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

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 يُتصـ َّور أن تلــك املنظــات
ســتكون لهــا الســلطة السياســية يف النظــام الــدويل الــذي تش ـكَّل يف أعقــاب تلــك الحــرب ،وإعــادة بنــاء املجتمعــات
التــي م َّزقتهــا الحــروب ،والحــد مــن الفقــر املدقــع ،ووقــف انتشــار األمــراض ،واحتــواء األزمــات العامليــة بتنوعاتهــا
(السياســية ،واالقتصاديــة ،والبيئيــة) والتخفيــف مــن حدتهــا ،والفصــل يف النزاعــات والرصاعــات ،وجعــل التجــارة الدولية
أكــر حريــة ونزاهــة ،وتعزيــز املســاواة بــن الجنســن ،وإصــاح النظــم القانونيــة املحليــة ،وتقليــل الفســاد ،وكذلــك حــل
املشــكالت العابــرة للحــدود التــي ال تتمكــن الــدول مبفردهــا مــن معالجتهــا بســهولة.
وبينــا تتــم اإلشــادة بفاعليــة العديــد مــن املنظــات الدوليــة ونجاحهــا يف التعامــل مــع األزمــات الدوليــة رغــم
القيــود السياســية التــي تعرتيهــا ونقــص املــوارد التــي قــد تحــد مــن فاعليتهــا يف بعــض األحيــان ،تتعــرض أخــرى راهنـاً
النتقــادات مســتمرة لتحقيقهــا نتائــج ضعيفــة ،ووصفهــا بأنهــا غــر فاعلــة يف التعامــل مــع القضايــا التــي أُ ِّسســت مــن
أجلهــا ،بجانــب أن تدخلهــا يف األزمــات والرصاعــات الدوليــة أ َّدى إىل تفاقهــا بــدالً مــن العمــل عــى حلهــا( .)1ناهيــك
عــن أنهــا أضحــت أحــد أدوات القــوى الكــرى لتحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا االســراتيجية عــى الســاحة الدوليــة.
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وقــد كشــفت جائحــة «كوفيــد »19 -التــي أصابــت الــدول املتقدمــة والناميــة  -عــى حـ ٍّد ســواء  -عــن أزمــات املنظــات
الدوليــة يف مواجهــة تلــك الجائحــة؛ حيــث كان أداؤهــا موضــع انتقــاد حــاد بســبب الفجــوة بــن الفاعليــة ومســتوى
التوقعــات املرتفــع ،وهــو مــا دفــع أبــرز أعضائهــا إىل التــرف مبفردهــم ملواجهــة انتشــار فــروس كورونــا املســتجد،
بــدالً مــن بــذل جهــو ٍد تعاونيــة ملجابهتــه.
ويؤكــد إعــان الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب قُبيــل نهايــة مايــو  2020عــن إنهــاء عالقــة الواليــات املتحــدة
مبنظمــة الصحــة العامليــة عــى تفاقــم األزمــات التــي تواجههــا املنظــات الدوليــة وخاص ـ ًة مــا يتعلــق برشعيــة الــدور
واملصداقيــة ومســتوى الثقــة مــن جانــب
الــدول األعضــاء بهــا.
ولهــذا ،يُت َوقَّــع أن ت ُخ ِفــق املنظــات
الدوليــة يف التعامــل مــع الجائحــة ،وهذا
اإلخفــاق مل يكــن وليــد األزمــة الراهنــة،
ولكــن انتشــار فــروس كورونــا بصــورة
متســارعة وغــر متوقَّعــة يف معظم – إن
مل يكــن – كل دول العــامل جــاء ليؤكِّــده،
ويحمــل تأثــرات كبــرة عــى مســتقبل
تلــك املنظــات؛ حيــث ســيدفع تراجــع
دورهــا وفاعلياتهــا يف مواجهــة انتشــار
الفــروس ،وارتفــاع حــاالت الوفــاة بــه،
إىل البحــث عــن ســبل لتطويــر هياكلهــا
مســتقبالً؛ لــي تكــون أكــر قــدرة عــى
التعامــل مــع األزمــات املســتقبلية التــي
تكــون عــى مســتوى جائحــة كوفيــد  ،19 -وتلــك األكــر تهديــدا ً مــا تشــكله راهن ـاً ،أو يســعى أعضاؤهــا إىل تأســيس
منظــات بديلــة إذا كانــت لديهــم القــدرة واملــوارد ،وكذلــك الرغبــة لفعــل ذلــك.
ورغــم مــا يشــهده التاريــخ مــن التجــارب متفاوتــة النجــاح للمنظــات الدوليــة ،فإنهــا ال تــزال مســتمرة ،وال تخــرج
الــدول مــن عضوياتهــا ،األمــر الــذي يُثــر جملــة مــن التســاؤالت مــن قبيــل :مــا أهميــة التنظيــات الدوليــة ،وملــاذا
تحــرص الــدول عــى تأسيســها واالنضــام إليهــا ،وكذلــك مــا املــؤرشات الدالــة عــى تراجــع فاعليتهــا يف الفــرة التــي
ســبقت الجائحــة الراهنــة ،والتــي مهــدت لتعرثهــا يف التعامــل مــع التفــي املتزايــد للفــروس ،وارتفــاع معــدالت اإلصابــة
بــه ،وكذلــك الوفيــات عــى مســتوى العــامل ،وأخــرا ً مســتقبل املنظــات الدوليــة يف عــامل مــا بعــد كورونــا.
أو ًال :لماذا المنظمات الدولية مهمة؟
شــهدت الفــرة التــي تلــت نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة يف عــام  1945زيــادة كبــرة يف عــدد املنظــات الدوليــة؛ وال
ســيام مــع تزايــد االضطرابــات العامليــة الكــرى ،وظهــور عــدد مــن الــدول املســتقلة بعــد انتهــاء فــرة االســتعامر يف
ســتينيات القــرن العرشيــن ،مبــا جعــل املنظــات الدوليــة الفاعــل متعــدد األطــراف األكــر تطــورا ً يف النظــام الــدويل،
مبــا ســمح لهــا باحتــال مركــز الصــدارة يف العالقــات بــن الــدول ،ويرجــع ذلــك بصــورة أساســية إىل أربعــة أســباب
رئيســة تتمثــل يف:
-1توســع دوائــر العضويــة واالنضــام للمنظــات :شــهد عقــد التســعينيات مــن القــرن املنــرم تســارع الــدول التــي
ُّ
انفصلــت عــن االتحــاد الســوفيتي الســابق لالنضــام إىل املنظــات الدوليــة ،وكذلــك الــدول التــي اســتقلت خــال العقــد
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األول مــن القــرن الحــادي والعرشيــن .فبمجــرد
اســتقالل الدولــة فإنهــا تســعى إىل االنضــام إىل
أي قضايــا
منظمــة األمــم املتحــدة ،لكونــه يحســم َّ
تتعلــق بســيادتها ورشعيتهــا ،ويفتــح لهــا األبــواب
لالنضــام إىل عــدد كبــر مــن املنظــات
والهيئــات التــي تضمهــا املنظمــة األمميــة.
وترجــع رسعــة انضــام الــدول التــي تتكــون
ســواء مــن خــال تفــكك أخــرى ،أو االســتقالل،
إىل أن بعــض هــذه الــدول الناشــئة قــد ال يكــون
لهــا تأثــر ســواء يف النظــام اإلقليمــي الــذي
توجــد بــه ،أو النظــام الــدويل ،فض ـاً عــن أنهــا
تكــون ضعيفــة سياس ـ َّياً واقتصاديَّ ـاً ،ومؤسســاتها
املحليــة بالــكاد قــادرة عــى العمــل ،وليــس لهــا
عالقــات خارجيــة تقريب ـاً ،ولذلــك فإنهــا تكــون
يف حاجــة ُملِ َّحــة لالنتــاء إىل منظــات دوليــة
متعــددة األطــراف ،األمــر الــذي يوفِّــر لهــا
االنتــاء والشــعور باألمــان الــذي تفتقــده يف
أعقــاب اســتقاللها.
وعــاوة عــى ذلــك ،فإنــه بانضاممهــا إىل
املنظــات الدوليــة فإنهــا قــد تحصــل عــى
التمويــل الــذي يكــون رضوريَّــاً بالنظــر إىل
اقتصادهــا املختــل؛ فاالنضــام مثــاً إىل
صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل سيســمح لهــا باالقــراض دون الحاجــة إىل اللجــوء إىل أســواق ماليــة معاديــة،
كــا سيســمح لهــا بتأمــن قــروض رخيصــة ملشــاريع البنيــة التحتيــة الحيويــة(.)2
 -2تفضيــل 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 رئيـ ٍ
ـس مــن خــال
املنظــات الدوليــة ،التــي تســمح لهــا بالتعــرف عــى مصالــح ورؤى الــدول املختلفــة ،ومبــا يســمح لهــا بتعزيــز عالقاتهــا
مــع الــدول التــي تشــاركها الــرأي ووضــع القضايــا املشــركة عــى جــدول أعــال املنظمــة ،وكذلــك منــع النزاعــات وجعــل
حلهــا مهمــة ســهلة ،ومعالجــة القضايــا الخالفيــة قبــل تط ُّورِهــا .وتــؤدي حقيقــة التعايــش بــن الــدول داخــل املنظــات
الدوليــة إىل زيــادة فــرص التعــاون والعالقــات الوثيقــة بــن الــدول التــي تختــار االســتفادة مــن هــذا التعايــش(.)3
 -3دور املنظــات يف احتــواء االضطرابــات الدوليــة :أدى تزايــد التحديــات واألزمــات التــي تواجههــا الــدول يف
الوقــت الراهــن ،والتــي تتخطــى تأثرياتهــا حدودهــا الوطنيــة ،إىل لجــوء الــدول بشــكل متزايــد إىل املنظــات الدوليــة
للتوصــل إىل حلــول لهــا( .)4وت ُظهــر املنافســة بــن املنظــات الدوليــة أن بعضهــا كان أكــر كفــاءة وف َّعاليــة مــن غريهــا،
التــي تــم حلهــا أو إهاملهــا ،أو اســتمرت يف الوجــود ولكــن مــع دور متواضــع عــى الســاحة الدوليــة.
 -4التحــول مــن «املنظــات الرخــوة» إىل «الصلبــة» :تتمثــل منــاذج املنظــات الدوليــة الصلبــة ( )Hard IOSيف
منظمــة األمــم املتحــدة واالتحــاد األورويب ومعظــم املنظــات الدوليــة واإلقليميــة ذات التفويــض الســيايس أو األمنــي،
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ـي قدمـاً يف تحقيــق األهــداف مــن وراء تأسيســها ،والحفــاظ عــى طابعهــا الديناميــي،
كوســيلة لتعزيــز إنجازاتهــا واملُـ ِ ِّ
وتوســيع أنشــطتها وتعزيــز التعــاون القــوى بــن أعضائهــا .فخــال العقديــن املاضيــن كان هنــاك اتجــاه واضــح لتحويــل
املنظــات الدوليــة «الناعمــة» ( )Soft IOsإىل 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
ـكل آخــر مــن أشــكال
هنــاك وثيقــة تأسيســية أو ميثــاق ،اتخــذ شــكل اتفاقيــة متعــددة األطــراف خاضعــة للتصديــق أو شـ ً
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
إجــراءات أو فــرض عقوبــات عــى األعضــاء الذيــن مل ميتثلــوا أو انتهكــوا واجبــات عضويتهــم .وينــرف رابعهــا إىل
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 راهنـاً إىل جملــة
مــن األســباب ،وتتمثــل يف اآليت:
 -1تفاقــم «سياســات الهيمنــة» :يتــم تأســيس املنظــات الدوليــة بشــكل عــام مــن قبــل القــوة املهيمنــة أو القــوة
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
ِ
املنظــات الدوليــة مبثابــة “تواطــؤ”
وتعتــر النظريــ ُة الواقعيــ ُة
بــن أقــوى الــدول يف النظــام الــدويل لفــرض القواعــد التــي
تفيــد الــدول ذات النصيــب الكبــر مــن القــوة عــى حســاب تلــك
األضعــف .وتقــدم النظريــة تفســرين لكيفيــة عمــل املنظــات
الدوليــة؛ يتمثــل التفســر األول يف أن تلــك املنظــات تســمح للدول
القويــة بوضــع جــدول األعــال ،وتحديــد كيفيــة توزيــع املكاســب
بــن الــدول األعضــاء ،يف حــن يــرى التفســر الثــاين أن
املنظــات الدوليــة تســمح للــدول القويــة بربــط سياســات الــدول
األخــرى بســياق رســمي مــن خــال اســتخدام الحوافــز املمنوحــة
نتيجــة لالنخــراط النشــط يف الرتتيبــات الجامعيــة(.)7
ويســمح متتــع إحــدى الــدول مبــوارد متفوقــة عــى باقــي
األعضــاء باملنظمــة لهــا بــراء دعــم الــدول األخــرى مــن
خــال املدفوعــات الجانبيــة ،مــا مي ِّكــن الدولــة املهيمنــة دول َّي ـاً
مــن متريــر السياســات التــي تفضلهــا ،وخــر مثــال عــى ذلــك
املســاعداتُ املاليــة التــي تقدمهــا الواليــات املتحــدة لبعــض
الــدول األعضــاء مبجلــس األمــن مقابــل الحصــول عــى دعمهــم
الســيايس(.)8
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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
تخــدم أهدافهــا االســراتيجية ،وهــو األمــر الــذي يجعلهــا عاجــزة إىل حــد مــا إذا كانــت تســعى إىل اتخــاذ قــرارات
تتعــارض مــع مصالــح الدولــة املهيمنــة واملســيطرة عــى املــرح الــدويل.
فقــد أخفقــت منظمــة األمــم املتحــدة التــي أُ ِّسســت يف أعقــاب نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة لتحقيــق الســلم واألمــن
الدوليــن ،عــى مــر تاريخهــا ،يف الدفــاع عــن القضايــا التــي أُ ِّس َســت مــن أجلهــا؛ لتعــارض تحركاتهــا وقراراتهــا مــع
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  %30مــن املناصــب العليــا يف األمانــة العامــة ملنظمــة األمــم املتحــدة يف الســنوات األوىل
لتأسيســها ،ولكــن تلــك النســبة انخفضــت حتــى عــام  ،1980ثــم زادت مــرة أخــرى يف التســعينيات مــن القــرن املنــرم.
وال يقتــر تأثــر الــدول الكــرى عــى تــويل مســؤوليها املناصــب العليــا باملنظــات الدوليــة ،ولكنهــا قــد تعـ ِّزز مــن
ســيطرتها بتــويل أحــد مواطنــي حلفائهــا لتلــك املناصــب بــدلً مــن منافســيها ،وال ســيام إذا كانــت تلــك الدولــة الحليفــة
تشــاركها توقعاتهــا واســراتيجياتها(.)10
 -2تزايــد تهديــدات االنســحاب األمريــي :مــع بدايــة القــرن الحــادي والعرشيــن؛ وال ســيام بعــد أحــداث الحــادي
عــر مــن ســبتمرب  ،2001بــدأت الواليــات املتحــدة تشــكك يف وظائــف املنظــات الدوليــة ،لكونها مل تعــد تلبــي توقعاتها،
وترشعــن سياســاتها الخارجيــة ،وأعاملهــا العســكرية يف الخــارج .كــا منعــت القــوى الدوليــة األخــرى مثــل الصــن
وروســيا مجلــس األمــن يف كثــر مــن الحــاالت مــن متريــر قــرارات تدعــم السياســات األمريكيــة.
وعــاوة عــى مــا ســبق ،فقــد بــدأت بعــض املنظــات الدوليــة يف تقييــد السياســات الدوليــة للواليــات املتحــدة .ومل
يقتــر األمــر عــى املنظــات األمنيــة ،ولكــن – أيضـاً – تعـ َّداه إىل تلــك التــي تعمــل يف املجــاالت االقتصاديــة والتقنيــة،
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  ،2017ورفعــه
شــعار «أمريــكا أوالً» وتبنــي سياســات أمنيــة واقتصاديــة قوميــة وأكــر حامئيــة ،أبــدت اإلدارة األمريكيــة رغبــة يف تقليــل
االلتــزام األمريــي باملنظــات الدوليــة ،التــي كانــت وراء تأسيســها ،والتــي كانــت تعكــس تقليديَّ ـاً إرادتهــا السياســية،
ســواء بالحديــث عــن خفــض أو قطــع التمويــل األمريــي لعــدد منهــا ،واالنســحاب مــن بعضهــا اآلخــر مثــل مجلــس
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة بســبب مــا وصفتــه بالتحيــز املزمــن ضــد إرسائيــل ،وعرقلــة بعــض الــدول (روســيا
والصــن وكوبــا) الجهــود األمريكيــة الراميــة إلصــاح املجلــس ،الــذي وصفتــه الســفرية األمريكيــة الســابقة باملنظمــة
األمميــة «نيــي هيــي» بـ«املنافــق» و«األنــاين» .وكذلــك مــن منظمــة اليونســكو بحجــة تحيُّزهــا – أيضـاً – إلرسائيــل.
وقــد قــال الرئيــس األمريــي «ترامــب» يف أكــر مــن تغريــدة عــى حســابه مبوقــع تويــر إن منظمــة األمــم املتحــدة
رغــم مــا متلكــه مــن إمكانيــات عظيمــة ،فإنهــا أضحــت اآلن مجــرد نــا ٍد للتجمــع والتحــدث وقضــاء وقــت ممتــع .وات َّهــم
املنظمــة بحاميــة أنظمــة يجــب إدانتهــا(.)12
وحتــى أن إدارة الرئيــس «ترامــب» نظــرت يف تخفيــض منصــب ســفري الواليــات املتحــدة باألمــم املتحــدة إىل منصــب
غــر وزاري( .)13ويف منظمــة الصحــة العامليــة ،تــرك الرئيــس «ترامــب» املقعــد األمريــي يف املجلــس التنفيــذي للمنظمــة
شــاغرا ً ملــدة عامــن ،ويف منتصــف مــارس  ،2020ومــع اشــتداد جائحــة كوفيــد  ، 19 -أعلــن عــن ترشــيح «بريــت
جريويــر» مســاعد وزيــر الصحــة ليكــون ممث ـاً لواشــنطن يف املجلــس التنفيــذي ملنظمــة الصحــة العامليــة ثــم أصــدر
قــرار فــك االرتبــاط باملنظمــة يف نهايــة مايــو .)14(2020
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 املســاهامت 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
ويــؤدي تراجــع االهتــام األمريــي باملنظــات الدوليــة التــي كانــت وراء تأسيســها يف أعقــاب نهايــة الحــرب
العامليــة الثانيــة ،والتــي عملــت عــى تأكيــد القيــادة والهيمنــة األمريكيــة عــى النظــام الــدويل ،والتشــكيك يف دور
تلــك املنظــات يف تحقيــق األمــن والســلم الدوليــن ،ووقــف التمويــل األمريــي الــذي يعــد األكــر واألهــم لهــا ،إىل
أن تفقــد املنظــات الدوليــة فاعليتهــا
ٍ
وقــت
عــى املــرح الــدويل ،يف
تتزايــد فيــه األزمــات والتحديــات
العامليــة املعقــدة واملتشــابكة ،والتــي
تحتــاج إىل قائــد دويل يقــود الجهــود
الدوليــة التعاونيــة لالســتجابة لهــا،
وهــو الــدور الــذي كانــت واشــنطن
تقــوم بــه منــذ ســنوات بكفــاءة
وفاعليــة.
 -3انعكاســات عمليــة «انتقــال
القــوة» :أ َّدى تهميــش الواليــات

املتحــدة لدورهــا يف املنظــات
الدوليــة ،إىل أن أصبحــت األخــرة
أكــر عرضــة لتأثــر القــوى الدوليــة
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الصاعــدة مثــل الصــن ،وتبنــي
دور القائــد فيهــا ،والعمــل
عــى إحــداث تغيــرات يف
تلــك املنظــات ،ومنهــا منظمــة
الصحــة العامليــة عــى ســبيل
املثــال ،بهــدف رعايــة مصالحهــا
وتحقيــق رؤيتهــا ملســتقبل النظــام
العاملــي كــا كانــت تفعــل
القــوى الغربيــة الكــرى يف
الســابق .وبــدون قــوة موازنــة
لبكــن يف املنظــات الدوليــة
فــإن واشــنطن والــدول الغربيــة
األخــرى تســمح للصــن بتشــكيل
املنظــات الدوليــة لتحقيــق
رؤيتهــا العامليــة(.)16
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  ،2019يــرأس وكالــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة «شــو
دونيــو» ،الــذي شــغل منصــب وزيــر الزراعــة وشــؤون الريــف يف الصــن ،بينــا يتــوىل «هولــن جــاو» ،الــذي بــدأ
ـب األمــن العــام لالتحــاد الــدويل لالتصــاالت
حياتــه املهنيــة يف وزارة الربيــد واالتصــاالت الصينيــة ،للمــرة الثانيــة ،منصـ َ
منــذ عــام  ،2018وهــي هيئــة حاســمة تضــع املعايــر التقنيــة لشــبكات االتصــاالت.
ـن األمــن العــام لألمــم املتحــدة «أنطونيــو غوترييــش» نائــب وزيــر الخارجيــة الصينــي الســابق
ويف يوليــو ُ 2017عـ ِّ
«ليــو زمنــن» يف منصــب وكيــل األمــن العــام للشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وهــي هيئــة تقــدم املشــورة إىل األمــن
ـر املنــاخ ،وإدارة اإلنرتنــت ،ومتويــل التنميــة .وتتــوىل
العــام بشــأن جميــع املســائل املتصلــة بالتنميــة ،مبــا يف ذلــك تغـ ُّ
()17
«فانــج ليــو» للمــرة الثانيــة منصــب األمــن العــام ملنظمــة الطــران املــدين الــدويل (اإليــكاو) .
وســعت الصــن خــال العقــد املــايض إىل إعــادة هيكلــة بنيــة وقواعــد املنظــات الدوليــة ،مــن خــال مزيــج مــن
بنــاء التحالفــات ،وتقديــم اإلســهامات املاليــة يف التوقيــت االســراتيجي ،وصياغــة رؤيــة اســراتيجية ملســتقبل النظــام
العاملــي .وقــد أحــرزت بكــن نجاحـاً يف تعزيــز انخراطهــا يف منظمــة األمــم املتحــدة بهــدف حاميــة مصالحهــا ومراعــاة
الخصوصيــة السياســية للــدول ونظمهــا السياســية ،وإعــادة صياغــة قواعــد النظــام الــدويل بحيــث تراعــي التفاوتــات
بــن الــدول عــى مســتوى القيــم والثقافــات والنظــم السياســية(.)18
 -4االختــال الوظيفــي يف بنيــة املنظــات :قــد تكــون املنظمــة الدوليــة مص َّممــة بشــكل جيــد ،ولديهــا تفويــض
واضــح ،ودعــم قــوي مــن الــدول األعضــاء فيهــا ،ولديهــا مجموعــة ف َّعالــة مــن اإلجــراءات للقيــام بعملهــا ،ولكنهــا ال
تــزال تفتقــد الفاعليــة يف تحقيــق األهــداف التــي مــن أجلهــا أُ ِّسســت ،وذلــك ألســباب كثــرة بعضهــا يرتبــط بالبيئــة التــي
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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ومــن أبــرز املنظــات الدوليــة التــي تواجــه صعوبــات يف تحقيــق األهــداف التــي مــن أجلهــا أسســت« ،صنــدوق
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  40عام ـاً ،فإنــه يواجــه تحديــات جوهريــة يف مســاعدة الــدول التــي لجــأت إليــه بوصفــه املــاذ األخــر
للتــز ُّود بالســيولة بهــدف تحقيــق تحفيــز النمــو ،بــل عــى العكــس أضحــت مديونتهــا تــزداد تفاق ـاً مــن يــوم آلخــر،
وتتســع دائــرة الفقــر بهــا بــا انقطــاع(.)20
 -5صعــود «عــامل بــا توافقــات» :يؤثــر عــدم اتفــاق أعضــاء املنظــات الدوليــة حــول املبــادئ املعياريــة التــي يجــب
اتباعهــا أو املشــكلة األساســية التــي يجــب حلهــا عــى فاعليتهــا ،ويجعــل أداءهــا ضعيف ـاً؛ فعــى ســبيل املثــال تعـ َّ
ـرت
العديــد مــن جهــود منظمــة األمــم املتحــدة ملعالجــة قضيــة حقــوق اإلنســان الختــاف رؤى أعضائهــا حــول معايــر حقــوق
اإلنســان ،واالختــاف بينهــم حــول مــا إذا كانــت فكــرة «حقــوق اإلنســان العامليــة» موجــودة بالفعــل ،ويــؤدي ذلــك إىل
مســتويات منخفضــة مــن الدعــم مــن ِق َبــل الــدول األعضــاء ألنشــطة املنظمــة الدوليــة.
وغالبـاً 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 الخــاف حــول األهــداف التنظيميــة ذات األهميــة القصــوى للمنظمــة (.)21
 -6إشــكاليات تخصيــص املــوارد املاليــة :كثــرا ً مــا ت ُنتقــد املنظــات الدوليــة لعــدم كفــاءة إدارتهــا املاليــة ،وإنفاقهــا
املــوارد املاليــة عــى أمــور غــر مهمــة ،بــدالً مــن تخصيصهــا لحــل املشــكالت واألزمــات الدوليــة التــي مــن أجلهــا أُ ِّسســت.
فعــى ســبيل املثــال ،أنفقــت منظمــة الصحــة العامليــة حــوايل  200مليــون دوالر عــى ســفر موظفيهــا ،وهــو مبلــغ أكــر
بكثــر مــا تنفقــه ملكافحــة املشــكالت الصحيــة يف العــامل؛ إذ إنهــا يف عــام  2016أنفقــت حــوايل  71مليــون دوالر
ملواجهــة نقــص املناعــة املكتســبة (اإليــدز) والتهــاب الكبــد والوبــايئ ،و 61مليــون دوالر ملواجهــة املالريــا ،و 59مليــون
دوالر ملواجهــة الســل .كــا أن
موظفــي األمــم املتحــدة يتــم
اتهامهــم بخــرق القواعــد التــي
تــم وضعهــا للحــد مــن ميزانيــة
الســفر مــن خــال حجــز
تذاكــر طــران عــى درجــة
رجــال األعــال واإلقامــة يف
فنــادق ُمكلفــة ،وهــو مــا تنفيــه
املنظمــة(.)22
ويؤثــر مــا تواجهــه املنظــات
الدوليــة مــن اتهامــات بســوء
اإلدارة وتبديــد املــوارد عــى
ســمعتها ،األمــر الــذي ينعكــس
بقــوة عــى رشعيتهــا ،ويثــر
تســاؤالت عــدة حــول قدراتهــا
عــى اإلســهام يف حــل األزمــات
العامليــة.
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 -7تعــارض مصالــح قيــادات املنظــات :تواجــه املنظــات الدوليــة اتهامــات بوجــود عالقــات وروابــط بــن قياداتهــا
وجامعــات الضغــط الصناعيــة ،مبــا يُفقدهــا املصداقيــة والحوافــز للقيــام بأدوارهــا وأهدافهــا بشــكل فعــال ،وهــو األمــر
الــذي يقـ ِّوض يف التحليــل األخــر مــن رشعيــة املنظمــة الدوليــة.
ويف هــذا الشــأن ،أشــارت العديــد مــن التقاريــر إىل أن الخــراء الذيــن نصحــوا منظمــة الصحــة العامليــة العتبــار
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 مامرســات الفســاد بربنامــج اإلغاثــة «النفــط مقابــل الغــذاء» يف العــراق( ،)23واختــاس أمــوال
املنظمــة األمميــة املخصصــة لإلغاثــة مــن كارثــة تســونامي يف إندونيســيا ،ومامرســات الفســاد التــي تــو َّرط فيهــا نجــل
األمــن العــام لألمــم املتحــدة الســابق «كــويف عنــان» ،الــذي ُز ِعــم أنــه حصــل عــى مكافــآت ماليــة مــن مقــاويل األمــم
املتحــدة(.)24
 -8قيــود آليــات اختيــار القيــادات :تــؤدي يف بعــض الحــاالت الجهــود املبذولــة الختيــار قيــادات بعــض الهيئــات
التابعــة للمنظمــة الدوليــة مــن خــال 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
الكفــاءة يف إدارة بعــض املنظــات املتخصصــة بســبب آليــة االنتخــاب ،ومــن ذلــك تعيــن قيــادة مــن تركيــا يف عــام
 )25(2018لتــويل منصــب نائــب رئيــس لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة باملنظــات غــر الحكوميــة ،وهــي لجنــة دامئــة تابعــة
للمجلــس االقتصــادي واالجتامعــي ،وتعتمــد وتــرف عــى املنظــات غــر الحكوميــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان لــدى
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األمــم املتحــدة ،رغــم أن أنقــرة لديهــا ســجل مــن االنتهــاكات املتعــددة يف مجــال حقــوق اإلنســان ،وهــو األمــر الــذي
يق ـ ِّوض مــن مصداقيــة املنظمــة األمميــة وفق ـاً للعديــد مــن املعلقــن(.)26
 -9الخلــل البريوقراطــي يف البنيــة التنظيميــة :ت ُجــادل بعــض األدبيــات بــأن املنظــات الدوليــة «مخلوقــات
طبيعيــة» تســتخدم ســلطتها ومعرفتهــا وقواعدهــا للتــرف بشــكل مســتقل بطــرق قــد تعكــس أو ال تعكــس مصالــح
وتفويضــات الــدول األعضــاء؛ فعــى ســبيل املثــال قــد تصبــح بريوقراطيــة املنظــات الدوليــة أكــر تركيــزا ً عــى قواعدهــا
الخاصــة عــى حســاب مهامهــا وأهدافهــا األساســية بطــرق تــؤدي إىل نتائــج غــر فعالــة وتق ـ ِّوض مــن قدرتهــا عــى
أدائهــا لوظائفهــا ،وميكــن أن يؤثــر الخلــل البريوقراطــي بشــكل واضــح عــى أداء املنظمــة الدوليــة وفاعليتهــا يف تحقيــق
أهدافهــا التــي أُسســت مــن أجلهــا (.)27
ثالثًا :تداعيات جائحة كورونا على فاعلية التنظيم الدولي
جــاءت جائحــة «كوفيــد »19 -لتكشــف عــن معضلــة العديــد مــن املنظــات الدوليــة وتراجــع فاعليتهــا يف االســتجابة
را مــن األزمــات واإلشــكاليات التــي تنتــاب تلــك املنظــات ،خاصـ ًة منظمــة
لألزمــات العامليــة الطارئــة ،وقــد أظهــرت كثـ ً
الصحــة العامليــة ،املســؤولة عــن التعامــل الرسيــع والفاعــل مــع األزمــات الصحيــة الدوليــة الطارئــة .وترســخت هــذه
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 الجامعــي ،وتفضيلهــا تبنــي سياســات قوميــة
حامئيــة.
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:
 -1احتــدام االســتقطاب مبجلــس األمــن
الــدويل :عــى الرغــم مــن إعــان األمــن

العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة «أنطونيــو
غوترييــش» أن الجائحــة تعــد األزمــة
األكــر صعوبــة منــذ تأســيس املنظمــة
يف أعقــاب الحــرب العامليــة الثانيــة ،وأن
مشــاركة مجلــس األمــن ســتكون حاســمة
لتخفيــف آثارهــا عــى الســلم واألمــن
الدوليــن( ،)28فــإن مجلــس األمــن الــدويل،
أقــوى أجهزتهــا واملخــول باســتخدام القــوة
العســكرية والعقوبــات االقتصاديــة لتنفيــذ
قراراتهــا ،أخفــق يف اتخــاذ قــرار ملواجهــة
الجائحــة.
فعــى عكــس إعــان املجلــس يف أعقــاب
تفــي فــروس اإليبــوال يف غــرب أفريقيــا
أنــه ميثــل تهديــدا ً للســلم واألمــن الدوليني،
ودعــا الــدول األعضــاء إىل االســتجابة
العاجلــة لألزمــة( ،)29فإنــه فشــل يف اتخــاذ
تلــك الخطــوة رغــم ارتفــاع عــدد اإلصابات
بفــروس كورونــا ،وكذلــك عــدد الوفيــات.
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ويُرجــع عــدد من املســؤولني
الســابقني باملنظمــة األمميــة
محدوديــة دور مجلــس األمــن
الــدويل يف التعامــل بفاعليــة
مــع جائحــة فــروس كورونــا
إىل املواجهــة بــن عضويــن
(الواليــات املتحــدة والصــن)
مــن األعضــاء الخمســة
الدامئــن بــه الذيــن يتمتعــون
بحــق النقــض (الفيتــو) ،بشــأن
أصــل الفــروس ،حيــث ال
تريــد بكــن التــي ظهــر بهــا
الفــروس مبدينــة ووهــان أن
يُنظــر إليهــا عــى أنهــا مذنبــة،
ويف املقابــل أرصت واشــنطن
عــى أن بكــن كانــت بطيئــة يف
االســتجابة النتشــار العــدوى،
وســعت لتحميلهــا املســؤولية
عــن انتشــاره يف معظــم دول
العــامل(.)30
ويف الوقــت الــذي غــاب فيــه دور مجلــس األمــن الــدويل للتعامــل مــع الجائحــة تب َّنــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
يف أوائــل أبريــل  2020قــرارا ً يدعــو إىل التعــاون الــدويل ملكافحــة الفــروس ،وقــد رعــت هــذا اإلجــراء ٌّكل مــن الرنويــج
وإندونيســيا وســنغافورة وســويرسا وغانــا .وإن كان هــذا القــرار ذا وزن قانــوين متواضــع ،إال أنــه يؤكــد عــى إحبــاط
الــدول األقــل قــوة بســبب عجــز املجلــس الــذي يضــم القــوى الكــرى بالنظــام الــدويل ،والــذي تُح ِّفـ ُز قراراتُــه العمـ َـل
يل الــذي تتطلبــه األزمــة الحاليــة بشــكل واضــح(.)31
الــدو َّ
 -2أزمــات الســيولة املاليــة خــال الجائحــة :تواجــه منظمــة األمــم املتحــدة أزمــة ســيولة ،ولــذا فإنهــا تفــرض ميزانيــة
تقشــف عــى نفســها وفــق مــا قالتــه وكيلــة األمــن العــام لالســراتيجيات والسياســات اإلداريــة ومســائل االمتثــال
«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 وتأثرياتــه 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.
وخــال الربــع األول مــن العــام الجــاري ( )2020انخفضــت املســاهامت املقــررة مليزانيــة املنظمــة بشــكل حــاد مقارنــة
بالســنوات الســابقة .وتبلــغ نســبة دفــع الــدول األعضــاء ملســتحقاتها املاليــة باملنظمــة حاليًــا  ،%42وهــي التــي كانــت يف
الســابق  %50يف ذلــك الوقــت بالســنوات الســابقة ،وقــد أدى ذلــك إىل فجــوة يف التحصيــل تزيــد عــن  220مليــون
دوالر(.)33
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 -3الجــدل حــول فاعليــة
منظمــة الصحــة العامليــة:

اتهمــت العديــد مــن الــدول،
ويف مقدمتهــا الواليــات
املتحــدة ،املنظمــة مبقاومتهــا
وصــف تفــي فــروس
كورونــا عــى أنــه جائحــة
عامليــة قبــل منتصــف مــارس
 ،2020رغــم ارتفــاع حــاالت
اإلصابــة بالفــروس حــول
العــامل ،وحديــث العلــاء
عــن أن العــامل مــن الواضــح
قــد يســقط يف براثــن وبــاء
عاملــي خطــر يســببه فــروس
كورونــا.
واســتندت تلــك االتهامــات
إىل رفــض منظمــة الصحــة
العامليــة يف بدايــة انتشــار
الفــروس وصــف تفــي
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 التحليــات والكتابــات الغربيــة ،وال ســيام األمريكيــة منهــا ،إىل أن املنظمــة عملــت عــى تثبيــط أي رغبــة
يف التحــرك العاملــي ضــد الفــروس ،واســتندت يف ذلــك إىل ترصيحــات يف  10ينايــر  2020رغــم 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 نفعـاً إال قليـاً.
وانتقــدت بعــض الــدول معارضــة املديــر العــام ملنظمــة الصحــة العامليــة «تيــدروس أدهانــوم جيربيســوس» يف بدايــة
انتشــار الفــروس القيــو َد التــي فرضتهــا بعــض الــدول مثــل (أســراليا ،والهنــد ،وإندونيســيا ،وإيطاليــا ،والواليــات
املتحــدة) عــى التجــارة والســفر إىل الصــن ،حيــث كانــت املنظمــة تــرى أن مــن شــأن هــذه القيــود تعظيــم حالــة
الخــوف ،وأنهــا ال تعــود بفائــدة كبــرة عــى الصحــة العامــة(.)35
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،
بزعــم أن ذلــك جــزء مــن مســاعي املنظمــة الســرضاء الصــن( ،)36وهــو األمــر الــذي عرقــل انضــام تايــوان إىل
منظمــة الصحــة العامليــة واألمــم املتحــدة لعقــود.
ويرجــع تعــر منظمــة الصحــة العامليــة يف أداء مهامهــا بصــورة رئيســة خــال جائحــة كوفيــد  19 -إىل أنهــا ،عــى
عكــس عديــد مــن املنظــات الدوليــة األخــرى ،مثــل منظمــة التجــارة العامليــة ،ليــس لديهــا الســلطة عــى إلــزام أعضائهــا
بقراراتهــا أو معاقبتهــم عــى عــدم تنفيذهــا ،فضـاً عــن أن ميزانيتهــا التشــغيلية الســنوية التــي بلغــت حــوايل  2مليــار
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دوالر يف عــام  2019أقــل 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
ســبيل املثــال كانــت اســتجابة اململكــة املتحــدة غــر منتظمــة؛ حيــث تأرجحــت بــن معايــر املنظمــة واســراتيجيتها
الخاصــة ،والتــي تتبــع مبــادئ «مناعــة القطيــع» ،ومل تتخــذ الواليــات املتحــدة قــرارا ً بإغــاق املــدارس أو تجنــب الســفر
حتــى  16مــارس  ،2020وبعــد تزايــد انتشــار الفــروس بالواليــات األمريكيــة(.)38
 -4املزاعــم 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 الرسديــة الصينيــة عــن الفــروس،
وأشــادت بجهودهــا يف معالجــة تفشــيه؛ وال ســيام 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
دفعــت الــدول األخــرى إىل الشــعور بالرضــا واالرتيــاح ،وهــو األمــر الــذي أفــى إىل تأخــر اســتجاباتها ألســابيع،
وانتشــار الفــروس بصــورة كان مــن املمكــن مواجهتهــا إذا تعاملــت املنظمــة بحياديــة مــع مــا يصــدر عــن بكــن بشــأن
الفــروس ،وذلــك عــى حــد انتقــادات الــدول الغربيــة.
وت ُ َو َّجــه انتقــادات متعــددة كذلــك ملنظمــة الصحــة العامليــة بدعــوى إخفائهــا معلومــات رضوريــة حــول الفــروس لعــدم
رغبتهــا – بحســب تلــك االنتقــادات – يف الضغــط عــى الصــن؛ حيــث تشــر بعــض التقاريــر اإلعالميــة والصحافيــة إىل
أن املنظمــة قالــت يف  19ينايــر  2020بــأن التحقيقــات األوليــة التــي أجرتهــا الســلطات الصينيــة مل تجــد دليـاً واضحـاً
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 ترصيحــات املنظمــة وفقـاً للتقاريــر ســالفة الذكــر.
وتدلــل تلــك التقاريــر عــى دعــم منظمــة الصحــة العامليــة للصــن بتهــرب «بــروس أيلــوارد» ،املســؤول الكبــر يف
املنظمــة ،مــن اإلجابــة عــى ســؤال أحــد الصحافيــن بشــأن اســتجابة تايــوان األكــر فعاليــة تجــاه فــروس كورونــا؛ ألنــه
خــي معارضــة التوجــه العــام للصــن تجــاه تايــوان(.)40
وارتبطــت التقاريــر التــي
تتحــدث عــن دعــم املنظمــة
للرسديــة الصينيــة حــول فريوس
كورونــا ،بانتقــاد العديــد مــن
املســؤولني الغربيــن املنظمــ َة
وأداءهــا ،وكذلــك مســؤوليها.
ففــي هــذا الشــأن قــال «جيمس
ريــش»؛ رئيــس لجنــة العالقــات
الخارجيــة مبجلــس الشــيوخ،
إن منظمــة الصحــة العامليــة
«أصبحــت دميــة سياســية
للحكومــة الصينيــة»( .)41وقــال
الســيناتور الجمهــوري «ماركــو
روبيــو» إن الحكومــة الصينيــة
اســتخدمت املنظمــة لتضليــل
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العــامل ،وقــال إن املنظمــة إمــا
«متواطئــة أو غــر كُفْئــة بشــكل
خطــر»( .)42كــا أطلــق نائــب
رئيــس الــوزراء ووزيــر املاليــة
اليابــاين «تــارو آســو» عــى
منظمــة الصحــة العامليــة اســم
()43
«منظمــة الصحــة الصينيــة»
وهــو مــا يكشــف حالــة
االســتقطاب والتحفُّــز التــي
أثَّــرت عــى مواقــف الــدول مــن
املنظمــة.
 -5تزايــد املزاعــم حــول
التحيــز الســيايس :ا َّدعــت

بعــض التقاريــر الصحافيــة
األمريكيــة أن ترشــيح «تيدروس
جيربيســوس» ،الــذي شــغل
منصــب وزيــر الصحــة ثــم
وزيــر الخارجيــة اإلثيــويب يف الفــرة مــا بــن عــام  2005و 2016كمديــر 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»( ،)45وقــد كان فــوز األول باملنصــب انتصــارا ً للصــن ،التــي بــدأت اســراتيجية وضــع مواطنيهــا
أو مســؤولني مقربــن منهــا يف املناصــب العليــا للمنظــات الدوليــة والهيئــات التابعــة لهــا.
وقــد زعمــت تقاريــر إىل أن «تيــدروس» يرتبــط بعالقــات وثيقــة بالصــن منــذ أن تــوىل منصــب وزيــر الخارجيــة
اإلثيــويب؛ حيــث أرشف عــى توســيع دور بكــن يف أديــس أبابــا ،وحاليـاً تعــد بكــن أكــر مســتثمر أجنبــي يف إثيوبيــا،
وأكــر رشيــك تجــاري ،وكذلــك أكــر مقــرض لهــا(.)46
ـره
وكثــرا ً مــا توجــه االنتقــادات ملديــر عــام منظمــة الصحــة العامليــة بحســب التقاريــر الصحافيــة األمريكيــة لتسـ ُّ
عــى وبــاء الكولــرا خــال فــرة عملــه كوزيــر للصحــة بــن عامــي  2005و 2012؛ حيــث أشــارت تلــك التقاريــر إىل أنــه
أخفــى تعــرض إثيوبيــا لثــاث موجــات مــن الوبــاء خــال أعــوام  2006و 2009و 2011عــى حــد زعــم االنتقــادات(.)47
 -6أزمــات القيــادة باملؤسســات الدوليــة :تفتقــد بعــض املنظــات الدوليــة خــال جائحــة فــروس كورونــا إىل القيــادة
التــي تو ِّحــد جهــود أعضائهــا لتوفــر اســتجابة رسيعــة للجائحــة .فمــع غيــاب القيــادة السياســية ،تفتقــد املنظمــة ،رغــم
امتالكهــا أهدافًــا واضحــة وعليهــا إجــاع دويل ،إىل الوســائل التعاونيــة التــي متكِّنهــا مــن التعامــل مــع األزمــات الدوليــة
الطارئة.
وقــد أضحــت املنظــات الدوليــة يف ظــل غيــاب القيــادة األمريكيــة عــن الســاحة الدوليــة ،وبينــا تنشــغل القــوى
األوروبيــة بقضاياهــا الداخليــة التــي تهــدد التكامــل األورويب ،وســعي الصــن إىل إعــادة هيكلــة النظــام الــدويل ،يف
وضــع حــرج ،يف وقــت تتزايــد فيــه التحديــات الدوليــة التــي تتطلــب قيــادة دوليــة قويــة.
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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
 -7توســع التباينــات بــن الــدول األعضــاء :أخفقــت العديــد مــن املنظــات الدوليــة يف التعامــل مــع جائحــة كوفيــد-
 ،19بســبب تعــر بنــاء التوافقــات بــن أعضائهــا حــول أفضــل االســتجابات لتلــك الجائحــة ،مــا أ َّدى إىل فشــلها يف
التعامــل مــع أزمــة صحيــة عامليــة تهــدد كافــة دول العــامل .فعــى ســبيل املثــال ،فشــل اجتــاع وزراء خارجيــة مجموعــة
الســبع الكبــار (( )G7الواليــات املتحــدة ،واململكــة املتحــدة ،وفرنســا ،وأملانيــا ،وإيطاليــا ،واليابــان ،وكنــدا) يف  25مــارس
التوصــل إىل بيــان مشــرك بســبب إرصار الواليــات املتحــدة التــي تتــوىل رئاســة املجموعــة،
 2020حــول الجائحــة ،يف
ُّ
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 إعــان مشــرك أو قــرار بشــأن الفــروس ،إلرصار الواليــات عــى أن ينــص رصاحـ ًة عــى أن
الفــروس نشــأ يف مدينــة ووهــان الصينيــة( .)50كــا عرقلــت اإلدارة األمريكيــة إصــدار وزراء صحــة مجموعــة العرشيــن
بيانـاً مشــركاً 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 ،ومنظامتــه الدوليــة ،ويف مقدمتهــا منظمــة
الصحــة العامليــة التــي تأثــرت فاعليتهــا بســبب االتهامــات ُّ
بتعثهــا يف مواجهــة انتشــار الفــروس عــى املســتوى العاملــي.
وقــد كان يُت َوقَّـ ُع أن توفــر املنظمـ ُة القيــاد َة يف مجــال الصحــة العامليــة بوصفهــا املنظمــة الدوليــة الوحيــدة التــي ميكنهــا
ـس الحاجــة لتلــك القيــادة ،مل تكــن املنظمــة
القيــام بذلــك ،ولكــن يف الوقــت الــذي كان فيــه املجتمــع الــدويل يف أ َمـ ِّ
قــادرة مبفردهــا عــى أداء هــذا الــدور بفاعليــة يف ظــل االحتيــاج لدعــم الــدول األعضــاء األبــرز.
فقبــل أن تعلــن املنظمــة يف 11
مــارس أن الفــروس ينــدرج تحــت
فئــة «الجائحــة» ،قدمــت إرشــادات
وصفــت بأنهــا متضاربــة ومرتبكــة،
وتــم اتهامهــا بالتحيــز أو إخفــاء
املعلومــات ،وأصبحــت وظيفتهــا
موضــع اســتقطاب عاملــي وجــز ًءا
مــن رصاعــات القــوى الكــرى،
مــا أســهم يف تحــ ُّول الفــروس
مــن كونــه أزمــة محليــة إىل الكارثــة
العامليــة األعظــم راهنــاً( ،)52يف
الوقــت الــذي تراجعــت فيــه القيادة
األمريكيــة خــال إدارة الرئيــس
«دونالــد ترامــب» لتوحيــد الجهــود
الدوليــة ملواجهــة تلــك األزمــة.
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إن الحديــث عــن مســتقبل املنظــات الدوليــة يف أعقــاب جائحــة فــروس كورونــا املســتجد ،وقدرتهــا عــى مواجهــة
األزمــات الصحيــة العامليــة الطارئــة يرتبــط بقضتــن رئيســتني ،هــا عــى النحــو اآليت:
 -1حتميــة إصــاح املنظــات الدوليــة :رغــم االنتقــادات التــي تو َّجــه إىل املنظــات الدوليــة ،ويف صدارتهــا منظمــة
ـاً يف التعامــل مــع جائحــة فــروس كورونــا املســتجد .ففــي مؤمتــر صحــايف حــدد
الصحــة العامليــة ،فــإن لهــا دورا ً مهـ َّ
رئيــس املنظمــة «تيــدروس» خمســة أســباب تؤكــد حاجــة العــامل إىل املنظمــة يف جهودهــا ملكافحــة جائحــة كوفيــد،19 -
وتتمثــل فيام يــي(:)53
أ -مســاعدة الــدول عــى االســتعداد واالســتجابة :أصــدرت املنظمــة خطــة التأهــب واالســتجابة االســراتيجية التــي تحــدد
اإلجــراءات الرئيســة للــدول الناميــة ،والتــي يتعــن عليهــا اتخاذهــا ملواجهــة الجائحــة ،وكذلــك املــوارد الالزمــة لتنفيذهــا،
وتقــوم املنظمــة بتحديثهــا بنــا ًء عــى معلومــات وبيانــات حديثــة.
ب -تقديــم معلومــات دقيقــة والتصــدي للتضليــل املعلومــايت :تواجــه املنظمــة املعلومــات الخاطئــة واملضللــة عــى
اإلنرتنــت حــول الجائحــة ،وذلــك بتقدميهــا معلومــات دقيقــة ومفيــدة ميكــن أن تســاعد الــدول يف إنقــاذ األرواح.
ولضــان أن تكــون املعلومــات صحيحــة ،أنشــأت املنظمــة فريقـاً 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 الحاميــة 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 الحاميــة الشــخصية إىل  133دولــة ،وإرســال أكــر مــن مليــون
اختبــار تشــخييص إىل  126دولــة حتــى األســبوع األول مــن أبريــل .2020
د -تدريــب وتعبئــة الكــوادر الصحيــة:

تهــدف منظمــة الصحــة العامليــة إىل
تدريــب ماليــن العاملــن الصحيــن
عــر منصتهــا  ،OpenWHOوبفضلهــا
يتــم نقــل املعرفــة املن ِقــذة للحيــاة إىل
موظفــي الخطــوط األماميــة مــن قبــل
املنظمــة ورشكائهــا الرئ ِِيســن.
هـــ -تحفيــز عمليــات تطويــر اللقاحــات

واألدويــة :تقــود املنظمــة الجهــود التــي
تبذلهــا العديــد مــن الــدول لترسيــع
تطويــر لقــاح ضــد فــروس كورونــا
املســتجد ،وعنــد توفُّــر عــاج ولقــاح
ف َّعــال ،ســتكون منظمــة الصحــة العامليــة
مســؤولة عــن املصادقــة عــى اســتخدامه،
وضــان توفــره بكميــات كافيــة.
ومــع مشــورة الخــراء ،وضعــت منظمــة
الصحــة العامليــة بالفعــل جــدول أعــال
شــامالً لألبحــاث الالزمــة للتطويــر
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الرسيــع للمعرفــة حــول الفــروس والجائحــة ،وتقــدم املنظمــة الدعــم التقنــي وغــره لهــذا البحــث ،وال تســتطيع أي
منظمــة أخــرى يف منظومــة األمــم املتحــدة أو يف أي مــكان آخــر أداء هــذه املهــام(.)54
بيــد أن تعامــل املنظمــة مــع الجائحــة كشــف عــن أن إصالحهــا أضحــى أمــرا ً بالــغ األهميــة؛ ألن املجتمــع الــدويل خــال
ـس الحاجــة إىل منظمــة صحيــة عامليــة تعمــل بشــكل جيــد ،وهــذا يتطلــب تشــخيصاً صحيحـاً
األوبئــة العامليــة يكــون يف أ َمـ ِّ
للمشــكالت التــي تواجههــا منظمــة الصحــة العامليــة.
ويتطلــب قيــادة منظمــة الصحــة العامليــة للسياســة الصحيــة الدوليــة واالســتجابة لألزمــات واألوبئــة العامليــة بف َّعاليــة ،أن
تطبــق جملـ ًة مــن اإلصالحــات العميقــة التــي تهــدف إىل توســيع نطــاق اختصاصاتهــا وســلطاتها ،وهــذا لن يحــدث إذا مل
تعمــل املنظمــة عــى بنــاء مصداقيتهــا مــن خــال االســتعانة بقيــادات ومســؤولني عــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة (.)55
ويف إطــار البحــث عــن مســتقبل منظمــة الصحــة العامليــة بعــد تعاملهــا مــع الجائحــة ،تقــود أســراليا الجهــود الدوليــة
لتحقيــق رســمي يف أداء املنظمــة ومعالجتهــا النتشــار الفــروس ،حيــث يضغــط رئيــس الــوزراء األســرايل «ســكوت
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 خــال تفــي األوبئــة يف مراحــل ســابقة؛
فخــال تفــي فــروس إيبــوال عــام  2014يف غــرب أفريقيــا كان أداء املنظمــة يف األيــام األوىل غــر فعــال ،لكــن
الــدول األعضــاء مل تتخـ َّـل عنهــا أو تلغــي متويلهــا؛ بــل رشعــوا يف إصالحهــا وتقييــم وظائــف الطــوارئ باملنظمــة وليــس
تقويضهــا ،وحتــى مــع اســتمرار تفــي الفــروس تب َّنــت الــدول األعضــاء يف املنظمــة قــرارا ً بإنشــاء لجنــة تقييــم مــن
الخــراء الخارجيــن املســتقلني.
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وقــد درســت اللجنــة جميــع جوانــب اســتجابة املنظمــة للفــروس ،مبــا يف ذلــك امتثــال الــدول األعضــاء للوائــح
الصحيــة الدوليــة ،واملعاهــدة التــي تحكــم الوقايــة مــن الجائحــة ،والكشــف عنهــا ،واالســتجابة لهــا ،وبنــا ًء عــى التقييــم
أُ ْجـرِي إصــاح 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 .)58(19 -
وقــد تضمــن املقــرح األســرايل إلصــاح منظمــة الصحــة العامليــة رضور َة الســاح للمفتشــن التابعــن لهــا بدخــول
الــدول ،ومــن ث َـ َّم تقديــم االســتجابة يف الوقــت املناســب لألزمــة ،مــع أن تكــون هنــاك وظيفــة مامثلــة لوظيفــة مفتــش
األســلحة ،التــي تســمح لوكالــة الطاقــة الذريــة ،عــى ســبيل املثــال ،بنــر فــرق يف الــدول املوقعــة عــى معاهــدة عــدم
انتشــار األســلحة النوويــة ،لفحــص مخزونــات األســلحة وإجــراء تحقيقــات(.)59
ويف إطــار الحديــث عــن إصــاح منظمــة الصحــة العامليــة لتكــون قــادرة عــى مواجهــة األزمــات الصحيــة الطارئــة،
اقــرح 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 دورا ً
ـاً يف تعزيــز التعــاون بــن الــدول ملواجهــة األزمــات الدوليــة.
مهـ َّ
فعــى ســبيل املثــال ،يســمح االجتــاع الســنوي ملحافظــي صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل ،ووزراء املاليــة،
بإجــراء حــوار منتظــم رفيــع املســتوى حــول القضايــا االقتصاديــة ،ولــذا ،فــإن تعزيــز التعــاون العاملــي بشــأن األوبئــة

20

دراسات خاصة

مستقبل ُمضطرب للمنظمات الدولية في عصر األوبئة

يتطلــب أن تكــون هنــاك آليــة تشــبه منتــدى ســنوي للصحــة العامليــة كمنتــدى االقتصــاد العاملــي بدافــوس ،لتســهيل
االجتــاع الســنوي لرؤســاء الــدول ،أو عــى األقــل وزراء الصحــة(.)60
 -2تأثــر «االنعزاليــة األمريكيــة» عــى التنظيــم الــدويل :تاريخ َّيـاً ،أســهمت القيــادة األمريكيــة يف دعــم املنظامت
الدوليــة عــى تنظيــم وتحديــد األولويــات وتوحيــد االســتجابات الوطنيــة املتباينــة واملتضاربــة غالب ـاً 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
وبــدالً مــن اإلســهام يف دعــم اســتجابة املجتمــع الــدويل للجائحــة ،والضغــط مــن أجــل اتفــاق عاملــي عــى ســبل
املســاعدة يف تخصيــص املــوارد ،ورعايــة اســتجابة طويلــة األمــد يف العالجــات واللقاحــات ،أعطــى «ترامــب» األولويــة
للمصالــح الوطنيــة؛ لكونــه يــرى أن املنظــات الدوليــة متثــل تهديــدا ً للســيادة الوطنيــة للــدول(.)62
ومــع تراجــع الــدور األمريــي داخــل املنظــات الدوليــة خــال إدارة الرئيــس األمريــي «دونالــد ترامــب» فإن مســتقبل
املنظــات الدوليــة القــادرة عــى تنفيــذ اســتجابة رسيعــة للتهديــدات الدوليــة الطارئة ســيكون  -مــن وجهة نظر «ســامانثا
بــاور» الســفرية األمريكيــة الســابقة باألمــم املتحــدة خــال إدارة الرئيــس األمريــي الســابق «بــاراك أوبامــا  -صعب ـاً
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
التوجهــات االنســحابية
للواليــات املتحــدة (.)63
خالصــة القــول :يهــدد
تعـــر أدوار املنظـــات
الدوليــة خــال األزمــات
الطارئـــة رشعيتَهـــا
وقدرت َهـــا عـــى البقـــاء،
األمـــر الـــذي يضعـــف
امتثـــال أعضائهـــا لهـــا،
ويه ــدد املكاس ــب الت ــي
رض أ ْن تنجـــم
يُفـــ َ
ع ــن التع ــاون ال ــدويل.
ويف بعـــض الحـــاالت
قـــد يلجـــأ األعضـــاء
للتخ ــي ع ــن املنظ ــات
الدولي ــة بدع ــوى ت ــدين الفاعلي ــة والتأث ــر ،ويس ــعون إىل تأس ــيس منظ ــات جدي ــدة بش ــكل توافق ــي وفق ـاً لرغباته ــم
ومصالحهـــم ،وذلـــك إذا افرتضنـــا أن الـــدول قـــادرة عـــى القيـــام بذلـــك.
ولهــذا ،فــإن املنظــات الدوليــة ينبغــي أن تعيــد هيكلــة ذاتهــا يك تنشــط عــى الســاحة العامليــة بغــرض التعامــل
مــع األزمــات الدوليــة الطارئــة ،وصياغــة اســتجابات تعاونيــة رسيعــة للتعامــل معهــا .ويجــب عــى القــوى الكــرى
تجنــب االســتقطاب والرصاعــات ،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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