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الرأسمالٌون ٌشعرون بالغٌرة من الجهود الصٌنٌة المبذولة
للتعامل مع تفشً فٌروس كورونا
(مترجم)
الخبر:
ذكرت هٌئة اإلذاعة البرٌطانٌة أن مدٌنة ووهان الصٌنٌة من المقرر أن تبنً مستشفى فً
غضون ستة أٌام لعالج المرضى الذٌن ٌشتبه فً إصابتهم بفٌروس كورونا.
بدأ تفشً المرض فً ووهان ،وهً مدٌنة ٌقطنها حوالً  11ملٌون شخص .وقد امتألت
المستشفٌات فً هذه المدٌنة بالسكان القلقٌن حٌث إن الصٌدلٌات خلت من األدوٌة.
وفقا ً لوسائل اإلعالم الحكومٌة ،سٌتسع المستشفى الجدٌد لحوالً  1111سرٌر .و ُتظهر لقطات
من الفٌدٌو الذي نشرته وسائل اإلعالم الحكومٌة الصٌنٌة على اإلنترنت الحفارٌن فً موقع البناء
بالفعل ،وتبلغ مساحة هذا الموقع حوالً  00111متر مربع ( 000111قدم مربع) .وهو ٌستند إلى
مستشفى مشابه أقٌم فً بكٌن للمساعدة فً التصدي لفٌروس سارس فً عام .0112
ٌقول ٌانزونغ هوانغ ،وهو عضو قدٌم للصحة العالمٌة فً مجلس العالقات الخارجٌة" :الصٌن
لدٌها تارٌخ فً إنجاز األمور بسرعة حتى بالنسبة للمشارٌع الضخمة مثل هذه".
وهو ٌشٌر إلى أن المستشفى فً بكٌن فً عام  0112تم بناؤه فً سبعة أٌام ،لذلك ربما ٌحاول
فرٌق البناء التغلب على هذا السجل .تماما ً مثل المستشفى فً بكٌن ،سٌتم إنشاء مركز ووهان من
المبانً الجاهزة.
"ٌعتمد هذا البلد االستبدادي على نهج التعبئة من أعلى إلى أسفل .وٌمكنه التغلب على الطبٌعة
البٌروقراطٌة والقٌود المالٌة ،وٌمكنه تعبئة جمٌع الموارد ...العمل الهندسً هو ما تجٌده الصٌن.
لدٌهم سبق فً بناء ناطحات السحاب سرٌعاً .هذا من الصعب للغاٌة بالنسبة للغرب أن ٌتخٌله ،بل
ٌمكن القٌام بذلك".
التعلٌق:
إنه ألمر مثٌر للصدمة فعال أن تسمع شعوب الدول الرأسمالٌة عن أي مشروع بناء أو تطوٌر
كبٌر ٌتم إنجازه فً شهور بدالً من سنوات ،ناهٌك عن أسبوع .لقد اعتاد الناس على رؤٌة التنافس
والتسابق بٌن مصالح الرأسمالٌٌن الذٌن ٌعٌقون التقدم ،إلى درجة أنهم ال ٌستطٌعون تخٌل أنه من
الممكن أن تعمل اإلنسانٌة معا ً من أجل هدف مشترك.
فً برٌطانٌا ،والتً هً فً حال ال تحسد علٌه اآلن ،تعتمد الرعاٌة الصحٌة الوطنٌة على مبانً
المستشفٌات المتداعٌة وال ٌأمل الناس أبداً بأن الحكومة ستهتم بهم على اإلطالق ،أو أنها حتى

ستكون قادرة على تنظٌم بناء مستشفٌات بدٌلة حتى فً أي سرعة .وهم ٌشهدون حالٌا ً المشاحنات
وسوء إدارة خط السكة الحدٌدٌة السرٌع الذي ٌربط شمال البالد ،والذي من غٌر المتوقع أن ٌتم
االنتهاء منه فً غضون عقدٌن ،إن تم االنتهاء منه فعال.
تعد برٌطانٌا خامس أكبر اقتصاد فً العالم ،فً حٌن إن الحصول على الثروة لٌس هو العقبة
الرئٌسٌة التً تقف فً طرٌق هذا التقدم؛ بل هً الرأسمالٌة .إذا كانت هناك إرادة سٌاسٌة لتنفٌذ
مشروع لصالح الشعب ،وهو أمر كبٌر إذا كان فً الغرب ،فإن الشجار والتنافس بٌن الرأسمالٌٌن،
بدافع الجشع والتصمٌم على استغالل الوضع حتى آخر قرش ،إلى جانب الفساد الواقعٌ ،عنً أن
المشروعات تتأخر إلى ما ال نهاٌة ،حٌث ٌتم السعً للحصول على مزٌد من التموٌل لدفع التكالٌف
المتزاٌدة التً لم تؤخذ فً الحسبان فً العقد األصلً .هذه هً قصة البناء فً المجتمع الرأسمالً،
تنهار بسبب الغٌرة والتنافس بٌن النخبة الرأسمالٌة.
لم ٌستطع مقال بً بً سً إخفاء حسده ،ألنه حاول أن ٌوضح أن الطبٌعة االستبدادٌة للحكومة
الصٌنٌة وحدها هً التً تجعل مثل هذه المشارٌع ممكنة .ومن المفارقات أن جورج سوروس
استخدم خطاب دافوس هذا األسبوع التهام كل من الصٌن وأمرٌكا بأنهما حكومات استبدادٌة.
ٌجب أال ٌشعر المسلمون بالقلق من فشل الغرب ومحاوالته اإلساءة إلى خصومه .إن
المشاحنات البسٌطة للرأسمالٌٌن ،أٌنما كانوا ،تكشف تماما نظامهم العاجز عن مراعاته للطبٌعة
البشرٌة .حٌث إنه متى أتٌح لإلرادة السٌاسٌة بتحقٌق هدف وتغٌٌب الرأسمالٌٌن الغٌورٌن الذٌن
ٌعملون بقوة ضد الصالح العامٌ ،مكن تحقٌق تنمٌة كبٌرة بسرعة ،فً أسابٌع وشهور ،ولٌس فً
سنوات وعقود.
من المتوقع أن تتوافق الخالفة القادمة مع وتٌرة التنمٌة الصٌنٌة ،بل إن الخلٌفة هو فً المقام
األول خادم عند الرعاٌا ،ولٌس للحزب الذي ٌنتمً إلٌه ،وال للشركات الرأسمالٌة .على عكس ما
ٌقال عن الخلٌفة المسلم بأنه دٌكتاتور دٌنً ٌترأس نظاما ً سلطوٌاً ،حٌث ٌتم انتخاب رئٌس الدولة فً
انتخابات مفتوحة شفافة وٌكون مسؤوالً بشكل مباشر عن جمٌع أفعاله تجاه الرعاٌا .وتتم المحاسبة
من خالل وجود مجتمع واع وأحزاب سٌاسٌة فاعلة ،ووجود مؤسسات قوٌة ،بما فً ذلك المحاكم
المستقلة ،وكذلك وجود قٌم قوٌة لرعاٌة جمٌع الناس ،ولٌس فقط من أجل النخبة الثرٌة ،كما هو
الحال فً كل من الشرق والغرب الرأسمالً الٌوم.
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