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 واالحتاد، وكذلك األمم املتحدة،العاملية التي ت َُعدّ اجلهة التنفيذية الرئيسة يف نظام الصحة العاملي
- وغريها، ومنظمة التعاون اإلسالمي،G-20  وجمموعة،G-7  وجمموعة، والناتو،األوريب
ينبغي أن يتم قراءة أزمة احلوكمة العاملية جتاه.19-مجيعا عاجزة يف مكافحة خطر كوفيد
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ABSTRACT The Covid-19 epidemic has significantly weakened global governance
processes in politics, economics and security, as well as the functioning of the
global health system. It is unfortunate that the World Health Organization, which is
the main executive body in the global health system, as well as the United Nations,
the European Union, NATO, the G-7, the G-20, the Organization of Islamic
Cooperation, and others - have all stood powerless in the fight against the risk of
Covid-19. The global governance crisis in the epidemic stage should be read here
as a reflection of this new global reality, and an introduction to future forecasts.
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المدخل:
إن الوباء العاملي لفريوس كوفيد 19-املستجد الذي ظهر يف شهر كانون الثاين من عام
 2019يف مدينة ووهان الصينية وانترش رسي ًعا يف أرجاء العامل؛ أصاب بعدواه عد ًدا يتجاوز
ٍ
ٍ
شخص حتى شهر حزيران
شخص ،وقىض عىل حياة ما يزيد عىل مخس مئة ألف
ثامنية ماليني
من عام  .2020فالوباء بطبيعته القاتلة التي ظهرت جل ًية بفعل تركيز عدسات وسائل إعالم-
كبريا من الدول واحلكومات ،ويف مقدمتها الصني والواليات املتحدة األمريكية
استنفر عد ًدا ً
وكثري من الدول األوربية ،ومحلها عىل اختاذ إجراءات استثنائية حلامية مواطنيها من املرض.
الشلل َ
ُ
النقل الربي واجلوي يف مجيع أنحاء العامل ،و ُغ ِّلقت
وبسبب هذه اإلجراءات أصاب
املدارس ،و ُف ِرض حظر التجول ،و ُع ِّطلت احلياة العامة ،فحدثت اضطرابات خطرية يف
سالسل اإلنتاج والتجارة الداخلية والدولية املعوملة ،وتسارع التحول الرقمي يف عمليات
التعليم والتجارة واإلدارة داخل القطر الواحد وبني البلدان بشكل أكرب من أي وقت مىض.
وعىل الرغم من تطور التكنولوجيا احلديثة ّ
كبريا
وكل خطابات العوملة التي أحدثت تسار ًعا ً
يف حياة البرشية واالجتامعية ،ووحدت مصريها املشرتك وحولت العامل إىل قرية صغرية -فإن
االفتقار إىل التضامن والتعاون امللحوظ بني الدول عىل الساحة الدولية كان السمة البارزة
يف مرحلة كوفيد .19-ورغم ظروف الوباء الكارثية فقد غابت املبادرات اجلادة للمنظامت
الدولية ،مثل األمم املتحدة واالحتاد األوريب يف رصاع املجتمعات مع املرض ،وأخفقت يف
1
التنسيق يف قضايا الدعم االقتصادي واملساعدات اإلنسانية وتوفري األدوية.

فبينام كانت وظيفة منظمة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة كام يظهر من اسمها
تقيض بأن تكون الرائدة يف قضايا الصحة العاملية لسبعة مليارات شخص يعيشون عىل هذه
األرض ،وأن توفر التعاون والتضامن يف مكافحة كوفيد19-؛ حتولت يف الواقع منذ البداية
إىل وسيلة للنزاع السيايس وتراشق االهتامات بني الدول الكربى ،ويف مقدمتها الواليات
املتحدة األمريكية والصني .فقد انتقد رئيس الواليات املتحدة األمريكية ترامب منظمة
الصحة العاملية؛ لعدم إعالمها املجتمع الدويل حول املرض املعدي بالشكل السليم يف الوقت
بالتحول إىل منظمة خلدمة املصالح الصينية .ففي تاريخ  15أيار  ،2020وجه
واتمها
املناسبّ ،
ّ
ترامب كتا ًبا رسم ًّيا إىل مركز منظمة الصحة العاملية املوجودة يف جنيف ،يعلن فيها أن الواليات
املتحدة األمريكية تع ّلق عضويتها يف املنظمة ،وأهنا لن تدفع رسوم عضويتها املرتتبة عليها جتاه
هذه املنظمة البالغة مخس مئة مليون دوالر .ورغم أن قرار االنسحاب هذا ينسجم مع السياسة
الشعبوية والقومية التي تقيص الدبلوماسية متعددة األطراف والتي اتبعتها اإلدارة األمريكية يف
السياسة اخلارجية يف عهد ترامب؛ فإن اتباع هذا النهج اإلقصائي يف مثل هذه القضية اإلنسانية
العامة اخلطرية ،وكذلك السياسات القومية التي مارستها الدول األخرى يف عمليات مكافحة
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كوفيد 19-أثار خماوف حقيقية يف موضوع
احلوكمة العاملية ومستقبل املؤسسات
الدولية .وقد وصف بعض اخلرباء هذه
الفرتة التي جيري فيها النقاش حول مآل
الظروف "الطبيعية اجلديدة" للنظام العاملي
بعد كوفيد ،19-بأهنا "حلظة من الغموض
2
اجلذري" يف النظام الدويل.

المن�س��ق
الحوكم��ة العالمي��ة ه��ي العم��ل َّ
لأنظم��ة ال��دول والفاعلي��ن الدوليي��ن
والأنظم��ة والقواع��د والآلي��ات
الدولي��ة باعتباره��ا ًّ
متكام�لا،
كل
ً
وال��دور الر�س��مي وغي��ر الر�س��مي ال��ذي
ي�ؤ ّدي��ه ف��ي �أداء النظ��ام الدول��ي.

كان من شأن كوفيد 19-ظهوره
كأعظم عامل حتوييل ٍ
مؤثر يف سياسات الدول الداخلية واآلليات الناظمة لعمل العالقات
الدولية منذ احلرب العاملية الثانية .والسبب الرئيس الذي يقف وراء تعميق حالة الغموض
يف هذا الوباء هو أن النظام الدويل الليربايل الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية منذ
تأسيسه بعد احلرب العاملية الثانية بدأ يرتنح حتت وطأة األزمة املالية العاملية عام ،2008
وأن دور الواليات املتحدة األمريكية العاملي يف حتديد قواعد اللعبة بدأ ينحرس تدرجي ًّيا أمام
الصني ،وعرشات مراكز القوى اجلديدة الصاعدة 3.يف مثل هذه الظروف التارخيية ،يؤ ّدي
مشج ًعا يف ترسيع عملية إعادة بناء التوازنات اجليوسياسية يف العامل .والغرض
دورا
ّ
الوباء ً
من هذه املقالة ،هو مناقشة كيفية نشوء الظروف "الطبيعية اجلديدة" للنظام الدويل من خالل
حتليل عمل نظام اإلدارة العاملي يف مرحلة كوفيد ،19-ومالحظة االجتاهات االقتصادية
والسياسية العاملية .لذلك سيجري احلديث بإجياز عن نظام احلوكمة العاملية وديناميكيات
التغيري بداي ًة ،ثم تقييم بنية منظمة الصحة العاملية وأدائها يف مرحلة كوفيد ،19-وتنبؤاتنا
للعرص اجلديد ،آخذين بعني االعتبار دور تركيا.

فهم �أزمة الحوكمة العالمية:
املنسق ألنظمة الدول والفاعلني الدوليني
يمكن تعريف احلوكمة العاملية بأهنا العمل َّ
ً
واألنظمة والقواعد واآلليات الدولية باعتبارها ًّ
متكامل ،والدور الرسمي وغري الرسمي
كل
الذي يؤ ّديه يف أداء الدول واملنظامت الدولية واملنظامت غري احلكومية واملجتمع الدويل،
وباختصار يف أداء النظام الدويل .ورغم أن عملية احلوكمة هذه تبدو معقدة بسبب التداخل
4
والتشابك يف تكامل اجلهات الفاعلة والقواعد ،فإهنا يف الواقع عملية صنع قرار ديناميكية.
ورغم تعريف األمم املتحدة باعتبارها املنظمة التي تشكّل املظ ّلة اجلامعة الرئيسة لنظام احلوكمة
الدولية احلالية ،فإن األمم املتحدة تقوم بوظيفة اإلدارة والتعاون هذه من خالل صندوق النقد
الدويل ،ومنظمة الصحة العاملية ،والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري ،ومنظمة التجارة العاملية،
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والعديد من املنظامت املتخصصة األخرى .ويمكن ملجلس األمن الدويل عىل وجه اخلصوص
التأثري يف الدول من خالل القرارات ِ
امللزمة التي يتّخذها بشأن القضايا املتعلقة بالسالم العاملي
واألمن املشرتك .لكنه ال ينبغي التفكري يف احلوكمة العاملية باعتبارها احلكومة العاملية الوحيدة
التي تدير العامل كله 5.ويف كل األحوال ،تشجع األمم املتحدة الدول عىل إقامة عالقات سليمة
فيام بينها ومع املنظامت األخرى طواعي ًة ،بالتنسيق مع املنظامت فوق الوطنية عىل املستوى
اإلقليمي والدويل يف إطار من النظام والتفاهم والنظام الدويل.

لكن اجلدير بالذكر هنا أنه بغض النظر عن مدى أمهية املنظامت واألنظمة الدولية يف
نظام العالقات الدولية املعوملة ،فإن املحددات الرئيسة لعمل السياسة الدولية ال تزال هي
يوجه سلوك هذه الدول هو مصاحلها الوطنية .لذلك ،فإن
الدول ،والدافع الرئيس الذي ّ
قدرات األمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى ونجاحاهتا تكون يف الغالب غري كافية يف
استجابتها لألزمات السياسية واالقتصادية واإلنسانية .والسبب الرئيس لذلك يف الواقع كام
يؤكد الواقعيون ،هو عدم قدرة املنظامت الدولية عىل الترصف بشكل مستقل عن مصالح
املؤسسة لتلك البنى الدولية .فيمكن للمنظامت الدولية أن تتخذ القرارات
القوى العظمى ِّ
وتنفذها بشكل أرسع وأكثر فعالية يف القضايا واملواقف التي يتوفر فيها اإلمجاع السيايس بني
6
الدول الكربى ،وتبقى معطلة عندما تتعارض املصالح.
يمكن احلديث  -كام سيأيت  -عن "نظام صحي عاملي" يتمحور حول منظمة الصحة
العاملية ،يضمن التعاون العاملي يف جمال مكافحة األمراض اخلطرية ومحاية الصحة العامة
الدولية .إن تاريخ اللوائح القانونية الدولية الناظمة للصحة باعتبارها ساحة للتعاون الناعم
يوحد اجلميع بسهولة؛ قديم جدًّ ا يعود إىل ما قبل األمم املتحدة وعصبة األمم املتحدة
الذي ّ
بكثري .لكنه باستثناء احلاالت االستثنائية مل تكن الدول املتقدمة قادرة يف الواقع عىل العمل
بتعاون وانسجام يف املواقف احلرجة حتى يف املجال الصحي ،وقد رأينا مثاله البارز يف
مرحلة كوفيد .19-وهلذا السبب تتجىل نقاط ضعف البنى الدولية املؤثرة إقليم ًّيا وعامل ًّيا
مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية واالحتاد األوريب ،وتتحول هذه البنى
الدولية إىل مراكز تتلقى االنتقادات .فعملية التشكيك التي اشتدت بعد أزمة عام ،2008
باملبادئ "األممية" والطابع املؤسيس العاملي للنظام الليربايل احلايل أخذت تزداد قوة بسبب
األزمة األخرية .فقد ترتب عىل الدول يف هذه ااملرحلة االعتامد عىل قدراهتا ومواردها الذاتية
(املساعدة الذاتية) يف حل املشكالت ،وتسبب سلوك الدول إزاءها بأزمة يف قضية احلوكمة
العاملية ،وتسبب من َث ّم بفقدان الدول الثقة يف التعاون والتضامن الدوليني ،وأجربت هذه
آثارا
مرارا أن هذا الوضع سيخ ّلف ً
الدول عىل االنغالق عىل نفسها .وقد جرى التأكيد ً
7
عميقة دائمة بعد األزمة ،وأن الوضع بعد الوباء لن يكون ً
مماثل ملا قبله.
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ومن أجل إدراك تأثري وباء كورونا 19-عىل النظام الدويل ،يكفي النظر إىل التدابري
اجلذرية التي اختذهتا الدول ،ويف مقدمتها الدول القوية بشكل تتعارض مع روح النظام الدويل
الليربايل ،مثل إغالق احلدود ،وتقييد حركة التنقل وحظرها ،وزيادة ضوابط حركة التجارة
اخلارجية .كام أن اجلهود التي بذهلا عدد كبري من البلدان يف إطار الوباء ،وإطالقها جمموعة من
الباقات املالية يف سبيل دعم نظامها االقتصادي ،وتقديمها برامج دعم عامل األعامل ومحايته،
ٍ
مؤرش عىل أن شي ًئا ما يف النظام الليربايل الدويل ال جيري عىل
أوضح
وتنشيط االستهالكُ -ت َعدّ
َ
ما يرام .لكن اليشء األهم هو أن مواقف الواليات املتحدة والصني اللتني تتنافسان حول
عمل النظام الدويل الليربايل اليوم ،كانت أهم عامل يف تعطيل آليات التعاون العاملي القوية،
مثل جمموعة  G-7وجمموعة  G-20وكذلك األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية يف هذه
املرحلة .وقد اتفق عدد كبري من اخلرباء عىل أن املنظامت الدولية التي هي العنارص األساسية
للحوكمة العاملية يف النظام الدويل الليربايل ،ويف مقدمتها األمم املتحدة -أخفقت يف امتحان
8
وباء كوفيد 19-العاملي ،وأن ذلك يشري إىل حالة "أزمة حوكمة عاملية".

ُ
أي خطوة
األمم املتحدة،
مل تتخذ
الفاعل الرئيس يف النظام الدويل ،بد ًءا من عام ّ 1945
ُ
جادة يف مراحل الوباء .فعندما كان األمني العام لألمم املتحدة غوترييش يف  23آذار 2020
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يكتفي ببيان من أجل وقف مؤقت للرصاعات يف األماكن املختلفة من العامل خالل مرحلة
وباء كوفيد19-؛ دعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف جلستيها املنعقدتني يف نيسان
 2020الدول إىل التعاون ضد الوباء .إذ ُع ِقدت اجللسة األوىل للجمعية العامة لألمم
املتحدة حول موضوع كوفيد 19-يف  2نيسان  2020بعد ثالثة أشهر من إعالن الصني عن
الوباء للمجتمع الدويل ،ودعت مجيع األعضاء يف منظومة األمم املتحدة إىل تنسيق الكفاح
ضد اآلثار االجتامعية واالقتصادية واملالية لوباء كوفيد 19-حتت رعاية األمني العام لألمم
املتحدة 9.ثم أوصت يف قرارها الثاين الذي اختذته يف جلسة  20نيسان  2020إىل التعاون يف
مكافحة وباء كوفيد ،19-وضامن وصول اللقاح والدواء واملعدات الطبية إىل مجيع أنحاء
العامل 10.وملا كانت قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بطبيعتها توصيات ،فإهنا كانت
تفتقر إىل التأثري الكبري يف الدول ،وبدت أهنا خطوة متواضعة من قبل األمم املتحدة حتفظ
هبا ماء الوجه بسبب إخفاقها يف عملية احلوكمة العاملية يف موضوع الوباء .وكذلك جملس
عاجزا يف هذه العملية .ومنعت الصني جملس األمن الذي ترأسته يف آذار
األمن الدويل بقي
ً
 2020من اختاذ قرارات بشأن الوباء حتت مزاعم خروج "قضايا الصحة العامة عن جدول
11
األعامل اجليوسياسية للمجلس".

ويف ظل هذا الغياب ملنظمة أو دولة عاملية تؤ ّدي دور "الرائد العاملي" يف مكافحة الوباء؛
ٍ
أيضا .ويف هذا السياق ،وقف االحتاد
بقيت املنظامت الدولية اإلقليمية األخرى غري
فعالة ً
األوريب باعتباره املبادر األهم يف جمال السالم والتجارة والتعاون الدويل منذ عام ،1945
عاجزا خالل عملية مكافحة الوباء .بل تسبب
والذي حتول مع الزمن إىل البنية فوق الوطنية؛
ً
مصداقية ٍ
ٍ
وثقة خطريتني بني الدول األعضاء .ففي فرتة اشتداد أزمة وباء
يف اندالع أزمتَي
كوفيد 19-يف إسبانيا وإيطاليا ،أغلقت دول األعضاء األخرى يف االحتاد األوريب حدودها
مع هذه الدول ،وع ّلقت اتفاقيات شنغن فعل ًّيا ،وبدأت مناقشات جادة حول ُم ُثل "التضامن
األوريب" و"الرابطة األوربية" .ومن ناحية أخرى ،مل يقم الناتو الذي يضم يف عضويته معظم
بأي حماولة جادة للتعاون ملكافحة وباء كوفيد.19-
الدول األعضاء يف االحتاد األوريب ً
أيضا ّ
كام أن اضطرار الدول األعضاء مثل إيطاليا
وإسبانيا إىل مساعدة ٍ
دول كروسيا والصني-
وق��ف االتح��اد عاجزً ا خ�لال عملية
ألقى بظالله عىل مصداقية الناتو بني الدول
مكافحة الوباء ومن ناحية �أخرى ،لم
األعضاء حول سبب وجود الناتو ورشعيته.
يقم النات��و � ً
أي�ضا ب��� ّأي محاولة جادة
وبصورة مماثلة ،من املؤسف أن منظمة
التعاون اإلسالمي هي األخرى مل تتمكن من
للتع��اون لمكافح��ة وب��اء كوفيد19-
إظهار وجودها يف األزمة.
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منظمة ال�صحة العالمية ونظام ال�صحة العالمي:
إن املحتوى التقليدي ملفهوم األمن الذي جرى تفسريه وتعريفه يف النهج الواقعي التقليدي
بمركزية الدولة؛ تغري يف ثامنينات القرن املايض ،وبدأ تقييمه وفق معايري خمتلفة ،مثل البيئة واملناخ
واملوارد الطبيعية واجلريمة واإلرهاب وكراهية األجانب وعدم االستقرار والتمويل واهلجرة
والفقر .فبعد احلرب الباردة ُأ ِ
درجت الصحة يف تقييامت أمن الدول بشكل أكثر كثافة ،بسبب
زيادة األوبئة العاملية ،مثل فريوس نقص املناعة البرشية (اإليدز) ،واإليبوال ،وأنفلونزا الطيور
( ،)H5N1وأنفلونزا اخلنازير ( ،)H1N1وسارس ،وذلك ألن انتشار خطر احلاالت الوبائية
آثارا خطرية يف املجاالت السياسية
لألمراض املعدية يف مجيع أنحاء املجتمع يمكن أن يرتك ً
أيضا .وقد بدأت الكتب املدرسية
واالقتصادية واالجتامعية واألمنية ،بل يف الصحة العامة ً
12
أيضا.
املعيارية حول األمن الدويل تتناول قضية "السالمة الصحية" حتت عنوان منفصل ً

اعتبارا من
ُأ ِّسست منظمة الصحة العاملية نتيج ًة آلليات التعاون التي بدأت يف جمال الصحة
ً
القرن التاسع عرش .ففي عام  ،1851بدأت الدراسات حول لوائح احلجر الصحي يف جمال
الصحة ،وأسفرت عن توقيع اتفاقية الصحة الدولية يف عام  13.1903وبعد تأسيس األمم
املتحدة ،جرى التوقيع عىل دستور منظمة الصحة العاملية ()Constitution of the WHO
نتيجة ملؤمتر الصحة الدويل املنعقد يف نيويورك عام  ،1946ودخل حيز التنفيذ يف  7أبريل
 .1948وهكذا بدأت منظمة الصحة العاملية نشاطاهتا بصفتها أكرب مؤسسة ختصصية لألمم
املتحدة من حيث امليزانية وعدد األعضاء .يقع املقر الرئيس للمنظمة يف جنيف ،وتضم 194
وست جلان ،ومكاتب إقليمية يف أكثر من  150دولة حول العامل ،ويعمل فيها أكثر من
عضوا،
ّ
ً
عرف البيان التأسييس للمنظمة هدفها بأنه الوصول باإلنسانية إىل أعىل
سبعة آالف موظفُ .ي ِّ
املستويات املمكنة يف املجال الصحي .ولتحقيق هذا اهلدف ،تدير املنظمة الدراسات الدولية يف
جمال الصحة ،وتو ّفر التنسيق والتعاون بني الدول واملؤسسات الدولية ،وتقوم بمهام خمتلفة،
كتقديم الدعم للحكومات وف ًقا ملطالبها يف جمال الرعاية الصحية ،وتشجيع العمل للقضاء
عىل األمراض الوبائية ودعمه ،ووضع املعايري الدولية املتعلقة بالصحة (املادة الثانية من دستور
منظمة الصحة العاملية) .ويف هذا اإلطار ،تكافح منظمة الصحة العاملية األمراض اإلقليمية
والعاملية مثل اإليدز واإليبوال واملالريا والسل واجلدري والزهري ،وتوفر الدعم البحثي،
14
وتشارك املعلومات ،وتوفر املعدات الطبية والدعم العالجي.
ويف هذا السياقُ ،يالحظ أن اللوائح القانونية اجلديدة التي أتت هبا اللوائح الصحية
الدولية يف عام  ،2005مقارن ًة باللوائح السابقة ملنظمة الصحة العاملية -ستؤدي إىل بعض
املناقشات يف جمال العالقات بني الدول األطراف وبني املنظمة يف إطار القانون الدويل
وسيادة الدولة .فهذه اللوائح التي متنح منظمة الصحة العاملية بعض الصالحيات عىل
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اختاذ قرارات ِ
ملزمة جزئ ًّيا بشأن الدول ،وحتميل الدول مسؤولية إخطار املنظمة عن تفيش
الوباء داخل حدودها ،وإعالن منظمة الصحة العاملية "حالة الطوارئ الصحية العامة ذات
األمهية الدولية" ً
بدل من حكومة تلك الدولة؛ كل ذلك يدل بوضوح عىل بعض السلطات
ِ
"فوق الوطنية" التي ُمنحت ملنظمة الصحة العاملية .ومنح منظمة الصحة العاملية مثل هذه
السلطات التي تتجاوز سيادة الدول يف عام  2005كان ممكنًا حتت تأثري الروح الليربالية
( )cosmopolitan momentيف النظام الدويل التي بلغت ذروهتا يف أوائل العقد األول
من القرن احلادي والعرشين .فبينام كانت الدول هي التي تقرر اإلجراءات داخل حدودها
الوطنية بموجب حقوقها السيادية؛ منحت اللوائح الصحية الدولية لعام  2005منظمة
الصحة العاملية سلطة فرض العقوبات يف جمال الصحة عىل الدول.

ومع ذلك ،جتدر اإلشارة إىل أن تقييم اللوائح الصحية الدولية لعام  2005الذي
منح منظمة الصحة العاملية وض ًعا فوق الوطنية هو تقييم خطأ مض ِّلل .ألن املادة  22من
دستور منظمة الصحة العاملية تبني أن اللوائح التي اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية ِ
ملزمة
جلميع البلدان األعضاء يف منظمة الصحة العاملية -تستثني "الدول التي ترفضها ،وتبلغ
عن حتفظاهتا إىل املدير العام خالل فرتة زمنية معينة" .فهذه املادة تبني أن هذه اللوائح التي
متنح منظمة الصحة العاملية حق اختاذ القرارات ِ
امللزمة التي تتجاوز احلدود الوطنية للدول-
مفتوحا العرتاض الدول ورفضها ملثل هذا التدخل ،فالدول األطراف متلك
تركت با ًبا
ً
ألي الئحة من اللوائح التي تعتمدها اجلمعية العامة.
خيار عدم االمتثال ّ
ومع ذلك ،فإن البيئة أو الروح الليربالية (اللحظة العاملية) التي كان هلا تأثري يف النظام
الدويل يف أوائل العقد األول من القرن الواحد والعرشين مبارشة بدأت تضعف برسعة
كبرية بعد أزمة عام  .2008إذ تسببت البيئة التنافسية العاملية بقيادة الواليات املتحدة والصني
يف بدء دخول النظام الدويل يف إطار واقعي مرة أخرى .وقد أثارت هذه العملي ُة األزم َة
ِ
ثالثي" :منظمة الصحة العاملية ،الواليات املتحدة األمريكية،
واملناقشات الدائرة يف إطار
ّ
الصني" حول وباء كوفيد.19-

لقد توجهت االنتقادات ألداء منظمة الصحة العاملية يف مكافحة فريوس كوفيد،19-
إذ أخفقت منظمة الصحة العاملية يف البداية يف إدراك خماطر كوفيد 19-بشكل صحيح،
واضطرت إىل االكتفاء باملعلومات التي قدمتها الصني حول الفريوسّ ،
وتأخرت يف تقديم
معلومات معقولة وصحيحة إىل املجتمع الدويل .ثم سارعت إىل مشاركة املعلومات
"املتأخرة" التي حصلت عليها من الصني مع العلامء عىل النطاق العاملي ،وحاولت تنسيق
البحث حول تشخيص الفريوس واكتشاف بنيته اجلينية وتطوير لقاح ضد الفريوس
وطرق العالج.
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ٍ
بوضوح أن منظمة الصحة العاملية
فإعادة النظر يف إدارة مرحلة وباء كوفيد 19-تبيِّ ُ
علمت بموضوع الفريوس مع املجتمع الدويل يف نفس التاريخ ،أي مع إعالن الصني
بتاريخ  31كانون األول ّ .2019
وحذرا"
واتذت منظمة الصحة العاملية موق ًفا "متشككًا
ً
ٍ
بادئ األمر حتت وقع املفاجأةّ ،
وتأخرت يف إرسال وفد إىل الصني حتى تاريخ  20و21
كانون الثاين ،وأكدت انتقال كوفيد 19-من شخص آلخر عىل عكس ترصحيات السلطات
الصينية السابقة ،وأعلنت يف  30كانون الثاين حالة "طوارئ الصحة العامة ذات األمهية
الدولية" ( .)PHEICويف  11آذار ،أي بعد حوايل شهرين من ظهور أول إصابة خارج
الصني يف تايالند يف  13كانون الثاين ،جرى وصف كوفيد 19-بأنّه وباء عاملي النطاق.
وهكذا ،تسبب تأخر منظمة الصحة العاملية يف مكافحة وباء كوفيد(19-بسبب حذرها
الشديد ،أو بسبب عدم شفافية الصني يف العملية وحمدودية املعلومات التي تتبادهلا أو
وجه الرئيس األمريكي ترامب كتا ًبا رسم ًّيا إىل
تضارهبا) يف تل ّقي االنتقادات .وبالفعلّ ،
احتجاجا عىل هذا الوضع ،وربام من أجل لفت انتباه الرأي األمريكي
منظمة الصحة العاملية
ً
العام إىل املشكالت التي تواجهها البالد يف حرهبا ضد كوفيد ،19-وأعلن فيها انسحاب
بالده من عضوية املنظمة.
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وال خيفى َّ
أن الواليات املتحدة األمريكية والبلدان التي ترتبط ارتبا ًطا وثي ًقا باملؤسسات
األمريكية هلا تأثري كبري يف متويل منظمة الصحة العاملية .هلذا السبب ،ومن أجل ممارسة
الضغط عىل منظمة الصحة العاملية ،أدىل الرئيس األمريكي ترامب بيانًا يف أبريل  2020انتقد
وقرر جتميد املساعدات
فيه منظمة الصحة العاملية لتطبيقها سياسات ّ
موجهة من قبل الصنيّ ،
املالية األمريكية ملنظمة الصحة العاملية ملدة شهرين أو ثالثة أشهر .ومع ذلك انتقد بيل
رئيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس التي ُت َعدّ ثاين أكرب داعم مليزانية منظمة الصحة
غيتسُ ،
العاملية -قرار ترامب الذي اختذه يف هذه الفرتة العصيبة التي متر هبا البرشية .ويف النتيجة ،قد
يتسبب اختالف املقاربات السياسية للدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية والداعمني
ٍ
صحة
املاليني جتاه املنظمة يف إضعاف عمل املنظمة .وبينام تطالب البلدان النامية بمنظمة
ٍ
ٍ
متوازنة ألهنا ترجح عدم تقييد أنشطتها التجارية ألسباب صحية -تطالب البلدان
عاملية
عاملية ٍ
ٍ
ٍ
قوية بسبب متطلبات الرعاية الصحية فيها ،ويف املقابل متيل
صحة
نموا بمنظمة
األقل ً
ٍ
ٍ
املنظامت غري احلكومية إىل منظمة صحة عاملية مستقلة نسب ًّيا .تواصل الدول واملنظامت التي
هلا حصص كربى يف ميزانية منظمة الصحة العاملية ،والسيام الواليات املتحدة األمريكية
وإنكلرتا وأملانيا واليابان ومؤسسة بيل وميليندا غيتس؛ الضغوط عىل منظمة الصحة العاملية
للرتكيز عىل أمراض حمددة؛ ً
بدل من األبحاث العامة حول الصحة العامة الدولية ،وهذا
15
جيعل منظمة الصحة العاملية ضعيفة وعاجزة ضد األوبئة.
إن املفهوم الرئيس لنجاح منظمة الصحة العاملية يف نشاطاهتا حول الصحة العامة الدولية
هو تصور "املصلحة املشرتكة والتهديد املشرتك" .وستكون منظمة الصحة العاملية قادرة
عىل محاية املصالح الصحية العاملية املشرتكة للبرشية بقدر ما تستطيع توجيه الدول األعضاء
للعمل سوية ضد املخاطر الصحية املشرتكة .واالنتقادات املوجهة إىل منظمة الصحة العاملية
تعرضت منظمة الصحة العاملية
يف سياق كوفيد 19-ليست األوىل ،ولن تكون األخرية .فقد ّ
إىل جدل املجتمع الدويل يف األوبئة السابقة مثل :فريوس نقص املناعة البرشية (اإليدز)
أيضا .فمنظمة الصحة العاملية التي تلقت
وسارس وأنفلونزا الطيور وأنفلونزا اخلنازير ً
االنتقادات لوقوعها يف مأزق سيايس بسبب اجلدل األمريكي الصيني يف موضوع وباء
كوفيد19-؛ كانت ساحة سياسية لتبادل االهتامات والرصاع السيايس بني الواليات املتحدة
أيضا .ستبدأ عملية مراجعة جديدة يف
األمريكية واالحتاد السوفيتي خالل احلرب الباردة ً
ُجرى تغيريات
منظمة الصحة العاملية بعد أزمة وباء كوفيد .19-واملهم يف األمر هل ست َ
ُعتمد ميزانية مستقلة جلعل املنظمة أكثر استقاللية .وليس من الصعب التكهن
صغرية ،أم ست َ
بأن الدول لن تسمح بتغيري جذري يف منظمة الصحة العاملية يف ظل الروح الليربالية التي
أظهرت نفسها يف النظام الدويل يف العقد األول من القرن احلادي والعرشين وانحسارها بعد
عام  ،2008وعودة النظام الواقعي ليفرض نفسه مرة أخرى.

46

الم�ؤ�س�سات الدولية والحوكمة الدولية خالل مرحلة كوفيد19-

هل نحن م�ستعدون لعالم متعدد الأقطاب؟
إن ضعف آليات التعاون يف العالقات الدولية والتضامن بني الدول يف مثل وباء
كوفيد 19-الذي هيدّ د املليارات من الناس يف مجيع أنحاء العامل ،وتعقيد حياهتم اليومية؛ ال
يتطابق مع حقائق َ
حتول فيه
عالٍ معومل .ثم إن النهج القومي والشعبوي الذي لوحظ يف عرص ّ
الناس إىل نوع من اإلدمان يف عالقتهم باإلنتاج والتجارة وسالسل التوريد والتكنولوجيا؛
يشري إىل وجود أزمة حوكمة عاملية خطرية ،ويشكل مصدر إزعاج وقلق جدّ يني للعامل من
حيث مستقبل السالم واألمن العامليني .ومع األسف است ِ
ُبد َلت برؤية العامل الليربايل املسامل
التي ظهرت بعد احلرب الباردة واقعي ٌة متشائمة مليئة بمخاطر الرصاع بني القوى العظمى.
وظروف التوتر الشديد التي ترافقت مع وباء كوفيد 19-يف املؤسسات السياسية العاملية
أظهرت نقاط الضعف يف نظام احلوكمة العاملي ،وأظهرت كذلك خطوط الصدع اجلديدة
يف النظام العاملي متعدد األقطاب الذي جرى إنشاؤه يف فرتة ما بعد اهليمنة .ويمكن القول:
إنه ربام بدأت اآلن فرتة من العالقات الدولية األكثر واقعية ،فرت ٌة دخلت فيها عرشات
اجلهات الفاعلة الصاعدة ،وبخاصة الواليات املتحدة والصني يف تنافس جاد فيام بينها،
ً
بدل من احلوكمة التعاونية العاملية القائمة عىل القيم الليربالية.
ينبغي هنا قراءة أزمة احلوكمة العاملية يف مرحلة الوباء عىل ّأنا انعكاس هلذا الواقع
العاملي اجلديد ،ومقدمة للتنبؤات املستقبلية .فهذه الفرتة ذات الطبيعة التصادمية والتنافسية
ُسمى عند البعض بالفرتة اهلجينة التي تتنافس فيها املعايري واملفاهيم املختلفة ،أو بالنظام
ت َّ
أيضا .ويمكننا أن نقول :إننا دخلنا يف فرتة ازدادت
العاملي غري املتجانس املتعدّ د األنساق ً
ِ
فيها الشكوك ،وضاقت فيها جماالت التعاون ،و ُأعط َيت األولوية للعالقات الثنائية بني
الدول ً
بدل من الدبلوماسية املتعددة األطراف .ويف هذا اإلطار ،لن يكون من املفاجئ بعد
جائحة كورونا أن تزداد حدة االنتقادات املوجهة جلميع املؤسسات الدولية ،وبخاصة األمم
املتحدة ،وترتفع األصوات الداعية إىل اإلصالح .وتركيا بصفتها واحدة من الدول التي
تدعو إىل إصالح النظام الدويل منذ فرتة طويلة ،ويف ظل تأثري املزاج والرشعية السياسية
التي حققتها عرب الدبلوماسية اإلنسانية والتضامن الذي سلكته خالل اجلائحة ،ستكون هلا
فرص كبري ٌة يف عملية إعادة هيكلة نظام احلوكمة العاملية يف الفرتة اجلديدة ،ومن الرضوري
ٌ
واملنسق من أجل ذلك.
اإلعداد اجليد وبذل اجلهد الدبلومايس النشط
ّ
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