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الديبلوماسية املتعّددة الطرف:
لبنان جزٌء من مشاريع التعاون الدولي

يبدو ان التعاون الدويل بات عند منعطف حقيقي بعد جائحة كوفيد - 19. هذا التعاون الذي رسخته الديبلوماسية املتعددة 
الطرف منذ الحرب العاملية االوىل بعد تأسيس عصبة االمم التي تحولت اىل االمم املتحدة، تبدو اسسه اليوم يف حاجة اىل 

اعادة تدعيم وخصوصا عرب الكيانات الدولية التي ارساها ويف مقدمها االمم املتحدة وعملياتها واالتحاد االورويب

اظهرت جائحة كورونا الكونية انه ال ميكن 
ان  او  فردية  او  محلية   بحلول  مواجهتها 
بل  حدة،  عىل  مبكافحتها  دولة  كل  تقوم 
الطرف  ومتعدد  شامال  حال  جبهها  يتطلب 
دون  من  الجميع  يطاول  بات  خطرها  الن 
ان  الجميع  عىل  ينبغي  كان  لذا  استثناء. 
يشاركوا يف مواجهة هذه الجائحة. وهذا ما 
جعل الديبلوماسية املتعددة الطرف تصبح 
اكرث الحاحا يف هذه الظروف. عززت االمم 
منطلقة  السياق،  هذا  يف  مسعاها  املتحدة 
من مقولة ان "ال احد آمنا من هذا املرض 

اال اذا كان الجميع آمنني منه".
الدويل  اليوم  مناسبة  يف  وجهها  رسالة  يف 
اعرتف  والديبلوماسية،  الطرف  لتعددية 
االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوتريس 
يتكيف  ان  يجب  الدويل  "التعاون  بأن 
"نحن  قائال:  ولفت  االزمنة".  تغري  مع 
املوصولة  الطرف  تعددية  اىل  حاجة  يف 
التنسيق بني جميع  شبكيا من اجل تعزيز 
يف  الطرف  املتعددة  العاملية  املنظامت 
عىل  قادرة  اقليمية  منظامت  وجود  ظل 
تعددية  واىل  الحيوية،  مساهامتها  تقديم 
املكثف  التفاعل  عىل  تقوم  شاملة  اطراف 
التجارية  واملؤسسات  املدين  املجتمع  مع 
واصحاب  واالقليمية  املحلية  والسلطات 
صوت  فيها  يكون  االخرين،  املصلحة 

الشباب حاسام يف تشكيل مستقبلنا".
البرش  تذكري   19  - فريوس  جائحة  اعادت 
خصوصا  بعضا،  ببعضهم  ارتباطهم  مبدى 
وميثل  حدودا  يعرف  ال  "الفريوس  وان 
اجل  من  بد  وال  عامليا،  تحديا  جوهره  يف 
انسانية  كأرسة  نعمل  ان  له  التصدي 
هذا  ان  بالتايل،  غوتريس.  بحسب  واحدة"، 

احتواء  عىل  ويعمل  املتنازعني،  االطراف 
ومناطق  الساخنة  املناطق  يف  الرصاعات 

الحروب يف جميع انحاء املعمورة".
حال  "يف  الدوليان:  الديبلوماسيان  اضاف 
االرجح  او عىل   19  - كوفيد  انتشار فريوس 
التي  البلدان  اوسع يف  انتشارا  ينترش  عندما 
لن  فانه  الفقر،  وانهكها  الحرب  اضعفتها 
بل  فحسب،  الناس  من  االالف  حياة  يهدد 
لصالح  امليزان  كفة  يرجح  ان  ايضا  ميكنه 
حالة  عن  عوضا  واليأس  الرصاع  اىل  العودة 
املجتمعات  تعيش  ما  فغالبا  الهش.  السالم 
البقاء عىل  النزاع عند خط  التي تتعاىف من 
قيد الحياة، حيث تواجه يوميا الفقر املدقع 
االساسية.  الصحية  الخدمات  يف  والنقص 
ميكن  ال  املجتمعات،  هذه  اىل  بالنسبة 
اهمية  تكن  ومل  اكرب،  املخاطر  تكون  ان 
يف  املتحدة  االمم  تقدمها  التي  املساعدات 
هذه االونة اكرب من االن، يف اي وقت مىض". 
حفظ  قوات  قيام  الديبلوماسيان  وتعهد 

السالم بااليت:  
انتشار  ملكافحة  املحلية  الجهود  دعم   *

فريوس كورونا املستجد. 
االمم  موظفي  سالمة  عىل  الحفاظ   *
املتحدة وضامن حصولهم عىل افضل رعاية 
الطبية  االختبارات  تعزيز  متاحة من خالل 

وقدرات العالج.
 * التأكد عىل ان حفظة السالم قادرون عىل 
مواصلة عملهم من دون ان يصبحوا ناقلني 
التباعد  مامرسة  من خالل  وذلك  للعدوى، 

االجتامعي وتدابري التخفيف االخرى. 
الصعبة  التفويضات  وتنقيح  مراجعة   *
واحتواء  السالم  لدعم  انجازها  املكلفني 

الرصاع حتى ابان انتشار كوفيد - 19.
فعرّبا  لبنان  اىل  الدبلوماسيان  وتطرق 
عمليات  تقوم  ان  "ضامن  بـ:  االلتزام  عن 
يف  ما  بكل  املتحدة  لالمم  التابعة  السالم 
حلول  من  يتجزأ  ال  جزءا  لتكون  وسعها 
جمهورية  فمن  الجائحة.  هذه  مكافحة 
الصومال  ومن  لبنان،  اىل  الوسطى  افريقيا 
انجاز ما  افرادنا جاهدين  اىل مايل، يواصل 
ذلك  يفعلون  انهم  اعامل.  من  اليهم  اوكل 

الخطوط  يف  ويبقون  وتفان  بشجاعة 

حفظة السالم ملتزمون مهامتهم يف لبنان والعامل رغم كل الظروف.غوتريس دعا اىل التنسيق بني جميع املنظامت العاملية.

الحل الدويل والكوين يتطلب جهودا حثيثة 
تتالقى  حيث  املتحدة  االمم  من  وخصوصا 
عادة 190 دولة، تتناقش وتتحاور يف بينها، 
يحاول  الدول وهو  ولبنان من ضمن هذه 
ليكون  الحدود،  اقىص  اىل  معها  التعاون 
وليك  جهة  من  حلول  ايجاد  عىل  قادرا 
يستفيد من جهة ثانية من الحلول الدولية 
يخص  ما  يف  سواء  لها  االعداد  يتم  التي 
العينية،  او  املالية  او  االنسانية  املساعدات 
االمم  يف  يتم  جهد  اي  من  جزءا  فيكون  

املتحدة.
يف هذا االطار، شارك لبنان يف قرارات عدة 
املتحدة  لالمم  العامة  الجمعية  اصدرتها 
مجملها  يف  تتعلق   ،19  - كوفيد  حول 
مبواضيع  سواء  عدة  مجاالت  يف  بالتعاون 

وحامية  املسنني  ودعم  الصحة  يف  الحق 
مدينة  مع  تضامن  بيان  ووّقع  االطفال، 
العام  االمني  لجهود  داعم  وآخر  نيويورك 
وحاميتهم  املسنني  عىل  كورونا  تأثري  حول 
النهم االكرث تأثرا بالجائحة. مثة مرشوع بيان 
والديون"  كورونا  "وباء  حول  لبنان  يعني 
ذات  الدول  مساعدة  ميكن  كيف  ملعرفة 
ديونها،  تسدد  ليك  العالية  االستدانة  نسبة 
للتخفيف  دويل  جهد  حصل  اذا  وبالتايل 
من ديون الدول بسبب الوباء، قد ينعكس 
االمر ال  لكن هذا  لبنان.  ايجابيا عىل  االمر 

يزال يف اطار املشاريع املنتظرة. 
فيها  شارك  التي  املهمة  البيانات  ومن 
اىل  الوصول  ضامن  حول  بيان  لبنان 
الطبية  واملعدات  واللقاحات  االدوية 

تقرير

يف  يدور  الحديث  ألن  كورونا،  ملعالجة 
العامل عىل ان اي لقاح عتيد قد ال يكون 
متاحا للجميع، وفيام تبذل االمم املتحدة 
الدول  اىل  لقاح  اي  يصل  ليك  جهودا 
املادية  احوالها  عن  النظر  برصف  قاطبة، 
اذا  متطورة.  او  نامية  دول  كانت  اذا  او 
قرارات  اىل  القرارات  مشاريع  تحولت 
الطرف  املتعددة  الديبلوماسية  بفعل 

لالمم  العامة  الجمعية  عليها  ووافقت 
عىل  وتعمل  الدول  تلتزمها  املتحدة، 

تطبيقها، عندها يستفيد منها لبنان. 

ماذا عن قوات حفظ السالم يف العامل؟
غري  واملنظامت  املتحدة  االمم  دور  يزيد 
مثل  االقليمية  واملنظامت  الحكومية 
اهمية  ذات  وهي  االفريقي،  االتحاد 
حفظ  قوات  وكذلك  راهنا،  استثنائية 
تفويضاتها  بتنفيذ  املطالبة  العامل  السالم يف 
الجائحة  تفيش  مع  وخصوصا  ادق،  بشكل 
يف الكثري من البلدان املوجودة فيها، وسط 
القوات  هذه  لدى  قوية  طبية  بنية  وجود 
يف  ستستمر  فهل  ومتوين،  امداد  وشبكات 

السابق؟ عملها 

"مواصلة  عنوان:  مشرتكة حملت  رسالة  يف 
حتى  لدورهم  املتحدة  االمم  سالم  حفظة 
نائب  كتب  االن"،  محتوم  امر  هو  النهاية 
االمني العام لالمم املتحدة املنوط بعمليات 
الدعم امليداين اتول خري ونائب االمني العام 
السالم جان  لعمليات حفظ  املتحدة  لالمم 
"ان  ييل:  ما  الفائت،  ايار   4 يف  الكروا  بيري 
عمليات االمم املتحدة لحفظ السالم تعمل 
من  عدد  يف  واالمن  االستقرار  تعزيز  عىل 
هشاشة.  واكرثها  العامل  يف  االماكن  اخطر 
وقبل ان تلقي جائحة كوفيد - 19 بظاللها 
االمم  كان حفظة سالم  القوات،  عىل هذه 
ورشطيني  وعسكريني  مدنيني  من  املتحدة 
ميثلون خطا ازرق رفيعا يساعد عىل حامية 
املدنيني، ويدعم اتفاقات السالم املربمة بني 

ال يمكن مواجهة 
جائحة كوفيد - 19 
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بشأن  يقلقون  عندما  حتى  االمامية 
وحتى  اوطانهم،  يف  عنهم  البعيدة  ارسهم 
وخطوط  الجوية  الحركة  اضطراب  عند 
العاملية  االستجابة  بسبب  امُلثقلة  االمداد 
حاالت  ظهور  مع  حتى  بل   19  - لكوفيد 

اصابة يف البلدان املضيفة".
السياسات  املرتتبة عىل  االثار  ما هي  لكن، 

الدولية جراء ازمة كورونا؟
يقول مدير املعهد االملاين للشؤون الدولية 
واالمنية فولكر بريتس يف تقرير له نرشه يف 

الفرتة االخرية:
نهائية.  ببيانات  االدالء  الوانه  السابق  "من 
غالبا ما تكون عبارة "ال يشء سيظل كام كان 
مرة اخرى" خاطئة دوما، فمن املنطقي ان 
السياسة  يتغري يف  ان  الذي ميكن  ما  نسأل 

الدولية بعد كورونا". 
يضيف: "يف هذه املرحلة تبقى اية اجابات 
تؤدي  ان  املحتمل  فمن  موقتة،  بطبيعتها 
الواليات  جهود  مضاعفة  اىل  كورونا  ازمة 
وبالتايل  الصني،  فصل  اجل  من  املتحدة 
العوملة  نزع  نحو  االتجاهات  تعزيز 
القطاعية. يف بعض املناطق ميكن ان تظهر 

ينتج  ان  املحتمل  غري  من  جديدة.  عوملة 
النظام  عىل   - االوسع  الجيوسيايس  التأثري 
والرصاع  الدول   بني  والتنافس  الدويل  
يظل  موحدة.  شاملة  صورة   - والتعاون 
لالرادة  خاضعا  الوباء  بعد  العامل  شكل 
الفاعلة  الجهات  وقدرة  والقيادة  السياسية 

الدولية عىل التعاون".
وسأل الديبلومايس: "هل سيحد الوباء كام 
املتعدد  التعاون  من  املعلقني  بعض  يوحي 
الطرف، ويضعف تاليا النظام الدويل القائم 

عىل القواعد؟". 
مبديئ  بشكل  الدول  معظم  "ردت  يقول: 
تستمر  وقد  االزمة،  عىل  واحد  جانب  من 

الحاجة  االزمة  ابرزت  بذلك. كام  القيام  يف 
املرجح  من  لذا  فعال،  عاملي  تعاون  اىل 
ومتناقضة،  متناسقة  غري  تطورات  حصول 
منظمة  اهمية  يقبلون  القادة  ان  حتى 
تبادل  يف  التعاون  واهمية  العاملية  الصحة 
املمكن  من  اللقاحات.  وبحوث  املعلومات 
ان تويل االمم املتحدة واملنظامت االقليمية 
والصحة  الصحية  لالنظمة  اكرب  اهتامما 
منظمة  تعزيز  سيصحبه  هذا  وان  العامة، 
وموارد  الزاما  اكرث  وقواعد  العاملية  الصحة 
اكرث. بعد كل يشء، تشكل االنظمة الصحية 
واضحا  تهديدا  البلدان  بعض  يف  الضعيفة 

لالخرين". 
مبادرات  اي  نتوقع  ان  يجب  "ال  ويشري: 
الطرف  املتعدد  التعاون  لتعزيز  مهمة 
ظل  يف   G20 او   G7 مجموعتي  قبل  من 
رئاستهم الحالية. لكن قد يصبح من االسهل 
اعامل  جدول  عىل  العامة  الصحة  وضع 
مجلس االمن  حتى من دون ربطها بقضايا 
االمن الكالسيكية. ال ينبغي ان يكون هناك 
مبارشة  ترتبط  العاملية  الصحة  ان  يف  شك 

بالسالم واالمن الدوليني".

لبنان يشارك في 
نسج الحلول الدولية عبر 

االمم املتحدة

الديبلوماسية 
املتعددة 
الطرف 
اصبحت 
ملحة يف 
حقبة فريوس 
كورونا.


