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خطوات الصٌن والدول اإلسالمٌة لمكافحة الجائحة بالتضامن 

 

التً " جائحة القرن"فً وجه جائحة فٌروس كورونا المستجد المفاجئة باعتبارها 

اإلسالمٌة، خاض الجانبان  تركت تداعٌات على دول العالم بما فٌه الصٌن والدول

. الصٌنً واإلسالمً معركة مشتركة بالتضامن والتساند

لما كانت الصٌن فً أصعب أوقاتها فً مكافحة الجائحة، أعرب قادة الدول 

اإلسالمٌة عن دعمهم السٌاسً القوي للصٌن من خالل المكالمات الهاتفٌة وبعث 

عبدالعزٌز آل سعود أول قائد  كان الملك السعودي سلمان بن. الرسائل والبرقٌات

أجنبً فً العالم اتصل بالرئٌس شً جٌنبٌنغ هاتفٌا، تعبٌرا عن الدعم فً مكافحة 

وأصدرت منظمة التعاون اإلسالمً بٌانا خاصا لدعم جهود الصٌن فً . الجائحة

وتبرعت الدول اإلسالمٌة للجانب الصٌنً بكمامات وأقنعة ومالبس . مكافحة الجائحة

ها من المستلزمات الطبٌة التً كان محتاجا إلٌها بشدة، وتكون هذه واقٌة وغٌر

. األعمال الحسنة محفورة فً قلوب الشعب الصٌنً
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واتصل الرئٌس . تتعاطف الصٌن مع الدول اإلسالمٌة التً تعانً من الجائحة

شً جٌنبٌنغ بعدٌد من قادة الدول عبر الهواتف والرسائل للتعبٌر عن إرادتنا الراسخة 

. التغلب على الصعوبات بروح التآزر والتضامنفً 

تحركت الصٌن على مستوٌات الحكومات المركزٌة والمحلٌة والشركات 

والجمعٌات الشعبٌة والشخصٌات الصٌنٌة بنشاط للمشاركة فً تقدٌم المساعدات 

فً ظل تعثر الرحالت الجوٌة الدولٌة، أرسل الجانب الصٌنً  .للدول اإلسالمٌة

ة واستنفدت كل الوسائل البرٌة والبحرٌة والجوٌة من أجل إٌصال طائرات مستؤجر

فً النصف األول من العام الجاري، . المواد الطبٌة إلى الدول المتلقٌة فً ٌوم مبكر

مالٌٌن طقم  6كمامة و 6000قدم الجانب الصٌنً مستلزمات طبٌة بما فٌه قرابة 

 50وقفازة وغطاء حذاء و مالٌٌن ملبس واق طبً ونظارة واقٌة طبٌة 10اختبار و

جهاز تنفس ألفغانستان  2000ألف مقٌاس حرارة باألشعة تحت الحمراء وأكثر من 

وبنغالدٌش وجٌبوتً والنٌجر وبوركٌنا فاسو والصومال وفلسطٌن والسنغال ومالً 

% 95وتغطً المساعدات الطبٌة الصٌنٌة . دولة إسالمٌة 54والسودان وغٌرها من 

. بما فٌه جمٌع الدول اإلفرٌقٌة اإلسالمٌةمن الدول اإلسالمٌة 
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ساعد الجانب الصٌنً بنشاط السعودٌة واإلمارات وأذربٌجان وبروناي وقطر 

وسبق . وتركٌا وغٌرها من الدول اإلسالمٌة على شراء مستلزمات طبٌة فً الصٌن

ساعة منذ تلقً الطلب من الدول  96أن سجل السرعة الصٌنٌة، إذ لم ٌمض سوى 

تدفقت هذه المستلزمات الطبٌة إلى . ى حتى شحن الدفعة األولى من المواداألخر

جبهات المعركة ضد الجائحة فً الدول اإلسالمٌة، وقدمت دعما مادٌا قوٌا لجمٌع 

الدول لمواجهة التهدٌدات الناجمة عن الجائحة على سالمة صحة شعوبها بشكل 
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 . فعال

ن خبرات الوقاٌة والسٌطرة إلى جانب تقدٌم الدعم المادي، تقاسمت الصً

فبراٌر، تقاسم  20منذ ٌوم  .والتقنٌة الطبٌة مع الدول اإلسالمٌة دون أي تحفظ،

الجانب الصٌنً خبراته الناضجة والفعالة فً مجاالت الوقاٌة واالختبار والعالج عبر 

 آسٌا وجنوب االتصال المرئً مع الخبراء من الدول اإلسالمٌة فً آسٌان وأوراسٌا

فً النصف . وإفرٌقٌا آسٌا وغربً الالتٌنٌة وأمرٌكا والشرقٌة الوسطى باوأورو

اجتماعا افتراضٌا مع الخبراء الصحٌٌن  114األول من العام الجاري، عقدت الصٌن 

شخصا إلى  193دولة إسالمٌة، وأرسلت أفرقة الخبراء الطبٌٌن البالغ عددهم  53فً 

والجزائر  واإلمارات وبنغالدٌش كستاندولة إسالمٌة ذات حاجة ملحة بما فٌه با 17

وجٌبوتً  وبوركٌنا فاسو والعراق وإٌران والسودان والسعودٌة والكوٌت وفلسطٌن

وأوزبكستان، وبعض  وطاجٌكستان العاج وكازاخستان وقٌرغٌزستان وساحل

أعربت الشخصٌات من مختلف األوساط فً . أعضائها عادوا من مدٌنة ووهان للتو

عن الشكر والتقدٌر للصٌن التً مدت ٌد العون إلى الدول المحتاجة الدول اإلسالمٌة 

.  فً اللحظة األولى
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ٌهتم الجانب الصٌنً دائما بسالمة وصحة الشعب الفلسطٌنً ووضع ترتٌبات 

من خالل تقدٌم  خاصة لمساعدة الشعب الفلسطٌنً الذي ٌعانً من الجائحة،

الخاص وتقدٌم تبرعات مالٌة إلى وكالة معونات مادٌة وإرسال فرٌق الخبراء الطبٌٌن 

وكالة )األمم المتحدة إلغاثة وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً الشرق األدنى 

" طقم الصحة"سنقدم المستلزمات الطبٌة إلى وكالة األونروا وسنوزع (. األونروا

ق قام فري. على الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة واألردن ولبنان
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الخبراء خالل بقائه فً فلسطٌن بزٌارات مٌدانٌة إلى المستشفٌات والمختبرات 

جلسة حوار لتقاسم  15مإسسة طبٌة محلٌة وعقد  23ومعاهد البحوث وغٌرها من 

 500فعالٌة متخصصة لتدرٌب نحو  13ورشات عمل لإلرشاد الفنً و 8الخبرات و

فرٌق الخبراء للتعبٌر عن اشتٌة ب التقى رئٌس الوزراء الفلسطٌنً محمد. شخص

الشكر واالمتنان للحكومة الصٌنٌة على دعمها النزٌه للجهود الفلسطٌنٌة فً مكافحة 

. الجائحة

 

ٌجري الجانب الصٌنً التعاون مع بعض الدول اإلسالمٌة فً تطوٌر اللقاح من 

أعلن الرئٌس شً جٌنبٌنغ  .أجل تحقٌق االنتصار النهائً فً المعركة ضد الجائحة

اللقاح لجمعٌة الصحة العالمٌة أن  73كلمته فً الجلسة االفتتاحٌة للدورة الـ فً

الصٌنً، بعد النجاح فً تطوٌره واستعماله، سٌكون منتجا عاما للعالم، بما ٌقدم 
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سٌعمل . المساهمة الصٌنٌة فً تمكٌن الدول النامٌة من استعمال اللقاح بسعر مقبول

المعنٌة التً أعلن عنها الرئٌس شً جٌنبٌنغ  الجانب الصٌنً على تنفٌذ اإلجراءات

.  بخطوات حقٌقٌة

 

استعدادا للعصر ما بعد الجائحة، ستعمل الصٌن مع الدول اإلسالمٌة على تعزٌز 

كما ستبذل الصٌن والدول . التعاون واستكمال منظومة الحوكمة ألمن الصحة العامة

العالمٌة وتعزٌز حوكمة  العربٌة جهودا مشتركة لتعزٌز التعاون مع منظمة الصحة

 . الصحة العامة العالمٌة

. تضرب الصداقة بٌن الصٌن والدول اإلسالمٌة بجذورها فً أعماق التارٌخ

أثبتت الخطوات المذكورة أعاله مرة أخرى وبجالء على أن الصٌن والدول 

شرٌكٌن حمٌمٌن وأخوٌن عزٌزٌن ٌتبادالن المنفعة وٌشاركان فً ستظل اإلسالمٌة 
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بفضل التضامن والتساند فً التغلب على الصعوبات، ستترسخ . والضراء السراء

الصداقة الصٌنٌة اإلسالمٌة باستمرار، وستقبل العالقات الصٌنٌة اإلسالمٌة على 

 ! مستقبل أجمل بكل التؤكٌد


