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ديبلوماسية اللقاح :روسيا والصني
تحصدان املنافع الجيو ـ سياس ّية واالقتصادية لتطويره

بات التعاون الدويل حول اللقاح املضاد لفريوس كوفيد  19 -رضوريا بسبب تخطي الجائحة حدود البلدان ،ما يتطلب تعاونا
متعدد الطرف .اقتنع املجتمع الدويل بذلك وكانت الصني سباقة اىل توزيع لقاحاتها بشكل مجاين عىل اكرث من بلد بحسب
ترصيحات مسؤوليها ،من هنا نشأ مصطلح ديبلوماسية اللقاح

دخل مصطلح ديبلوماسية اللقاح يف االونة
االخرية عىل القاموس الديبلومايس واالقتصادي
وحتى الجيو-سيايس يف دول العامل قاطبة.
يندرج تحت هذا العنوان نفوذ دول وسطوتها
والتنافس بني دول وقارات ومحاولة استقطاب
الدول الصغرى ،وذلك عرب توريد اللقاحات
للقضاء عىل فريوس كورونا الذي يحصد ارواح
الناس حول العامل مبنجل املوت الذي ال يرحم.
فيام تعاقد لبنان رسميا عرب وزارة الصحة مع
رشكة فايزر االمريكية للحصول عىل  2.1مليون
جرعة من اللقاح املضاد لفريوس كورونا،
فانه فتح الباب ايضا السترياد لقاحات اخرى،
وسط بدء حملة التسجيل للراغبني عرب منصة
الكرتونية .يف سياق التشبيك الديبلومايس
املتنوع ،صدر عن وزارة الصحة اللبنانية قرار
يف شأن التسجيل والرتخيص باسترياد اللقاح
الرويس املضاد لفريوس كورونا "سبوتنيك".
واوضحت السفارة الروسية يف بريوت يف بيان
اصدرته "نعتقد ان هذه الخطوة املهمة من
السلطات اللبنانية ،تفتح فرصا جيدة القامة
تعاون متبادل املنفعة بني صندوق االستثامر
املبارش الرويس والرشكاء اللبنانيني ،سواء من
خالل الحكومة او مبشاركة القطاع الخاص.
نحن عىل يقني من ان التجهيز الرسيع
لالمدادات اىل لبنان باللقاح سيساعد يف
تجاوز الوضع مع انتشار مرض خطري مثل
كوفيد ."19 -
كام اكدت السفارة ان "الكميات املحددة
وموعد تسليم اللقاح الرويس اىل لبنان هام
موضوع مفاوضات مع الصندوق .ادى هذا
االمر اىل ترجمة هذه القضية اىل مستوى
عميل ،وبدأت املناشدات املقابلة من
الحكومة اللبنانية ،لكن املعلومات املتداولة
يف وسائل االعالم اللبنانية حول التربع املزعوم

من السفارة الروسية بـ 200الف جرعة كهبة
اىل الجانب اللبناين ال تتوافق مع الواقع ،وهي
عارية عن الصحة شكال ومضمونا" .وشددت
عىل ان "جميع جوانب توفري اللقاح الرويس
تتطلب مناقشة موضوعية مبارشة مع صندوق
االستثامر املبارش الرويس".
هكذا ميارس لبنان ديبلوماسية اللقاح ،وهو
تسجل ايضا يف منصة كوفاكس التي تتيح
جلب لقاحات اخرى ايضا منها اسرتازينيكا
واللقاح الصيني سينوفارم وسواه.
اذا كانت الدول الصغرى مثل لبنان تسعى اىل
االفادة من هذه الديبلوماسية لصالح شعبها،
فان الدول الكربى متارس هذه الديبلوماسية
بشكل اوسع .قبل الوصول اىل الصني والواليات
املتحدة االمريكية ،نعرج عىل التجربة الهندية.
فقد نقلت الوكاالت العاملية بأن الهند رفعت
بوصفها صيدلية العامل منسوب ديبلوماسيتها
الطبية عرب توزيع شحنات من لقاح كوفيد19-
اىل دول فقرية يف منافسة واضحة مع الصني.
ويستخدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا
مودي قدرات بالده  -باعتبارها ثالث اكرب
منتج يف العامل للقاحات املستخدمة يف الوقاية
من العديد من االمراض  -يف تحسني العالقات
مع دول املنطقة ومقاومة التمدد الصيني
السيايس واالقتصادي .تقدم حكومة مودي اىل
الدول القريبة املاليني من الجرعات من لقاح
اسرتازينيكا املنتج محليا عىل الرغم من ان
برنامجها للتطعيم املحيل بدأ للتو.
قدمت الهند جرعات من اللقاح اىل افغانستان
وكمبوديا وميامنار وبنغالدش ونيبال ورسيالنكا
وجزر املالديف ملساعدة تلك الدول عىل البدء
بتحصني االطقم الطبية ،وذلك ضمن مبادرتها
املسامة "صداقة اللقاح" للدول ذات الدخل
املنخفض واملتوسط .وتعتزم امداد منغوليا

والدول الجزر يف املحيط الهادىء بشحنات
يف اطار ديبلوماسية اللقاح الهندية االخذة يف
االتساع.
ارسلت الهند نصف مليون جرعة من
لقاح اسرتازينيكا اىل افغانستان ،وهي اوىل
الجرعات التي تصل اىل تلك الدولة التي
متزقها الحرب ،والتي ال تزال تنتظر اجازة
منظمة الصحة العاملية لالستعامل الطارئ
قبل توزيعها .وكانت الهند اعتمدت لقاحني
من اجل االستخدام الطارئ احدهام ط ّور من
اسرتازينيكا وجامعة اكسفورد ،ويصنع حاليا
يف الهند من قبل معهد االمصال الهندي.
اما االخر فهو لقاح محيل يدعى كوفاكسني،
وتنتجه حاليا رشكة بهارات بايوتيك املحلية
بالتعاون مع املجلس الهندي للبحث الطبي
واملعهد الوطني لعلم الفايروسات.
بدأت ديبلوماسية اللقاحات تظهر بشكل
جيل يف الرشق االوسط ،عندما اظهر عدد من
رشكاء واشنطن رغبة واضحة يف الحصول عىل
املنتجات الروسية او الصينية.
باالنتقال اىل اوروبا ،دعا املستشار النمساوي
سيباستيان كورتس اىل ترك املحرمات
الجيوسياسية جانبا ،وذلك يف تلميح اىل
قيام الوكالة الطبية االوروبية بدراسة امكان
تسجيل اللقاحات من روسيا والصني .سبقه يف
ذلك الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون الذي
شدد عىل ان اتخاذ القرار يف شأن استخدام
لقاح سبوتنيك  Vالرويس ال ينبغي ان يكون
سياسيا بل علميا ،بناء عىل نتائج املرحلة
الثالثة من التجارب الرسيرية الواردة يف مجلة
النسيت العلمية الربيطانية .بدورها ،اعلنت
اسبانيا عن استعدادها الستخدام اللقاح
الرويس بعد موافقة الوكالة الطبية االوروبية.
رمبا جاءت قضية ما سمي اخريا حرب

تستغل الصني تطوير لقاحاتها الستعادة سمعتها العاملية.

اللقاحات بني بريطانيا واالتحاد االورويب،
لتؤذن مبا ستحمله املرحلة املقبلة من حرب
مستمرة بني الطرفني السباب مبسميات كثرية،
اال ان قوامها رصاع عىل سلطة ما بعد خروج
بريطانيا من االتحاد االورويب.
بدأت معامل الخالف يف الظهور يف سياق
سعي الجانبني اىل تأمني حاجاتهام من لقاح
اسرتازينيكا  -اكسفورد .ثم تطورت اىل ما يشبه
النزاع بعدما اعلن االتحاد االورويب اقرتابه من
سنّ ترشيع مينع تصدير اللقاحات خارج دول
االتحاد ،اال بعد ان يضمن التكتل حاجاته اوال،
السيام من لقاح فايزر الذي يجري تصنيعه
اساسا يف بلجيكا ،يف وقت عقدت فيه بريطانيا
صفقة لرشاء  40مليون جرعة منه.
بالنسبة اىل املانيا ،اعربت قيادتها عن رغبتها
يف التعاون مع موسكو يف شأن هذه املسألة.
واكدت املستشارة انجيال مريكل منذ كانون
الثاين املايض استعداد برلني للمساعدة يف
تسجيل اللقاح الرويس يف االتحاد االورويب.
تتالت االصوات يف االتحاد االورويب ،مطالبة
بالترسيع يف اجراءات تسجيل اللقاح الرويس
حتى يتسنى استخدامه يف التطعيم ضد وباء
كورونا.
كذلك تراجعت اكرث وسائل االعالم االوروبية
نفوذا عن الدعاية التي كانت تهدف اىل

تعاقد لبنان مع
فايرز واتاح سبوتنيك
واسترازينيكا ويشارك
في منصة كوفاكس

تشويه سمعة اللقاح الرويس ،وبدأت تتحدث
حاليا عن ايجابيات لقاح سبوتنيك  Vوهو ما
يشري اىل تغري يف املواقف ،خصوصا بعد صدور
دراسة املجلة العلمية النسيت الذي فتح
اعني املشككني عىل حقيقة لقاح سبوتنيك .V
واكد علميا مدى نجاعته وسالمته يف مقاومة
فريوس كورونا .فاملجلة الربيطانية اشارت اىل
ان لقاح سبوتنيك  Vالرويس هو لقاح ناقل
فريويس يعمل عىل اساس اخذ فريوسات
اخرى ،وجعلها غري مؤذية لتصبح متكيفة
ملكافحة كوفيد  .19 -واعتربت ان هذه التقنية
يستخدمها ايضا لقاح اسرتازينيكا اكسفورد
الفعال بنسبة  60يف املئة بحسب الوكالة
االوروبية لالدوية.
عىل الرغم من معارضة الربملان االورويب

وبعض الحكومات املعروفة بعدائها التقليدي
لروسيا ،توجه اىل موسكو منسق العالقات
الخارجية يف املفوضية االوروبية جوزف بوريل
وبدعم من الحكومتني االملانية والفرنسية
لطرح اسس تعاون جديدة تتجاوز امللفات
الساخنة .طبعا خلفيات الزيارة عنوانها اللقاح
الذي اىت ليضع العالقات االوروبية  -الروسية
يف مراجعة شاملة.
من الطبيعي ان يكون نرش اللقاح عىل نطاق
واسع هو امر حيوي النه سيقلل من خطر
الوفيات والحاالت الحرجة ومن الضغوط
عىل انظمة الرعاية الصحية ،وسيتيح تخفيف
اجراءات التباعد بصورة كبرية ويعطي دفعا
لالقتصاد ،لكن من املنتظر ان تبلغ قيمة سوق
اللقاح  35مليار دوالر .تشري الدراسات ومنها
دراسة نرشها موقع ماالت بعنوان" :لقاح
كوفيد  ...19تنافس محموم عىل ديبلوماسية
اللقاح" ،اىل ان "اغلب الدول تراهن مبستقبلها
االن عىل لقاح فريوس كورونا ،واصبح السباق
نحو تحقيق هذا الهدف مسيسا ،ومن بني
الدول الساعية اىل تطوير اللقاح :الصني
والواليات املتحدة االمريكية واململكة املتحدة.
كام كان الحال يف االستجابات املبدئية
للجائحة ،تتنافس القوى العظمى حتى حني
يكون التعاون يف مصلحتها العليا .فعىل الرغم
من ان الواليات املتحدة وبريطانيا دولتان
حليفتان ،فانهام تعمالن بشكل منفصل يف
تطوير اللقاح .كام ان روسيا اعلنت هي
االخرى عن تطوير لقاحها سبوتنيك ،وهي
بدأت تعطيه اىل سكانها بدءا بالعاملة
املوجودة عىل الخطوط االمامية ،اي الذين
يعملون يف الرعاية الصحية واملدرسني".
وفق الدراسة املذكورة ،تستخدم الدول اللقاح
املحتمل ايضا اداة للضغط لخدمة مصالحها
الجيو سياسية واالقتصادية .عىل سبيل املثال،
تعهد رئيس الوزراء الصيني يل كه تشيانغ
يف اواخر آب املايض بأن تشارك الصني بعض
الجرعات من اي لقاح تطوره ـ وتشارك كذلك
الخربة العلمية يف تطوير اللقاح -مع دول
غرب رشق آسيا .ويف لقاء بني وزير الخارجية
الصيني وانغ يب ونظريه املغريب ،تعهد االول
بأن توفر بالده اللقاح للدول االفريقية .وبينام
تعاين كل االقتصادات بدرجات متفاوتة
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نشأ مصطلح ديبلوماسية اللقاح بعد قرار الصني توزيع لقاحاتها مجانا.

من فريوس كورونا ،رمبا ينتهي املطاف
بأن يكون االقتصاد الصيني اقل معاناة
ويجني منافع اكرب بعد انحسار الفريوس امام
اللقاحات .لكن ما يقف يف طريق الصني هو
الهيمنة البنيوية الراسخة للواليات املتحدة،
االمر الذي سيزيد من حدة التنافس االمرييك -
الصيني عىل الحصص السوقية ،وعىل سالسل
التوريد ،وعىل الحلفاء والرشكاء.
تشري التوقعات بحسب الدراسة املذكورة اىل
ان الصني ستبادر اىل توزيع لقاح فريوس كورونا
عىل نطاق واسع يف العام  ،2021وبخالف
املنافع التي سيعود بها ذلك عىل سكانها،
ستستغل الصني تطوير اللقاح يف استعادة
سمعتها التي ترضرت من كونها بلد املنشأ
للفريوس .تع ّول الصني عىل توسيع عالقاتها
بالدول النامية من خالل توزيع اللقاحات،
حيث تزداد املنافسة بني الصني والدول
الغربية بقيادة الواليات املتحدة االمريكية عىل
النفوذ .وقد انضمت الصني يف ترشين االول

الهند رفعت منسوب
ديبلوماسيتها الطبية
ملنافسة الصني عبر
"صداقة اللقاح"
املايض اىل مرشوع اتاحة لقاحات كوفيد 19 -
عىل الصعيد العاملي ،ضمن االئتالف الذي
يستهدف اتاحة اللقاحات والذي اعرضت
الواليات املتحدة عن االنضامم اليه.
وفيام قد يحقق هذا االمر تفوقا ديبلوماسيا
للصني ،اال ان هناك بعض العقبات املحتملة.
فالتحديات العملية التي تواجه انتاج لقاح
وتوزيعه عىل نطاق جامهريي ضخمة
للغاية نظرا اىل الحاجة املرجحة اىل تقنيات
نقل اللقاح عند درجة حرارة تحت الصفر.

وسيتعني عىل الرشكات الصينية ايضا العمل
بجد لبناء الثقة يف لقاحاتها ،نظرا اىل الفضائح
السابقة املتعلقة بسالمة اللقاحات ،وكذلك
املخاوف يف الخارج من انخفاض جودة سلع
الرعاية الصحية التي شحنتها الصني اىل الدول
االخرى استجابة للجائحة .كذلك مثة مخاطر
سياسية متعلقة بتوزيع اللقاح ،فقد تعهدت
الرشكات والحكومة الصينية بتوفري اللقاح
وفق االولوية لعدد من البلدان ،من بينها
الربازيل واندونيسيا ،لكنها قد تتعرث يف تسليم
كل الشحنات التي تعهدت بها ،وهو ما قد
يتسبب برد فعل ديبلومايس سلبي من الدول
التي تنتظر يف آخر الطابور ،او بدفع هذه
الدول اىل البحث عن موردين اخرين.
اضافة اىل ذلك ،فان اي انطباع عن تلقي
االثرياء واصحاب النفوذ للقاح اوال قد يؤثر
عىل االنطباعات الشعبية يف الصني .ومن
املحتمل ان يعوق التعاون االوسع نطاقا يف
مساحات اخرى ،مثل مبادرة الحزام والطريق.
لذا ترجح بعض التحليالت ان تواجه الصني
خطر التعهد باكرث مام ستلتزم به يف خصوص
توزيع اللقاح عام  ،2021ما قد يعوق امال
الصني املنتظرة يف تحسني صورتها الدولية من
تطوير اللقاح مبكرا .يف املقابل ،رمبا تفتقر
واشنطن والقوى العظمى االخرى اىل وسائل
تضاهي مناورات العاصمة الصينية بيجينغ.
فعندما تطور الواليات املتحدة لقاحها،
سرتكز عىل االرجح عىل جهود التعايف الصحي
لسكانها حيث ان التوترات السياسية عىل
اشدها .اما االتحاد االورويب فيداه مشغولتان
بتنازع الدول االعضاء عىل السيطرة داخل
االتحاد وحزم االنقاذ االقتصادي ،لذا فان اي
لقاح من اململكة املتحدة سيستخدم عىل
االرجح يف بريطانيا ورمبا يف االتحاد االورويب
قبل اتاحته يف املناطق االخرى.
اما اليابان وكوريا الجنوبية فهام مشغولتان
ايضا ،اذ متر االوىل بانتقال سيايس للسلطة،
وتأخذ الثانية حذرها من تهديد كوريا
الشاملية ،لذلك لن تنخرطا يف ديبلوماسية
لقاحات خاصة بهام .هذا املناخ السيايس
العاملي يرتك روسيا والصني لتحصدا املنافع
الجيو -سياسية واالقتصادية لتطوير اللقاحات
عىل حساب الغرب.

