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منظمة الصحة العالمية

كشــف وبــاء الكوفيــد-19 عمــا يبــدو مــن الوهلــة األولــى تناقضــًا: 
فمــن جانــب فــإن الوبــاء هــو ظاهــرة عالميــة بحــق تؤثــر علــى جميــع 
دول العالــم، ومــن الجانــب اآلخــر أدى إلــى زيــادة التنافــس بيــن 
الــدول والسياســات الوطنيــة، وليــس العالميــة، تجــاه هــذه األزمــة 

ــة. العالمي

ــًة.  ــر أن النظــر المتعمــق فــي هــذه األزمــة يظهــر صــورًة مختلف غي
وبــاء  أدى   - الدرجــة، وثانيــًا  بنفــس  العالــم  تتأثــر دول  لــم   - أواًل 
الكوفيــد-19 إلــى قــدر كبيــر مــن التعــاون بيــن الــدول. وأظهــر الوبــاء 
ــال  ــي فــي مج ــاون الدول ــد مــن التع ــاك ضــرورًة لمزي ــك أن هن كذل
الصحــة العامــة، أو بتعبيــر آخــر فــي دبلوماســية الرعايــة الصحيــة.

تعمــل العديــد مــن الــدول فــي الوقــت الحاضــر علــى تطويــر لقاحــات 
اعتمــاد  تــم  الســطور  الوبــاء، وفــي وقــت كتابــة هــذه  لمواجهــة 
مذهــل  إنجــاز  إنــه  توزيعهــا.  ويجــري  للفيــروس  اللقاحــات  أولــى 
ُيظهــر القــدرات العلميــة المبهــرة للبشــرية جمعــاء. فاألمــر يقتضــي 
قــدرات اســتثنائية لتطويــر واعتمــاد وإنتــاج وتوزيــع دواء جديــد علــى 
مالييــن البشــر فــي فتــرة وجيــزة مــن الزمــن. وبعــض التقنيــات التــي 

اســُتخدمت فــي بعــض اللقاحــات لــم يســبق تجربتهــا مــن قبــل.

ــر اللقاحــات، مثلمــا  ــد فــي مجــال تطوي ــإن التنافــس مفي ــذا ف وله
ــان فــي مجــاالت االقتصــاد األخــرى.  هــو الحــال فــي معظــم األحي
ولكــن مــن الضــروري للغايــة أن نديــر المنافســة لنضمــن أنهــا تحقــق 

مًا بهــا. هدفــًا مشــتركًا. وهــذه ليســت نقطــًة ُمَســلَّ

لتطويــر  اســتثنائية  قــدرات  يقتضــي  »األمــر 
واعتمــاد وإنتــاج وتوزيــع دواء جديــد علــى مايين 

البشــر فــي فتــرة وجيــزة مــن الزمــن.«

لقــد كشــف وبــاء الكوفيــد-19 درجــة العولمــة التــي وصــل إليهــا 
لهــذا  واضحــة  فوائــد  هنــاك  أن  مــن  وبالرغــم  العالــم.  اقتصــاد 
التقســيم العالمــي للعمــل، فإنــه ال جــدال فــي أن بعــض المنتجــات 
لهــا درجــة عاليــة مــن األهميــة والحساســية بحيــث ال يمكــن االعتماد 
ــم فــي فــرض  ــدأ العال ــا ب ــة أخــرى. فعندم ــى دول ــا بالكامــل عل فيه
اإلغــالق فــي أوائــل 2020، وحــدث ذلــك بســرعة كبيــرة، تأثــرت 

ــا بشــدة. ــكل مراحله ــدواء ب ــة لل سلســة اإلمــداد العالمي

ولذلــك ال يثيــر الدهشــة أن الحكومــات بــدأت تبحث عن المقايضات 
الموجــودة أو التــي ينبغــي أن تكــون بيــن عمــل األســواق بكفــاءة 
وبيــن حمايــة الصحــة العامــة. وليــس مــن الحكمــة أن يعتمــد العالــم 
فــي إنتــاج األدويــة ذات األهميــة الحيويــة علــى مــكان واحــد أو عــدة 
ــا  ــدول توليه ــد مــن ال ــن العدي ــم تك ــن فقــط. وهــذه مســألة ل أماك
عنايــًة كافيــًة قبــل وبــاء الكوفيــد-19، وهــذه مســائل البــد مــن 

معالجتهــا.

"الوباء الذي يحقق المساواة بين الجميع"؟

ــاء الكوفيــد-19 وانتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم  عندمــا تفشــى وب
فــي بدايــة 2020، ُأطِلــق عليــه "الوبــاء الــذي يحقــق المســاواة بيــن 
ض الجميــع لنفــس الدرجــة  الجميــع"؛ ألن التصــور كان أن الوبــاء ُيعــرِّ
الناميــة علــى حــد  المتقدمــة والــدول  الــدول  الخطــر - فــي  مــن 
ضــًا لنفــس الدرجــة  الســواء. بيــد أن الواقــع أن الجميــع ليــس ُمعرَّ

ــر أشــد علــى الفقــراء. مــن الخطــر. فــكل األمــراض لهــا تأثي

وهنــاك تناقــض كبيــر بيــن الكيفيــة التــي يعطــي بهــا المجتمــع 
الدولــي أولويــة التمويــل لمختلــف األمــراض بنــاء علــى درجــة خطورة 
التهديــد علــى الــدول الغنيــة. والمجــال الــذي أتخصــص فيــه – مرض 
المالريــا – هــو أحــد أكبــر أســباب الوفــاة فــي تاريــخ البشــرية. فحتــى 
اآلن، يمــوت أكثــر مــن 400,000 شــخص مــن المالريــا فــي العالــم 
ســنويًا، ويــكاد يقتصــر ذلــك علــى الفقــراء الذيــن يعيشــون فــي 
أفقــر مناطــق العالــم. وبجانــب المأســاة التــي يتعــرض لهــا أحبــاب 

تطويــر  مجــال  فــي  مفيــد   ]…[ »التنافــس 
معظــم  فــي  الحــال  هــو  مثلمــا  اللقاحــات، 
األخــرى.  االقتصــاد  مجــاالت  فــي  األحيــان 
ولكــن مــن الضــروري للغايــة أن نديــر المنافســة 
وهــذه  مشــتركًا.  هدفــًا  تحقــق  أنهــا  لنضمــن 

بهــا.« مًا  ُمَســلَّ نقطــًة  ليســت 

سلسلة دبلوماسية مكافحة األوبئة



حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2021.
ر عن رأي المؤلف فقط وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جهة اتحادية مستقلة، وكذلك ال تعبر عن وجهة نظر  ببيان إخالء المسؤولية: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ُتعبَّ

حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الضحايــا، فــإن التكلفــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لمــرض المالريــا 
فادحــة. ويــزداد الوضــع ســوءًا جــراء الحقيقــة المعروفــة - ولكنهــا غيــر 
بديهيــة باعتــراف الجميــع - وهــي أن أفضــل الُســبل لتخفيــف معــدل 
الخصوبــة هــو تقليــل معــدل الوفــاة فــي البدايــة؛ لضمــان أن يبقــى 

أكبــر عــدد مــن األطفــال علــى قيــد الحيــاة.

لألمــراض  الفادحــة  والبشــرية  االقتصاديــة  التكاليــف  ورغــم 
كالمالريــا، إال أن العالــم فــي المجمــل ال يتصــدى لهــذه القضيــة 
ــال، تطلــق  بدرجــة االســتعجال التــي تســتحقها. فعلــى ســبيل المث
منظمــة الصحــة العالميــة فــي الوقــت الحالــي لقاحــًا جديــدًا للمالريــا 
بصــورة تجريبيــة فــي ثــالث دول أفريقيــة. ومن المتوقع أن يســتفيد 
منــه 3 مالييــن شــخص. التكلفــة؟ مجــرد 50 مليــون دوالر أمريكــي، 
والتــي تــم الحصــول عليهــا بصعوبــة. ولنقــارن ذلــك بالمبالــغ التــي 
تخصصهــا حكومــات البلــدان المتقدمــة حاليــًا ضمــن جهودهــا للحــد 

مــن آثــار وبــاء الكوفيــد-19.

وفــي المجمــل، فــإن االســتجابة لوبــاء الكوفيــد-19 تثيــر التأمــل 
عندمــا نقارنهــا بتعاملنــا مــع التهديــدات األخــرى التــي تهــدد وجــود 
البشــرية ذاتــه، ومنهــا األســلحة النوويــة أو تغيــر المنــاخ. ففــي إطــار 
التصــدي لتفشــي وبــاء الكوفيــد-19، توقــف العالــم بمعنــى الكلمــة 

فــي غضــون أســابيع.

استخدام دبلوماسية الصحة

كشــف تفشــي وبــاء الكوفيــد-19 عــن تناقضــات مثيــرة لالهتمــام 
ــر الدهشــة  ــى التعامــل مــع األزمــة. ومــا يثي ــدول عل فــي قــدرات ال
بعــض الشــيء أن بعــض الــدول األوروبيــة األكثــر تضــررًا مــن الوبــاء 
ــة  ــات الجاهزي ــف فــي درج ــز التصني ــى مراك ــف فــي أعل ــت ُتصنَّ كان
ــم  ــد، ل ــاء الكوفي ــا وب ــا تفشــى فيه ــة. ولكــن عندم ــة األوبئ لمواجه
تســتطع أن تتعامــل معــه كمــا ينبغــي. ونحتــاج إلــى أن ُنراِجــع عناصــر 
هــذه المؤشــرات بدقــة، وأهميتهــا ومــا إذا كانــت تــؤدي الغــرض 

المقصــود منهــا.

وينبغــي أن نســتوعب الــدروس المســتفادة مــن وبــاء الكوفيــد-19 
ــر اســتعدادًا  ــم أكث ــد العالمــي؛ لضمــان أن يكــون العال ــى الصعي عل
فــي حــال غــزو أي وبــاء آخــر لعالمنــا. و"الوبــاء الــذي يحقــق المســاوة 
بيــن الجميــع" لــم يتســاَو الجميــع فــي تأثيراتــه علــى اإلطــالق. فكمــا 
ورد ســابقًا، فــإن كل األمــراض تأثيرهــا األشــد يكــون علــى الفقــراء. 
ولهــذا الســبب فــإن دور منظمــة الصحــة العالميــة فــي منتهــى 

األهميــة.

لوبــاء  االســتجابة  فــإن  المجمــل،  »فــي 
نقارنهــا  عندمــا  التأمــل  تثيــر  الكوفيــد-19 
بتعاملنــا مــع التهديــدات األخــرى التــي تهــدد 
وجــود البشــرية ذاتــه، ومنهــا األســلحة النوويــة 

المنــاخ.« تغيــر  أو 

فــي  العالــم  يعتمــد  أن  الحكمــة  مــن  »ليــس 
علــى  الحيويــة  األهميــة  ذات  األدويــة  إنتــاج 

فقــط.« أماكــن  عــدة  أو  واحــد  مــكان 

وجــدت  إذا  إال  تنجــح  لــن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  ولكــن 
الدبلوماســيين المناســبين الــذي يخلقــون البيئــة المواتيــة لنجاحهــا. 
ــاج إلــى المزيــد مــن الدبلوماســيين ذوي المهــارة فــي  فالعالــم يحت
قضايــا الصحــة العامــة. فمــا هــي المهــارات الرئيســية للدبلوماســي 
ــا: ــع صفــات منه ــة العامــة؟ ســأذكر أرب ــب الصح الماهــر فــي جوان

العالــم، . 1 أنحــاء  مــن  العديــد  فــي  العلميــة:  المعرفــة 
الصــدارة.  مكانــة  إلــى  العلــوم  نعيــد  أن  إلــى  بحاجــة  نحــن 
بالعلــوم  درايــة  علــى  يكونــوا  أن  ينبغــي  فالدبلوماســيون 
نعيــش  فنحــن  العالــم.  فــي  الموجــودة  والتكنولوجيــا 
العلــم. هــو  لتقدمــه  األساســية  الركائــز  أحــد  عالــم   فــي 

التضامــن: أظهــر وبــاء الكوفيــد-19 درجة الترابط بين البشــر في . 	
 الحياة وأننا نعيش على كوكب واحد. وليس هناك خطة بديلة.

التوصــل . 	 لضمــان  بالغــة  أهميــة  لهــا  األمانــة  األمانــة: 
الوطنيــة. االعتبــارات  مراعــاة  مــع  دوليــة  حلــول   إلــى 

الشــغف: المعرفــة العلميــة والتضامــن واألمانــة البــد مــن . 	
توظيفهــا بقــدر كبيــر مــن الشــغف. ودون الشــغف، لــن يكــون 

هنــاك تقــدم حقيقــي.

وبــاء الكوفيــد-19 هــو خيــر مثــال علــى أن الصحــة هــي - ودائمــًا 
كانــت كذلــك - مكــون أساســي فــي األجنــدة الدوليــة. ولــم يكــن 
هنــاك إال القليــل مــن االجتماعــات رفيعــة المســتوى فــي العــام 
الماضــي التــي لــم تتعــرض لقضايــا الصحــة. ولهــذا مــن المهــم 
الصحــة ومــا  العالــم علــى تطويــر دبلوماســية  أن يعمــل  للغايــة 
يلزمهــا لمواجهــة التحــدي المتمثــل فــي إيجــاد حلــول صحيــة دوليــة 

تفيــد الجميــع بحــق.

»العالــم يحتــاج إلــى المزيــد مــن الدبلوماســيين 
ذوي المهــارة فــي قضايــا الصحــة العامــة.«


