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المجــال  بهــا  تأقلــم  التــي  الســرعة  علــى  الضــوء  إلقــاء  مــع 
العمــل،  الجديــد لممارســة  الواقــع  الدبلوماســي األفريقــي مــع 
التــي تصدرهــا  الدبلوماســية  التأمــات  النســخة مــن  تبــرز هــذه 
أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية المشــاورات االفتراضيــة العديــدة 
بيــن صانعــي القــرار لرســم الطريــق المشــترك للُمضــي قدمــًا. 
وتتســاءل أيضــًا عــن التطــور الــذي ســيحدث فــي العمــل عــن ُبعــد 
فــي الفتــرة المقبلــة، بعــد أن لجــأت إليــه األجهــزة البيروقراطيــة 

الدوليــة األفريقيــة بهــدف مواصلــة ســير العمــل.

قلبــت أزمــة فيــروس الكورونــا كل النظــم العالميــة، وكاد العالــم 
يتوقــف تمامــًا. فــي أفريقيــا، فــإن الســيناريو المخيــف الــذي يخشــاه 
الكثيــرون لــم يحــدث، حتــى اآلن، رغــم أن عــدد الحــاالت يبــدو فــي 
الوقــت الحاضــر أنــه يأخــذ منحــى تصاعديــًا. وفــي حيــن أن أعــداد 
اإلصابــات ال تــزال منخفضــة مقارنــًة بمناطــق أخــرى، إال أن هنــاك 
إدراكًا بــأن الــدول األفريقيــة ينبغــي أن تظــل علــى أهبــة االســتعداد، 
فــي ضــوء الســرعة التــي انتشــر بهــا الفيــروس فــي دول لديهــا نظــم 

صحيــة أقــوى.

اآلثــار األشــد فتــكًا بالنســبة ألفريقيــا مــن المرجــح أن تكــون النواحــي 
االجتماعيــة واالقتصاديــة. وهــذا ال يثيــر الدهشــة. فاالقتصــادات 
األفريقيــة يهيمــن عليهــا فــي الغالــب القطــاع غيــر الرســمي، والــذي 
تحّمــل العــبء األكبــر جــراء اإلغــالق وغيرهــا مــن إجــراءات تقييــد 
ــن البشــر  ــزج بماليي ــاء، ممــا ي ــي ُفرضــت لمكافحــة الوب ــة الت الحرك
فــي فقــر أشــد. وكذلــك وقعــت تأثيــرات ســلبية علــى العامليــن فــي 

القطــاع الرســمي.

ــد األمــور ســوءًا هــو الركــود االقتصــادي العالمــي، والــذي  ومــا يزي
قلــل الطلــب علــى الســلع األفريقيــة التــي ُتشــّكل معظــم صادراتهــا؛ 
ــض مــن  وأوقــف األنشــطة المتعلقــة بالســياحة والطيــران؛ وخفَّ
التحويــالت الماليــة الــواردة مــن العامليــن فــي الخــارج. وأحــدث 

الوبــاء اضطرابــًا فــي سالســل اإلمــداد، ممــا رفــع بــدوره أســعار 
المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن المــواد المســتوردة. لقــد كان النهيــار 
أســعار النفــط تأثيــر متبايــن؛ فقــد زادت الضغــوط علــى الــدول التــي 
تعتمــد علــى النفــظ لمعظــم عائداتهــا مــن النقــد األجنبــي، دون 
فائــدة ملموســة للــدول المســتوردة فــي ِظــل التراجــع االقتصــادي 

العالمــي.

عــن  وضوحــًا  أكثــر  صــورة  لمعرفــة  االنتظــار  ســوى  علينــا  ومــا 
ــث  ــاء الحدي ــد فــي هــذه األثن ــارة. ومــن المفي ــى الق ــاء عل ــر الوب تأثي
عــن الســرعة التــي تأقلــم بهــا المجــال الدبلوماســي األفريقــي مــع 
الواقــع الجديــد لممارســة العمــل. ويتبيــن ذلــك مــن المشــاورات 
االفتراضيــة العديــدة بيــن صانعــي القــرار لصياغــة الطريق المشــترك 
لالتحــاد  العامــة  الجمعيــة  مكتــب  نّظــم  فقــد  قدمــًا.  للمضــي 
األفريقــي لرؤســاء الــدول األعضــاء وحكوماتهــا، والــذي يتألــف مــن 
ــد  ــة، العدي ــدورات العادي ــن ال ــى دور التنســيق بي خمــس دول ويتول
مــن االجتماعــات االفتراضيــة منــذ شــهر مــارس، ومنهــا بعــض 
االجتماعــات مــع مجموعــات اقتصاديــة إقليميــة. وُعِقــدت فعاليــات 
مماثلــة فــي الكثيــر مــن التجمعــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة.

إلــى  التحــول  فــإن  العالــم،  دول  بقيــة  فــي  الحــال  هــو  ومثلمــا 
الدبلوماســية االفتراضيــة مــن المرجــح أن يســتمر بعــد الوبــاء، ممــا 
يتطلــب فــي الحالــة األفريقيــة ضــخ اســتثمارات أكثــر فــي البنيــة 
االهتمــام  وتجديــد  والموثــوق  الســريع  االتصــال  لدعــم  التحتيــة 
باألمــن اإللكترونــي. ولــم يتضــح حتــى اآلن مــدى التطــور الــذي 
ســيحدث فــي العمــل عــن ُبعــد فــي الفتــرة المقبلــة، والــذي لجــأت 
إليــه األجهــزة البيروقراطيــة الدوليــة األفريقيــة بهــدف مواصلــة ســير 

العمــل.

تعكــس المشــاورات العديــدة التــي تــم تنظيمهــا علــى مــدار الشــهور 
القليلــة الماضيــة قناعــًة راســخًة بــأن العمــل الجماعــي هــو أفضــل 
الُســبل للتصــدي الفّعــال للتحديات التي تواجههــا أفريقيا. وفي إطار 
إســتراتيجية التصــدي لوبــاء الكوفيــد-19، اتخــذ االتحــاد األفريقــي 
ــة مــن األمــراض  ــه للوقاي ــع ل ــز التاب ــدرات المرك ــز ق خطــوات لتعزي
والســيطرة عليهــا )CDC( بوســائل منهــا إتاحــة المســاهمات الماليــة 
الطوعيــة مــن الــدول األعضــاء؛ لتمكينــه مــن قيــادة الجهــود الراميــة 
لمكافحــة الوبــاء علــى مســتوى القــارة. وبجانــب المعلومــات التــي 
نشــرها المركــز األفريقــي للوقايــة مــن األمــراض عــن تطــور الوبــاء 
يوميــًا، فإنــه دّرب العامليــن فــي القطــاع الصحــي مــن دول أفريقيــة 
مختلفــة، وســاهم فــي اللقــاءات بيــن المتخصصين عبــر المؤتمرات 
اإللكترونيــة الدوريــة، وأرســل خبــراًء للمشــاركة فــي التصــدي للوبــاء، 
ــارات فيــروس الكوفيــد-19، بهــدف  وأطلــق الشــراكة لتســريع اختب
تحقيــق زيــادة ملموســة فــي الفحــص وتتبــع المخالطيــن والعــالج. 
ودعــم أيضــًا الجهــود التــي قادهــا رئيــس الــوزراء األثيوبــي ومؤسســة 
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حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

جــاك مــا، والتــي تــم خاللهــا توزيــع مالييــن االختبــارات التشــخيصية 
وغيرهــا مــن التجهيــزات علــى الــدول األفريقيــة عبــر شــركة الطيــران 

األثيوبيــة.

ــي نفذهــا االتحــاد األفريقــي حشــد  وتشــمل الخطــوات األخــرى الت
المــوارد للــدول مــن خــالل صنــدوق مكافحــة الفيــروس حديــث 
النشــأة والــذي تــم إنشــاؤه فــي نهايــة شــهر مــارس وســاهمت فيــه 
الــدول األعضــاء فــي مكتــب جمعيــة االتحــاد األفريقــي بمفردهــا 
ــن أن هــذا  ــون دوالر أمريكــي. وفــي حي ــغ 11 ملي ــة بمبل فــي البداي
المبلــغ والمــوارد الماليــة التــي تعهــدت بهــا الــدول األفريقيــة الحًقــا 
ــه تطــور ملحــوظ إذا  ــة باالحتياجــات، إال أن ــة مقارن قــد تكــون ضئيل
ــب، كان يعتمــد فــي  ــى وقــت قري ــا أن االتحــاد األفريقــي، حت علمن
الغالــب علــى التمويــل الخارجــي لتنفيــذ عملياتــه. وأدى التركيــز فــي 
ــروز  ــى ب ــي إل ــل الذات ــى التموي اإلصــالح المؤسســي المتواصــل عل

ِفكــر جديــد.

ــاد األفريقــي مــع القطــاع الخــاص  ــاون االتح ــك، تع ــن ذل فضــاًل ع
ــة  ــا فــي محارب ــادرة نجحــت تجربته ــة، وهــي مب ــارة األفريقي فــي الق
وبــاء اإليبــوال فــي غــرب أفريقيــا منــذ ســنوات قليلــة، وتمخــض عــن 
ذلــك إنشــاء منتــدى لقــادة األعمــال األفارقــة. وفــي هــذا الســياق، 
ُأنشــئت مؤخــرًا منصــة لإلمــدادات الطبيــة فــي أفريقيــا؛ للربــط بيــن 
الــدول وبيــن شــركات تصنيــع األدويــة لتوفيــر اإلمــدادات الحيويــة. 
وهــذه النقطــة لهــا أهميــة بالغــة، فــي ِظــل نــدرة هــذه اإلمــدادات 

وأســعارها اآلخــذة فــي االرتفــاع.

الدولــي،  الدعــم  لحشــد  مســاٍع  األفريقــي  االتحــاد  بــذل  وأخيــرًا، 
ــدول  ــة شــاملة لل ــم حزمــة إغاث ــون وتقدي ــى إلغــاء الدي ــا إل ــث دع حي
األفريقيــة. وتــم تعييــن فريــق مــن المبعوثيــن الخاصيــن لحشــد 
التأييــد لهــذه القضيــة نيابــة عــن القــارة. ومــن المهــم بنفــس القــدر 
ــًا عــن دور منظمــة الصحــة العالميــة  أن أفريقيــا دافعــت دفاعــًا قوي
ودعوتهــا للتضامــن العالمــي، بمــا فــي ذلــك ضمــان إتاحــة أي لقــاح 

لمحاربــة الفيــروس للجميــع.

وال يقتصــر التعاطــي األفريقــي مــع الموقــف علــى مجــال التعــاون 
بيــن الحكومــات،  بــل أن منظمــات المجتمــع المدنــي والمفكريــن 
وغيرهــم مــن المواطنيــن المهتميــن بهــذه القضيــة شــاركوا فــي 
ــرز الجوانــب هنــا هــو النقاشــات الحيويــة  هــذه الجهــود بنشــاط. وأب
والخطابــات  وغيرهــا  اإللكترونيــة  المنصــات  فــي  تحــدث  التــي 
قــوة  جميعهــا  تظهــر  والتــي  األفارقــة،  القــادة  إلــى  المفتوحــة 
المشــاعر األفريقيــة المشــتركة فــي القــارة. الخالصــة الرئيســية مــن 
ــة  ــا إصالحــات جوهري ــذ أفريقي ــادرات هــو ضــرورة أن تنف هــذه المب
لمعالجــة نقــاط الضعــف التــي كشــفها الوبــاء وتســتعيد ســيادتها.

ويبــدو ممــا ســبق أن أفريقيــا نجحــت إلــى حــد بعيــد فــي مجــال 
العمــل الجماعــي، وذلــك علــى النقيــض مــن التيــارات القوميــة التــي 
نشــاهدها فــي مناطــق أخــرى. ولهــذا الســبب، فــإن الخطــاب الســائد 
الــذي يبــرز الجهــود األحاديــة الجانــب فــي مواجهــة األزمــة، فــي حيــن 
أنــه دقيــق فــي المجمــل، فإنــه بحاجــة إلــى المزيــد مــن الدقــة. وهــذه 
النقطــة لهــا أهميــة ليــس فــي تقييــم التجربــة األفريقيــة وحســب، 
بــل والتجربــة األوروبيــة أيضــًا، والتــي قامــت فيهــا الــدول األوروبيــة 
ــر  بتعزيــز جهودهــا بعــد اإلخفاقــات التــي حدثــت فــي البدايــة. وُيعتّب
صنــدوق التعافــي مــن فيــروس كورونــا مثــااًل بــارزًا؛ ألنــه يقــوم علــى 
إصــدار ســندات مــن جانــب المفوضيــة األوروبيــة. وإذا نجحــت هــذه 

الخطــوة، فإنهــا ســتكون قفــزة عمالقــة إلــى األمــام.

نظمهــا  التــي  العديــدة  المشــاورات  تعكــس 
ــة  ــى مــدار الشــهور القليل االتحــاد األفريقــي عل
ــي  ــأن العمــل الجماع ــًة راســخًة ب ــة قناع الماضي
هــو أفضــل الُســبل للتصــدي الفّعــال للتحديــات 

التــي تواجههــا أفريقيــا.
وبينمــا تســتحق الجهــود األفريقيــة الثنــاء والتقديــر، فــال يــزال هنــاك 
ــه  مجــال لترســيخها وتوســيعها مــع اســتغالل الجانــب المتعلــق بأن
ــرات  ــدو فــي الفت ــت تب ــي كان ــكار الت ــإن األف فــي وقــت األزمــات ف
وهنــاك  واســع.  بقبــول  تحظــى  أن  يمكــن  واقعيــة  غيــر  العاديــة 
قضيتــان منفصلتــان تســتحقان كل العنايــة واالهتمــام: القضيــة 
األولــى هــي التصــدي ألوجــه الضعــف الهيكليــة التــي أظهرتهــا 
ــة وغيرهــا مــن  ــة المتردي ــة مــن الخدمــات الصحي األزمــة بجــالء بداي
الخدمــات ومــرورًا بأوجــه الضعــف الشــديدة الناتجــة عــن اعتمــاد 
اقتصــادات القــارة المفــرط علــى الدعــم الخارجــي وعلــى اســتيراد 
معظــم مــا تســتهكله؛ والقضيــة الثانيــة هــي االســتفادة األفضــل 
مــن الطاقــات الهائلــة التــي أبرزتهــا األزمــة، ومنهــا اإلبــداع والبحــث 

ــة. ــول محلي عــن حل

نظــم  لتقويــة  الجهــود  إحيــاء  علــى  هنــا  االســتجابة  تعتمــد  وال 
الحكــم بكافــة أشــكالها ودعــم البيئــات المواتيــة لذلــك وحســب، 
وإنمــا تشــمل أيضــًا تســريع وتيــرة التكامــل، بمــا فــي ذلــك تطويــر 

سالســل قيمــة إقليميــة.

فــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه النظــام متعــدد األطــراف واحــدًة 
مــن أصعــب مراحلــه، فلــن نغالــي مهمــا قلنــا عــن أهميــة وضــرورة 
تنشــيط هــذا النظــام. وكمــا أوضــح الوبــاء، فــإن التحديــات العالميــة 
ال بــد مــن مواجهتهــا بجهــود جماعيــة. االلتــزام بالنظــام متعــدد 
األطــراف بالنســبة ألفريقيــا ليســت مســألة مبــدأ وحســب، ولكنــه 
أيضــًا قضيــة قائمــة علــى  المصلحــة الذاتيــة المســتنيرة. فــال يوجــد 
إال المحافــل متعــددة األطــراف أمــام القــارة األفريقيــة لتخفيــف 
الدوليــة  القــوة  بــه موازيــن  تتصــف  الــذي  التــوازن  اختــالل  حــدة 
وضمــان النظــر بعيــن االعتبــار إلــى الشــواغل األفريقيــة. ولهــذا مــن 
المهــم للغايــة أن تتبنــى أفريقيــا نهجــًا إســتراتيجيًا أكثــر وضوحــًا حــول 
ــذ  ــذي تضعــه ُنصــب عينيهــا من ــق الهــدف ال أفضــل الســبل لتحقي
زمــن طويــل وهــو نظــام متعــدد األطــراف فّعــال وشــامل للجميــع.

ومثلمــا هــو الحــال فــي أي أزمــة، فــإن الوضــع الحالــي بمثابــة فرصــة 
أيضــًا ينبغــي أن تنتهزهــا القــارة لتمضــي قدمــًا فــي جــدول األعمــال 
الــذي وضعتــه لنفســها. وفــي حيــن أن أفريقيــا أظهــرت التزامــًا 
بالعمــل الجماعــي فــي مواجهــة الوبــاء، فمــا علينــا إال أن ننتظــر لنــرى 
مــا إذا كان ذلــك ســُيترجم إلــى تجديــد العــزم والتصميــم لــدى القــارة 
علــى المواجهــة المباشــرة لمشــاكلها الهيكليــة الكامنــة، وتســريع 
التكامــل، وضــخ دمــاء جديــدة فــي النهــج متعــدد األطــراف. وينبغــي 
ــاه  ــن االتج ــة لنتبي ــرة المقبل ــي الفت ــب ف ــن كث أن نراقــب الوضــع ع

الــذي ستســير فيــه األحــداث.


