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اتفقــت الــدول املنتــرة يف الحــرب العامليــة الثانيــة لتأســيس عديــد مــن املنظــات الدوليــة، التــي أصبحت ظاهرة رئيســة 
يف العالقــات الدوليــة؛ إلعــادة هندســة املشــهدين الســيايس واالقتصــادي العامليــن. وقــد كان يُتصــوَّر أن تلــك املنظــات 
ــاء املجتمعــات  ســتكون لهــا الســلطة السياســية يف النظــام الــدويل الــذي تشــكَّل يف أعقــاب تلــك الحــرب، وإعــادة بن
ــا  ــة بتنوعاته ــواء األزمــات العاملي ــع، ووقــف انتشــار األمــراض، واحت ــر املدق ــا الحــروب، والحــد مــن الفق ــي مزَّقته الت
)السياســية، واالقتصاديــة، والبيئيــة( والتخفيــف مــن حدتهــا، والفصــل يف النزاعــات والراعــات، وجعــل التجــارة الدولية 
أكــر حريــة ونزاهــة، وتعزيــز املســاواة بــن الجنســن، وإصــالح النظــم القانونيــة املحليــة، وتقليــل الفســاد، وكذلــك حــل 

املشــكالت العابــرة للحــدود التــي ال تتمكــن الــدول مبفردهــا مــن معالجتهــا بســهولة.

ــم  ــة رغ ــات الدولي ــع األزم ــل م ــا يف التعام ــة ونجاحه ــات الدولي ــن املنظ ــد م ــة العدي ــادة بفاعلي ــم اإلش ــا تت وبين
القيــود السياســية التــي تعرتيهــا ونقــص املــوارد التــي قــد تحــد مــن فاعليتهــا يف بعــض األحيــان، تتعــرض أخــرى راهنــاً 
ســت مــن  النتقــادات مســتمرة لتحقيقهــا نتائــج ضعيفــة، ووصفهــا بأنهــا غــر فاعلــة يف التعامــل مــع القضايــا التــي أُسِّ
أجلهــا، بجانــب أن تدخلهــا يف األزمــات والراعــات الدوليــة أدَّى إىل تفاقهــا بــدالً مــن العمــل عــى حلهــا)1(. ناهيــك 

عــن أنهــا أضحــت أحــد أدوات القــوى الكــرى لتحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا االســرتاتيجية عــى الســاحة الدوليــة.

عمرو عبد العاطي
باحث متخصص في الشؤون األمريكية بدورية “السياسة الدولية” - مؤسسة األهرام.

ملخص الدراسة:

كشــفت جائحــة كورونــا عــن مالمــح مســتقبل مضطــرب للتنظيــم الــدويل، فعلــى الرغــم مــن 
الوظائــف احليويــة التــي يفــرض أن تؤديهــا املنظمــات الدوليــة يف ضبــط التفاعــالت العاملية 
وحتفيــز التعــاون الــدويل وتنســيق االســتجابة لألزمــات العابــرة للحــدود، فــإن واقــع مواجهتهــا 
للجائحــة قــد أثــار جــداًل واســع النطاق حــول مــدى فاعليتهــا يف إدارة األزمات واحتــواء تأثرياتها 
نتيجــًة للهــوة املتســعة بــن مســتوى التوقعــات املرتفــع ألدوار هــذه املنظمــات مــن جانــب 
الفاعلــن الدوليــن والواقــع الفعلــي لقدراتهــا ومواردهــا والصالحيــات املوكلــة إليهــا، فضــاًل 
عــن انتقــادات أخــرى تتعلــق بكفــاءة اإلدارة وتخصيــص املــوارد والشــفافية واحملاســبة وأدوار 

القيــادات داخــل املنظمــات الدوليــة.
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وقــد كشــفت جائحــة »كوفيــد- 19« التــي أصابــت الــدول املتقدمــة والناميــة - عــى حــدٍّ ســواء - عــن أزمــات املنظــات 
ــة ومســتوى  ــك الجائحــة؛ حيــث كان أداؤهــا موضــع انتقــاد حــاد بســبب الفجــوة بــن الفاعلي ــة يف مواجهــة تل الدولي
التوقعــات املرتفــع، وهــو مــا دفــع أبــرز أعضائهــا إىل التــرف مبفردهــم ملواجهــة انتشــار فــروس كورونــا املســتجد، 

بــدالً مــن بــذل جهــوٍد تعاونيــة ملجابهتــه. 

ــدة  ــات املتح ــة الوالي ــاء عالق ــن إنه ــو 2020 ع ــة ماي ــل نهاي ــب قُبي ــد ترام ــي دونال ــس األمري ــالن الرئي ــد إع ويؤك
مبنظمــة الصحــة العامليــة عــى تفاقــم األزمــات التــي تواجههــا املنظــات الدوليــة وخاصــًة مــا يتعلــق برشعيــة الــدور 

واملصداقيــة ومســتوى الثقــة مــن جانــب 
الــدول األعضــاء بهــا.

ـع أن تُخِفــق املنظــات  ولهــذا، يُتَوقَـّ
الدوليــة يف التعامــل مــع الجائحــة، وهذا 
اإلخفــاق مل يكــن وليــد األزمــة الراهنــة، 
ــا بصــورة  ولكــن انتشــار فــروس كورون
متســارعة وغــر متوقَّعــة يف معظم – إن 
مل يكــن – كل دول العــامل جــاء ليؤكِّــده، 
ــتقبل  ــى مس ــرة ع ــرات كب ــل تأث ويحم
ــع  ــيدفع تراج ــث س ــات؛ حي ــك املنظ تل
ــة انتشــار  ــا يف مواجه دورهــا وفاعلياته
الفــروس، وارتفــاع حــاالت الوفــاة بــه، 
إىل البحــث عــن ســبل لتطويــر هياكلهــا 
مســتقبالً؛ لــي تكــون أكــر قــدرة عــى 
ــي  ــتقبلية الت ــات املس ــع األزم ــل م التعام

تكــون عــى مســتوى جائحــة كوفيــد - 19، وتلــك األكــر تهديــداً مــا تشــكله راهنــاً، أو يســعى أعضاؤهــا إىل تأســيس 
ــك.  ــة لفعــل ذل ــة إذا كانــت لديهــم القــدرة واملــوارد، وكذلــك الرغب منظــات بديل

ورغــم مــا يشــهده التاريــخ مــن التجــارب متفاوتــة النجــاح للمنظــات الدوليــة، فإنهــا ال تــزال مســتمرة، وال تخــرج 
ــة، وملــاذا  ــة التنظيــات الدولي ــل: مــا أهمي ــة مــن التســاؤالت مــن قبي ــر جمل الــدول مــن عضوياتهــا، األمــر الــذي يُث
تحــرص الــدول عــى تأسيســها واالنضــام إليهــا، وكذلــك مــا املــؤرشات الدالــة عــى تراجــع فاعليتهــا يف الفــرتة التــي 
ســبقت الجائحــة الراهنــة، والتــي مهــدت لتعرهــا يف التعامــل مــع التفــي املتزايــد للفــروس، وارتفــاع معــدالت اإلصابــة 

بــه، وكذلــك الوفيــات عــى مســتوى العــامل، وأخــراً مســتقبل املنظــات الدوليــة يف عــامل مــا بعــد كورونــا.

أواًل: لماذا المنظمات الدولية مهمة؟ 
شــهدت الفــرتة التــي تلــت نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة يف عــام 1945 زيــادة كبــرة يف عــدد املنظــات الدوليــة؛ وال 
ــة الكــرى، وظهــور عــدد مــن الــدول املســتقلة بعــد انتهــاء فــرتة االســتعار يف  ســيا مــع تزايــد االضطرابــات العاملي
ســتينيات القــرن العرشيــن، مبــا جعــل املنظــات الدوليــة الفاعــل متعــدد األطــراف األكــر تطــوراً يف النظــام الــدويل، 
مبــا ســمح لهــا باحتــالل مركــز الصــدارة يف العالقــات بــن الــدول، ويرجــع ذلــك بصــورة أساســية إىل أربعــة أســباب 

رئيســة تتمثــل يف: 

ــع دوائــر العضويــة واالنضــام للمنظــات: شــهد عقــد التســعينيات مــن القــرن املنــرم تســارع الــدول التــي  1-توسُّ
انفصلــت عــن االتحــاد الســوفيتي الســابق لالنضــام إىل املنظــات الدوليــة، وكذلــك الــدول التــي اســتقلت خــالل العقــد 
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األول مــن القــرن الحــادي والعرشيــن. فبمجــرد 
اســتقالل الدولــة فإنهــا تســعى إىل االنضــام إىل 
منظمــة األمــم املتحــدة، لكونــه يحســم أيَّ قضايــا 
تتعلــق بســيادتها ورشعيتهــا، ويفتــح لهــا األبــواب 
املنظــات  مــن  كبــر  عــدد  إىل  لالنضــام 

والهيئــات التــي تضمهــا املنظمــة األمميــة.

ــون  ــي تتك ــدول الت ــة انضــام ال وترجــع رسع
ســواء مــن خــالل تفــكك أخــرى، أو االســتقالل، 
إىل أن بعــض هــذه الــدول الناشــئة قــد ال يكــون 
ــذي  ــي ال ــام اإلقليم ــواء يف النظ ــر س ــا تأث له
توجــد بــه، أو النظــام الــدويل، فضــالً عــن أنهــا 
ــاً، ومؤسســاتها  تكــون ضعيفــة سياســيَّاً واقتصاديَّ
ــا  ــس له ــل، ولي ــادرة عــى العم ــكاد ق ــة بال املحلي
ــا تكــون  ــك فإنه ــاً، ولذل ــة تقريب عالقــات خارجي
ــة  ــاء إىل منظــات دولي ــة لالنت ــة ُملِحَّ يف حاج
ـر لهــا  الــذي يوفِـّ متعــددة األطــراف، األمــر 
االنتــاء والشــعور باألمــان الــذي تفتقــده يف 

ــتقاللها.  ــاب اس أعق

وعــالوة عــى ذلــك، فإنــه بانضامهــا إىل 
قــد تحصــل عــى  الدوليــة فإنهــا  املنظــات 
بالنظــر إىل  ـاً  يكــون رضوريَـّ الــذي  التمويــل 
إىل  مثــالً  فاالنضــام  املختــل؛  اقتصادهــا 

صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل سيســمح لهــا باالقــرتاض دون الحاجــة إىل اللجــوء إىل أســواق ماليــة معاديــة، 
كــا سيســمح لهــا بتأمــن قــروض رخيصــة ملشــاريع البنيــة التحتيــة الحيويــة)2(.

2- تفضيــل الــدول الدبلوماســية متعــددة األطــراف: متيــل معظــم الــدول يف جميــع أنحاء العــامل إىل تحقيــق التوازن 
بــن الدبلوماســية الثنائيــة والتحــرك نحــو الدبلوماســية متعــددة األطــراف، وإدارة عالقاتهــا بشــكل رئيــٍس مــن خــالل 
املنظــات الدوليــة، التــي تســمح لهــا بالتعــرف عــى مصالــح ورؤى الــدول املختلفــة، ومبــا يســمح لهــا بتعزيــز عالقاتهــا 
مــع الــدول التــي تشــاركها الــرأي ووضــع القضايــا املشــرتكة عــى جــدول أعــال املنظمــة، وكذلــك منــع النزاعــات وجعــل 
حلهــا مهمــة ســهلة، ومعالجــة القضايــا الخالفيــة قبــل تطوُّرِهــا. وتــؤدي حقيقــة التعايــش بــن الــدول داخــل املنظــات 

الدوليــة إىل زيــادة فــرص التعــاون والعالقــات الوثيقــة بــن الــدول التــي تختــار االســتفادة مــن هــذا التعايــش)3(. 

ــدول يف  ــا ال ــي تواجهه ــات واألزمــات الت ــد التحدي ــة: أدى تزاي ــات الدولي 3- دور املنظــات يف احتــواء االضطراب
الوقــت الراهــن، والتــي تتخطــى تأثراتهــا حدودهــا الوطنيــة، إىل لجــوء الــدول بشــكل متزايــد إىل املنظــات الدوليــة 
اليــة مــن غرهــا،  للتوصــل إىل حلــول لهــا)4(. وتُظهــر املنافســة بــن املنظــات الدوليــة أن بعضهــا كان أكــر كفــاءة وفعَّ

التــي تــم حلهــا أو إهالهــا، أو اســتمرت يف الوجــود ولكــن مــع دور متواضــع عــى الســاحة الدوليــة.

ــة )Hard IOS( يف  ــة الصلب ــل منــاذج املنظــات الدولي ــة«: تتمث ــن »املنظــات الرخــوة« إىل »الصلب 4- التحــول م
منظمــة األمــم املتحــدة واالتحــاد األورويب ومعظــم املنظــات الدوليــة واإلقليميــة ذات التفويــض الســيايس أو األمنــي، 
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كوســيلة لتعزيــز إنجازاتهــا واملـُـِيِّ قدمــاً يف تحقيــق األهــداف مــن وراء تأسيســها، والحفــاظ عــى طابعهــا الديناميــي، 
وتوســيع أنشــطتها وتعزيــز التعــاون القــوى بــن أعضائهــا. فخــالل العقديــن املاضيــن كان هنــاك اتجــاه واضــح لتحويــل 

املنظــات الدوليــة »الناعمــة« )Soft IOs( إىل منظــات دوليــة »صلبــة« أو »أكــر صالبــة« عــن ذي قبــل. 

وهنــاك أربعــة معايــر للتعــرف عــى مــا إذا كانــت املنظمــة الدوليــة »صلبــة« أم »ناعمــة«. يتمثــل أولهــا فيــا إذا كان 
هنــاك وثيقــة تأسيســية أو ميثــاق، اتخــذ شــكل اتفاقيــة متعــددة األطــراف خاضعــة للتصديــق أو شــكاًل آخــر مــن أشــكال 
املوافقــة لدخولهــا حيــز التنفيــذ وجعــل املنظمــة الدوليــة فعالــة. ويتعلــق ثانيهــا مبــا إذا كانــت قراراتهــا ملزمــة وتجــر 
جميــع الــدول األعضــاء عــى القيــام باعتــاد ســلوك معــن، والتــرف بطريقــة معينــة، وتنفيــذ محتواهــا يف نظامهــا 
القانــوين املحــي، والتوقــف عــن اتخــاذ إجــراءات قــد تتعــارض مــع محتواهــا. ويرتبــط ثالثهــا مبــا إذا كانــت هنــاك 
ــوا أو انتهكــوا واجبــات عضويتهــم. وينــرف رابعهــا إىل  إجــراءات أو فــرض عقوبــات عــى األعضــاء الذيــن مل ميتثل

مــدى تتعامــل الــدول األعضــاء نفســها مــع املنظمــة الدوليــة عــى أنهــا »صلبــة« أو »ناعمــة«)5(.

ثانيًا: تصاعد الجدل حول فاعلية التنظيم الدولي
تتصــدع الكيانــات الدوليــة التنظيميــة إذا أضحــت غــر فاعلــة، ومل تعــد تحقــق األهــداف التــي أسســت مــن أجلهــا، وإذا 
مل تحقــق معظــم تطلعــات الــدول األعضــاء، وفشــلت يف إيجــاد حلــول للمشــكالت التــي تواجــه أعضاءهــا، أو القضايــا 
محــل االهتــام، وكذلــك يف حــال عــدم تنفيــذ أعضائهــا القــرارات التــي تصــدر عنهــا. وقــد أدى ذلــك إىل تراجــع أهميــة 
وفاعليــة عــدد كبــر مــن املنظــات الدوليــة. ويرجــع الجــدل حــول تراجــع فاعليــة املنظــات الدوليــة راهنــاً إىل جملــة 

مــن األســباب، وتتمثــل يف اآليت:

ــوة  ــة أو الق ــوة املهيمن ــل الق ــن قب ــام م ــكل ع ــة بش ــات الدولي ــيس املنظ ــم تأس ــة«: يت ــات الهيمن ــم »سياس 1- تفاق
العظمــى عــى الســاحة الدوليــة؛ لتعكــس إرادتهــا، وتســهم يف إدارة النظــام الــدويل، إىل جانــب أن تلــك املنظــات توفِّــر 

للــدول املهيمنــة البيئــة التــي تحافــظ مــن خاللهــا عــى الوضــع الراهــن الــذي يحقــق مصالحهــا بشــكل أســايس)6(. 

ــؤ”   ــة “تواط ــة مبثاب ــاِت الدولي ــُة املنظ ــُة الواقعي ــر النظري وتعت
ــي  ــد الت ــرض القواع ــدويل لف ــام ال ــدول يف النظ ــوى ال ــن أق ب
تفيــد الــدول ذات النصيــب الكبــر مــن القــوة عــى حســاب تلــك 
ــات  ــل املنظ ــة عم ــرين لكيفي ــة تفس ــدم النظري ــف. وتق األضع
الدوليــة؛ يتمثــل التفســر األول يف أن تلــك املنظــات تســمح للدول 
القويــة بوضــع جــدول األعــال، وتحديــد كيفيــة توزيــع املكاســب 
أن  الثــاين  التفســر  يــرى  األعضــاء، يف حــن  الــدول  بــن 
املنظــات الدوليــة تســمح للــدول القويــة بربــط سياســات الــدول 
األخــرى بســياق رســمي مــن خــالل اســتخدام الحوافــز املمنوحــة 

ــة)7(.   ــات الجاعي ــط يف الرتتيب ــراط النش ــة لالنخ نتيج

ويســمح متتــع إحــدى الــدول مبــوارد متفوقــة عــى باقــي 
مــن  األخــرى  الــدول  دعــم  بــرشاء  لهــا  باملنظمــة  األعضــاء 
ــاً  ــة دوليَّ ــة املهيمن ــن الدول ــة، مــا ميكِّ خــالل املدفوعــات الجانبي
ــك  ــال عــى ذل ــا، وخــر مث ــي تفضله ــر السياســات الت مــن متري
لبعــض  املتحــدة  الواليــات  تقدمهــا  التــي  املاليــة  املســاعداُت 
ــل الحصــول عــى دعمهــم  ــس األمــن مقاب ــدول األعضــاء مبجل ال

الســيايس)8(. 



مستقبل ُمضطرب للمنظمات الدولية في عصر األوبئة

7 العدد 09 - 01 يونيو 2020

وكشــفت خــرة تعامــل املنظــات الدوليــة مــع األزمــات والتحديــات العامليــة، أن الســلطة السياســية يف النظــام الــدويل 
ال تقــع يف يدهــا، ولكــن يف أيــدي القــوى الدوليــة الكــرى التــي متنــح تلــك املنظــات الســلطة السياســية إذا كانــت 
ــت تســعى إىل اتخــاذ قــرارات  ــا عاجــزة إىل حــد مــا إذا كان ــذي يجعله ــا االســرتاتيجية، وهــو األمــر ال تخــدم أهدافه

تتعــارض مــع مصالــح الدولــة املهيمنــة واملســيطرة عــى املــرح الــدويل. 

ســت يف أعقــاب نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة لتحقيــق الســلم واألمــن  فقــد أخفقــت منظمــة األمــم املتحــدة التــي أُسِّ
َســت مــن أجلهــا؛ لتعــارض تحركاتهــا وقراراتهــا مــع  الدوليــن، عــى مــر تاريخهــا، يف الدفــاع عــن القضايــا التــي أُسِّ
مصالــح الواليــات املتحــدة )الدولــة املهيمنــة عــى النظــام الــدويل منفــردة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة( بصــورة رئيســة، 

ويف بعــض األحيــان مــع سياســات الــدول األربــع األخــرى دامئــة العضويــة مبجلــس األمــن الــدويل)9(. 

ويرتبــط بذلــك ســيطرة القــوى الكــرى عــى املناصــب العليــا باملنظــات الدوليــة. وقــد أظهــرت دراســة أن الواليــات 
املتحــدة قــد شــغلت أكــر مــن 30% مــن املناصــب العليــا يف األمانــة العامــة ملنظمــة األمــم املتحــدة يف الســنوات األوىل 
لتأسيســها، ولكــن تلــك النســبة انخفضــت حتــى عــام 1980، ثــم زادت مــرة أخــرى يف التســعينيات مــن القــرن املنــرم. 

وال يقتــر تأثــر الــدول الكــرى عــى تــويل مســؤوليها املناصــب العليــا باملنظــات الدوليــة، ولكنهــا قــد تعــزِّز مــن 
ســيطرتها بتــويل أحــد مواطنــي حلفائهــا لتلــك املناصــب بــداًل مــن منافســيها، وال ســيا إذا كانــت تلــك الدولــة الحليفــة 

تشــاركها توقعاتهــا واســرتاتيجياتها)10(.

2- تزايــد تهديــدات االنســحاب األمريــي: مــع بدايــة القــرن الحــادي والعرشيــن؛ وال ســيا بعــد أحــداث الحــادي 
عــرش مــن ســبتمر 2001، بــدأت الواليــات املتحــدة تشــكك يف وظائــف املنظــات الدوليــة، لكونها مل تعــد تلبــي توقعاتها، 
ــل الصــن  ــة األخــرى مث ــوى الدولي ــت الق ــا العســكرية يف الخــارج. كــا منع ــة، وأعاله وترشعــن سياســاتها الخارجي

وروســيا مجلــس األمــن يف كثــر مــن الحــاالت مــن متريــر قــرارات تدعــم السياســات األمريكيــة.

ــات املتحــدة. ومل  ــة للوالي ــد السياســات الدولي ــة يف تقيي ــدأت بعــض املنظــات الدولي ــد ب ــا ســبق، فق وعــالوة عــى م
اه إىل تلــك التــي تعمــل يف املجــاالت االقتصاديــة والتقنيــة،  يقتــر األمــر عــى املنظــات األمنيــة، ولكــن – أيضــاً – تعــدَّ

والتــي بــدأت يف التــرف بشــكل أكــر اســتقاللية، أو باالنفتــاح عــى نفــوذ القــوى الدوليــة األخــرى)11(. 
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ومــع وصــول الرئيــس »دونالــد ترامــب« إىل ســدة الحكــم يف الواليــات املتحــدة يف العرشيــن مــن ينايــر 2017، ورفعــه 
شــعار »أمريــكا أوالً« وتبنــي سياســات أمنيــة واقتصاديــة قوميــة وأكــر حائيــة، أبــدت اإلدارة األمريكيــة رغبــة يف تقليــل 
ــاً إرادتهــا السياســية،  ــي كانــت تعكــس تقليديَّ ــي كانــت وراء تأسيســها، والت ــة، الت ــزام األمريــي باملنظــات الدولي االلت
ــس  ــل مجل ــا اآلخــر مث ــا، واالنســحاب مــن بعضه ــدد منه ــي لع ــل األمري ــث عــن خفــض أو قطــع التموي ســواء بالحدي
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة بســبب مــا وصفتــه بالتحيــز املزمــن ضــد إرسائيــل، وعرقلــة بعــض الــدول )روســيا 
ــة الســابقة باملنظمــة  ــه الســفرة األمريكي ــذي وصفت ــس، ال ــة إلصــالح املجل ــة الرامي ــا( الجهــود األمريكي والصــن وكوب

األمميــة »نيــي هيــي« بـ»املنافــق« و»األنــاين«. وكذلــك مــن منظمــة اليونســكو بحجــة تحيُّزهــا – أيضــاً – إلرسائيــل.

وقــد قــال الرئيــس األمريــي »ترامــب« يف أكــر مــن تغريــدة عــى حســابه مبوقــع تويــرت إن منظمــة األمــم املتحــدة 
رغــم مــا متلكــه مــن إمكانيــات عظيمــة، فإنهــا أضحــت اآلن مجــرد نــاٍد للتجمــع والتحــدث وقضــاء وقــت ممتــع. واتَّهــم 

املنظمــة بحايــة أنظمــة يجــب إدانتهــا)12(. 

وحتــى أن إدارة الرئيــس »ترامــب« نظــرت يف تخفيــض منصــب ســفر الواليــات املتحــدة باألمــم املتحــدة إىل منصــب 
غــر وزاري)13(. ويف منظمــة الصحــة العامليــة، تــرك الرئيــس »ترامــب« املقعــد األمريــي يف املجلــس التنفيــذي للمنظمــة 
ــت  ــيح »بري ــن ترش ــن ع ــد - 19 ، أعل ــة كوفي ــتداد جائح ــع اش ــارس 2020، وم ــف م ــن، ويف منتص ــدة عام ــاغراً مل ش
جرويــر« مســاعد وزيــر الصحــة ليكــون ممثــالً لواشــنطن يف املجلــس التنفيــذي ملنظمــة الصحــة العامليــة ثــم أصــدر 

قــرار فــك االرتبــاط باملنظمــة يف نهايــة مايــو 2020)14(.

إن »ترامــب« ليــس أول رئيــس أمريــي يتســاءل عــا إذا كانــت املنظــات الدوليــة تعمــل لصالــح الواليــات املتحــدة؛ 
ففــي الســابق شــجع الرئيــس األمريــي »رونالــد ريجــان« جهــود الكونجــرس لحجــب مســتحقات منظمــة األمــم املتحــدة، 
وســحب الواليــات املتحــدة مــن هيئاتهــا، ووقــف املســاهات للمنظــات التــي تتعــارض سياســاتها مــع عقيدتــه املحافظــة. 
وقــد قــرر الرئيــس »جــورج دبليــو بــوش« أن تذهــب واشــنطن يف حربهــا ضــد العــراق مبفردهــا بعــد رفــض مجلــس 

األمــن الــدويل التابــع لألمــم املتحــدة دعمــه)15(.

ــاب نهايــة الحــرب  ــي باملنظــات الدوليــة التــي كانــت وراء تأسيســها يف أعق ويــؤدي تراجــع االهتــام األمري
ــكيك يف دور  ــدويل، والتش ــام ال ــى النظ ــة ع ــة األمريكي ــادة والهيمن ــد القي ــى تأكي ــت ع ــي عمل ــة، والت ــة الثاني العاملي
تلــك املنظــات يف تحقيــق األمــن والســلم الدوليــن، ووقــف التمويــل األمريــي الــذي يعــد األكــر واألهــم لهــا، إىل 

أن تفقــد املنظــات الدوليــة فاعليتهــا 
وقــٍت  الــدويل، يف  املــرح  عــى 
تتزايــد فيــه األزمــات والتحديــات 
ــي  ــابكة، والت ــدة واملتش ــة املعق العاملي
تحتــاج إىل قائــد دويل يقــود الجهــود 
ــا،  ــتجابة له ــة لالس ــة التعاوني الدولي
ــت واشــنطن  ــذي كان ــدور ال وهــو ال
بكفــاءة  ســنوات  منــذ  بــه  تقــوم 

ــة.  وفاعلي

»انتقــال  عمليــة  انعكاســات   -3
الواليــات  تهميــش  أدَّى  القــوة«: 
املنظــات  يف  لدورهــا  املتحــدة 
الدوليــة، إىل أن أصبحــت األخــرة 
أكــر عرضــة لتأثــر القــوى الدوليــة 
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ــي  ــن، وتبن ــل الص ــدة مث الصاع
والعمــل  فيهــا،  القائــد  دور 
يف  تغيــرات  إحــداث  عــى 
ــة  ــا منظم ــات، ومنه ــك املنظ تل
ســبيل  عــى  العامليــة  الصحــة 
املثــال، بهــدف رعايــة مصالحهــا 
وتحقيــق رؤيتهــا ملســتقبل النظــام 
تفعــل  كانــت  كــا  العاملــي 
يف  الكــرى  الغربيــة  القــوى 
الســابق. وبــدون قــوة موازنــة 
الدوليــة  املنظــات  يف  لبكــن 
ــة  ــدول الغربي ــإن واشــنطن وال ف
األخــرى تســمح للصــن بتشــكيل 
لتحقيــق  الدوليــة  املنظــات 

العامليــة)16(.  رؤيتهــا 

ويف وقــت ترتاجــع فيــه القيــادة األمريكيــة للمنظــات الدوليــة، رشعــت الصــن يف التوســع يف االنخــراط مبناصــب 
القيــادة مبنظــات تابعــة لألمــم املتحــدة؛ حيــث عملــت منــذ ســنوات عديــدة عــى أن يتــوىل مواطنوهــا مناصــب قيــادة 
عليــا يف عديــد مــن هيئــات املنظمــة األمميــة؛ فمنــذ عــام 2019، يــرأس وكالــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة »شــو 
ــدأ  ــذي ب ــر الزراعــة وشــؤون الريــف يف الصــن، بينــا يتــوىل »هولــن جــاو«، ال ــذي شــغل منصــب وزي ــو«، ال دوني
حياتــه املهنيــة يف وزارة الريــد واالتصــاالت الصينيــة، للمــرة الثانيــة، منصــَب األمــن العــام لالتحــاد الــدويل لالتصــاالت 

منــذ عــام 2018، وهــي هيئــة حاســمة تضــع املعايــر التقنيــة لشــبكات االتصــاالت. 

ويف يوليــو 2017 ُعــنِّ األمــن العــام لألمــم املتحــدة »أنطونيــو غوتريــش« نائــب وزيــر الخارجيــة الصينــي الســابق 
»ليــو زمنــن« يف منصــب وكيــل األمــن العــام للشــؤون االقتصاديــة واالجتاعيــة، وهــي هيئــة تقــدم املشــورة إىل األمــن 
العــام بشــأن جميــع املســائل املتصلــة بالتنميــة، مبــا يف ذلــك تغــرُّ املنــاخ، وإدارة اإلنرتنــت، ومتويــل التنميــة. وتتــوىل 

»فانــج ليــو« للمــرة الثانيــة منصــب األمــن العــام ملنظمــة الطــران املــدين الــدويل )اإليــكاو()17(.

ــة، مــن خــالل مزيــج مــن  ــة وقواعــد املنظــات الدولي ــة بني وســعت الصــن خــالل العقــد املــايض إىل إعــادة هيكل
بنــاء التحالفــات، وتقديــم اإلســهامات املاليــة يف التوقيــت االســرتاتيجي، وصياغــة رؤيــة اســرتاتيجية ملســتقبل النظــام 
العاملــي. وقــد أحــرزت بكــن نجاحــاً يف تعزيــز انخراطهــا يف منظمــة األمــم املتحــدة بهــدف حايــة مصالحهــا ومراعــاة 
الخصوصيــة السياســية للــدول ونظمهــا السياســية، وإعــادة صياغــة قواعــد النظــام الــدويل بحيــث تراعــي التفاوتــات 

بــن الــدول عــى مســتوى القيــم والثقافــات والنظــم السياســية)18(.

ــض  ــا تفوي ــد، ولديه ــكل جي ــة بش م ــة مصمَّ ــة الدولي ــون املنظم ــد تك ــة املنظــات: ق ــال الوظيفــي يف بني 4- االخت
ــام بعملهــا، ولكنهــا ال  ــة مــن اإلجــراءات للقي ال واضــح، ودعــم قــوي مــن الــدول األعضــاء فيهــا، ولديهــا مجموعــة فعَّ
ســت، وذلــك ألســباب كثــرة بعضهــا يرتبــط بالبيئــة التــي  تــزال تفتقــد الفاعليــة يف تحقيــق األهــداف التــي مــن أجلهــا أُسِّ
تعمــل فيهــا املنظمــة الدوليــة، والتــي قــد تتســم بعــدم االســتقرار، وضعــف القــدرات، والفســاد، أو يتصــل بعــدم موافقــة 

األطــراف ذوي الصلــة عــى دور املنظمــة الدوليــة)19(. 
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ــدوق  ــا أسســت، »صن ــن أجله ــي م ــق األهــداف الت ــات يف تحقي ــي تواجــه صعوب ــة الت ــرز املنظــات الدولي ــن أب وم
النقــد الــدويل«؛ فعــى الرغــم مــن أن مــن بــن مهامــه وأهدافــه مســاعدة الــدول الناميــة يف أفريقيــا وآســيا وأمريــكا 
الجنوبيــة عــى صياغــة مناهــج تفــي إىل تنميــة مســتدامة ورخــاء متزايــد، وتقديــم الصنــدوق مســاعدات إىل هــذه 
الــدول منــذ 40 عامــاً، فإنــه يواجــه تحديــات جوهريــة يف مســاعدة الــدول التــي لجــأت إليــه بوصفــه املــالذ األخــر 
ــوم آلخــر،  ــزداد تفاقــاً مــن ي ــا ت ــل عــى العكــس أضحــت مديونته ــز النمــو، ب ــق تحفي ــزوُّد بالســيولة بهــدف تحقي للت

وتتســع دائــرة الفقــر بهــا بــال انقطــاع)20(.

5- صعــود »عــامل بــا توافقــات«: يؤثــر عــدم اتفــاق أعضــاء املنظــات الدوليــة حــول املبــادئ املعياريــة التــي يجــب 
ت  ــال تعــرَّ ــاً؛ فعــى ســبيل املث ــل أداءهــا ضعيف ــا، ويجع ــا عــى فاعليته ــي يجــب حله ــا أو املشــكلة األساســية الت اتباعه
العديــد مــن جهــود منظمــة األمــم املتحــدة ملعالجــة قضيــة حقــوق اإلنســان الختــالف رؤى أعضائهــا حــول معايــر حقــوق 
اإلنســان، واالختــالف بينهــم حــول مــا إذا كانــت فكــرة »حقــوق اإلنســان العامليــة« موجــودة بالفعــل، ويــؤدي ذلــك إىل 

مســتويات منخفضــة مــن الدعــم مــن ِقبَــل الــدول األعضــاء ألنشــطة املنظمــة الدوليــة.

وغالبــاً مــا تختلــف الــدول األعضــاء التــي تتحكــم يف املنظــات الدوليــة، وتلــك التــي تتأثــر بهــا حــول املعايــر التــي 
عــى أساســها يُقــاس نجــاح املنظمــة الدوليــة يف تحقيــق أهدافهــا؛ وذلــك ألن هنــاك العديــد مــن أصحــاب املصلحــة، 

وكذلــك الخــالف حــول األهــداف التنظيميــة ذات األهميــة القصــوى للمنظمــة )21(. 

6- إشــكاليات تخصيــص املــوارد املاليــة: كثــراً مــا تُنتقــد املنظــات الدوليــة لعــدم كفــاءة إدارتهــا املاليــة، وإنفاقهــا 
ســت.  املــوارد املاليــة عــى أمــور غــر مهمــة، بــدالً مــن تخصيصهــا لحــل املشــكالت واألزمــات الدوليــة التــي مــن أجلهــا أُسِّ

فعــى ســبيل املثــال، أنفقــت منظمــة الصحــة العامليــة حــوايل 200 مليــون دوالر عــى ســفر موظفيهــا، وهــو مبلــغ أكــر 
ــون دوالر  ــوايل 71 ملي ــت ح ــام 2016 أنفق ــا يف ع ــامل؛ إذ إنه ــة يف الع ــكالت الصحي ــة املش ــه ملكافح ــا تنفق ــر م بكث
ملواجهــة نقــص املناعــة املكتســبة )اإليــدز( والتهــاب الكبــد والوبــايئ، و61 مليــون دوالر ملواجهــة املالريــا، و59 مليــون 
دوالر ملواجهــة الســل. كــا أن 
موظفــي األمــم املتحــدة يتــم 
اتهامهــم بخــرق القواعــد التــي 
تــم وضعهــا للحــد مــن ميزانيــة 
حجــز  خــالل  مــن  الســفر 
درجــة  عــى  طــران  تذاكــر 
األعــال واإلقامــة يف  رجــال 
ــه  ــادق ُمكلفــة، وهــو مــا تنفي فن

املنظمــة)22(.

ويؤثــر مــا تواجهــه املنظــات 

الدوليــة مــن اتهامــات بســوء 
عــى  املــوارد  وتبديــد  اإلدارة 
ــس  ــذي ينعك ــر ال ــمعتها، األم س
بقــوة عــى رشعيتهــا، ويثــر 
ــا  ــول قدراته ــدة ح ــاؤالت ع تس
عــى اإلســهام يف حــل األزمــات 

ــة. العاملي
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7- تعــارض مصالــح قيــادات املنظــات: تواجــه املنظــات الدوليــة اتهامــات بوجــود عالقــات وروابــط بــن قياداتهــا 
وجاعــات الضغــط الصناعيــة، مبــا يُفقدهــا املصداقيــة والحوافــز للقيــام بأدوارهــا وأهدافهــا بشــكل فعــال، وهــو األمــر 

الــذي يقــوِّض يف التحليــل األخــر مــن رشعيــة املنظمــة الدوليــة.

ــار  ــة العتب ــة الصحــة العاملي ــن نصحــوا منظم ــر إىل أن الخــراء الذي ــد مــن التقاري ويف هــذا الشــأن، أشــارت العدي
انفلونــزا الخنازيــر جائحــة عامليــة كانــت لديهــم عالقــات ماليــة وثيقــة مــع رشكات األدويــة التــي صنعــت لقاحــات لهــذا 

الفــروس.

ويقــدم البعــض أدلــة عــى تضــارب املصالــح لــدى بعــض الشــخصيات التــي تولَّــت مناصــب قياديــة مبنظمــة األمــم 
املتحــدة، ومنهــا قضيــة مارســات الفســاد برنامــج اإلغاثــة »النفــط مقابــل الغــذاء« يف العــراق)23(، واختــالس أمــوال 
املنظمــة األمميــة املخصصــة لإلغاثــة مــن كارثــة تســونامي يف إندونيســيا، ومارســات الفســاد التــي تــورَّط فيهــا نجــل 
األمــن العــام لألمــم املتحــدة الســابق »كــويف عنــان«، الــذي زُِعــم أنــه حصــل عــى مكافــآت ماليــة مــن مقــاويل األمــم 

املتحــدة)24(.

ــات  ــض الهيئ ــادات بع ــار قي ــة الختي ــود املبذول ــض الحــاالت الجه ــؤدي يف بع ــادات: ت ــار القي ــات اختي ــود آلي 8- قي
التابعــة للمنظمــة الدوليــة مــن خــالل عمليــة دميقراطيــة إىل انتخــاب دول لديهــا تاريــخ غــر إيجــايب يف القضيــة التــي 
تدافــع عنهــا املنظمــة وهيئاتهــا؛ فعــى ســبيل املثــال واجهــت منظمــة األمــم املتحــدة انتقــادات الختيــار قيــادات تفتقــد 
ــادة مــن تركيــا يف عــام  ــة االنتخــاب، ومــن ذلــك تعيــن قي الكفــاءة يف إدارة بعــض املنظــات املتخصصــة بســبب آلي
2018)25( لتــويل منصــب نائــب رئيــس لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة باملنظــات غــر الحكوميــة، وهــي لجنــة دامئــة تابعــة 
ــدى  ــوق اإلنســان ل ــة بحق ــة املعني ــد وتــرشف عــى املنظــات غــر الحكومي ــس االقتصــادي واالجتاعــي، وتعتم للمجل
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األمــم املتحــدة، رغــم أن أنقــرة لديهــا ســجل مــن االنتهــاكات املتعــددة يف مجــال حقــوق اإلنســان، وهــو األمــر الــذي 
يقــوِّض مــن مصداقيــة املنظمــة األمميــة وفقــاً للعديــد مــن املعلقــن)26(.

ــات  ــة »مخلوق ــات الدولي ــأن املنظ ــات ب ــض األدبي ــادل بع ــة: تُج ــة التنظيمي ــي يف البني ــل البريوقراط 9- الخل
ــح  ــس مصال ــس أو ال تعك ــد تعك ــرق ق ــتقل بط ــكل مس ــرف بش ــا للت ــا وقواعده ــلطتها ومعرفته ــتخدم س ــة« تس طبيعي
وتفويضــات الــدول األعضــاء؛ فعــى ســبيل املثــال قــد تصبــح بروقراطيــة املنظــات الدوليــة أكــر تركيــزاً عــى قواعدهــا 
الخاصــة عــى حســاب مهامهــا وأهدافهــا األساســية بطــرق تــؤدي إىل نتائــج غــر فعالــة وتقــوِّض مــن قدرتهــا عــى 
أدائهــا لوظائفهــا، وميكــن أن يؤثــر الخلــل البروقراطــي بشــكل واضــح عــى أداء املنظمــة الدوليــة وفاعليتهــا يف تحقيــق 

أهدافهــا التــي أُسســت مــن أجلهــا )27(.

ثالثًا: تداعيات جائحة كورونا على فاعلية التنظيم الدولي
ــة وتراجــع فاعليتهــا يف االســتجابة  ــد مــن املنظــات الدولي ــة العدي ــد- 19« لتكشــف عــن معضل جــاءت جائحــة »كوفي
لألزمــات العامليــة الطارئــة، وقــد أظهــرت كثــرًا مــن األزمــات واإلشــكاليات التــي تنتــاب تلــك املنظــات، خاصــًة منظمــة 
ــة. وترســخت هــذه  ــة الطارئ ــة الدولي ــع والفاعــل مــع األزمــات الصحي ــة، املســؤولة عــن التعامــل الري الصحــة العاملي
القناعــات حــول أزمــات الفاعليــة بعــد التعــر املبــديئ يف التعامــل مــع االنتشــار املتســارع للفــروس، مــا دفــع العديــد 
مــن دول العــامل، ويف صدارتهــا الواليــات املتحــدة، إىل نبــذ العمــل الــدويل الجاعــي، وتفضيلهــا تبنــي سياســات قوميــة 

حائيــة. 

وتتمثــل أبــرز اإلشــكاليات واألزمــات التــي تواجههــا املنظــات الدوليــة يف ظــل جائحــة كورونــا، والتــي كان لهــا كبــر 
األثــر عــى تعاملهــا مــع تلــك الجائحــة، وتراجــع فاعليتهــا، وعــدم تحقيقهــا مــا يُتوقــع أن تقــوم بــه، فيــا يــي: 

1- احتــدام االســتقطاب مبجلــس األمــن 
الــدويل: عــى الرغــم مــن إعــالن األمــن 
ــو  ــدة »أنطوني ــم املتح ــة األم ــام ملنظم الع
األزمــة  تعــد  الجائحــة  أن  غوتريــش« 
املنظمــة  تأســيس  منــذ  األكــر صعوبــة 
ــة، وأن  ــة الثاني ــرب العاملي ــاب الح يف أعق
ــمة  ــتكون حاس ــن س ــس األم ــاركة مجل مش
واألمــن  الســلم  عــى  آثارهــا  لتخفيــف 
الدوليــن)28(، فــإن مجلــس األمــن الــدويل، 
أقــوى أجهزتهــا واملخــول باســتخدام القــوة 
ــذ  العســكرية والعقوبــات االقتصاديــة لتنفي
قراراتهــا، أخفــق يف اتخــاذ قــرار ملواجهــة 

ــة.  الجائح

فعــى عكــس إعــالن املجلــس يف أعقــاب 
تفــي فــروس اإليبــوال يف غــرب أفريقيــا 
أنــه ميثــل تهديــداً للســلم واألمــن الدولين، 
االســتجابة  إىل  األعضــاء  الــدول  ودعــا 
العاجلــة لألزمــة)29(، فإنــه فشــل يف اتخــاذ 
تلــك الخطــوة رغــم ارتفــاع عــدد اإلصابات 
بفــروس كورونــا، وكذلــك عــدد الوفيــات.
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ويُرجــع عــدد من املســؤولن 
األمميــة  باملنظمــة  الســابقن 
ــن  ــس األم ــة دور مجل محدودي
الــدويل يف التعامــل بفاعليــة 
مــع جائحــة فــروس كورونــا 
عضويــن  بــن  املواجهــة  إىل 
)الواليــات املتحــدة والصــن( 
الخمســة  األعضــاء  مــن 
ــون  ــن يتمتع ــه الذي الدامئــن ب
ــو(، بشــأن  بحــق النقــض )الفيت
ال  حيــث  الفــروس،  أصــل 
ــا  ــر به ــي ظه ــن الت ــد بك تري
الفــروس مبدينــة ووهــان أن 
يُنظــر إليهــا عــى أنهــا مذنبــة، 
ويف املقابــل أرصت واشــنطن 
عــى أن بكــن كانــت بطيئــة يف 
العــدوى،  االســتجابة النتشــار 
املســؤولية  لتحميلهــا  وســعت 
عــن انتشــاره يف معظــم دول 

العــامل)30(. 

ويف الوقــت الــذي غــاب فيــه دور مجلــس األمــن الــدويل للتعامــل مــع الجائحــة تبنَّــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
يف أوائــل أبريــل 2020 قــراراً يدعــو إىل التعــاون الــدويل ملكافحــة الفــروس، وقــد رعــت هــذا اإلجــراء كلٌّ مــن الرنويــج 
وإندونيســيا وســنغافورة وســويرا وغانــا. وإن كان هــذا القــرار ذا وزن قانــوين متواضــع، إال أنــه يؤكــد عــى إحبــاط 
ــُز قراراتـُـه العمــَل  الــدول األقــل قــوة بســبب عجــز املجلــس الــذي يضــم القــوى الكــرى بالنظــام الــدويل، والــذي تُحفِّ

الــدويلَّ الــذي تتطلبــه األزمــة الحاليــة بشــكل واضــح)31(.

2- أزمــات الســيولة املاليــة خــال الجائحــة: تواجــه منظمــة األمــم املتحــدة أزمــة ســيولة، ولــذا فإنهــا تفــرض ميزانيــة 
ــال  ــائل االمتث ــة ومس ــات اإلداري ــرتاتيجيات والسياس ــام لالس ــن الع ــة األم ــه وكيل ــا قالت ــق م ــها وف ــى نفس ــف ع تقش
»كاثريــن بــوالرد« التــي تــرى أن ذلــك ســيعيق قــدرة املنظمــة األمميــة عــى القيــام بعملهــا يف وقــت يحتــاج فيــه العــامل 

مــع جائحــة كوفيــد- 19 إىل األمــم املتحــدة أكــر مــن أي وقــت مــى)32(.

وقــد أدى انتشــار الفــروس يف عديــد مــن الــدول وتأثراتــه عــى اقتصاداتهــا إىل تأخــر الــدول األعضــاء التــي تعــاين 
مــن ضائقــة ماليــة وأزمــات اقتصاديــة جــراء الفــروس يف دفــع مســتحقاتها املاليــة. ويتوقــع مســؤولو املنظمــة أن تــؤدي 

تداعيــات الفــروس إىل زيــادة اســتنزاف مخصصــات املنظمــة املاليــة. 

وخــالل الربــع األول مــن العــام الجــاري )2020( انخفضــت املســاهات املقــررة مليزانيــة املنظمــة بشــكل حــاد مقارنــة 
بالســنوات الســابقة. وتبلــغ نســبة دفــع الــدول األعضــاء ملســتحقاتها املاليــة باملنظمــة حاليًــا 42%، وهــي التــي كانــت يف 
ــون  ــد عــن 220 ملي ــل تزي ــك إىل فجــوة يف التحصي ــك الوقــت بالســنوات الســابقة، وقــد أدى ذل الســابق 50% يف ذل

دوالر)33(.
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3- الجــدل حــول فاعليــة 
منظمــة الصحــة العامليــة: 
ــدول،  ــن ال ــد م ــت العدي اتهم
الواليــات  مقدمتهــا  ويف 
ــا  ــة مبقاومته ــدة، املنظم املتح
فــروس  تفــي  وصــف 
جائحــة  أنــه  عــى  كورونــا 
ــل منتصــف مــارس  ــة قب عاملي
ــاالت  ــاع ح ــم ارتف 2020، رغ
حــول  بالفــروس  اإلصابــة 
العلــاء  وحديــث  العــامل، 
عــن أن العــامل مــن الواضــح 
ــاء  ــن وب ــقط يف براث ــد يس ق
عاملــي خطــر يســببه فــروس 

كورونــا. 

ــات  ــك االتهام واســتندت تل
إىل رفــض منظمــة الصحــة 
انتشــار  بدايــة  يف  العامليــة 
تفــي  وصــف  الفــروس 
كورونــا عــى أنــه جائحــة عامليــة؛ ألنهــا كانــت تــرى أن ذلــك التوصيــف قــد يُخيــف العــامل، ويــؤدي ببعــض الــدول إىل 

فقــدان األمــل يف احتــواء انتشــار الفــروس)34(. 

وذهبــت بعــض التحليــالت والكتابــات الغربيــة، وال ســيا األمريكيــة منهــا، إىل أن املنظمــة عملــت عــى تثبيــط أي رغبــة 
يف التحــرك العاملــي ضــد الفــروس، واســتندت يف ذلــك إىل تريحــات يف 10 ينايــر 2020 رغــم تفــي الفــروس مــن 
مدينــة ووهــان الصينيــة، أن املنظمــة ال تــويص بفــرض أي تدابــر صحيــة بعينهــا عــى املســافرين مــن املدينــة وإليهــا، 

وأضافــت أن الفحــص عنــد الدخــول ال يجــدي نفعــاً إال قليــالً. 

وانتقــدت بعــض الــدول معارضــة املديــر العــام ملنظمــة الصحــة العامليــة »تيــدروس أدهانــوم جيريســوس« يف بدايــة 
ــات  ــا، والوالي ــيا، وإيطالي ــد، وإندونيس ــرتاليا، والهن ــل )أس ــدول مث ــض ال ــا بع ــي فرضته ــوَد الت ــروس القي ــار الف انتش
ــة  ــم حال ــود تعظي ــذه القي ــأن ه ــن ش ــرى أن م ــة ت ــت املنظم ــث كان ــن، حي ــفر إىل الص ــارة والس ــى التج ــدة( ع املتح

ــة)35(. ــرة عــى الصحــة العام ــدة كب ــود بفائ ــا ال تع الخــوف، وأنه

وقــد اتهمــت وزارة الخارجيــة التايوانيــة منظمــة الصحــة العامليــة بأنهــا تجاهلــت تقاريرهــا املبكــرة الخاصــة بانتقــال 
فــروس كورونــا املســتجد مــن شــخص آلخــر، وكذلــك تفاصيــل عــن حــاالت اإلصابــة بالفــروس وطــرق الوقايــة منــه، 
ــوان إىل  ــام تاي ــل انض ــذي عرق ــر ال ــو األم ــن)36(، وه ــرتضاء الص ــة الس ــاعي املنظم ــن مس ــزء م ــك ج ــم أن ذل بزع

منظمــة الصحــة العامليــة واألمــم املتحــدة لعقــود. 

ــا، عــى  ــد - 19 إىل أنه ــا بصــورة رئيســة خــالل جائحــة كوفي ــة يف أداء مهامه ــة الصحــة العاملي ويرجــع تعــر منظم
عكــس عديــد مــن املنظــات الدوليــة األخــرى، مثــل منظمــة التجــارة العامليــة، ليــس لديهــا الســلطة عــى إلــزام أعضائهــا 
بقراراتهــا أو معاقبتهــم عــى عــدم تنفيذهــا، فضــالً عــن أن ميزانيتهــا التشــغيلية الســنوية التــي بلغــت حــوايل 2 مليــار 
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دوالر يف عــام 2019 أقــل مــن ميزانيــة العديــد مــن املستشــفيات الجامعيــة يف عــدد مــن أعضائهــا)37(.

ويُضــاف إىل مــا ســبق، عــدم اتبــاع الــدول الغنيــة توصيــات منظمــة الصحــة العامليــة للتعامــل مــع الجائحــة؛ فعــى 
ــة واســرتاتيجيتها  ــر املنظم ــن معاي ــث تأرجحــت ب ــة؛ حي ــر منتظم ــدة غ ــة املتح ــت اســتجابة اململك ــال كان ــبيل املث س
الخاصــة، والتــي تتبــع مبــادئ »مناعــة القطيــع«، ومل تتخــذ الواليــات املتحــدة قــراراً بإغــالق املــدارس أو تجنــب الســفر 

ــة)38(. ــات األمريكي ــد انتشــار الفــروس بالوالي ــى 16 مــارس 2020، وبعــد تزاي حت

4- املزاعــم حــول دعــم رسديــات الــدول األعضــاء: تتهــم الواليــات املتحــدة منظمــة الصحــة العامليــة بأنهــا مــع بدايــة 
أزمــة انتشــار فــروس كورونــا، وقبــل إعالنهــا أن انتشــاره يعــد جائحــة عامليــة، دعمــت الرديــة الصينيــة عــن الفــروس، 
وأشــادت بجهودهــا يف معالجــة تفشــيه؛ وال ســيا بعــد امتــداح أمينهــا العــام قيــادة الرئيــس الصينــي »يش جــن بينــج«، 

وشــفافية الصــن يف التعامــل مــع أزمــة انتشــار الفــروس)39(. 

وتشــر االنتقــادات الغربيــة واألمريكيــة إىل أن إشــادة املنظمــة بــأداء الصــن وقدراتهــا عــى احتــواء انتشــار الفــروس 
ــابيع،  ــتجاباتها ألس ــر اس ــى إىل تأخ ــذي أف ــر ال ــو األم ــاح، وه ــا واالرتي ــعور بالرض ــرى إىل الش ــدول األخ ــت ال دفع
وانتشــار الفــروس بصــورة كان مــن املمكــن مواجهتهــا إذا تعاملــت املنظمــة بحياديــة مــع مــا يصــدر عــن بكــن بشــأن 

الفــروس، وذلــك عــى حــد انتقــادات الــدول الغربيــة. 

ــه انتقــادات متعــددة كذلــك ملنظمــة الصحــة العامليــة بدعــوى إخفائهــا معلومــات رضوريــة حــول الفــروس لعــدم  وتَُوجَّ
رغبتهــا – بحســب تلــك االنتقــادات – يف الضغــط عــى الصــن؛ حيــث تشــر بعــض التقاريــر اإلعالميــة والصحافيــة إىل 
أن املنظمــة قالــت يف 19 ينايــر 2020 بــأن التحقيقــات األوليــة التــي أجرتهــا الســلطات الصينيــة مل تجــد دليــالً واضحــاً 
يدعــم روايــة أن فــروس كورونــا ينتقــل مــن إنســان آلخــر، يف الوقــت الــذي كانــت فيــه الســلطات الصينيــة تتعقــب 

عمليــة انتقــال الفــروس مــن إنســان آلخــر ألكــر مــن شــهر قبــل تريحــات املنظمــة وفقــاً للتقاريــر ســالفة الذكــر.

ــر يف  ــوارد«، املســؤول الكب ــروس أيل ــة للصــن بتهــرب »ب ــة الصحــة العاملي ــر عــى دعــم منظم ــك التقاري ــل تل وتدل
املنظمــة، مــن اإلجابــة عــى ســؤال أحــد الصحافيــن بشــأن اســتجابة تايــوان األكــر فعاليــة تجــاه فــروس كورونــا؛ ألنــه 

خــي معارضــة التوجــه العــام للصــن تجــاه تايــوان)40(. 

التــي  التقاريــر  وارتبطــت 
املنظمــة  دعــم  عــن  تتحــدث 
للرديــة الصينيــة حــول فروس 
كورونــا، بانتقــاد العديــد مــن 
املســؤولن الغربيــن املنظمــَة 
مســؤوليها.  وكذلــك  وأداءهــا، 
ففــي هــذا الشــأن قــال »جيمس 
ريــش«؛ رئيــس لجنــة العالقــات 
الشــيوخ،  مبجلــس  الخارجيــة 
العامليــة  الصحــة  منظمــة  إن 
سياســية  دميــة  »أصبحــت 
ــال  ــة«)41(. وق ــة الصيني للحكوم
ــو  ــوري »مارك ــيناتور الجمه الس
ــة  ــة الصيني ــو« إن الحكوم روبي
لتضليــل  املنظمــة  اســتخدمت 
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ــا  ــة إم ــال إن املنظم ــامل، وق الع
»متواطئــة أو غــر كُْفئــة بشــكل 
ــب  ــق نائ ــا أطل ــر«)42(. ك خط
ــة  ــر املالي ــوزراء ووزي ــس ال رئي
عــى  آســو«  »تــارو  اليابــاين 
ــم  ــة اس ــة العاملي ــة الصح منظم
ــة«)43(  »منظمــة الصحــة الصيني
حالــة  يكشــف  مــا  وهــو 
التــي  ــز  والتحفُّ االســتقطاب 
أثَّــرت عــى مواقــف الــدول مــن 

املنظمــة.

حــول  املزاعــم  تزايــد   -5
ادَّعــت  الســيايس:  التحيــز 
الصحافيــة  التقاريــر  بعــض 
األمريكيــة أن ترشــيح »تيدروس 
شــغل  الــذي  جيريســوس«، 
ثــم  الصحــة  وزيــر  منصــب 
وزيــر الخارجيــة اإلثيــويب يف الفــرتة مــا بــن عــام 2005  و2016 كمديــر عــام ملنظمــة الصحــة العامليــة يف يوليــو 2017، 

قــد حظــي بدعــم الصــن التــي لهــا تأثــر كبــر عــى كتلــة مــن الــدول األفريقيــة واآلســيوية)44(. 

وتدعــي تلــك التقاريــر أن الحكومــة الصينيــة قــد عملــت ملســاعدة »تيــدروس« عــى هزميــة مرشــح اململكــة املتحــدة 
للمنصــب »ديفيــد نابــارو«)45(، وقــد كان فــوز األول باملنصــب انتصــاراً للصــن، التــي بــدأت اســرتاتيجية وضــع مواطنيهــا 

أو مســؤولن مقربــن منهــا يف املناصــب العليــا للمنظــات الدوليــة والهيئــات التابعــة لهــا. 

ــة  ــر الخارجي ــوىل منصــب وزي ــذ أن ت ــة بالصــن من ــط بعالقــات وثيق ــدروس« يرتب ــر إىل أن »تي وقــد زعمــت تقاري
اإلثيــويب؛ حيــث أرشف عــى توســيع دور بكــن يف أديــس أبابــا، وحاليــاً تعــد بكــن أكــر مســتثمر أجنبــي يف إثيوبيــا، 

وأكــر رشيــك تجــاري، وكذلــك أكــر مقــرض لهــا)46(.

ه  ــة لتســرتُّ ــة األمريكي ــر الصحافي ــة بحســب التقاري ــر عــام منظمــة الصحــة العاملي ــراً مــا توجــه االنتقــادات ملدي وكث
عــى وبــاء الكولــرا خــالل فــرتة عملــه كوزيــر للصحــة بــن عامــي 2005 و 2012؛ حيــث أشــارت تلــك التقاريــر إىل أنــه 
أخفــى تعــرض إثيوبيــا لثــالث موجــات مــن الوبــاء خــالل أعــوام 2006 و2009 و2011 عــى حــد زعــم االنتقــادات)47(.

6- أزمــات القيــادة باملؤسســات الدوليــة: تفتقــد بعــض املنظــات الدوليــة خــالل جائحــة فــروس كورونــا إىل القيــادة 
ــد جهــود أعضائهــا لتوفــر اســتجابة رسيعــة للجائحــة. فمــع غيــاب القيــادة السياســية، تفتقــد املنظمــة، رغــم  التــي توحِّ
امتالكهــا أهدافـًـا واضحــة وعليهــا إجــاع دويل، إىل الوســائل التعاونيــة التــي متكِّنهــا مــن التعامــل مــع األزمــات الدوليــة 

الطارئة. 

ــوى  ــا تنشــغل الق ــة، وبين ــة عــن الســاحة الدولي ــادة األمريكي ــاب القي ــة يف ظــل غي ــد أضحــت املنظــات الدولي وق
األوروبيــة بقضاياهــا الداخليــة التــي تهــدد التكامــل األورويب، وســعي الصــن إىل إعــادة هيكلــة النظــام الــدويل، يف 

ــادة دوليــة قويــة.  وضــع حــرج، يف وقــت تتزايــد فيــه التحديــات الدوليــة التــي تتطلــب قي
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ويف هــذا الشــأن، قــال »إيفــو دالــدر«؛ رئيــس »مجلــس شــيكاغو للشــؤون العامليــة«، إن املنظــات الدوليــة مثــل حلــف 
شــال األطلنطــي )حلــف الناتــو( واألمــم املتحــدة ســوف تتحجــر عــى املــدى الطويــل، دون أن تكــون الواليــات املتحــدة 

هــي الفاعــل الرئيــس يف العــامل)48(.

7- توســع التباينــات بــن الــدول األعضــاء: أخفقــت العديــد مــن املنظــات الدوليــة يف التعامــل مــع جائحــة كوفيــد- 
ــك الجائحــة، مــا أدَّى إىل فشــلها يف  ــاء التوافقــات بــن أعضائهــا حــول أفضــل االســتجابات لتل 19، بســبب تعــر بن
التعامــل مــع أزمــة صحيــة عامليــة تهــدد كافــة دول العــامل. فعــى ســبيل املثــال، فشــل اجتــاع وزراء خارجيــة مجموعــة 
الســبع الكبــار )G7( )الواليــات املتحــدة، واململكــة املتحــدة، وفرنســا، وأملانيــا، وإيطاليــا، واليابــان، وكنــدا( يف 25 مــارس 
ــل إىل بيــان مشــرتك بســبب إرصار الواليــات املتحــدة التــي تتــوىل رئاســة املجموعــة،  2020 حــول الجائحــة، يف التوصُّ
عــى اســتخدام تســمية »فــروس ووهــان«، ونتيجــة لذلــك أصــدرت العديــد مــن الــدول األعضــاء بياناتهــا الخاصــة عقــب 

اجتــاع وزراء الخارجيــة)49(. 

وقــد أدى اإلرصار األمريــي عــى التأكيــد عــى األصــول الصينيــة للفــروس إىل فشــل اجتــاع ملجلــس األمــن الــدويل 
التابــع لألمــم املتحــدة، وكذلــك جهــود املنظمــة األمميــة لتوحيــد االســتجابات الدوليــة ملواجهــة الفــروس؛ حيــث فشــل 
املجلــس يف التوصــل إىل إعــالن مشــرتك أو قــرار بشــأن الفــروس، إلرصار الواليــات عــى أن ينــص رصاحــًة عــى أن 
الفــروس نشــأ يف مدينــة ووهــان الصينيــة)50(. كــا عرقلــت اإلدارة األمريكيــة إصــدار وزراء صحــة مجموعــة العرشيــن 
بيانــاً مشــرتكاً لتعزيــز تفويــض منظمــة الصحــة العامليــة وإمدادهــا مبــوارد إضافيــة لتعزيــز دورهــا الــدويل يف مواجهــة 

فــروس كورونــا)51(.

رابعًا: مستقبل المنظمات الدولية في عصر »ما بعد كورونا«
تشــكل جائحــة فــروس كورونــا لحظــة حاســمة يف النظــام الــدويل الراهــن، ومنظاتــه الدوليــة، ويف مقدمتهــا منظمــة 
هــا يف مواجهــة انتشــار الفــروس عــى املســتوى العاملــي.  الصحــة العامليــة التــي تأثــرت فاعليتهــا بســبب االتهامــات بتعرُّ
وقــد كان يُتَوقَّــُع أن توفــر املنظمــُة القيــادَة يف مجــال الصحــة العامليــة بوصفهــا املنظمــة الدوليــة الوحيــدة التــي ميكنهــا 
القيــام بذلــك، ولكــن يف الوقــت الــذي كان فيــه املجتمــع الــدويل يف أَمــسِّ الحاجــة لتلــك القيــادة، مل تكــن املنظمــة 

قــادرة مبفردهــا عــى أداء هــذا الــدور بفاعليــة يف ظــل االحتيــاج لدعــم الــدول األعضــاء األبــرز.

ــة يف 11  ــن املنظم ــل أن تعل  فقب
ــدرج تحــت  مــارس أن الفــروس ين
فئــة »الجائحــة«، قدمــت إرشــادات 
ــة ومرتبكــة،  وصفــت بأنهــا متضارب
وتــم اتهامهــا بالتحيــز أو إخفــاء 
وظيفتهــا  وأصبحــت  املعلومــات، 
ــزًءا  ــي وج ــتقطاب عامل ــع اس موض
مــن رصاعــات القــوى الكــرى، 
مــا أســهم يف تحــوُّل الفــروس 
مــن كونــه أزمــة محليــة إىل الكارثــة 
يف  راهنــاً)52(،  األعظــم  العامليــة 
الوقــت الــذي تراجعــت فيــه القيادة 
الرئيــس  إدارة  خــالل  األمريكيــة 
»دونالــد ترامــب« لتوحيــد الجهــود 

ــة.  ــك األزم ــة تل ــة ملواجه الدولي



دراسات خاصة18

مستقبل ُمضطرب للمنظمات الدولية في عصر األوبئة

إن الحديــث عــن مســتقبل املنظــات الدوليــة يف أعقــاب جائحــة فــروس كورونــا املســتجد، وقدرتهــا عــى مواجهــة 
األزمــات الصحيــة العامليــة الطارئــة يرتبــط بقضتــن رئيســتن، هــا عــى النحــو اآليت: 

ــه إىل املنظــات الدوليــة، ويف صدارتهــا منظمــة  1- حتميــة إصــاح املنظــات الدوليــة: رغــم االنتقــادات التــي توجَّ
ً يف التعامــل مــع جائحــة فــروس كورونــا املســتجد. ففــي مؤمتــر صحــايف حــدد  الصحــة العامليــة، فــإن لهــا دوراً مهــاَّ
رئيــس املنظمــة »تيــدروس« خمســة أســباب تؤكــد حاجــة العــامل إىل املنظمــة يف جهودهــا ملكافحــة جائحــة كوفيــد- 19، 

وتتمثــل فيا يــي)53(: 

أ- مســاعدة الــدول عــى االســتعداد واالســتجابة: أصــدرت املنظمــة خطــة التأهــب واالســتجابة االســرتاتيجية التــي تحــدد 
اإلجــراءات الرئيســة للــدول الناميــة، والتــي يتعــن عليهــا اتخاذهــا ملواجهــة الجائحــة، وكذلــك املــوارد الالزمــة لتنفيذهــا، 

وتقــوم املنظمــة بتحديثهــا بنــاًء عــى معلومــات وبيانــات حديثــة.

ــى  ــة ع ــة واملضلل ــات الخاطئ ــة املعلوم ــه املنظم ــايت: تواج ــل املعلوم ــدي للتضلي ــة والتص ــات دقيق ــم معلوم ب- تقدي
ــاذ األرواح.  ــدول يف إنق ــاعد ال ــن أن تس ــدة ميك ــة ومفي ــات دقيق ــا معلوم ــك بتقدميه ــة، وذل ــول الجائح ــت ح اإلنرتن
ولضــان أن تكــون املعلومــات صحيحــة، أنشــأت املنظمــة فريقــاً ملنــح الجميــع إمكانيــة الوصــول إىل مشــورة دقيقــة، يف 

الوقــت املناســب، وســهلة الفهــم مــن مصــادر موثوقــة.

ج- ضــان وصــول اإلمــدادات إىل الفاعلــن يف الخطــوط األماميــة: تُعــد معــدات الحايــة الشــخصية رضوريــة لضــان 
قــدرة املهنيــن الصحيــن عــى إنقــاذ األرواح، مبــا يف ذلــك حياتهــم الخاصــة، ويف هــذا الشــأن قامــت منظمــة الصحــة 
العامليــة بشــحن أكــر مــن مليــوين قطعــة مــن معــدات الحايــة الشــخصية إىل 133 دولــة، وإرســال أكــر مــن مليــون 

اختبــار تشــخييص إىل 126 دولــة حتــى األســبوع األول مــن أبريــل 2020. 

ــة:  ــوادر الصحي ــة الك ــب وتعبئ د- تدري
إىل  العامليــة  الصحــة  منظمــة  تهــدف 
الصحيــن  العاملــن  تدريــب ماليــن 
ــا  ــا OpenWHO، وبفضله ــر منصته ع
يتــم نقــل املعرفــة املنِقــذة للحيــاة إىل 
ــل  ــن قب ــة م ــوط األمامي ــي الخط موظف

املنظمــة ورشكائهــا الرئِيِســن.

هـــ- تحفيــز عمليــات تطويــر اللقاحــات 
واألدويــة: تقــود املنظمــة الجهــود التــي 
لتريــع  الــدول  مــن  العديــد  تبذلهــا 
كورونــا  فــروس  لقــاح ضــد  تطويــر 
ـر عــالج ولقــاح  املســتجد، وعنــد توفُـّ
ــة  ــال، ســتكون منظمــة الصحــة العاملي فعَّ
مســؤولة عــن املصادقــة عــى اســتخدامه، 

ــة.  ــات كافي ــره بكمي ــان توف وض

ومــع مشــورة الخــراء، وضعــت منظمــة 
ــل جــدول أعــال  ــة بالفع ــة العاملي الصح
للتطويــر  الالزمــة  لألبحــاث  شــامالً 
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ــذا البحــث، وال تســتطيع أي  ــي وغــره له ــم التقن ــة الدع ــدم املنظم ــروس والجائحــة، وتق ــة حــول الف ــع للمعرف الري
ــام)54(. ــذه امله ــر أداء ه ــكان آخ ــدة أو يف أي م ــم املتح ــة األم ــرى يف منظوم ــة أخ منظم

بيــد أن تعامــل املنظمــة مــع الجائحــة كشــف عــن أن إصالحهــا أضحــى أمــراً بالــغ األهميــة؛ ألن املجتمــع الــدويل خــالل 
األوبئــة العامليــة يكــون يف أَمــسِّ الحاجــة إىل منظمــة صحيــة عامليــة تعمــل بشــكل جيــد، وهــذا يتطلــب تشــخيصاً صحيحــاً 

للمشــكالت التــي تواجههــا منظمــة الصحــة العامليــة.

اليــة، أن  ويتطلــب قيــادة منظمــة الصحــة العامليــة للسياســة الصحيــة الدوليــة واالســتجابة لألزمــات واألوبئــة العامليــة بفعَّ
تطبــق جملــًة مــن اإلصالحــات العميقــة التــي تهــدف إىل توســيع نطــاق اختصاصاتهــا وســلطاتها، وهــذا لن يحــدث إذا مل 

تعمــل املنظمــة عــى بنــاء مصداقيتهــا مــن خــالل االســتعانة بقيــادات ومســؤولن عــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة )55(.

ويف إطــار البحــث عــن مســتقبل منظمــة الصحــة العامليــة بعــد تعاملهــا مــع الجائحــة، تقــود أســرتاليا الجهــود الدوليــة 
ــكوت  ــرتايل »س ــوزراء األس ــس ال ــط رئي ــث يضغ ــروس، حي ــار الف ــا النتش ــة ومعالجته ــمي يف أداء املنظم ــق رس لتحقي
موريســون« مــن أجــل إجــراء تحقيــق مــن قبــل جمعيــة الصحــة العامليــة، التــي تعتــر الهيئــة العليــا لصنــع القــرار مبنظمــة 
الصحــة العامليــة، مــا يســلط الضــوء عــى طــرق تعزيــز معالجــة األزمــات املســتقبلية، وإعــادة التفكــر يف هيــكل املنظمــة 

وتعزيــز سياســات االســتجابة للتعامــل مــع املخــاوف املســتقبلية بشــكل أفضــل)56(.

ويف املقابــل، يــرى مديــر عــام منظمــة الصحــة العامليــة أن الوقــت املناســب إلجــراء تقييــم ألداء املنظمــة ســيكون بعــد 
وقــف تفــي الفــروس وإنقــاذ األرواح؛ حيــث ســيخضع أداء املنظمــة يف التصــدي لهــذه الجائحــة إىل اســتعراض الــدول 
األعضــاء والهيئــات املســتقلة لضــان الشــفافية واملســاءلة. وأكــد »تيــدروس« أن ذلــك جــزء مــن العمليــة االعتياديــة التــي 

أرســتها الــدول األعضــاء يف املنظمــة)57(. 

وقــد أثبتــت التقييــات الســابقة ألداء منظمــة الصحــة العامليــة أنهــا مفيــدة خــالل تفــي األوبئــة يف مراحــل ســابقة؛ 
ــن  ــال، لك ــام األوىل غــر فع ــة يف األي ــا كان أداء املنظم ــام 2014 يف غــرب أفريقي ــوال ع فخــالل تفــي فــروس إيب
الــدول األعضــاء مل تتخــلَّ عنهــا أو تلغــي متويلهــا؛ بــل رشعــوا يف إصالحهــا وتقييــم وظائــف الطــوارئ باملنظمــة وليــس 
ــت الــدول األعضــاء يف املنظمــة قــراراً بإنشــاء لجنــة تقييــم مــن  تقويضهــا، وحتــى مــع اســتمرار تفــي الفــروس تبنَّ

الخــراء الخارجيــن املســتقلن. 
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ــح  ــاء للوائ ــدول األعض ــال ال ــك امتث ــا يف ذل ــروس، مب ــة للف ــتجابة املنظم ــب اس ــع جوان ــة جمي ــت اللجن ــد درس وق
الصحيــة الدوليــة، واملعاهــدة التــي تحكــم الوقايــة مــن الجائحــة، والكشــف عنهــا، واالســتجابة لهــا، وبنــاًء عــى التقييــم 
أُْجــِري إصــالح تنظيمــي باملنظمــة بإنشــاء برنامــج الطــوارئ الصحيــة، وتعزيــز قدراتهــا العلميــة والطبيــة تحســباً لتفــي 

األمــراض املعديــة. 

ومــن ثــم تصاعــدت املطالبــات لألمــن العــام لألمــم املتحــدة بإجــراء مراجعــة مــن قبــل لجنــة مســتقلة رفيعــة املســتوى 
مــن الخــراء الخارجيــن يف اســتجابة منظمــة الصحــة العامليــة لجائحــة كوفيــد - 19)58(.

وقــد تضمــن املقــرتح األســرتايل إلصــالح منظمــة الصحــة العامليــة رضورَة الســاح للمفتشــن التابعــن لهــا بدخــول 
الــدول، ومــن ثـَـمَّ تقديــم االســتجابة يف الوقــت املناســب لألزمــة، مــع أن تكــون هنــاك وظيفــة ماثلــة لوظيفــة مفتــش 
األســلحة، التــي تســمح لوكالــة الطاقــة الذريــة، عــى ســبيل املثــال، بنــرش فــرق يف الــدول املوقعــة عــى معاهــدة عــدم 

انتشــار األســلحة النوويــة، لفحــص مخزونــات األســلحة وإجــراء تحقيقــات)59(.

ويف إطــار الحديــث عــن إصــالح منظمــة الصحــة العامليــة لتكــون قــادرة عــى مواجهــة األزمــات الصحيــة الطارئــة، 
اقــرتح البعــض أن يكــون هنــاك منتــدى يجمــع قــادة الــدول الكــرى والفاعلــة يف النظــام الــدويل بانتظــام، لتســهيل 
التعــاون بينهــم يف مجــال الصحــة العامــة، حيــث تلعــب املؤمتــرات الســنوية متعــددة األطــراف ملعالجــة القضايــا دوراً 

ً يف تعزيــز التعــاون بــن الــدول ملواجهــة األزمــات الدوليــة. مهــاَّ

ــة،  ــدويل، ووزراء املالي ــك ال ــدويل والبن ــد ال ــدوق النق ــاع الســنوي ملحافظــي صن ــال، يســمح االجت  فعــى ســبيل املث
بإجــراء حــوار منتظــم رفيــع املســتوى حــول القضايــا االقتصاديــة، ولــذا، فــإن تعزيــز التعــاون العاملــي بشــأن األوبئــة 
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ــهيل  ــوس، لتس ــي بداف ــدى االقتصــاد العامل ــة كمنت ــة العاملي ــدى ســنوي للصح ــبه منت ــة تش ــاك آلي ــون هن ــب أن تك يتطل
ــل وزراء الصحــة)60(. ــدول، أو عــى األق ــاع الســنوي لرؤســاء ال االجت

2- تأثــري »االنعزاليــة األمريكيــة« عــى التنظيــم الــدويل: تاريخيَّــاً، أســهمت القيــادة األمريكيــة يف دعــم املنظات 
الدوليــة عــى تنظيــم وتحديــد األولويــات وتوحيــد االســتجابات الوطنيــة املتباينــة واملتضاربــة غالبــاً لتجنــب الســيناريو 
األســوأ وقــت األزمــات الدوليــة الطارئــة، ولكــن مــع تفــي فــروس كورونــا املســتجد يف العــامل، الــذي يهــدد الصحــة 
واالســتقرار واألمــن الدوليــن، غــاب الــدور األمريــي الفعــال يف مجلــس األمــن الــدويل ويف باقــي املنظــات الدوليــة 

التــي كانــت يف حاجــة إىل الواليــات املتحــدة لتوحيــد جهودهــا لتكــون أكــر فاعليــة ملواجهــة الجائحــة)61(.

ــدويل للجائحــة، والضغــط مــن أجــل اتفــاق عاملــي عــى ســبل  ــدالً مــن اإلســهام يف دعــم اســتجابة املجتمــع ال  وب
املســاعدة يف تخصيــص املــوارد، ورعايــة اســتجابة طويلــة األمــد يف العالجــات واللقاحــات، أعطــى »ترامــب« األولويــة 

للمصالــح الوطنيــة؛ لكونــه يــرى أن املنظــات الدوليــة متثــل تهديــداً للســيادة الوطنيــة للــدول)62(.

ومــع تراجــع الــدور األمريــي داخــل املنظــات الدوليــة خــالل إدارة الرئيــس األمريــي »دونالــد ترامــب« فإن مســتقبل 
املنظــات الدوليــة القــادرة عــى تنفيــذ اســتجابة رسيعــة للتهديــدات الدوليــة الطارئة ســيكون - مــن وجهة نظر »ســامانثا 
ــاً  ــاراك أوبامــا - صعب ــة الســابقة باألمــم املتحــدة خــالل إدارة الرئيــس األمريــي الســابق »ب ــاور« الســفرة األمريكي ب
للغايــة بــدون أغنــى وأقــوى دولــة يف العــامل، وأكــر ممــول للمنظــات الدوليــة، ولكنهــا تــرى أنــه ليــس مــن املســتحيل أن 
تقــوم املنظــات الدوليــة مبهامهــا بــدون القيــادة األمريكيــة يف ظــل تطلــع العديــد مــن الــدول ملــلء الفــراغ الناجــم عــن 

االنســحابية  التوجهــات 
للواليــات املتحــدة )63(. 

خالصـــة القـــول: يهـــدد 
تعـــر أدوار املنظـــات 
الدوليـــة خـــالل األزمـــات 
رشعيتَهـــا  الطارئـــة 
وقدرتَهـــا عـــى البقـــاء، 
ــف  ــذي يضعـ ــر الـ األمـ
امتثـــال أعضائهـــا لهـــا، 
ويهـــدد املكاســـب التـــي 
تنجـــم  أْن  يُفـــرتَض 
عـــن التعـــاون الـــدويل. 
الحـــاالت  بعـــض  ويف 
األعضـــاء  يلجـــأ  قـــد 
ـــات  ـــن املنظ ـــي ع للتخ

ـــم  ـــاً لرغباته ـــي وفق ـــكل توافق ـــدة بش ـــعون إىل تأســـيس منظـــات جدي ـــر، ويس ـــة والتأث ـــدين الفاعلي ـــوى ت ـــة بدع الدولي
ومصالحهـــم، وذلـــك إذا افرتضنـــا أن الـــدول قـــادرة عـــى القيـــام بذلـــك. 

ــل  ــرض التعام ــة بغ ــاحة العاملي ــى الس ــط ع ــا يك تنش ــة ذاته ــد هيكل ــي أن تعي ــة ينبغ ــات الدولي ــإن املنظ ــذا، ف وله
ــرى  ــوى الك ــى الق ــب ع ــا. ويج ــل معه ــة للتعام ــة رسيع ــتجابات تعاوني ــة اس ــة، وصياغ ــة الطارئ ــات الدولي ــع األزم م
تجنــب االســتقطاب والراعــات، ودعــم أدوار املنظــات الدوليــة، ويتصــل ذلــك بجعــل املنظــات الدوليــة أكــر مســاءلة 
ومراجعــة القواعــد املنظمــة للعمــل الداخــي بهــا، والتصويــت، واختيــار القيــادات، والتمويــل، وتخصيــص املــوارد، وفــرض 

القواعــد الدوليــة، بهــدف تعزيــز فاعليتهــا يف عــامل »مــا بعــد كورونــا«.
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