالــتــالـي الــوصــول الى ان
يــكــون االقـتــصــاد الــصــيــني
ـيا ,فالـيـوم يـشكل االجنح عـا
مـــــا يـــــقـــــرب من ( (%22من
مـــجــمـــوع نـــاجت االقـــتـــصــاد
ي. واكـــثـــر مــا يـــثـــيــر الــعـــا
االعجاب هـو االنتقال السريع
وفي عــــقــــود بــــســــيـــطــــة من
االقـــــتـــــصـــــاد الـــــزراعـي الى
ـبـني االقـتـصــاد الـصـنــاعي ا
عـــلى قـــاعــة تـــكـــنــولـــوجـــيــة

متطورة. 
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ــر به الــعــالم والشك ان مــا 
الـيـوم من تطـورات واعـظمـها
تفـشي وباء (كـورونا فـيروس
كـوفـيد (19يـعـد امـرا مـزعـجا
ـقايـيس. فـفي ومـروعـا بكـل ا
الـــوقـت الـــذي  اكــــتـــشـــاف
الـفـايروس فـي مديـنـة ووهان
الـصيـنيـة التي تـأتي منـها ما
يــقــرب ( (%75من مــجــمــوع
الـصنـاعات الـصيـنيـة اتخذت
مكن الصـ جميع التـدابير ا
اتــخـاذهـا في ســبـيل احـتـواء
ـمكـنة. الـفـايروس بـالسـرعة ا
وال اعـتقـد ان هـنـالك دولة في
الـعالم عـدا الـصـ بإمـكـانـها
ـا قامت به الـص ان تقـوم 
من تـدابـير لـلـحـد من انـتـشار
الــفــايــروس الـذي تــفــشى في
ـــديــــنـــة وخالل ايــــام كـــمـــا ا
تـتــفــشى الــنـار في الــهــشـيم,
فـالصـ وحـده تمـتلك الـقدرة

ÍbOJF « wKŽ

بغداد
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