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 اال ان الریاح تأت بما - مهد العالم الن تصبح االرض قریة واحدة إن          فبعد 

كل ممزق اوصال االرض ومزق  فقد قطع فیروس كورونا المستجد -ال تشتهیه السفن 
فقد اجبر الفیروس العالم علي اتخاذ العدید من . اعها قطعا متناثرةوجعل من اصق

الوقایة منه وكان من اهم هذه التدابیر أو التدابیر االحترازیة كاحد اهم وسائل العالج 
بل  تقتصر هذه التدابیر علي ذلك ولم اغالق الحدود والمطارات والحد من السفر 

ذه االجراءات كانت كفیلة بان تجعل العالم لعزل المنزلي هن اكافاالسرة ذاتها طالت 
  .كالجزر المنعزلة

من منظمة الصحة ثم أعقب ذلك قرار اإلدارة األمریكیة السابقة باالنسحاب         
أو له العدید من الدالالت واالصداء ورودود االفعال سواء المحلیة العالمیة والذى كانت 

مریكیة ظهیرا ومموال ومساهما كبیرا النشطة الدولیة فبعد ان كانت الوالیات المتحدة اال
اكبر بعد ان قامت بقطع ومیزانیة منظمة الصحة العالمیة فقد باتت الیوم خصیما لها 

  .رافد لتمویل المنظمة

د وضعت االمم  فق٢٠٣٠من اجل تحقیق التنمیة المستدامة بحلول عام  ف
وهو تحقیق  )٣رقم (هدف اللذلك وجاء علي ذروة سنامها المتحدة العدید من االهداف 

كافة لاه لجمیع شعوب العالم دون تمییز الن ضمان الحیاة الصحیة الصحة الجیدة والرف
خاللها لتحقیق االعمار من االمور الرئیسیة واالساسیة التي یهدف المجتمع الدولي من 

ل بالعمبدعوة المجتمع الدولي قامت االمم المتحدة التنمیة المستدامة وفي اعقاب ذلك 
 واتخذت من الثاني عشر من دیسمبرمتینة وقادرة على الصمود اقامة نظم صحیة علي 

نتظرون الذین ما زالوا ی المالیین من البشر مشاطرةمن كل عام یوما عالمیا من اجل 
  .تزویدهم بالخدمات الصحیة

وعلي الرغم مما واجهته وتصدت له منظمة الصحة العالمیة منذ میالدها من 
عرقلة انشطتها من شانه ان یفضي الي غیر مسبوقا  انها لم تواجه تحدیا التحدیات اال
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ومن ثم فیمكننا القول انه اذا  .١٩-القضاء علیها مثل ما احدثه فیروس كوفید بل و
یلها وشرایین كانت منظمة الصحة العالمیة تحت القصف والنیران فان انشطتها وتمو

د كیان عالمي جدید یواجه ویجابه هذه فهل یشهد العالم میال .حیاتها تحت الحصار
التحدیات؟ ام ان میثاق المنظمة بحاجة الجراء الكثیر من التعدیالت علیه لمواجهة هذه 

وماذا بعد االنتهاء من فیروس كورونا هل سیظل الوضع كما التحدیات والمتغیرات؟ 
  الفیروس ام سیشهد العالم تغیرات في هیاكله ؟ظهور وتفشي كان الوضع قبل 

واتخذته مسلكا لها اإلدارة األمریكیة السابقة وبالنسبة لما درجت ودأبت علیه 
ازاء العدید من االتفاقیات والمنظمات من انسحاب مما من شانه ان یفضي للتساؤل 
عما اذا كانت الوالیات المتحدة تنتهج االنعزالیة نهجا ومسلكا لها في ظل ادارة الرئیس 

مما یهدف البحث الي جلها أو  االسئلة جمیع هذه ؟ " كا اوالامری"ترامب المعتنقة لفكرة 
تبعات علي كان سیفضى إلى كثیر من الفالقرار االمریكي حال سریانه  .االجابة علیها 
نها الوضع في أمن شوالتى تداعیات علي المدي البعید والعدید من الالمدي القریب 

تفاقیات انشاء وتاسیس المنظمات االنظام الدولي وهیاكله والحسبان إعادة النظر في 
مل الدولي مع االزمات المستقبلیة علي بصیرة من  وكیفیة التعاالدولیة ودساتیرعملها

االحداث والتجارب التي عاني منها المجتمع الدولي في الوقت الراهن ومتخذا من ذلك 
  .مرةالعظة والعبرة من مساوئه حیال الكثیر من البشر الذین ما زالت معاناتهم مست

ة الثانیة من انتشار وتفشي سید الموقف فمع الموجما زال  االرتباك ورغم أن
 والعالم منقسم علي نفسه فهناك من یدعوا للتضامن والتعاون الدولي وهناك ٩- كوفید

من انكفأ علي نفسه واتخذ االنعزال نهجا ومسلكا یرجو النجاة وحده وهناك من اتخذ 
 اطار نهجه نحو البحث من اجل درأ الفیروس الخطط والدراسات دربا یسلكه في

 إن إالوالحصول علي عالج له وهناك من ینتظر النتائج التي یعمل علیها اخرون 
العدو المشترك الذي یواجهه المجتمع الدولي دوال ومنظمات فراداي أو اإلطار 

، عالوة على معضلة أخرى تواجه العالم وهى )١٩ - كوفید(وجماعات هو الفیروس 
  ). ١٩ - كوفید(الحصول على اللقاح المضاد لفیروس أو یة توزیع كیف
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ابتداء من هذا العام وقعت منظمة الصحة العالمیة في مرمي النیران وذلك في 
ا المخولة باعتبارهنا و والمعروف بفیروس كور١٩- اعقاب تفشي وانتشار فیروس كوفید

قانونا طبقا لدستور تاسیسها بالتعامل مع االمراض واالوبئة منذ لحظة ظهورها الي 
  .لحظة القضاء علیها ومحاولة وأدها في مهدها من خالل اتباع اسالیب الوقایة منها 

 منظمة الصحة العالمیة كردة فعل تجاه التهدیدات إنشاءأو  تأسیسفقد جاء 
 تم ف)١(یها علي انها اتیة وبشكل خطیر من خارج اوربا الغربیة الوبائیة التي تم النظر ال

 كوكالة متخصصة تابعة ١٩٤٨في عام الوكالة الدولیة أو المنظمة تأسیس وانشاء 
    .)٢(لصحة العامة الدولیةا جهود لألمم المتحدة ومسؤولة عن توجیه وتنسیق 

یة، وتشكیل جدول المسؤولة عن توفیر القیادة في المسائل الصحیة العالمفهي 
أعمال البحوث الصحیة، ووضع القواعد والمعاییر، وتوضیح خیارات السیاسة القائمة 

                                                             
(1)Brown(Th.M), Fee(E)&Cueto(M),The World Health Organization 
AHistory Cambridge University Press.2019.P10 

فعلي الرغم من ان وباء الكولیرا وفي البدایة كان قد اتخذ من الهند موطنا ومؤئال له اال انه وفي عام 
 ، ١٨٦٦، ١٨٥٩، ١٨٥١( اتسع نطاق انتشاره في العالم وفي االجتماعات الستة االولي ١٨٢٩
لكولیرا لوصول وباء الكولیرا من اسیا الي غرب اوربا تم لفت االنتباه ل) ١٨٨٥، ١٨٨١، ١٨٧٤

 نظمت ١٨٥٩ ولكن في ١٨٥١ثالث حكومات فقط ایدت اتفاقیة .وامریكا اثناء القرن التاسع عشر
الحكومة الفرنسیة المؤتمر الثاني في باریس علي امل الحصول علي اكبر اعتراف بالحاجة الي اتفاقیة 

ضرین عن دولهم من الدبلوماسیین معظمهم كان غیر قادر علي ورغم ان اغلبیة الحا.صحیة بحریة 
  راجع في ذلك . تامین التزام حكومته

 Brown(Th.M), Fee(E)&Cueto(M),The World Health Organization 
AHistory Cambridge University Press.2019.P11 
(2) Chorev(N) The World Health Organization between North and South 
Cornell University Press, 2012. .P2 
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على األدلة، وتوفیر الدعم الفني للدول األعضاء، ورصد االتجاهات الصحیة 
   .)١(وتقییمها

 نظام للصحة العالمیة قبل خروج منظمة الصحة إنشاءأو  تأسیسوقد صادف 
عائقا امام أو العقبات التي كانت تقف حائال أو دید من الصعوبات العالمیة للنور الع

  :منهاتاسیس نظام من شانه تنظیم الصحة البحریة في بدایة االمر

تشریعات موحدة تنظم من خاللها امور أو انه لم یكن لدي معظم البلدان قوانین  :اوال
لصحیة الحكومیة االدارات اأو الصحة العامة عالوة علي ان العدید من الوكاالت 

  .العدل في ذلك الوقتأو تخضع الشراف وزارة الداخلیة أو كانت تتبع 

 باالضافة الي ان نظام القانون الدولي الذي كان سائدا في اوربا منذ اتفاقیة :ثانیا
التدخل في  عدموستفالیا في منتصف القرن السابع عشر كان قائما علي مبدأ 

 كان هناك تخوف من العواقب غیر لفردیة و القومیة اللدوللداخلیة الشئون ا
  )٢( ات الحكومیة الدولیةیالمقصودة وفقدان السیادة التي قد تأتي مع االتفاق

 باعتبارها علي منظمة الصحة العالمیة في االونة االخیرة ویرجع التركیز هذا      
  من حیث إجراء١٩الموجودة في الخطوط األمامیة لمعركة مكافحة فیروس كورونا 

 قلبأو  فجوهرها ،والمشاریع العلمیة، والعمل مع جمیع البلدان البحوث، والتنسیق،
 ذلك ان میثاق تأسیس المنظمة الدولیة قد اوكل .)٣(إیمانها هو حمایة شعوب العالم

الوكالة الدولیة القیام بالعمل علي بلوغ جمیع شعوب العالم اعلي مستوي أو للمنظمة 

                                                             
(1) Maj Agyemang(E.K).(Rtd) Decoding 2019 novel Outbreak: 
Conspiracies: Impact Blue Rose Publishers, 2020 P23 
(2) Brown(Th.M), Fee(E)&Cueto(M),The World Health Organization 
AHistory Cambridge University Press.2019.P11 
(3)Blau,(J) ,Blau(R) Climate Chaos and Its Origins in Slavery and 
Capitalism .  
Anthem Press, 2020. 2020 . P82 
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ابتغته الجماعة الدولیة من أو لوحید الذي ابتغاه العالم ممكن من الصحة وهو الهدف ا
   )١(تأسیسهاوراء انشاء المنظمة كما جاء بدستور 

ووسدت الیها ثم تابعت الجماعة الدولیة بعد ذلك والقت علي كاهل المنظمة 
  . العدید من الوظائف وذلك من اجل الي تحقیق الهدف الذي ابتغته الجماعة الدولیة 

العدید  فقرة عدد میثاق المنظمة ودستورها ٢٢ول یحتوي على ففي مقال مط
   : یمكن تصنیفها تحت وظیفتین رئیسیتینوالتي من وظائف هذه المظمة 

بما فــي ذلــك وضــع القواعــد المعــاییر ،االتجــاه والتنــسیق بــشأن العمــل الــصحي الــدولي -١
  و ، الدولیة في مجاالت الصحة المختلفة

 بما في ذلك البحث وكذلك تقدیم المشورة والمساعدة ،اءالتعاون الفني مع األعض - ٢
شطتها وتحقیق الهدف المبتغي من وراء نومن اجل القیام با )٢ (.عند الطلب

 تمویل تاسیسها وضمان استمراریتها فقد عملت الجماعة الدولیة علي ضمان
 من خالل العدید من الروافدوضمان االستمرایة في ذلك وكافة انشطتها المنظمة 

   .التي تمد شرایین المنظمة وتضخ فیها الحیویة 

اعتماد میزانیة منظمة الصحة   یتم من خاللوأنشطتهافتمویل المنظمة 
العالمیةعلى االشتراكات المقدرة أي المستحقات التي تدفعها الحكومات حسب ثروات 

ن  وذلك یمثل من وجهة نظرنا نوعا من العدالة والتضام)٣  (ها وعدد سكانهاانبلد
 فالدول والتعاون الدولي من اجل مكافحة االوبئة واالمراض التي تنتشر حول العالم

الغنیة وذات الكثرة العددیة یجب علیها المساهمة بقدر اكبر من المساعدات من اجل 
   .مساعدة الدول الفقیرة ذات االقلیة العددیة 

                                                             
 ( ١٩٤٨حیـز النفـاذ فـي الـسابع مـن ابریـل عـام اتفاقیة انشاء منظمـة الـصحة العالمیـة التـي دخلـت ) ١(

  )المادة  االولي
(2) Vignes(C.H), Burci(G.L),Health Organization Kluwer Law International 
B.V. 2004 . P17 
(3)Brown(Th.M), Fee(E)&Cueto(M),The World Health Organization 
AHistory Cambridge University Press.2019.P55 
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ظمة فمن علي العمل علي ضمان استقاللیة المنالدولیة كما عمدت الجماعة 
تم االتفاق فقد  ،ضمان عدم اعتماد المنظمة بشكل مفرط على دولة عضو واحدةاجل 

 وتقع الوكالة )١(على أال یدفع أي بلد أكثر من ثلث إجمالي اموال المیزانیة العادیة 
الدولیة في الوقت الراهن تحت ضغوط شدیدة وذلك عقب قرار االدارة االمریكیة قطع 

اطلقتها االدارة االمریكیة في اعقاب انتشار د من االنتقادات التي التمویل عنها بعد مزی
ثم بعد ذلك القرار االمریكي في الوالیات المتحدة االمریكیة " ١٩-كوفید"وتفشي 

  .باالنسحاب منها 
 

ا تاسیسهتم علي الرغم من ان منظمة الصحة العالمیة هي عبارة عن هیئة 
بشكل صریح بهدف التعامل مع االوبئة والجوائح العالمیة وعلي الرغم من سجلها 

من خالل دعمها وایضا هي المسؤولة عن القضاء علي الجدري فالطویل من النجاح 
 لم ا اال انه)٢(لقضاء علي العدید من االمراض والمساعدة التي كان لها اثر كبیر في ا

ة االولي التي تتعرض فیها منظمة الصحة العالمیة فهذه لیست المرتسلم من االنتقاد 
   .لهذه التحدیات

 عن خلوها من ٢٠١٥ لیبیریا في الخامس عشر من مارس إعالن أعقابففي 
االیبوال وانخفاض وتیرة الفیروس في غینیا وسیرالیون وقعت منظمة الصحة العالمیة 

منها تجاه كافة تحت قصف شدید من النیران بسبب عدم وجود ردود افعال سریعة 
فعلي الرغم من   )٣(كان لدیها الفرصة للسیطرة علي تفشي الوباء باعتبار انه االزمات 

   تم المصادقة ١٨٩٢انه خالل المؤتمر السابع للصحة العالمیة في البندقیة عام 

                                                             
(1)  Lee(K)The World Health Organization (WHO) Routledge, 2008. .P38 
(2) Applebaum(A) when the world stumbled covid -19 and the failure of the 
international system  Brands (H), Gavin (F.J), COVID-19 and World Order: 
The Future of Conflict, Competition, and Cooperation JHU Press, 2020  P226 
(3)Brown(Th.M), Fee(E)&Cueto(M),TheWorldHealthOrganizationAHistor
y Cambridge University Press.2019.P322 
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  :نهما ان تحظیا بمزید من الدعم في المستقبلأعلي فكرتین من ش

االوبئة مثل ابالغ الحكومات االخري بتفشي بكومة  كل حضرورة قیام :األوليالفكرة 
  .الكولیرا داخل حدودها 

 قوة على فكرة تم اقتراحها في البدایة في مؤتمر فیینا األكثر التأكیدوهي  :الفكرة الثانیة
غرفة تبادل أو إلى مكتب ملحة حاجة ثمة ضرورة و بأن هناك ١٨٧٤لعام 

اال  ) ١(األوبئةتفشي أو انتشار  بشأن معلومات دولیة لإلبالغ وتبادل المعلومات
ابرزهما للوجود ان اكثر التحدیات التي تجابه المنظمة في الوقت الراهن تحدیین 

  :١٩-تفشي وانتشار فیروس كوفید

 نظرا لما تلعبه ١٩تطویر لقاح ضد كوفید ضرورة ایجاد وواألكثر أهمیة هو  :التحدي األول
 فهي أفضل نهج عالجي في ،في احتواء األوبئةاللقاحات  من دور كبیر واكثر أهمیة 

 .  بعد١٩ لم یتم توفیر لقاح لفیروس كوفید ،الوقایة من العدوى ولألسف

   )٢ (.التحذیر من الجائحةضرورة العمل علي  هو :التحدي الثاني

 التي واجهها المجتمع الدولي مع تفشي وانتشار جائحة األزمة إدارةفخالل 
ة العالمیة تحت القصف والنیران من قبل االدارة االمریكیة كورونا وقعت منظمة الصح

  : لها االتهامات علي الوجه التاليتكالالتي السابقة 

                                                                                                                                                             
 والـذي اسـفر عـن وفـاة اكثـر ٢٠١٦-٢٠١٣  فعقب انتشار وباء االیبـوال فـي غـرب افریقیـا بـین عـامي-

من احد عشر ألفا وثالثمائة شخص تم توجیه العدید من االتهامات منها سـوء تقـدیر حجـم المـرض فقـد  
مــن جــاء اعــالن منظمــة الــصحة العالمیــة لحالــة الطــوارئ الــصحیة الدولیــة متــاخر بعــد خمــسة اشــهر 

  ) .اطباء بال حدود(ظهور الفیروس في غینیا والذي انتقدته العدید من المنظمات الحكومیة منها 
   ٢٠٢٠ مایو ٢٠ االربعاء –راجع في ذلك مقال بموقع جریدة الشروق المصریة 

news/com.shorouknews.www://https   
(1)Brown (Th.M), Fee(E) & Cueto (M), The World Health Organization 
AHistory Cambridge University Press.2019.P13 
(2) Koley (T.K). Dhole (M) The COVID-19 Pandemic: The Deadly 
Coronavirus Outbreak, Taylor & Francis, 2020   P74. 



  

    - ١٠ -

بسوء "واتهمها لمنظمة لتهام  االأصابعبتوجیه السابق قام الرئیس االمریكي فقد  - ١
 اإلدارة ه زعمتمن خالل ما  )١( "١٩-االدارة والتغطیة لتفشي فیروس كوفید

بشكل " متمركزة حول الصین"أن وكالة الصحة العالمیة كانت من السابقة یكیة األمر
ً واتهمتها أیضا بالتغطیة على انتشار ،غیر مالئم خالل جائحة فیروس كورونا

وذلك نظرا الن منظمة  )٢(.الفیروس خالل األیام األولى التي أدت إلى الوباء
روایة الصینیة التي سعت في الصحة العالمیة قد التزمت بشكل وثیق للغایة بال

 طبیعة وانتشار الفیروس عالوة علي تجاهلها لالدلة الواردة من األمر إلخفاءبدایة 
تایوان بانتقال الفیروس من شخص الخروالتي لم تجد من المنظمة اذانا صاغیة 

  )               ٣(ولم تاخذها المنظمة علي محمل جدي 

بواجبها األساسي المتمثل في الحفاظ على " میةمنظمة الصحة العال"لم تقم  كما - ٢
كما انتقد ترامب الصین   وبالتالي یجب أن تخضع للمساءلة،صحة الناس في العالم

بشأن فیروس " حملة التضلیل الصینیة"ًقائال إن منظمة الصحة العالمیة تدعم 
     )٤( .كورونا الذي أدى إلى تفشي المرض العالمي

م اتهام المنظمة به الكذب من خالل تعزیز اكاذیب كذلك كان من اهم ما ت - ٣
ل الفیروس من انسان السلطات الصینیة من عدم وجود ادلة واضحة علي انتقا

 مات  ثم بعد ذلككذبت الصیناالمر ي بدایة ففهناك حقیقة رئیسیة فالنسان اخر 
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(2)  josh (J)  Current Affairs May 2020  eBookby. Jagran Prakashan Ltd., 
2020 P67 
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 ومراكز مكافحة األمراض والوقایةهي أخطأت  وبالتالي تكون المنظمة قد الناس 
   .)١(.منها

ة رغم ی المنظمة الغریب علي ان اقنعة االوجه لم تكن ضرورإصرارفعالوة علي  - ٤
تراخي االدلة المتزایدة التي اظهرت بشكل قاطع بانتقال الفیروس بشكل فعال 

" جائحة" مارس العالن الفیروس ١١االنتظار حتي وقرار الاتخاذ المنظمة  في 
قد كانت الحكومات تعتمد في اولي خطوطها ف  ) ٢(رغم انتشار المرض بالفعل 

في اعقاب اعالن الوكالة الدولیة ) كورونا(الدفاعیة في التصدي النتشار الفیروس 
–بحرا (رازیة من اهمها اغالق الموانئتتفشي الجائحة العالمیة علي عدة تدابیر اح

   .)٣(والقیام بفحص واختبار االشخاص المصابین)  ارضا- جوا

جعل الكثیر خالل جائحة كورونا  منظمة الصحة العالمیة كسلوومن ثم فان 
  :من االسئلة تطفو الي السطح فقد تم التساؤل عن

 والرفاهیــة االقتــصادیة األمریكیــةاألمــة   أفــضل طریقــة لعــالج الفیــروس دون تــدمیر:ً أوال
  . والعقلیة والبدنیة لعشرات المالیین من األمریكیین في هذه العملیة

 الثاني كان  هو القلق الحقیقي بشأن عالقة منظمة الصحة العالمیة التي التساؤل:وثانیا
 وكیف یمكن أن تؤثر هذه ،تبدو فاسدة مع جمهوریة الصین الشعبیة وقیادتها

ً استنادا إلى ،على سبیل المثال فًالعالقة الفاسدة سلبا على الشعب األمریكي؟
 العالمیة من خطر  تقلل منظمة الصحة،أكاذیب الصین الواضحة إلى حد ما

فیروس كورونا من خالل اإلشارة إلى أن خطر انتقال العدوى من إنسان إلى 
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ومن ثم تعتبر منظمة الصحة العالمیة قد فشلت جهودها  )١ (.ًآخر كان منخفضا
في معالجة بعض االمور الهامة خالل االیام النتشار الجائحة من خالل فشلها 

  )٢(في ادارة االزمة 

 إلعادة التفكیر في بروتوكوالت منظمة الصحة العالمیة لى الدعوةاألمر الذى إ
 لم یكن من الجید بما یكفي بالنسبة لمنظمة فلإلبالغ عن األمراض وتحدید التأثیرات

 حیث تحول من ،١٩الصحة العالمیة أن تشیر إلى مراحل الفیروس في انتشار كوفید 
 العالم إلى فهم ااج مواطنویحتكما  حالة طوارئ صحیة عالمیة إلى إعالن جائحة

هذه  فالتأثیرات الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة وغیرها المحتملة عبر القطاعات
    .)٣(تجهیز الخطط المستقبلیةاالستعداد ولمعلومات ذات اهمیة تتعلق با

التي اعقبت تفشي رونا العدید من التداعیات والتبعات وفقد كان لفیروس ك
 تداعیات تفشي الفیروس قد اصابت االقتصاد العالمي بصفة أن ورغموانتشار الفیروس 

بخسائر غیر مسبوقة في جل هذه التبعات قد اصاب االقتصاد االمریكي عامة اال ان 
  .االموال واالرواح 

 

داعیات والتبعات اال ان كان النتشار وتفشي فیروس كورونا العدید من الت         
أو اشدها وقعا كان علي الجانب االمریكي وخاصة الجانب االقتصادي سواء امواال 

ارواحا والتي تبعها تترا االنسحاب االمریكي من منظمة الصحة العالمیة في اعقاب 
  . قطع الرافد والتمویل عن الوكالة الدولیة
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 بل إنها ، الصحة العامةفاألوبئة، بشكل عام، لیست مجرد سلسلة من مخاوف
تؤدي إلى أزمات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة كارثیة في البلدان المصابة وبصرف 

 ١٩النظر عن ظهور أكبر تهدید للصحة العامة العالمیة في القرن الحالي، فإن كوفید 
ًیعتبر عامال مؤثرا على عدم التناسب ونقص التقدم االجتماعي ً)١(.      

ًمن حین آلخر في العالم لیس امرا غریبا من المنظور التاریخي فحدوث األوبئة    
 ظل معظم هذه ، كان على البشر أن یتعاملوا معها، لكن لحسن الحظ،فمنذ زمن بعید

  :االوبئة محلیة الموقع   بسبب عدد من العوامل منها

ًفقــد لعــب عــدد ســكان العــالم دورا مهمــا فــي انتــشار األوبئــة ففــي وقــت ســابق : ً أوال كــان ً
ًعدد السكان أصغر نسبیا وكان توزیعهم متناثرا ً .  

كما كان التفاعل بین المجموعات المختلفة من األشخاص من مختلف البلدان :  ًثانیا
ًوالمناطق محدودا ألن البنیة التحتیة للنقل لم تكن متطورة جیدا حتى وقت قریب  ً

    )٢(وكان ذلك بمثابة الدور الرئیسي الذي منع االنتشار

ال انه وفي اعقاب انتشار فیروس كورنا اثیرت العدید من التساؤالت كان من إ
ابرزها ماهیة تاثیرات فیروس كورنا علي النظام الدولي؟ وكانت االجابة انه في هذه 

التي أو النه ال احد یعرف مقدار وكم االضرار التي ستقع ،المرحلة ال احد یعرف 
 باالضافة للتساؤل عن كیفیة )٣(نتشرا فیه  في الوقت الذي سیظل مالفیروسسیحدثها 
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(2) Allam(Z) Surveying the Covid-19 Pandemic and Its Implications: Urban 
Health, Data Technology and Political Economy .Elsevier, 2020 . P130 
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؟ ولماذا یؤثر علي بعض المجموعات الدیموغرافیة اكثر )١٩- كوفید(انتشار الفیروس
  )١(من غیرها ؟ وماهیة افضل طریق الحتوائه وتتبعه؟ 

وباء بشكل منتظم غیر واضح حتى من قبل الخبراء والجائحة بین الفالتمییز 
أقل أو  مصطلح مائع ویتغیر حیث تصبح األمراض أكثر  كلتعریفهذا ألن . الطبیین

ًانتشارا بمرور الوقت
 وباء ١٩ اعلنت الصحة العالمیة كوفید ٢٠٢٠ففي ینایر  )٢(

   ) ٣ (. جائحة ٢٠٢٠ مارس ١١عالمي وفي 

 انتشر في جمیع أنحاء ١٩ وقد تم اطالق  اسم جائحة ألن فیروس كوفید 
 كان تم تعریف الوباء من خالل العدید من ٕواذا )٤( السیطرةنطاقالعالم وكان خارج 

ًتشمل هذه المیزات امتدادا . النصوص الطبیة  لكن هناك بعض السمات الرئیسیة للوباء
ًجغرافیا واسعا  والحد ، واالنفجار، والمعدالت، والهجوم الشدید الخطورة، وحركة المرض،ً

     )٥( والعدوى،األدنى من مناعة السكان

 في ظهور تحدیات عالمیة حاسمة تحتاج إلى ١٩ كوفید وقد تسببت جائحة
حلها في أسرع وقت ممكن فعلى الرغم من التحذیرات العدیدة من أن العالم لم یكن 

 ولم تكن البنیة التحتیة للصحة العامة في مكانها ،ًمستعدا لمواجهة جائحة مدمرة
 ١٩حة كوفید الصحیح للتعامل مع الجائحة لذلك خلقت األزمة التي أحدثتها جائ
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ًتحدیات خطیرة إذا لم یتم التعامل معها مبكرا فسوف تؤدي إلى المزید من الموت 
جائحة قد یواجهه العالم في اي ًوالدمار لیس فقط في الجائحة الحالیة ولكن أیضا في 

   )١(المستقبل

ال أو ً إال أن اللقاح الفعال قد یكون بعیدا ،علي الرغم من التقدم الذي تم احرازهو
ومع ذلك،  )٢(االیمان بالعلوم والقادة والمجتمعات لقد هز الوباء  فیأتي على اإلطالق

وحدها في االهتمام بالتحذیرات الرهیبة، بل لم یصبها الفشل حكومة الوالیات المتحدة فال
 وصانعي ، وخبراء الصحة،والصناعیین،قادة العالمأصاب  فشل جماعي هناك

  )٣(. واالقتصادیین،السیاسات

تداعیات انتشار فیروس كورونا قیام الرئیس تبعات ود كان من اكبر فق
عن قراره بوقف تمویل منظمة الصحة العالمیة التابعة باالعالن ًمؤخرا االمریكي ترامب 

في البیت األبیض السابق  القاه الرئیس االمریكيففي خطاب   )٤( المتحدةاالمم لوكالة 
ف تمویل منظمة الصحة العالمیة أثناء إجراء بوق" أصدرترامب تعلیمات ، أبریل١٤في 

مراجعة لتقییم دور منظمة الصحة العالمیة في سوء إدارة وتغطیة انتشار فیروس كورونا 
زاعما  منظمة الصحة العالمیة بما ال یقل عن القتل، باتهام  قام الرئیس االمریكي كما" 

    .)٥(الكثیر من الوفیات نتجت عن أخطائهمبان 

 من اإلبالغ عن أول حالة إصابة بفیروس كورونا في ووهان على الرغمو
 استمرت السلطات الصینیة في ،٢٠٢٠ حتى ینایر ٢٠١٩الصین في أوائل دیسمبر 
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عززت منظمة الصحة العالمیة أكاذیب   كما التقلیل من احتمالیة انتشار المرض
سلطات الصینیة لم التحقیق األولي الذي أجرته ال"قائلة بان  ینایر ١٤الصین قائلة في 

یعثر على دلیل واضح على انتقال فیروس كورونا الجدید من شخص إلى آخر في 
  )١( كان هذا بعد خمسة إلى ستة أسابیع من تأكید العكس في ووهانوقد"ووهان بالصین

ًكان الرئیس ترامب غاضبا جدا من تدلیل الصین في منظمة الصحة العالمیة لدرجة ف ً
ویعتبر القرار االمریكي باالنسحاب  )٢( المتحدة من المنظمة الدولیةأنه انسحب الوالیات 

من الوكالة الدولیة المعنیة بالصحة العالمیة من اكبر تبعات تفشي وانتشار الفیروس 
  :حول العالم وهذا القرار یكمن خلفه العدید من االسباب

  :اسباب القرار االمریكي باالنسحاب من منظمة الصحة العالمیة:رابعا

 حیث تم إخطار ٢٠١٩ من دیسمبر ٣١ تعود الي األحداث بدایة ترجع
المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمیة في الصین بحاالت االلتهاب الرئوي مجهولة 

وخالل الثالثة ایام التالیة تم تحدید ما ) الصین(السبب والتي تم اكتشافها في ووهان
 حالة ١١٣٣١٩ تشخیص حوالي  تم٢٠٢٠ مارس ١١ حالة اال انه وفي ٤٤مجموعه 

 حالة ١١٣٠ دولة مما أدى إلى ١١٣وقد انتشر الفیروس إلى أكثر من  حول العالم 
   )  ٣( وفاة مؤكدة

رتفاع نتیجة ال كبیرا الوالیات المتحدة االمریكیة كان ورغم ان معدل الوفیات في
 انه  إال)٤(ریكیونتكالیف الرعایة الصحیة والظروف الفقیرة التي یعیش فیها الفقراء األم

                                                             
(1) Strang (S.E) God, Trump, and Covid-19: How the Pandemic Is Affecting 
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 الرئیس ترامب باغالق حدود الوالیات المتحدة االمریكیة في  یوم ومن حسن الحظ قیام
 ٢ً اعتبارا من ، ینایر معلنا عن العدید من قیود السفر على القادمین من الصین٣١

 مارس حیث انتشر الفیروس بسرعة وقام ١٦فبرایر وعلي القادمین من اوربا اعتبارا من 
   )١( . مارس١٣ك باعالن حالة الطوارئ المحلیة في بعد ذل

 كان لدي الوالیات ٢٠٢٠ عام مارسوعلي الرغم من انه وخالل منتصف 
 حالة وقیام الرئیس ترامب باعالن حالة الطوارئ المحلیة ١٠٠٠االمریكیة حوالي 

ن  تم تسجیل اكثر م٢٠٢٠البطاء وتیرة انتقال الفیروس اال انه وفي العاشر من مایو 
    ) ٢(  الف حالة وفاة في الوالیات المتحدة االمریكیة٨٦ ملیون اصابة واكثر من ١.٤

ً هائال في الوالیات المتحدة وعبر ١٩فقد كان التأثیر االقتصادي لوباء كوفید 
 ملیون ٩.٢ حوالي انفقدتم االبالغ عن  ٢٠٢٠أنحاء العالم فبحلول أواخر مایو 

اضطرالكثیر منهم أو یوفره صاحب العمل لوظائفهم لتأمین الصحي الذي كان لأمریكي 
فاقتصاد الرئیس االمریكي ترامب بدأ یتساقط والشركات تم  )٣(لتحمل خفض األجور

اغالقها خاصة االعمال التي تتعامل مع الجمهور كالمطاعم ومصففي الشعرحتي 
صت الرئیس مبادئ توجیهیة أو  مارس عندما أصدر١٦الكنائس اغلقت ابوابها وبعد 

   .)٤(بعدم تجاوز التجمعات لعدد  عشرة أشخاص

قد كانت هذه الفوضي غیر مسبوقة ورغم ان الدول كانت في الماضي تتعامل و
مع االوبئة والجوائج من خالل قرارات منع السفر والحدود بعنایة شدیدة اال ان اغالق 

                                                             
(1) Strang(S.E) God, Trump, and Covid-19: How the Pandemic Is Affecting 
Christians, the World, and America's 2020 Election , Charisma Media,2020 
Pxi 
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Learning,2020 P7 
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Perspective. Jones & Bartlett Learning.2020  P434   
(4) Strang (S.E) God, Trump, and Covid-19: How the Pandemic Is Affecting 
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معدات الحدود في الوقت الراهن وبدون خطط محكمة من شانه االبطاء من تحرك ال
  )١( األرض علي األمراضلیات مكافحة آالمتعلقة باالدوات الصحیة و

لذلك ً ال تأتي دائما في أوقات مناسبة ١٩الصدمات التي نكتشفها مع كوفید  والن 
   )٢( یتضخم تأثیرها،٢٠٢٠ تتقاطع مع أزمات أخرى كما حدث في عام فعندما

مریكي من منظمة الصحة وقد تم ارجاع اسباب اتخاذ القرار االنسحاب االهذا 
  :العالمیة الي العدید من االسباب والدوافع التي تكمن خلف هذا القرار منها

بتعیین جون بولتون مستشاره السابق قیام الرئیس االمریكي ارجاعه الي تم ما  -١
لالمن القومي وهو المعروف بعدائه لالتفاقیات التي یعتقد ان من شانها التعدي 

 )٣(المتحدة االمریكیة علي سیادة الوالیات 
كرت في تغریدة لها في ان منظمة الصحة العالمیة قد ذالقائه علي تم ومنها ما  -٢

 نفت فیها وجود دلیل واضح علي انتقال الفیروس ٢٠٢٠من ینایر الرابع عشر
 وذكرت ان الفیروس ٢٠٢٠ ینایر ٢٣من البشر للبشر اال انها عادت في 

 وهو ما افضي الي زیادة انتشار وتفشي )٤(یتفشي من البشر للبشرأو ینتشر 
الوباء والتاخر في اتخاذ التدابیر واالجراءات الضروریة للتصدي للفیروس واتخاذ 

 .تدابیر احترازیة للوقایة منه 

ًإدانة عالمیة بدءا من الوكالة األم لمنظمة الصحة االمریكي  لقي القرار كما و
ً التي انتقدت أیضا قرار الوالیات المتحدة ،وبياألمم المتحدة وحتى االتحاد األور العالمیة

                                                             
(1) Applebaum(A) when the world stumbled covid -19 and the failure of the 
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Brands (H), Gavin (F.J), COVID-19 and World Order: The Future of 
Conflict, Competition, and Cooperation JHU Press, 2020  P41 
(3) Kupchan(CH.A)  solationism: A History of America's Efforts to Shield 
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الصحة رار االمریكي باالنسحاب من منظمة القایضا قد تعرض  دفق وسط تفشي الوباء
  :فمن الناحیة الداخلیةالدولیة أو العالمیة للعدید من االنتقادات سواء المحلیة 

اة فقد وصف الكثیرون القرار بانه سیاسة سیئة ولیس من شانه حمایة حی - ١
حملیة مصالحهم النه ووسط تزاید حاالت االصابة بفیروس كورونا أو االمریكیین 

في الوالیات المتحدة فان من شان االنسحاب من المنظمة الرائدة في العالم والتي 
  )١(تقوم بتسیق الجهود العالمیة فان القرار یعتبر فوضویا 

 بالتعامل مع جائحة سابقة الاألمریكیة اإلدارةأو   السابققیام الرئیس االمریكي - ٢
عالوة .  دون أي محاولة لتوفیر قیادة عالمیة لألزمة،"ًأمریكا أوال" بعقلیة ١٩كوفید 

 بمهاجمة  السابق قیام الرئیس االمریكي، ووسط هذا الوباء المرعب،على ذلك
ووقف التمویل األمریكي للمؤسسة المتعددة األطراف الوحیدة القادرة على تنسیق 

 .)٢(المیةالجهود الع
كما تم انتقاد قرار الرئیس ترامب باعتباره محاولة لصرف االنتباه عن االستجابة  - ٣

 . )٣(الفیدرالیة الضعیفة مع انتشار الوباء في الوالیات المتحدة
نه ان یؤدي  إلى حرمان المؤسسة من شأالسابق  ان قرار الرئیس االمریكي  - ٤

 الرئیسیة دون أي اعتبار لآلثار ً عاما من مصدر میزانیتها٧٠البالغة من العمر 
 أن هذا كان لمجرد ،واألسوأ من ذلك كله العالمیة المترتبة على مثل هذا القرار

 .)٥(فقد كانت اإلخفاقات الوطنیة تتصاعد )٤( .مكاسب سیاسیة داخلیة
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ارتباط بین المصلحة الذاتیة المالیة لترامب بالسیاسات   وجودإلياحدهم أشار كما  - ٥
 لدیه مصلحة ،ا وضرب مثاال علي ذلك فذكر بانه على سبیل المثالالتي یروج له

 ١٩ الدواء الذي یروج له كعالج لفیروس كوفید -مالیة في هیدروكسي كلوروكین 
تنسب له اي نجاح في أو والذي ال توجه له منظمة الصحة العالمیة أي دعم 

 )١(١٩عالج كوفید 
ي شكل من أشكال التنسیق الدولي  لم یتم بذل أي جهد لتوفیر أ،وفي الوقت نفسه - ٦

 )٢(لمواجهة االنكماش االقتصادي العالمي الدراماتیكي الناتج عن فیروس كورونا
تم التفكیر بشكل أو فقد كان من الممكن تجنب كل هذا لو كان هناك تشاور 

تدخلت المنظمات الدارة العملیة فقد كان من الممكن ان تتم عملیات أو مشترك 
ثر سالسة وربما كانت االستجابة اكثر اثمارا واعادة التفكیر في االغالق بشكل اك

 )٣(الداخلیة أو وضع مكابح علي رحالت السفر الدولیة 
 سلسلة من االخطاء المفاجئة فقد األمریكیة السابقة فقد ارتكبت االدارة ومن ثم - ٧

ة اصبح انتقاد منظمة الصحة العالمیة جزءا من سیاسة الوالیات المتحدة االمریكی
  )٤(التي جعلت االدارة الرابحة للوكالة الدولیة كبش فداء الخفاقتها 

العالمیة فقد لقي القرار ادانة واسعة فقد تم انتقاد القرار أو ومن الناحیة الدولیة 
  :من عدة نواحي
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 انه سیكون من شان االنسحاب من منظمة الصحة العالمیة تاثیرات :الناحیة االولي
الدول االعضاء في المنظمة واالقل نموا أو یات المتحدة كبیرة سواء علي الوال

اقتصادیا فمن شان االنسحاب من المنظمة ستكون الوالیات المتحدة مستثناة 
من المبادرات التعاونیة العابرة للحدود مثل نظام منظمة الصحة العالمیة 

  )١(لمراقبة االنفلونزا واالستجابة لها 

 التوقیت اذي هالمریكي من منظمة الصحة العالمیة فان االنسحاب ا :الناحیة الثانیة
  بأن قرار الرئیس ترامب بقطع التمویل عن منظمة الصحة للقولاحدهم حدا ب

متسائال عما اذا كان ،العالمیة وسط جائحة عالمي یشكل جریمة ضد اإلنسانیة
أو  ثم اردف متابعا بان الهدف ،هذا ادعاء مبالغ فیه؟ ومجیبا بالنفي بال

ض من وجود ان منظمة الصحة العالمیة هو لحمایة صحة ورفاهیة الغر
شعوب العالم وان الجریمة ضد اإلنسانیة هي هجوم عن علم وغیر إنساني 

  )٢(ضد الناس

ضعف هیكلي أوسع في النظم تواجه  ١٩إدارة جائحة كوفید  إن :الناحیة الثالثة
لى رأس جدول  ع١٩ فإن وضع كوفید ،ومن ثم،الصحیة ونظام الحكم العالمي

وجود قرارات سیاسیة أحادیة الجانب للقیادة الي  أدى ، السیاسة الخارجیةأعمال
العالمیة مثل التقدم بطلب للحصول على الترخیص اإلجباري وفرض قیود 
تصدیر على المنتجات الصحیة من قبل عدد قلیل من البلدان إلى حدوث 

  )٣ (.خرق في النظام متعدد اآلفاق
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المسئولیة المشتركة  أساسیقوم كل من التضامن الدولى والتعاون الدولى على "
 والجماعات والدول فى المسئولیات األفراد هو اشتراك األعموالتضامن بالمعنى 

ة بین التضامن والعالق. وفكرة التعاون اإلخاءوالمصلحة مجتمعین فى ذلك على مبدأ 
الدولى والتعاون الدولى عالقة متكاملة یكون فیها التعاون الدولى بمثابة الواسطة 

    )١(" الجماعیة ویتم بها اتحاد المصالحاألهداف التى تتحقق بها األساسیة

 اإلنسانن خالل هذه الكلمات عبر الخبیر المستقل فى تقریره المعنى بحقوق فم
 عام أغسطس فى الخامس عشر من اإلنسان حقوق والذى تم تقدیمه الى مجلس

 وأهمیةوبما ال یدع مجاال للشك عن معنى  -من وجهة نظرناأو  رأینافي  - ٢٠٠٨
ق  حقوالحق في الصحة من اهم یعتبر والتضامن والتعاون الدولى فى كافة المجاالت 

 "ما جاء بعجز ونهایة التعریف من ان الغایة هىاالنسان ویتضح ذلك من خالل 
 التوحد ومن مصلحة المجتمع الدولى" اتحاد المصالح ٕواتمام الجماعیة األهدافتحقیق 

 إیجاد من خالل العمل علي ١٩-والتضامن والتعاون من اجل مكافحة فیروس كوفید
وذلك والوقایة منه  وتهدیداته أخطارهفعال للعالج من اضراره بل والعمل علي درأ لقاح 

سقیما فهو لم یستثني أو فقیرا صحیحا أو كبیرا غنیا و أالن الفیروس لم یترك صغیرا 
  . زیارة القبور إلي بالكثیر وأودي وقد فتك فیه إالاحد 

 ة الفیروسمن اجل مكافحالدولي ن ام التعاون الدولي والتضأصبحومن ثم فقد 
والسیطرة علیه لیس واجبا علي الدول  وسائل وسبل عالجه والوقایة منه إیجادمن خالل 

 دوال ومنظمات فرادي بأفراده التزاما علي المجتمع الدولي أصبحبة فقط بل المصا
وجماعات یتحمل من ینكص عنه تبعة المسؤلیة الدولیة باعتبار ان النكوص عن 

   .الجائحة العالمیة أو  األزمةااللتزام بالتعاون والتضامن عمال غیر مشروع في ظل 

                                                             
 تقریـــر الخبیـــر المـــستقل المعنـــى بحقـــوق اإلنـــسان والتـــضامن الـــدولى وثـــائق الجمعیـــة العامـــة لألمـــم )١(
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 العامة لالمم المتحدة في الثاني  الذي اتخذته الجمعیةالقرارعلي الرغم من و
 بالتضامن العالمي والدولي الهادف لمكافحة فیروس كورونا لعام ٢٠٢٠من ابریل 

 صرح المتحدث ٢٠٢٠ اال انه في السادس من یولیو عام )١()١٩ -كوفید (٢٠١٩
 السكرتیر أخطرت األمریكیةباسم السكرنیر العام لالمم المتحدة بان الوالیات المتحدة 

 بصفته الودیع طبقا لدستور عمل منظمة الصحة العالمیة لعام  م لالمم المتحدةالعا
  )٢( ٢٠٢١ یویو عام ٦  انسحابها من منظمة الصحة العالمیة اعتبارا من ١٩٤٦

ًكانت مشكلة التمویل مرتبطة أیضا بحوكمة الصحة العالمیة والقیادة و وقد 
قیادة المجزأة في مجال الصحة ساهم ضعف الموارد المالیة وعدم استقرارها في ال

فبدایة تعتبر الوالیات المتحدة االمریكیة من اول الدول التي ساهمت في  )٣(العالمیة
تاسیس وانشاء منظمة الصحة العالمیة كما تعتبر من اكبر المساهمین في تمویل 

 ملیون دوالر ٤٥٠المنظمة حیث تبلغ مساهمتها في میزانیة المنظمة ما یزید عن  
ي سنویا في الوقت الذي تبلغ فیه مساهمة الصین في میزانیة المنظمة حوالي امریك

    )٤(عشر مساهمة الوالیات المتحدة االمریكیة 

قد اثبتت المناقشات حول میزانیة منظمة الصحة العالمیة أنها ساحة خالفیة و
 مارست وفود الوالیات المتحدة إلى جمعیة منظمة ،أخرى فمنذ منتصف الثمانینیات

ًالصحة العالمیة ضغوطا على منظمة الصحة العالمیة لتكون أكثر فاعلیة وتسیطر 
 رفضت الوالیات المتحدة دفع مستحقاتها المقدرة إلى ١٩٨٥على میزانیتها ففي عام 
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(2)   josh (J)  Current Affairs August 2020 eBook:. Jagran Prakashan Ltd., 
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" األدویة األساسیة"منظمة الصحة العالمیة على أساس أن النسخة المعدلة من قائمة 
  )١ (.الوالیات المتحدةتتعارض مع مصالح شركات األدویة في 

  :جانبان هماباالنسحاب من منظمة الصحة العالمیة فقد كان للقرار االمریكي 

من حسن الحظ قیام المجتمع الدولي ابرز للوجود انه  انه :الجانب االیجابي
 العدید من المنظمات الدولیة بهدف وتأسیسعلي مدار المائة عام الماضیة بانشاء 

ومنها المؤسسات المالیة متعددة االطراف التي لعبت دورا مهما في ادارة التعاون الدولي 
توفیر التمویل للبلدان الفقیرة ومنها منظمة الصحة العالمیة والتي قامت بتعزیز قدرة 

 یتعاون العلماء في جمیع ،البلدان الفقیرة في مجال الرعایة الصحیة وفي ذات الوقت
ٕ وایجاد ، وتطویر اختبارات أفضل،سرعةأنحاء العالم في محاولة اكتشاف اللقاح ب

   .عالجات فعالة ضد األمراض

من هو االنسحاب اما عن الجانب السلبي للقرار االمریكي : الجانب السلبي
بهدف ضمان وصول الوالیات أو واتخاذه سیاسات من اجل منظمة الصحة العالمیة 

 أهمیة األكثر ناألماك إليالمتحدة اوال الي اي لقاح بدال من ان یذهب اللقاح 
 واألحادیة في التعامل والتفكیر األحادیة وهذا یؤدي في نظرنا الي النظرة  )٢(واحتیاجا

  .في االهتمام ومن شان ذلك ان یؤدي الي سیاسات منفردة تضر وال تنفع 

قام الرئیس  السابقة األمریكیة اإلدارة وخالل فترة األخیرة اآلونةففي خالل 
دعم من العدید من من خالل  األمریكیةلوالیات المتحدة سار ااالمریكي بتغییر م

 ،األمریكیین الذین اعتبروا أنفسهم الطرف الخاسر من العولمة واألمم المتحدة اللیبرالیة
ًإسقاط النظام الذي أقیم خالل الفترة األمریكیة بدال من إنقاذه وكان مرافقته لنهج ب وقام

فكان  )٣(قبل بیرل هاربور االمریكیة باإلستراتیجیة ًكثیرا  في فن الحكم یذكر"اوالأمریكا "
                                                             

(1)Brown(Th.M), Fee(E)&Cueto(M),The World Health Organization 
AHistory Cambridge University Press.2019.P240 
(2) Halonen (H),Liukkunen(U) International Labour Organization and 
Global Social Governance Springer Nature, 2021  P144 
(3) Kupchan(CH.A) Isolationism: A History of America's Efforts to Shield 
Itself from the World Oxford University Press 2020 ,  P301 
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هناك اعتقاد لدي ترامب بان السیادة الوطنیة ولیس التعاون الدولي هي اساس العالقات 
الدولیة وهذا هو سبب تفضیله لالجتماعات والمفاوضات الثنائیة والتي من خاللها كان 

  )١( األمریكیةیمارس القوة والضغوط 

أسئلة عمیقة " ًأمریكا أوال" وعودة ترامب إلى ،األممیة اللیبرالیةفقد أثار انهیار 
 تستلزم المهمة المقبلة دمج التقالید دحول نوع فن الحكم الذي سیأتي بعد ذلك فق

 كبرى تتمتع بالدعم المحلي وتعزز أمن إستراتیجیةاالنعزالیة والعالمیة ألمریكا لصیاغة 
یة هي شكل من أشكال الهویة الجماعیة ذات لقوماوذلك الن   .)٢(البالد وازدهارها

    .)٣(الجوانب الثقافیة والسیاسیة

إلى تقلیم أشرعتها والتراجع الماسة الوالیات المتحدة لي حاجة إشار احدهم أوقد 
 الوالیات المتحدة إن إلي أشار انه إالعن االمتداد من خالل إستراتیجیة التقشف الحكیم 

  .)٤(لتراجع السریعال تستطیع تحمل التغلب على ا

ًكان مصطلحا مرتبطا بظهور عملیات اندماج الشركات " العولمة"ورغم ان  ً
متعددة الجنسیات التي حولت الشركات الوطنیة إلى العبین عالمیین بدون قاعدة 

، فإن القومیة األمریكیة هنا خرأبأو  ومن ثم وبشكل .)٥(هویة وطنیة واحدةأو مركزیة 
  .)٦(لتبقى

                                                             
(1) Hardy(A.T) China Versus The Us: Who Will Prevail? World Scientific, 
2020 P86 
(2) Kupchan (CH.A) Isolationism: A History of America's Efforts to Shield 
Itself from the World Oxford University Press, 2020,  P301 
(3) Renchon (S.A), The Trump Doctrine and the Emerging International 
System Springer Nature,2020,  P356 
(4) Kupchan (CH.A) Isolationism: A History of America's Efforts to Shield 
Itself from the World Oxford University Press, 2020,  P352 
(5) Wilkes (M.P) Things Fall Apart?: The Mission of God and the Third 
Decade Wipf and Stock Publishers, 2020,  P45 
(6) Renchon (S.A), The Trump Doctrine and the Emerging International 
System Springer Nature, 2020,  P376 
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 باالنسحاب من منظمة الصحة لم یكن االول من نوعه في مریكياالفالقرار 
فمنذ مجئیه للسلطة وهو ینسحب من اتفاقیة  الرئیس االمریكي دونالد ترامب إدارةظل 

واالتفاق النووي اإلیراني ،تلو األخرى فقد انسحب من اتفاقیة باریس بشأن تغیر المناخ
 حقوق ومجلس ، تجارة األسلحة ومعاهدة،ومعاهدة القوات النوویة متوسطة المدى

 ٢٠٢٠ وعلى قدم وساق وفي ربیع ١٩ومع جائحة كوفید  اإلنسان التابع لألمم المتحدة،
فالعدید من   )١(أعلن نیته انسحاب الوالیات المتحدة من منظمة الصحة العالمیة

 لكن ، فهي بحاجة إلى نهج عالمي،القضایا المعاصرة ال یمكن للدول المنفردة معالجتها
  )٢ (الوسائل واآللیات المطلوبة غیر موجودة

هي سیاسة الحل الوسط بین االنعزالیة واالمتداد الخارجي  ومن ثم فان 
 االنعزالیة الوالیات المتحدة بشكل جید خالل صعودها الطویل بعد  فقد خدمت األفضل

 ،میةجرب األمریكیون كل من الواقعیة والمثالیة من األمكما  ،وصول األمة كقوة عظمى
سادت االنعزالیة معظم م وكما وأثبت أي منهما أنه قادر على إزاحة االنعزالیة بشكل دائ

حان الوقت اآلن إلیجاد حل فقد التاریخ األمریكي وتبعتها أممیة غیر محدودة لذلك 
  )  ٣ ( في الوالیات المتحدة االمریكیة مستقرلنظام وسط 

الت حال سریانه وكذلك حال العدول  االمریكي العدید من الدالفللقرار وبالتالي 
عنه من خالل الدعوات التي طالبت الوالیات المتحدة بالعدول عن قرارها االنسحاب من 

  :الوكالة العالمیة

  :داللة القرار االمریكي باالنسحاب من منظمة الصحة العالمیة حال نفاذه -١

یب وتداعیات فالقرار االمریكي حال سریانه في راینا له تبعات علي المدي القر
 المنظمة أنشطةفعلي المدي القریب فمن شانه ان یفضي الي عرقلة .علي المدي البعید 

                                                             
(1) Kupchan (CH.A)  solationism: A History of America's Efforts to Shield 
Itself from the World Oxford University Press,  2020 P342 
(2) Wilkes(M.P)Things Fall Apart?: The Mission of God and the Third 
Decade , Wipf and Stock Publishers,2020,  P46  
(3)  Kupchan (CH.A) Isolationism: A History of America's Efforts to Shield 
Itself from the World Oxford University Press, 2020,  P371  



  

    - ٢٧ -

الدعم المالي االمریكي بصورة نسبیة وهذه أو خاصة تلك التي تعتمد علي المساهمة 
المساهمات التي تقوم بها بعض الدول والتي أو المسألة یمكن تداركها من خالل الدعم 

أو  االخري من خالل التبرعات نیابة أو األشخاصابیا بشان التمویل  موقفا ایجأبدت
   .األمریكیةبدیال عن الوالیات المتحدة 

أو  علي المدي البعید فمن شانه ان یفضي للقضاء علي المنظمة ذاتها أما
  :من عدة نواحي وذلك أنشطتها العدید من ٕوانهاء إضعاف

فروع تتبعها في أو ن مكاتب للمنظمة ان هناك عدد لیس بالقلیل م:الناحیة االولي
موظفین تابعین للمنظمة ومن شان تقلیل أو العدید من البلدان وبها ممثلین 

الفروع بهذه البلدان أو  هذه المكاتب إغالقتمویلها للمنظمة أو مساهمات الدول 
  )١( .وتسریح هؤالء الموظفین 

تعتمد علي هذا التمویل وهذه  المنظمة التي أنشطةوجود العدید من  :الناحیة الثانیة
 األنشطة هذه إلغاءهذه المساهمات أو المساهمات ومن شان قطع هذا التمویل 

 سوءا خاصة اعتماد العدید من األمرالتوقف عنها وهو ما من شانه زیادة أو 
المرضي في العدید من مناطق العالم علي ما تقدمه المنظمة من خدمات صحیة 

  .وعالجیة لهم

ٕ وانشاء منظمة الصحة العالمیة تأسیسالغایة من أو وحیث ان الهدف : ثالثةالناحیة ال
عالوة علي تسریع درجة من الصحة أو هي بلوغ شعوب العالم اعلي مستوي 

ان من شان ف إلیهاالبحث والتطویر في مجال اللقاحات لكل من هو في حاجة 
 ،بحوثإجراء ال المنظمة في مجال أنشطة إضعافقطع التمویل االمریكي 

                                                             
ً بلـدا، وذلـك فـي ١٥٠ شـخص مـن بلـدان یتجـاوز عـددها ٧٠٠٠  فیعمل في المنظمة ما یزید على (1)

ّ مكتبا قطریا وستة مكاتب إقلیمیة وفي المقر الرئیسي في جنیف بسویسرا١٥٠ ً ً 

   ٢٠٢٠ مایو ٢٠ االربعاء –      راجع في ذلك مقال بموقع جریدة الشروق المصریة 
 https://www.shorouknews.com/news                                                                             
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والمشاریع العلمیة، واالختبارات بشان العالج واللقاحات من اجل عالج  والتنسیق،
  . والوقایة منها األمراضالمرضي ودرأ 

مایو من هذا / مدیر عام المنظمة في أیار" أعلنوحسنا فعلت المنظمة حینما 
ى ُالعام، عن إنشاء مؤسسة منظمة الصحة العالمیة، وهي هیئة مستقلة جدیدة تعن

ما ستصبح ك  . الموارد الالزمة لعمل المنظمة من مصادر غیر متاحة من قبل بإیجاد 
، ١٩-المؤسسة شریكا رئیسیا في صندوق التضامن من أجل االستجابة لجائحة كوفید

 ألف من األفراد ٦٥٠ ملیون دوالر أمریكي من أكثر من ٢٣٨  الذي جمع حتى اآلن 
  )١ (" .والشركات والمؤسسات الخیریة

 :  العدول عنهعقبداللة القرار االمریكي باالنسحاب من المنظمة  - ٢

عن قرارها باالنسحاب من الوكالة الحالیة  األمریكیة اإلدارة عدول ففى أعقاب
دالالت من شانها الوضع في الحسبان النظر و واسعة أصداءیضا أ كان لذلكالدولیة 

 النظام الدولي وكیفیة تعامله مع يإلوالنظر   اتفاقیات المنظمات الدولیة ودساتیرهاإلي
   . المستقبلیةاألزمات

ففي ظل النداءات المستمرة بضرورة التعاون والتضامن الدولي من اجل وبهدف 
 أعضاء ومحاوالت ألخطارها عنها جائحة كورونا ودرءا أسفرت التي األضرارمواجهة 

فرادي وجماعات سساته مؤعلي قدم وساق وبكافة )  ومنظمات- دوال(المجتمع الدولي 
مثل ذلك فقد  یقضي علیهأو لقاح یخفف من حدة الفیروس أو  عالج إیجادمن اجل 

 التفكیر في قرارها ٕواعادةكبح جماحها الوالیات المتحدة ل علي احد وسائل الضغط
  .الوكالة الدولیة والرجوع إلى 

تدرك فقد تصبح القضایا المتعلقة بالتعاون الدولي أكثر خطورة عندما  ومن ثم 
 كان في حي ووهان في ،١٩أن تفشي المرض ینشأ من أماكن محددة ففي حالة كوفید 

                                                             
 المالحظـــات االفتتاحیـــة التـــي ادلـــي بهـــا المـــدیر العـــام لمنظمـــة الـــصحة المالحظـــات العالمیـــة فـــي (1)

   ٢٠٢٠ar/int.who.www://https دیسمبر ٧ ١٩-بشان جائحة كوفید االحاطة االعالمیة 
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الصین و توجد معلومات غیر كافیة في الوقت الحالي لمعرفة ما إذا كان من الممكن 
منع انتشار هذا المرض اال ان المعلومات ذات الصلة تم االحتفاظ بها عن كثب مع 

  )١(الحكومات في تلك المنطقة

 علي ذروة سنام التحدیات التي ویأتي أهمیة واألكثر الیوم األوللتحدي فا 
 فقد )٢ (یواجه كافة الدول هو كیفیة معالجة هذه القضایا العالمیةتواجه المجتمع الدول و

 الذي ة االستجابة العالمینظمهددت التوترات المتزایدة بین الوالیات المتحدة والصین 
ٕوامكانیة الوصول المستقبلي إلى اللقاحات والعالجات بدأته منظمة الصحة العالمیة 

للوقایة من فیروس كورونا وعالجه وهو ما یعكس الحاجة الي التضامن والتعاون 
    )٣(الدولي 

 خالل عام باالنسحاب وهو أشعارا أعلنت اإلدارة األمریكیة السابقة  كانتٕواذا
 وهو ما یثیر ٢٠٢١یولیو  في السادس من إالما یعني ان االنسحاب لن یكون ساریا 

 ترامب یمكن التراجع عنه من خالل حكومة جدیدة من خالل إدارةاحتمالیة ان قرار 
 الوباء بال شك ابرزقد ف ومن ثم  )٤( ٢٠٢٠االنتخابات الرئاسیة المقررة في نوفمبر 

 ، وضعف المؤسسات فوق الوطنیة،الثغرات الموجودة في نظام الحوكمة العالمي الحالي
  )٥("العالم المتقدم" ضعف ما یسمى بـ ونقاط

                                                             
(1)  Gans  (J).  The Pandemic Information Gap: The Brutal Economics of 
COVID-19  MIT Press, 2020 ,  P152 
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 الي انه بدال من االنسحاب من منظمة الصحة العالمیة یجب اإلشارةتم وقد 
 الذي من شانه  المساعدة األمراالستمرار في القیادة وممارستها علي نحو فعال وهو 

وبالتالي توجد حالیا الكثیر من ، )١(في تعزیز الجهود الدولیة لتطویر اللقاحات
 الوالیات المتحدة التفكیر في قرارها التى أفضت إلعادةلمناشدات بل والضغوط ا

 كما كان هناك ثناءها عن هذا القرارمنظمة الدولیة للصحة العالمیة وإلاالنسحاب من ال
   )٢("ًالعمل یدا واحدة إلنقاذ البیت المشترك" دعوة الرئیس الصیني والتي طالب فیها ب

عن االنسحاب من الوكالة الدولیة قد  الجدیدة بالعدول األمریكیةفقرار اإلدارة 
 روح التعاون والتضامن الدولي كما قد یعكس إشاعة في األمریكیة اإلدارةیعكس رغبة 

رغبتها في ممارسة قیادتها وریادتها للعالم حسبما یتم الترویج له وعدم ترك مقصورة 
   .أخريلدول وزمام المبادرة والمبادأة القیادة 

 عن االنسحاب من المنظمة سیكون هناك تبعات اخري العدول ن قراركما أ
ذلك ان مواجهة الفیروس وجهود التصدي له كفلته دوال اخري وضمنت تمویله كیانات 

 حال عدولها عن االنسحاب كوضعها األمریكیة اإلدارةودول اخري فهل سیكون وضع 
مریكي من خالل روافد قبل االنسحاب خاصة وان المنظمة استعاضت عن التمویل اال

  .اخري 

 لعمل منظمات المجتمع الدولي بعیدا عن آلیةومن ثم فیجب ان تكون هناك 
 االنتخابات وتعاقب الرؤساء ألجندات عملها طبقا آلیةتقع  الحكومات حتي ال

 المجتمع الدولي أفراد سامیة ووظائف تخص أهدافوالحكومات الن هذه المنظمات لها 
الشخص أو یجعل من الفرد جتمع الدولي في نظامه القانوني خاصة وان تطور الم

وحال عودة الوالیات المتحدة وعدولها عن .حمایته   ومحال ل االطبیعي موضوع
هناك حلول  قد فات ؟فاألوان سیكون أماالنسحاب فهل ستتبوأ مكانتها قبل االنسحاب 

                                                             
(1)  josh (J)  Current Affairs August 2020 eBook:. Jagran Prakashan Ltd., 
2020 P93 

 (2)  ٢٠٢٠ مایو ٢٠بعاء  االر–راجع في ذلك مقال بموقع جریدة الشروق المصریة 
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 أم لها الصدارة  المجتمع الدولي محلها وهل ستكونأشخاصلدول وكیانات اخري من 
 المجتمع الدولي خاصة وان أشخاص اخري من ألشخاصان هذه المكانة قد انتقلت 

 أداءهناك تنامي الدوار دوال اخري لدعم غیر محدود للوكالة الدولیة ولدورها في 
  .  القادمة األیام هذا ما ستسفر عنه رسالتها

 

اع الي صراع ومن نزاع الي ما انفك العالم والمجتمع الدولي یخرج من صر
 ١٩- فمن االنسحاب االمریكي من منظمة الصحة العالمیة بسبب تداعیات كوفید  أخر

 أیضاواالنتقادات التي قامت دول االتحاد االوروبي بتوجیهها الي سیاسات االتحاد ذاته 
وبسبب الحرب التجاریة بین الوالیات المتحدة والصین الي بسبب تبعات فیروس كورنا 

 اإلدارةاثر االنتقادات التي وجهتها ادت وتیرة الحرب التجاریة بینهما ز أیضالفیروس ا
 تحتاج أحداثجمیعها كورونا عیات ا تعاملها مع تدأعقاب للصین في  السابقةاألمریكیة

  ؟ نظام جدیدأعتاب هل العالم علي تأملالي نظرة والي 

ن والتكاتف لمواجهة ففي الوقت الذي ینادي فیه المجتمع الدولي بالتضام 
 الضرر بالجمیع إلحاقمواجهتها فرادي أو التحدیات الطارئة والتي من شان تجاهلها 

 االنسحاب من منظمة أعلنت التي  السابقةاألمریكیة اإلدارة أمامیقف العالم مذهوال 
ق الرفاهیة الصحیة  بها میثاقها ودستورها العمل علي تحقیأناطالصحة العالمیة والتي 

 المجتمع الدولي بهدف أفراد لكافة واإلرشادب العالم من خالل تقدیم المشورة لشعو
   .خالل انتشار وتنفشي الجائحةالرعایة واالعتناء بصحتهم 

بعضها إبراز ومن خالل هذا البحث كان لنا العدید من المالحظات التي یمكن 
  : التالي علي النحو

وهو ما فعلته من خالل – تعلیق بعض نهابإمكا كان  السابقةاألمریكیة فاإلدارة :اوال
 بالمنظمة لالحتجاج علي ما أنشطتهاكافة أو  - األمرقطع التمویل في بدایة 

 االنسحاب كلیا من أثرت أنها إالقامت وتقوم به منظمة الصحة العالمیة 
 وهناك تخوف من ان تحذوا بعض الدول حذوا الوالیات وأنشطتهاالمنظمة 
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بمثابة  كما یعتبر  االنسحاب من منظمة الصحة العالمیةءإزا األمریكیةالمتحدة 
 أنهاك إلي للتنصل من التزاماتها المالیة وهو ما یفضي أخريمسلك لدول 

یفضي للقضاء أو  یودي إن بل  من شانه أنشطتها العدید من وأضعافالمنظمة 
   .علي المنظمة

ر وتفشي الفیروس التضارب في تصریحات منظمة الصحة العالمیة حیال انتشا:ثانیا
 لیس هناك  دلیل واضح بأنه ذكرت المنظمة ٢٠٢٠الرابع عشر من ینایر ففي 

 ٢٠٢٠ ینایر ٢٣ عادت في أنها إالعلي انتقال الفیروس من البشر للبشر 
 الذي یفقد المنظمة  األمریتفشي من البشر للبشرأو وذكرت ان الفیروس ینتشر 

 الدول في تعاملها مع أصابتلتي كما اوجد حالة من االرتباك امصداقیتها 
  .الفیروس 

ســیكون كـان  مـن منظمـة الــصحة العالمیـة األمریكیـةان انـسحاب الوالیـات المتحــدة : ثالثـا
 المنظمـة التـي تعتمـد علـي التمویـل االمریكـي أنـشطة الكبیـر علـي التـأثیرمن شـانه 

منظمــة  عمــل الإبطــاءمــن شــانه وة  فــي میزانیــة المنظمــاألكبــرباعتبارهــا المــساهم 
واالختبــارات وتطــویر العالجــات الالزمــة لقاحــات ال فــي االختــراع وابتكــار وتأخیرهــا
  .األوبئةلعالج 

ان من شان االنسحاب االمریكي من منظمة الصحة العالمیة ان یخل بمبدأ ك: رابعا
 لألمم ونادت به الجمعیة العامة أقرتهالتضامن العالمي والتعاون الدولي الذي 

  .المتحدة

 منظمة الصحة بإصالحالمطالبات االتزان الذي تم مالحظته في الدعوات و:خامسا
 وبین دعوة الدول لعدم الدخول في أفضل ادوار ألداءالعالمیة من اجل تهیئتها 

أو من الجائز ف لها في المستقبل أفضل دور ألداءصراعات مع هذه الوكاالت 
لیة قد وقعت فریسة الوكالة الدوأو الممكن ان تكون منظمة الصحة العالمیة 

للحرب التجاریة بین الوالیات المتحدة والصین وما یزكي ذلك مزاعم الرئیس 
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 عن تفشي باإلعالن من تدلیل المنظمة للصین رغم قیامها  السابقاالمریكي
   .الوباء ورغم التحقیق الذي قامت به المنظمة 

 تـم أثرهـاة والتـي علـي  انتشار العدید من المعلومات الخاطئة خالل تفشي الجائح:سادسا
 تفـــشي وانتـــشار إلـــي األمـــر فـــي نهایـــة أفـــضت خاطئـــة ٕواجـــراءاتالعمــل بـــسیاسات 

 البحــــث العلمــــي ومراكــــز أهمیــــة ظهــــرت كمــــا للفیــــروس علــــي نحــــو غیــــر مــــسبوق
 كاألطبـــاء التـــي اختـــصت بهـــا طائفـــة مـــن المجتمـــع األهمیـــةعـــالوة علـــي  األبحــاث

  . ومساعدیهم في التصدي للجائحة 

ــــه بــــدال مــــن التعــــاون والتــــضامن تجــــاه مكافحــــة بــــینالل البحــــث فقــــد تمــــن خــــ:ســــابعا    ان
 وجـــدنا ان كـــل دولـــة اتخـــذت مـــن التـــدابیر مـــا جعلهـــا حبیـــسة حـــدوها )١٩-كوفیـــد(

 الـذي جعـل كـل دولـة تكـافح األمرالم  العإنحاء یسیطر علي كافة اإلغالقووجدنا 
ــــة   مــــن اكبــــر أنهــــارغــــم ( ومــــصادر تمویلهــــاآلیاتهــــاالفیــــروس وحــــدها مــــع محدودی

تبـــدو قاصـــرة التـــي  وخططهـــا )االقتـــصادیات واكبـــر الـــدول مـــن حیـــث التكنولوجیـــا 
   .)١٩-كوفید(تجاه مواجهة الفیروس

 وأهدافها تحقیق التنمیة المستدامة أهمیة إبراز إلي الجائحةافضي تفشي وانتشار  :ثامنا
ة  الخطط االقتصادیأولویات تحقیق نظم صحیة ومتینة وجعلها من أهمهاومن 

  . ووحد العالم تجاه مواجهتهاللدولوالتنمیة وهدفا یجب تحقیقه 

 عن اإلجابةومن خالل المالحظات السابقة التي تبدت لنا خالل البحث یمكننا 
  :وذلك علي النحو التالي خالل البحث وبمناسبته أثیرت التي األسئلة

لمیة بالنسبة لمیالد كیان عالمي جدید یصبح بدیال عن منظمة الصحة العاف - ١
 المجتمع الدولي أجندة علي تلك الغایة لیستأو كوكالة دولیة نجد ان هذا الهدف 

  : من وجهة نظرنااألمورفي الوقت الراهن ویرجع ذلك لعدد من 
یــــــذكر مـــــن خــــــالل أو لــــــم یـــــصرح ذاتـــــه ان االنـــــسحاب االمریكــــــي غیـــــر المبــــــرر   - أ

حـــــاد  ان االتعـــــالوة علـــــي. لمـــــیالد كیـــــان عـــــالمي جدیـــــدإیحـــــاءاتتـــــصریحاته اي 
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االوروبـــي الحلیـــف الرئیــــسي للوالیـــات المتحــــدة رغـــم انقـــسامه علــــي نفـــسه وتوجیــــه 
نــا وتعاملــه مـــع و لــسیاساته خــالل جائحـــة كورأعــضائهالعدیــد مــن االنتقــادات مـــن 

الجائحــة  لــم یــصرح بــاي تــصریحات یفهــم منهــا انــه مــع مــیالد كیــان عــالمي جدیــد 
ة وتـــشجیع لـــدورها فـــي ولكـــن كانـــت جـــل تـــصریحاته دعـــم لمنظمـــة الـــصحة العالمیـــ

  .كورونا فیروس أو معالجة جائحة 

 بتقدیم مزید من التمویل االضافي لمنظمة ألمانیا قیام العدید من الدول ومنها -  ب
 .الصحة العالمیة وقیام الصین بتقدیم الدعم والتمویل للعدید من الدول الفقیرة 

   .لة الدولیة  بدعم الوكااألوروبیةقیام بعض رؤساء الدول  الي باإلضافة

هي الوحیدة التي تغرد خارج السرب السابقة  األمریكیة اإلدارةان فالواضح والبین 
 لیس من إدانةفالقرار االمریكي باالنسحاب من منظمة الصحة العالمیة لقي 

ومن ثم  االوروبي االتحاد مثل أیضاداخل الوالیات المتحدة ذاتها بل من حلفائها 
ل المنظمة بكیان عالمي جدید یعتبر هدفا بعید المنال فان ما یثار بشان استبدا

السابقة  األمریكیة اإلدارةفي الوقت الراهن بل علي العكس تماما مما قامت به 
وقف التمویل عن المنظمة سارعت العدید من الدول أو فعندما سارعت الي قطع 

   .الي مد المنظمة بروافد جدیدة من التمویل 

 الكثیر من التعدیالت علیه إلجراء كان بحاجة إذا وما وبشأن میثاق المنظمة - ٢
لمواجهة هذه التحدیات والمتغیرات من عدمه ؟ فیمكن القول ان الوكالة الدولیة 

 األوبئةفي المستقبل ستكون محل بعض التعدیالت من اجل تهیئتها للتعامل مع 
والواقع الحالي مع االستفادة من تجارب الماضي وهو ما تم المناداة به المستقبلیة 

ومع االستفادة من الواقع االفتراضي خاصة في ظل النجاح الذي حققه الفضاء 
 المجتمع الدولي مثل أشخاصاالفتراضي في حل جل المشكالت التي یواجهها 

  .التعلیم عن بعد

وماذا بعد االنتهاء من فیروس كورونا هل سیظل الوضع كما كان الوضع قبل  - ٣
 الفیروس وتأثیرات م سیشهد العالم تغیرات في هیاكلهظهور وتفشي الفیروس ا
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 ، انه في هذه المرحلة ال احد یعرفاإلجابة كانت فإذا  ؟علي النظام الدولي 
التي سیحدثها الفیروس في أو  التي ستقع األضرار ال احد یعرف مقدار وكم ألنه

ن  الثانیة موجهمال خاصة مع تفشي وانتشار الوقت الذي سیظل منتشرا فیه
فالواضح ان العالم سیشهد تغیرات لیست في . الفیروس علي نحو غیر مسبوق 

 في سیاساته واقتصادیاته أیضا اخري ولكن وأفولهیاكله فقط من صعود دول 
 كما سیكون للجائحة الكثیر من التداعیات واالبعاد لیس فقط علي الدول أیضا

 والكثیر من النظم كاألسرة علي وحدة بناء المجتمع أیضا ٕوانماوالمنظمات 
 القادمة وذلك لیس علي األیام وهو ما ستفسر عن أیضااالجتماعیة والتعلیمیة 

  . أیضاالمدي القریب فقط بل وعلي المدي البعید 

 إزاء واتخذته مسلكا لها  السابقةاألمریكیةاإلدارة وبالنسبة لما درجت ودأبت علیه  - ٤
مما من شانه ان یفضي للتساؤل العدید من االتفاقیات والمنظمات من انسحاب 

عما اذا كانت الوالیات المتحدة تنتهج االنعزالیة نهجا ومسلكا لها في ظل ادارة 
وذلك من االیجاب هي باالجابة ف ؟" امریكا اوال"الرئیس ترامب المعتنقة لفكرة 

لذلك هناك   االمر السابقةخالل االنسحابات المتتالیة والمتعاقبة لالدارة االمریكیة
بسیاسة الحل الوسط بین االنعزالیة واالمتداد الخارجي باعتبارها ینادي من 

االفضل فقد حان الوقت اآلن إلیجاد حل وسط لنظام مستقر في الوالیات المتحدة 
 .االمریكیة 

؟ ولماذا یؤثر علي بعض )١٩-كوفید(باالضافة للتساؤل عن كیفیة انتشار الفیروس - ٥
رافیة اكثر من غیرها ؟ وماهیة افضل طریق الحتوائه المجموعات الدیموغ

؟ فقد اشار المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة الي ان معرفة مكان وتتبعه
ُالفیروس وعدد األشخاص الذین یحتمل إصابتهم به دون أن تظهر علیهم 

ّدون أن تشخص عدواهم عن طریق االختبارأو المرض  أعراض  فرغم ان هناك  ُ
ن الدراسات التي اجریت وهي دراسات تختلف من حیث جودتها وأسالیب العدید م

ًمتسقة نسبیا  اال انها كانت  وكانت محدودة النتائج االختبارات المستخدمة  وأنواع
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للعدوى بالفیروس المسبب  فهي تخبرنا بأن معظم سكان العالم ما زالوا عرضة 
  .ول العالم وجة الثانیة حمخاصة بعد انتشار وتفشي ال١٩- لكوفید

 مون بإنشاء فرقة عمل - ورغم قیام األمین العام السابق لألمم المتحدة بان كى:ًتاسعا
 وتنتهى ٢٠١٦ یولیه ١معنیة باألزمات الصحیة العالمیة لمدة سنة واحدة تبدأ 

 وحدد لها تسع مجاالت ذات أولویة جاء في مقدمتها تقدیم ٢٠١٧ یونیه ٣٠في 
 الصحیة العالمیة األزماتنظم الصحیة الوطنیة لمنع اتیجى إلى الدعم االسترال

لجان أخرى أو  ١٩ -  كوفیدأحداثًدورا في خضم أو ً مثیال اإال أنه لم نجد له
  . ًتجدیدا لدورهاأو تعمل على طریقها 
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 فیمكن ان یكون "أوال أمریكا" السابقة  األمریكیة اإلدارة فبشأن الفكرة التي تعتنقها :اوال
 ایجابي غیر االنعزالیة واالنكفاء علي الداخل وهو الجانب السلبي أخرمفهوم  لها

بتغییر مسارها من جعل الوالیات السابقة  األمریكیة اإلدارة ما قامت إذاللفكرة 
المتحدة رائدة وقائدة في كافة المجاالت اي تكون في المقدمة ولیس االنسحاب 

ة والشئون الداخلیة حسبما  یروج لها من المجاالت الدولیة واالتجاه الي العزل
  .بعض معتنقي هذه الفكرة

العمل علي مراجعة اتفاقیات وبرتوكوالت المنظمات الدولیة بهدف تهیئتها للعمل  :ثانیا
القضاء علیها في ظل أو  ٕوانهاكها إضعافها بدال من وتأهیلهاالمستقبلي 

 بعیدا أنشطتهاارسة  التي تمكنها من مماآللیاتالتحدیات التي تجابهها ووضع 
  .المتغیرةأو  الحكومات المتعاقبة أجنداتعن 

الوكاالت المتخصصة بعیدا عن أو العمل علي استقاللیة هذه المنظمات  :ثالثا
أو الضغوط التي تمارسها الحكومات سواء كانت ضغوطا اقتصادیة كالتمویل 

لي فئات اجتماعیة كقصر انشطتها عأو سیاسة معینة أو سیاسیة كاتباع نهج 
  .معینة دون اخري

 نظام عالمي جدید كما یتم الترویج له یجب ان یكون إقامةمحاولة أو ان االتجاه  :رابعا
علي اسس عادلة وان یقوم علي فهم الواقع والتغیرات التي اودت بالنظام السائد 
للفشل في معالجة االزمات العالمیة من معاییر للعدالة والتنمیة المستدامة 

 الصحیة والتعلیمیة واالجتماعیة للكافة ولیس قصرها علي البعض دون والرعایة
  .االخر

 كما یجب على منظمة الصحة العالمیة وضع رؤیة مستقبلیة تجاه مستقبل :خامسا
الصحة في العالم تراعى فیها التحدیات العالمیة واحتیاجات الدول النامیة 

ضرورة االستفادة من ، مع وشعوبها التى تقع بین سندان الفقر ومطرقة األوبئة
 صنادیق تمویل إنشاء السابقة والعمل علي واألوبئةالجوائح أو التجارب السابقة 
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ویكون هدفها  تحت الضغوط األزماتللطوارئ حتي ال تقع الهیئات في ظل 
 جانبیة كالتمویل وغیرها من أمور إلي ولیس جرها وجذبها األزمةالتركیز علي 

قامت به المنظمة من إنشاء مؤسسة  وهو ماز واالنتباه  التي تفتت التركیاألمور
- وصندوق التضامن من أجل االستجابة لجائحة كوفیدمنظمة الصحة العالمیة

١٩  

العمل علي نشر الي ضرورة ان تكفل وحثها مناشدة الدول وتوجیهها  :اسادس
وهو والعمل علي ردع من یروج وینشر المعلومات الخاطئة المعلومات الصحیحة 

وتشجیع الدراسات ونشرها  ا تقوم به في الوقت الحالي منظمة الصحة العالمیةم
  . االستفادة منهاالعمل علي للكافة و

نظرا للخسائر االقتصادیة علي مستوي كافة القطاعات علي مستوي العالم  :سابعا
 -دوال(  غیر المسبوقة للجائحة علي مستوي المجتمع الدولي والتأثیرات
فمن الواجب علي المجتمع الدولي تعزیز وب فرادي وجماعات والشع) ومنظمات

روافد االستجابة من خالل عدم االقتصار علي االشتراكات بل علیه تشجیع 
 كصندوق وهو ما یحدث حالیا– والشركات األشخاصالتمویل الفردي من 

وتقویته  بل یجب تشجیعه -١٩-التضامن من أجل االستجابة لجائحة كوفید
 المجتمع الدولي من الدول أشخاصولیس االقتصار علي ستثماره والعمل علي ا

  .فقط

 الدول أهواءات ال تتوقف علي م لدعم هذه المنظٕواستراتیجیة إلیةیجاد إضرورة  :ثامنا
 أثناء تعمل بشكل اتوماتیكي ودوري بحیث ال تتوقف آلیة تكون ٕوانماورغباتها 

عمل هذه  تتوقف علي ألنه  تعمل بشكل تلقائي ومسلم بهٕوانما األزمات إدارة
   .ة االقتصادیورفاهیتهم المالیین من البشر وحیاتهم أرواحالوكاالت 

االستفادة من الثورة التكنولوجیا من خالل ربط مكاتب وفروع منظمة الصحة :تاسعا
العالمیة حول العالم بمقر المنظمة للتجاوب وبالسرعة الالزمة مع المستجدات 

 بصفة األوبئة مكافحة إلیةجارب ومساعي المنظمة نحو الطارئة والتوجیهات والت
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اصة لدي الدول الفقیرة  المبكر خاإلنذار وأجهزةوتعزیز سبل االستجابة عامة 
تصلح  التي اإلستراتیجیة علي وضعمساعدة الحكومات والنامیة من خالل 

  .لظروفها وتتناسب مع واقعها 

لي المعرفة والتكنولوجیا وتخصیص ضرورة االهتمام بالبحث العلمي القائم ع :عاشرا
 لدوره والعمل علي تشجیعه فقد اتضح خالل أدائه التي تكفل استمراریة اآللیات

 البحث العلمي والدراسات في التصدي لتفشي وانتشار وأهمیةالجائحة ضرورة 
الفیروس دون اللجوء الي المعلومات الخاطئة وغیر الصحیحة والتي كانت احد 

  .وس وانتشاره  تفشي الفیرأسباب

ونظرا لصعوبة حل القضایا المعاصرة علي نطاق الدول وحدها نظرا لتشابك  :احد عشرا
 علي النطاق واآللیات الوسائل إیجادالعمل علي فیجب واختالفها هذه القضایا 

الدولي والتي یتطلبها حل القضایا المعاصرة وتحتاج في معالجتها الي نهج 
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