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وس كورونا "كوفيد ما إن اتسعت  ي فير
فته  19رقعة تفش 

َّ
" حتى أصبح اكير تهديدا عىل اإلنسانية، و صن

ي 
، بعدها دخل العالم حربا صحية مفتوحة يكون  2020مارس  11منظمة الصحة العالمية "جائحة" ف 

ي و الحفاظ عىل األمن الصحي العالمي 
 . فيها اللقاح هو السالح الحتواء الجائحة و أداة للردع الوبائ 

ي تنافس عىل قضية اللقاحات المضادة لـ كوفيد 
ية  19فدخلت  القوى العالمية ف  من أجل تخليص البش 

ي الذي يهددها ، لكن سيطرة المصالح الوطنية عىل التعددية و التعاون الدولي الذي 
من الخطر الوبائ 

ي نفس الوقت تدعو إليها منظمة الصحة العالمية، جعل السباق نحو اللقاح موضوعا طبيا و جيو 
سياسيا ف 

ألنه أدرج ضمن محددات السياسة العليا للدول فقد دفعت قضايا المكانة والتنافس و "القوة الناعمة" 

 .  القوى العالمية إل إيجاد ساحة جديدة للتنافس و استعراض التفوق العلمي بدال من العمل الجماعي

ئحة والتهديدات غير التقليدية عىل أمن              ولفهم التنافس المحتدم عىل تطوير اللقاحات لمواجهة الجا 

ي هذه الدراسة إشكالية تفسير التسابق الدولي حول اكتشاف لقاح   
، نبحث ف  الدول القومي و كذا العالمي

ي حالة تنافس من أجل إيجاد اللقاح ضد كوفيد  19كوفيد  
ي حالة    19؟ وهل تعتير الوحدات الدولية ف 

أم ف 

وس كوفيد  تعاون؟ و ما هي المكا  ي يحتلها لقاح فير
ي إطار منظومة العالقات    19نة الجيوسياسية التى

ف 

 الدولية؟ 

ي العالقات الدولية  -1
 األطر النظرية لألمن الصحي ف 

ي التاريــــخ 
ي مسار العالم ومرحلة مفصلية ف 

وس كورونا يمثل لحظة انعكاس ف  أصبح رصاع الدول مع فير

الحديث، وتطرح إشكالية األمن الصحي نتيجة هذا الوباء مرة أخرى دور عامل القوة التكنولوجية وقوة 

هما، بحيث إن هذا العامل   َ ي تمس البيئة والصحة وغير
ي مواجهة التهديدات غير التقليدية التى

المعرفة ف 

ي إطار من
ي الوقت الراهن كخيار حتمي للبقاء وفرض الذات ف 

 ظومة العالقات الدولية.  يطرح نفسه بشدة ف 

ية الصادر عن برنامج   ي تقرير التنمية البش 
” عندما تم تضمينه ف  لقد تعززت مكانة مفهوم “األمن الصحي

ي للعام 
” الحديث  1994األمم المتحدة اإلنمائ  ي

، وذلك باعتباره أحد أركان مفهوم “األمن اإلنسائ 

و  ي ذلك الوقت، حيث ناقش التقرير حينها رص 
رة توسعة وتعميق مفهوم األمن واالنتقال به االصطالح ف 

ي أوسع وأعمق يقوم عىل محورية الناس. 
 من الفهم التقليدي القائم عىل محورية الدولة إل فهم إنسائ 

ي “الناس” عوضا  
ي تتمثل ف 

ي حينها عىل إن وحدة التحليل األساسية لمفهوم األمن اإلنسائ 
وأكد التقرير ف 

ي سياق ما 
ة. وقد ناقش التقرير موضوع األمن   من “الدولة” وذلك ف  يواجهه أمن األفراد من تحديات خطير

ي سبع مجاالت، أحدها هو ما  
ي الذي يجب توسيعه ليشمل عىل التهديدات والمخاطر الكامنة ف 

اإلنسائ 

  .  بات يعرف بـ األمن الصحي

ي ذات 
ي سنة وف 

ي لمجلس األمن الدولي ف 
ي كيفية   2000السياق، ُيشكل االجتماع التاريح 

عالمة فارقة ف 

ية اإليدز بات  وس نقص المناعة البش  ي أن فير
التعاطي مع األمراض، حيث أعلن المجلس وألول مرة ف 

ي المفاهيم 
األمنية  يشكل تهديدا نابعا من مجال الصحة لالستقرار واألمن. و من ثم فقد جرى تحول ف 

  . ي
 اهتمامات األمن الدولي والقومي واإلنسائ 

لتستوعب التهديدات الصحية جراء األمراض باعتبارها من بير 

ي العديد من الدراسات الدولية عموما والدراسات األمنية عىل وجه  
ك آثاره ف  وانعكس هذا التحول لييى



لمي والسياسي بقضايا الصحة واألمن، التحديد. ومع ذلك، وعىل الرغم من تزايد االهتمام األكاديمي الع

ك وعام.   فإن مصطلح األمن الصحي ما يزال يفتقر إل تعريف مشيى

 

ي ظل انتشار أمراض عابرة للحدود، كما  
فمفهوم الصحة العامة من منظور جديد مرتبط باألمن الدولي ف 

ي مرض نقص المناعة المكتسبة اإليدز الذي تم تصنيفه ضمن مهددات السلم
، لتنتقل   الحال ف  الدولي

 .  بعدها منظمة الصحة العالمية إل تصنيف األمراض بحسب خطورتها عىل األمن الصحي العالمي

ي هذا الحقل، وال سيما 
" من أهم المبادرات ف  سست و تّعد مبادرة "مؤش  األمن الصحي العالمي

ُ
أنها أ

اك مع مجلس األمن الدولي ومنظمة الصحة العالمية. ويرى الدكتور اختصاصي   عبد العزيز اقزيز باالشيى

: منع   ة األمراض بحسب ستة محددات رئيسة وهي
ّ
علم الوبائيات أن هذه المبادرة خلصت إل تقييم حد

النظام الصحي القائم عىل بنية تحتية  الظهور، واالكتشاف واإلبالغ دولًيا، ومدى االستجابة الشيعة، وقوة 

ام بالمعايير الدولية، وقدرة الدول عىل مواجهة التهديدات البيولوجية.   
صحية فعالة، والقدرة عىل االليى

ي عام 
 % من العالم لم يكن ليتمتع بقدرة وجاهزية عالية عىل احتواء األمراض.  60، نحو    2019ولكن ف 

، بيرّ  الدكتو  أن األمن الصحي العالمي يشمل ثالث ركائز تتضمن   عبد العزيز اقزيز رعىل الصعيد الدولي

ي مآالت استخدام األسلحة 
 عابرة للحدود، والنظر ف 

ّ
ي تعد

ي األمراض السارية والُمعدية والتى
النظر ف 

 . ي الوضع الصحي
كير  عىل الرصاعات اإلقليمية وأثرها ف 

  البيولوجية والكيماوية، واليى

 19اع والتعاون حول اكتشاف لقاح كوفيد  النظريات المفشة للرص  -2

 أ / رؤية النظرية الواقعية 

ي النظرية الواقعية إذ أنها تعتير أن العالقات بير  الدول هي عالقات 
مسألة الرصاع هي السمة البارزة ف 

ي الوحدات  
يد من فرص الرصاع،  لهذا عىل الدول عدم الثقة ف  صدام واختالف وأن التعاون بير  الدول سير 

ء دون أن يدركوا ذلك ودون سعي أحدهم لمنع األخر من الوصول ا ي
ألخرى، و أن األفراد يتنافسون عىل س 

 إل أهدافه، لكنها قد تصبح إل رصاعا عند محاولة أحدهم دعم مركزه . 

 

الية   ب / رؤية النظرية الليير

الية ما يقوله أصحاب المدرسة الواقعية من أن العالقات الدولية مبنية عىل الرصاع والتنافس،  ترفض الليير

فهي مدرسة تؤمن بالسالم حتى أنها ترفض حل الرصاع من خالل الحرب وترى أن القانون الدولي هو 

اإلطار المثالي الذي يضبط سلوك الدول، كما يرفض رواد هذه النظرية مقولة الواقعيير  أن الدول تسع 

ي ذلك االت
ي حيث تنازلت الدول عن بعض سلطاتها  فقط لتعظيم قولتها دون مباالة ومثالهم ف  حاد األوروئر

 لصالح مؤسسة عليا. 

، فال يجوز للدولة أن تقوم بفعل  ي
ي قانوئ 

ي إطار أخالفى
ي تبحث عنها الدولة هي مصالحها لكن ف 

والغاية التى

 يخالف القانون حتى لو كان ذلك الفعل يحقق لها مصالح خاصة. 



ي ما يخص العالقات بير  الدول يشدد ال
اليون عىل فرض التعاون عن طريق تهيئة الجو العام، فهم أما ف  ليير

ي عىل  
ي شقه المؤسسائى

الي ف  ، و يؤكد التيار الليير يؤكدون عىل األهمية االقتصادية عكس المنظور الواقعي

قية التعاون الدولي من خالل  خلق مؤسسات دولية قائمة عىل االعتماد المتبادل. 
 إيجاد صيغة ليى

ي العالم ترسانة اللقا  -3
وس كورونا ف   حات المضادة لفير

 

ي 
 :  أ / سبوتنيك ف 

ي العالم، وحسب الموقع  
وس كورونا ف  أعلن الرئيس الروسي بوتير  عن تسجيل أول لقاح ضد فير

ي  
ي الرسمي للقاح إنه تم تسجيله من قبل وزارة الصحة الروسية ف 

وئ  ، ليصبح أول  2020أوت   11اإللكيى

وس كورونا ا  لمستجد. لقاح مسّجل ضد فير

(  '' ي
ي أطلق  Sputnik Vوأطلق عىل اللقاح اسم "سبوتنيك ف 

ي سوفيائى
( تمجيدا ألول قمر صناعي فضائ 

ي   1957عام 
ي والثقاف 

ي والتقت   من التنافس األيديولوجر
ً
ة سباق الفضاء الذي كان جزءا هاما خالل فيى

ي والواليات المتحدة.  أثناء
 الحرب الباردة بير  االتحاد السوفيائى

 بيونتيك - ب / فايزر 

ي   من 
كتى ي      بيونتيك األلمانية تطوير وإنتاج ش 

كة فايزر األمريكية ف  نوفمير    18و فايزر األمريكية، أعلنت ش 

صبح لقاح بيونتيك  أ%.       95أن فاعلية اللقاح الذي طورته بالتعاون مع "بيونتيك" األلمانية بلغت    2020

ي 
ف  لالستخدام  العالمية  الصحة  منظمة  يحصل عىل مصادقة  لقاح  أول  وس كورونا  لفير المضاد  فايزر  و 

المتحدة المملكة  وكانت  الوباء،  ي 
تفش  بدء  منذ  الطوارئ  للقاح  حاالت  األخرص   الضوء  أعطت  دولة  أول 

ي بيونتيك و فايزر،
ي    األمريكي ـ األلمائ 

  950حملة تلقيح شملت حوالي          0202ديسمير   08وأطلقت ف 

حتى   اللقاح  من  األول  الجرعة  تلقوا  شخص  والدواء  2020ديسمير   27ألف  الغذاء  إدارة  أصدرت  و   ،

ي  
ليصبح أول عقار ينال    ترخيص االستخدام الطارئ للقاح  فايزر بيونتيك   2020ديسمير    11األمريكية ف 

ي الواليات المتحدة. 
 ترصيــــح االستخدام ف 

حوالي    ويمثل ي 
ف  تخزينه  يجب  حيث   ،

ً
تعقيدا أكير  لوجستية  تحديات  بيونتيك   فايزر  درجة    70-لقاح 

ي الثالجة.  مئوية
 ويستمر خمسة أيام فقط ف 

 مودرنا:  - ج  

كة التكنولوجيا الحيوية   ي  تعمل ش  كة أن لقاحها التجريتر
مودرنا األمريكية، عىل تطويره وإنتاجه، وأعلنت الش 

ي الذي 94.5فعال بنسبة    19للوقاية من كوفيد  
وس كورونا الثائ  كة مودرنا للوقاية من فير %، أصبح لقاح ش 

كية  منذ   ، بعدما 2020ديسمير    18حصل عىل ترخيص االستخدام الطارئ من إدارة األغذية والعقاقير األمير

كة فا يزر و بايونتيك،  أعلنت اإلدارة موافقتها عليه بعد أسبوع من موافقتها عىل االستخدام الطارئ للقاح ش 

ي عير وكالة وس  األدوية و صادق االتحاد األوروئر األوروبية عىل استخدام لقاح مودرنا األمريكي المضاد لفير

ي الدول األعضاء يوم 
ي  06كورونا، ف 

 . 2021جانف 



ي درجات حرارة  
ي درجات حرارة   6لمدة تصل إل   درجة مئوية  20-ويمكن تخزين لقاح مودرنا ف 

أشهر، وف 

   30لمدة تصل إل   درجة مئوية  8-2ة من  الثالج
ً
. و يمكن أيضا

ً
ي درجة حرارة الغرفة لمدة   االحتفاظ به يوما

ف 

 ساعة.  12تصل إل 

ازينيكا - د / أكسفورد    أسيى

أكسفورد عملت  كة جامعة  ازينيكا مع ش  يطانية اسيى عليه  - الير و صادقت  وإنتاجه،  تطويره  السويدية عىل 

ي 
ي  الهيئة المنظمة لألدوية ف 

ي    03 الهند ف 
ي لقاح ترخص    2021جانف 

، وهو ثائ  بعد كل من بريطانيا واألرجنتير 

ي بريطانيا منذ  
يطانية بعد لقاح بيونتيك و فايزر الذي يوزع ف  له وكالة تنظيم األدوية والمنتجات الصحية الير

 . 2020ديسمير  08

ي نوفمير لدى كشف النتائج المرحلية للتجا
ي ف 
يطائ  رب الشيرية، أن اللقاح فعال بنسبة  أعلن المختير الير

ي مقابل أكير من 70متوسطة قدرها 
 % للقاح بيونتيك و فايزر ولقاح موديرنا. 90%، ف 

اء أنه من المرجح   ي المملكة المتحدة والذي يعتقد الخير
يمكن االحتفاظ باللقاح الذي يتم توزيعه بالفعل ف 

ي درجات حرارة الثالجة العادية لمدة   بعد ذلك،أن تتم الموافقة عليه من قبل المنظمير  األوروبيير   
أشهر   6ف 

غير المجهزة للتعامل مع الطلبات اإلضافية لتخزين سلسلة  عىل األقل، وهو ما يعود بالفائدة عىل البلدان

يد مثل األرجنتير  والسلفادور والهند والمكسيك وبنغالدش وجمهورية   وباكستان والفلبير    الدومينيكانالتير

ازيل و شيالنكا. ونيبال وال  ير
 

 :  و/ سينوفارم  

 

ي 
طورته وحدة تابعة  19استخدام لقاح للوقاية من مرض كوفيد  وافقت الصير  عىل 2020ديسمير  31ف 

كة سينوفارم ات سينوفارم أن لقاحاتها لش  %،  79فعالة بنسبة  19كوفيدضد   التابعة للدولة، أعلنت مختير

ي أعلنتها منافساتها األمريكيتان فايزر و مودرنا.  وهي نسبة
 أقل من تلك التى

ي حير  منحته اإلمارات  ومنحت كل من 
مرص والبحرين والكويت وتركيا والفلبير  اللقاح موافقة طوارئ، ف 

 . ي
 الموافقة النهائ 

ي ال تستطيع تحمل تكاليف تخزين   
ة التى ي األمل للبلدان النامية والفقير

ويمكن أن يمنح اللقاح الصيت 

 اللقاحات الغربية. 

  :ه/ جونسون أند جونسون
 

، حصل عىل ترخيص إدارة األغذية   يةيانسن لألدو  طورته لقاح ي و مركز بيث إشائيل ديكونيس الطتر

ي نهاية فيفري 
كية لالستعمال الطارئ ف  ي               2021والعقاقير األمير

، ووافقت وكالة األدوية األوروبية ف 

عىل استخدام لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة ليصبح رابع لقاح  2021مارس  11

ي شهر أبريل يحص
، و سيصل إل دول االتحاد ف  ي  داخل االتحاد األوروئر

وتقدر   2021ل عىل الضوء األخرص 

% بحسب نتائج التجارب الشيرية، كما أن تخزين اللقاح أكير سهولة، إذ يمكن 66فعالية هذا اللقاح ب 

ودة المطلوبة لبعض اللقا ي الثالجة العادية عىل عكس الظروف شديدة الير
 .حات األخرىتخزينه ف 



 الــدوافــع و االعـــتبارات إليجـــاد اللقـــاح  -4

ات العلمية عىل العاملة عىل  إيجاد استفادت  وس لقاح المختير كورونا حول العالم  من  يتيح تطويق فير

الدعم المالي العام الضخم بهدف البحث والتطوير لهذه اللقاحات وكذلك لزيادة القدرات اإلنتاجية،  

، ما أوجد ساحة تنافس جديدة مهمة يشهدها العالم بهدف تلب ية االحتياجات الهائلة من الطلب العالمي

وس ستكون  برمته ويراقب نتائجها وتطوراتها عن كثب، ألن االنعكاسات إليجاد لقاح ناجع ضد الفير

 فورية وتشمل دول العالم بأشه. 

اتيجية بباريس أن هذا التنافس معهد العالقات الدولية واال  حيث يرى باسكال بونيفاس مدير سيى

ي له رائحة الحرب الباردة. و حقيقة أن روسيا أطلقت عىل لقاحها اسم "سبوتنيك" ليست   اتيحر االسيى

ي المدار صاروخهم  
مصادفة إنما تذكر بلحظة إطالق القمر سبوتنيك، عندما كان الروس قد وضعوا ف 

ي عام 
ي ، األمر الذي أثار دهشة األمريكي1957الخاص ف 

، الذين اعتقدوا للحظة أن االتحاد السوفييتى ير 

اتيجًيا.   خفض تصنيفهم اسيى

وس كورونا  و تجسد هذا بعد إعالن الرئيس الروسي فالديمير بوتير  أن بالده طورت أول لقاح ضد فير

ي  
، فقد اعتير وزير الصحة األلمائ  المستجد ، ثارت عاصفة من االنتقادات والتشكيك بهذه اإلعالن الروسي

ي اللقاح  
كي أليكس عازار ف  ينس شبان إن اللقاح الروسي لم يختير عىل نحو كاف، وشكك وزير الصحة األمير

ا أنها غير شفافة، ورصح  ي روسيا، معتير
، وقال إنه لم يتم الكشف عن معطيات التجارب األول ف  الروسي

ان بأنه ال يجب الوثوق بهذا اللقاح الر  . وزير الصحة الفرنشي أوليفييه فير  وسي

وس كورونا إل قرصنة و شقة المعلومات من  و انتقل التنافس الدولي للبحث عن تطوير لقاحا مضادا لفير

ي المملكة المتحدة 
ي ف 
ائ  ، و اتهم المركز القومي لألمن السيير

  National Cyber Securityالباحثير 

Centre NCSC   "  مجموعة "كوزي بيرCozy Bears  ي ي تسم أيضا "أي ئر
'' )و التى ي

 APT) 29 ئى

يطانية  المرتبطة بجهاز األمن الفدرالي الروسي وجهاز المخابرات الخارجية، باستهداف المنظمات الير

كية قد وجهت   ي تعمل عىل إيجاد لقاح لمكافحة الجائحة، وكانت السلطات األمير
كية والكندية التى واألمير

ي 
ي اتهامات مماثلة للصير  وقال مدير مكتب التحقيقات االتح ف 

ي  2020سبتمير   24ادي كريس راي ف 
:   "ف 

اق مؤسسات الرعاية الصحية هذه اللحظة بالذات، كات األدوية   تعمل الصير  عىل اخيى كية وش  األمير

ي تجري أبحاث كوفيد
األساسية".. ما جعل السباق نحو لقاح كورونا يعيد  19-والمؤسسات األكاديمية التى

 ذها. صياغة التوازن بير  القوى العالمية ونفو 

 

 

 أ / الدوافع السياسية:  

  :الصير   ●

 



ي منه  
تسع الصير  جاهدة إلعادة تعريف نفسها، كقوة تكنولوجية عظم سيطرة عىل الوباء وبدأت تتعاف 

ي احتوائه،
ي وقت تواجه الواليات المتحدة صعوبات ف 

أن سوقا لبيع الحيوانات وتغيير رواية    اقتصاديا، ف 

ر الذي   ي مدينة ووهان كان المركز المحتمل النتشار الوباء، ألن الصير  تدرك مدى الرص 
ية الحية كأغذية ف  الير

وس كورونا بسمعتها، وتريد االستفادة من نش  لقاحها لتجاوز انتقادات الخارج بمحاولة إخفاء   ألحقه فير

وس، و تمكير  شعوب العالم منه قد يساعد الناس عىل نسيان تعامل  ن نجاح اللقاح  أل  مسألة انتشار الفير

 بكير  مع الوباء عند ظهوره أول مرة. 

 من »مبادرة الحزام والطريق«   
ً
«، والذي يشكل جزءا وتهدف الصير  إل توسيع نطاق »طريق الحرير الصحي

ي جميع أنحاء العالم النامي  
ي أكير من  ف 

ي البنية التحتية ف 
دولة تأمل من خالله إل    100وهو استثمار ضخم ف 

ي التجارة العالمية. حجم التجارة الخارجية للصير  زيادة 
 ف 

اتيجية أكير واقعية    و  بالفعل لتعزيز سياستها الخارجية فيما  تستخدم الصير  إغراء اللقاحات ألغراض إسيى

 . أصبح يعرف بـ "دبلوماسية اللقاحات"

حدة   تخفيف  ي 
ف  يساعد  أن  يمكن  ما  اإلسالمية  الدول  ود  لكسب  اللقاح  عير  تسع  الصير   أن  حيث 

 مماثلة لدول 
ً
االنتقادات الدولية فيما يخص اضطهاد أقلية األيغور المسلمة. وقدم القادة الصينيون عروضا

ق األوسط وجنو  ، والش  ي كا الالتينية، ومنطقة البحر الكاريتر ي إفريقيا، وأمير
ب آسيا، وهي مناطق سعت فيها ف 

 بكير  لتوسيع نفوذها. 

ي جوان 
ي اجتماع للقادة األفارقة ف 

ي ف 
ي  2020وقال الرئيس الصيت 

: » نتعهد أنه بمجرد اكتمال تطوير لقاح ف 

ي بأن الصير   ي وانغ ئي
، ستكون الدول األفريقية من بير  أول المستفيدين«. ووعد وزير الخارجية الصيت  الصير 

 ب
ً
ي ستقدم قروضا كا الالتينية ومنطقة الكاريتر  .19لقاح كوفيد  للحصول عىل قيمة مليار دوالر لدول أمير

ي خطابه أمام جمعية  و
ي جير  بينغ ف 

ي س 
أن بالده    2020ماي    18 الصحة العالمية  أيضا وعد الرئيس الصيت 

قوية عىل صعود هذا يعطي إشارة  و ليس حكرا صينيا. ستتعامل مع لقاحاتها باعتبارها منفعة عامة عالمية 

ي نظام عالمي جديد، خالل مرحلة ما بعد الوباء بحيث تمكنت بكير  من االستفادة 
الصير  كقائد علمي ف 

ي البلدان النامية. 
 الكاملة من األزمة الصحية من خالل ملء الفراغ الذي تركه الغرب خاصة ف 

  :األمريكيةالواليات المتحدة   ●

 

من اجل حملته االنتخابية  و وعد بتلقيح    19ة عهدته لقاح كوفيد استعمل ترامب الرئيس األمريكي المنتهي

ي مرض كوفيد    األمريكيير  أوال 
 لتفش 

ً
، حيث عرض الرئيس  19باعتبار أن البالد أضحت البؤرة األكير عالميا

كة كيورفاك   مليار دوالر   CureVacترامب عىل ش  وس كورونا  لفير لقاح  إيجاد  بت من  اقيى ي 
التى األلمانية 

 عىل الحقوق الحرصية بهدف ضمان اللقاح لبالده أوال. للحصول 

 

الرئيس    وأكد  المتحدة  الواليات  ي 
ف  الرئاسية  االنتخابات  وس كورونا عىل خط حملة  فير لقاحات  دخلت 

ي  
كي دونالد ترامب ف  ي أكتوبر    2020سبتمير   16األمير

ي العالم سيحصل عىل اللقاح ف 
 2020أن أكير اقتصاد ف 



كي السابق دونالد ترامب مرسوما يعطي  وسيتم توزيعه عىل نطا ق واسع عىل السكان، وأصدر الرئيس األمير

كيير  قبل  اللقاح للدول األخرى.  تصديره األولوية لتلقيح المواطنير  األمير

بإعطاء األمريكيير    بايدن هدفا  الرئيس األمريكي المنتخب جو  مليون جرعة تطعيم ضد   100بينما حدد 

ي المئة يو 
وس كورونا ف  ي خطته لمكافحة الجائحة. فير

ي السلطة، وهو جزء أساسي ف 
 م األول له ف 

 

ي الكثير من المكاسب 
، ذلك أنها لن تجت 

ً
ي موقف صعب دبلوماسيا

و قد وضعت الواليات المتحدة نفسها ف 

ي مكافحة الجائحة، بالنظر إل 
الجيوسياسية بإعالئها للمصلحة القومية فقط و تجاهلها للتعاون الدولي ف 

وس كوفيد  أن تر  ، وهذا سيكلف واشنطن  19امب قد تبت  رصاحة نهج إفقار الدول األخرى فيما يتعلق بفير

، من أجل مواجهة التحدي األكير إلحاحا    إذ لم تظهر أن بمقدورها تحفير  العمل الجماعي
ً
 جيوسياسيا

ً
ثمنا

ي العالم. 
 ف 

أن   دونالد لكن رغم  الرئيس  انتهجها  ي 
التى المتشددة  القومية  التوجهات  بدافع  المتحدة  الواليات  حكومة 

ي الغالب الجهود المتعددة األطراف لتأمير  وتوزيــــع اللقاحات عىل  
ي مجال اللقاحات تجاهلت ف 

ترامب ف 

كات    عن هذه المساعي وقد وافقت الش 
ً
ي أن واشنطن غائبة تماما

ي تتخذ من  مستوى العالم، فهذا ال يعت 
التى

ورية لحماية  ي ستكون رص 
التى اللقاح،  الجرعات من  توفير بعض مليارات  لها عىل   

ً
المتحدة مقرا الواليات 

كية وعىل رأسها »مؤسسة   ية األمير ي جميع أنحاء العالم، عالوة عىل ذلك تساعد المؤسسات الخير
السكان ف 

ي تمويل هذا الجهد. 
 جيتس«، ف 

 

 روسيا:  ●
 

وسإعالن الرئيس بوتير  عن اللقاح المضاد   ي عودة روسيا إل مركز االهتمام   لفير
كورونا هو جزء من رغبته ف 

الواليات   بير   رئيشي  بشكل  تدور  ي 
التى وس كورونا  فير والسياسية حول  العلمية  المعركة  الدولي من خالل 

 .  المتحدة والصير 

ي العالم ،فكانت رسالته و أراد  فالديمير بوتير  إثبات أن روسيا تظل دولة مهم
ة من حيث القوة العلمية ف 

ي سباق اللقاحات و هذا ألهمية تقوية العنرص 
ا استهدف الداخل الروسي ف 

ً
موجهة إل العالم، ولكن أيض

لقاح مضاد  بإنتاج  فيهم  الوثوق  يمكن  العالم و  ي 
الروس هم األفضل ف  العلماء  أن  بإظهار  الروسي  القومي 

وس كورونا امن و فع  ي التطعيم به، ما جعل العالم لفير
د ف  ي روسيا لم تيى

ال لدرجة أن النخب السياسية ف 

ها  ي سجل االنتقاد و اعتير
ي يضع روسيا ف   دعائية روسية اكير منها اكتشافا علميا.  بروباغندا الغرئر

ي إبراز قوتها عىل المشح العالمي 
 كذلك استعملت موسكو لقاح سبوتنيك ضمن أدوات سياستها الخارجية ف 

ي كانت تحكمها حكومات 
ي ومن بينها دول قارة إفريقيا التى

و إعادة روسيا إل مناطق نفوذ االتحاد السوفيتى

اكية وشيوعية ، فقدمت روسيا   حت حزمة    300اشيى مليون جرعة من لقاح سبوتنيك للدول األفريقية واقيى

 . ي
ي قارة أفريقيا بقيادة االتحاد األفريفى

 تمويل الحصول عىل اللقاحات ف 
 



ي ترسيخ مكانة روسيا كقوة علمية    ويكمن
ي العالم، بجانب الصير     و تكنولوجيةالتحدي ف 

  والواليات رائدة ف 

عندما أطلق    1957المتحدة. ولكن إذا نجح اللقاح الروسي سوف يكون لحظة فارقة شبيهة بما حدث سنة  

ي ''  
حينها كان االتحاد الروسي  يدور حول األرض،   قمر صناعي  ليصبح أول ''1سبوتنيك  االتحاد السوفيائى

الشك  إدخال  ي  
الروسي نجح ف  القمر  لكن إطالق  الفضاء،  تكنولوجيا  ي مجال 

المتحدة ف  الواليات  خلف 

ي الواليات المتحدة  
ة ف  ي سباق الفضاء، و كانت الصدمة كبير

لألمريكيير  وخلق شعورا أن بلدهم تخلفت ف 

ل هار  '' و أقنعت '' ليلة سبوتنيك'' العالم بأن حتى تحدثت وقتها جريدة نيويورك تايمز عن ''بير ي بر تكنولوجر

بالضبط  حول السباق نحو  المتحدة، وهذا ما يحدث  الواليات  أمام  ي تقدم إل خطوة 
االتحاد السوفيائى

 .  19اللقاح ضد الكوفيد 

 

  

●  : ي  االتحاد األوروئر

ي فرنسا  
ي ف 
كة  سانوف  وس كورونا بعد    تخليهما شكل إعالن معهد باستور و ش  وع لقاح ضد فير عن العمل عىل مش 

من فعالية اللقاحات األخرى المستخدمة ضد الوباء، فشال  أن أظهرت االختبارات األول أن فعاليته أقل من المتوقع

ي إحدى  
ي مجملها محدوديتها أمام    أكير علميا ف 

ي ف  ، و أبانت دول االتحاد األوروئر ي البحث العلمي
دول العالم ريادة ف 

 القوى العظم المتنافسة حول الكتشاف المصل المنتظر. 

 

ي السباق نحو  
، الواليات المتحدة و روسيا ف  ى مثل الصير  ي خلف القوى العالمية الكير فبدت دول االتحاد األوروئر

دول   ي 
ف  ي 
الصيت  اللقاح  لتسويق  عقود   بإبرام  الصير   استغلته  اجع 

اليى هذا  وس كورونا،  لفير مضاد  لقاح  اكتشاف 

. أورو  ي ي جزءه األوروئر
وعها طريق الحرير ف  اتيجية مرتبطة بمش   بية مثل رصبيا و المجر من أجل خلق روابط إسيى

ي  مساعدة دول االتحاد و الدول   التصدي  أجلومن   لمان األوروئر لدبلوماسية اللقاح الروسية و الصينية، يعزم الير

انية   ي تحقيق االكتفاء من اللقاح بتخصيص مير 
مليون يورو  لوقف تمدد القوى العظم داخل    058المجاورة له ف 

 االتحاد. 

 ب / المنافع االقتصادية: 

 

ورة إنسانية ي األرواح    إتاحة اللقاحات عىل الصعيد العالمي يشكل رص 
 من الخسائر الفادحة ف 

ّ
حيث أنه سيحد

ة من العالم ال تزال ترزح تحت وطأة    وسيساعد عىل السيطرة عىل الجائحة الوباء. كما أنها إذا أن أجزاء كبير

ورة اقتصادية مهمة، ألن التطعيم الشامل ب االقتصاد العالمي الركود   أيضا رص 
ّ
ويدفع اتجاه االنتعاش   سيجن

ي  
ف  الصدارة  يحقق  ة، ألن من  اقتصادية كبير ورة  األمر عىل رص  ينطوي  لذلك  إضافة  المرجو.  االقتصادي 



كات تصنيع األدوية م ن كسب مليارات الدوالرات من بيع لقاحاتها، السباق للوصول إل اللقاح سيمكن ش 

ي الطلبات المسبقة من أجل الحصول 
و هذا ما دفع بالفعل العديد من الدول الغربية إل االستثمار بكثافة ف 

تهم  مير  اللقاح مستغلير   المبادرة إلنتاج  زمام  الغنية  الدول  فأخذت  للجميع،  الالزمة  الجرعات  عىل كمية 

 ن أجل ذلك. االقتصادية و العلمية م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ســوق اللـقــاح   

 

بلقاحات كوفيد   المتعلقة  التقارير  أن معظم  ي حير  
لكن    19ف  فعاليتها،  قد ركزت بشكل كبير عىل نسب 

وس كورونا والمساعدة    عامل مثبط من أجل تحصير  العالم ضد فير
عىل العودة إل الحياة  التكلفة تبفى

اء جرعات بالجملة بنية توزيــــع اللقاحات   الطبيعية.  ائب لش  و استخدمت العديد من الدول أموال دافعي الرص 

 لكل الدول بسبب المنافسة و بالنظر إل حجم الرهانات  
ً
 متاحا

ً
. بيد أن هذا ليس خيارا

ً
عىل مواطنيها مجانا

ي يكلفها اقتنا 
ي إنهاء  ء اللقاحالمالية و االقتصادية التى

، لهذا يتوقع أن تلعب اللقاحات األرخص دوًرا حاسًما ف 

ة و  النائية من العالم.  ي المناطق الفقير
 الوباء ف 

وس كورونا يجري تطويرها وتوزيعها حول العالم:  6صد أسعار أقرب وهذا الجدول ير   لقاحات لفير

 

 اسم اللقاح

 

 بلد اإلنتاج 

سعر الجرعة  

 الواحدة 

 زمةالجرعات الال

 2 € 37 الواليات المتحدة االمريكية مودرنا 

 2 € 30 الصير   سينوفارم 

 2 € 20 الواليات المتحدة االمريكية و ألمانيا  فايزر بيونتيك 

ي 
 2 € 10 روسيا سبوتنيك ف 

 1 € 10 الواليات المتحدة االمريكية جونسون اند جونسون 

ا زينيكا  2 € 04 بريطانيا و السويد  اسيى

 

كة   ستاتيستا  )(Statista  :المصدر  ، تحديث  ألمانية ش  ي بيانات السوق والمستهلكير 
 2020ديسمير  01متخصصة ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A


اء:  ●  التسابق عىل الش 

 

اخيص النهائية   ، تم  بعد منح اليى ي السوق العالمي
ي أعلنت نجاح تجاربــها الشيرية، و طرحها ف 

للقاحات التى

تقريبا   معطيات    10حجز  حسب  العالم  حول  جرعة  ديوك مليارات  لجامعة  التابع  اإلحصاءات  مركز 

المصلحة  سيادة  العتبار  للقاحات  ة  طلبيات كبير بالفعل  قدمت  الغنية  الدول  من  العديد  و  االمريكية، 

ي إطار مبادرة منظمة الصحة العالمية كوفاكس من الوطنية، إض
افة إل تأمينها لحوالي مليار جرعة لقاح ف 

 : ة، هذا حسب الجدول التالي  أجل مساعدة الدول الفقير

 

 الدول

 

اء المؤكدة / جرعة  طلبات الش 

 

اء قيض التفاوض / جرعة   طلبات الش 

ي   990.000.000 1.835.000.000 االتحاد األوروئر

 1.300.000.000 1.210.000.000 الواليات المتحدة االمريكية

 904.500.000 205.500.000 الهند

ي 
 300.000.000 670.000.000 االتحاد اإلفريفى

ازيل  208.000.000 370.000.000 الير

 112.000.000 457.000.000 بريطانيا 

 88.000.000 314.000.000 كندا 

 / 314.000.000 اليابان 

 55.000.000 240.500.000 اندونيسيا 

 30.000.000 104.500.000 تركيا 

 2.000.000.000 1.120.000.000 كوفاكس  

ي جامعة ديوك   المصدر: 
 2021مارس   19ألمريكية، تحديث    ( Duke University)  مركز ابتكار الصحة العالمي ف 

 



وس كورونا حول العالم، التوزيــــع  ينطوي عىل  و هذا جدول يرصد توزيــــع اللقاحات المضادة لفير

يد و التخزين و أيضا التحالفات السياسية:   محددات التكلفة، النقل التير

 

 

 اسم اللقاح

 

ي يستعمل فيها 
 عدد الدول التى

 34 موديرنا 

 21 سينوفارم 

 80 فايزر بيونتيك 

ي 
 20 سبوتنيك ف 

 20 جونسون اند جونسون 

ا زينيكا  92 اسيى
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5-  : عة الفردية من أجل تفعيل مبدأ التضامن الدولي
 كوفاكس تجاوز الي  

 

 :الفردانية انعكاس  -1

ي  بدأت
وس كورونا لألشخاص األكير   2020ديسمير  08بريطانيا ف  إعطاء لقاح فايزر بيونتيك المضاد لفير

ي 
، لتصبح بذلك أول دولة غربية تنش  برنامج تلقيح واسع النطاق، و بنهاية جانف 

ً
كانت قد    2021ضعفا

ي كل أنحاء العالم،. و تصدر   51أعطيت أكير من 
مليون جرعة من اللقاحات المضادة  لكورونا المستجد ف 

ي سباق التلقيح من حيث النسبة المئوية للسكان الذين تلقوا اللقاح إذ تلفى اللقاح أكير من  الكيان ال
صهيوئ 

 مليون شخص.  2,43ربــع مواطنيها أو ما يعادل 

كا الشمالية والخليج والصير  عىل معظم اللقاحات حتى اآلن.  استحوذت الدول  ي أوروبا وأمير
الغنية ف 

ي بدأت حمالت التطعيم،   61بلدا فقط من أصل  11واستخدم 
%من الجرعات  90من الدول التى

 المعطاة. 



 الدول الغنية جمعت ما  People’s Vaccine Allianceو أفادت هيئة مراقبة اللقاحات الدولية ‘
ّ
’ أن

ة تتخلف عن ركب ي انها ثالث مرات، بينما الدول الفقير
ّ
وس كورونا لتلقيح سك ي من جرعات لقاح فير

كف 

وس.  ة للفير
ّ
 الحصول عىل اللقاحات المضاد

 لمنظمة تحالف لقاح الشعب، 
ً
ة لن تتمكن من تلقيح سوى شخص واحد من كل                  67ووفقا دولة فقير

ي المق 10
 من اللقاحات لضمان حماية شعبها من  أشخاص العام المقبل. ف 

ً
ابل خّزنت الدول الغنية فائضا

وس، ونتيجة لهذا التسابق تمتلك نسبة  % فقط من سكان العالم أكير من نصف جرعات   14الفير

 نسبة 
ّ
تها الدول الغنية، وكذلك األمر 96اللقاحات ، وأضافت أن % من جرعات لقاح فايزر بيونتيك اشيى

ائها جرعات مع لقاح مودرنا الذ رت كندا القائمة بش 
ّ
ي أظهرت تجاربه نسبة عالية من الفاعلية، إذ تصد

ي لتلقيح كّل من مواطنيها خمس مرات. 
 تكف 

يل رامابوسا'' الدول الغنية عىل الكف عن تخزين المزيد من لقاحات  لهذا ناشد رئيس جنوب إفريقيا ''سير

ي طلبتها ولكنها ال تحتاجها عىل الفور 
ة من كورونا التى ت كميات كبير ي العالم اشيى

وقال: "الدول الغنية ف 

ت أربعة أمثال ما تحتاجه شعوبــها.. مما يؤدي إل استبعاد دول   اللقاحات.. حتى أن بعض الدول اشيى

 لن ننعم جميعا باألمان إذا تمكنت دولة من تطعيم سكانها ولم تتمكن دولة أخرى من ذلك".  أخرى.. 

ي لدى  وأضاف: "الدول اإلفريقية تر 
يد أن تكون لديها القدرة عىل الوصول إل اللقاحات بنفس الشعة التى

 دول أخرى". 

و يمثل التنافس بير  الدول للحصول عىل شحنات من اللقاحات عير العالم جوهر ارتكاز النظرية الواقعية   

ك، والذي من المفيى  ض أن  حيث تراجع مفهوم التضامن الدولي والمسئولية الجماعية والعمل لمشيى

، لصالح مفهوم األنانية الدولية خاصة   يكون األساس لمواجهة جائحة عالمية تهدد السلم واألمن الدوليير 

ى.   من جانب الدول الكير

2-   : ي استمرار للتعاون الدولي
 العمل التضامت 

اَر وعي الدول الغربية بحدود سياسا
َ
ث
َ
ة عىل دول العالم، أ وس كورونا الذي أضح يشكل خطورة كبير تها فير

، فتحولت  وس بشكل جماعي الفردية، والذي أصبح معه إلزامية تضامن الدول من اجل القضاء عىل الفير

، ال سيما من خالل برنامج كوفاكس و هو آلية دولية أطلقته منظمة    إل تعاون أكير
ً
الدول الغربية تدريجيا

ي أفريل 
الوباء. فالجمع بير  الحكومات  صدا لهذا   2020الصحة العالمية والمفوضية األوروبية وفرنسا ف 

ي،   ي والعمل الخير
والمنظمات الصحية العالمية والمصنعير  والعلماء والقطاع الخاص والمجتمع المدئ 

 .                     19بهدف توفير وصول مبتكر ومنصف إل تشخيصات وعالجات ولقاحات كوفيد 

ي الوحيد لمو 
اجهة هذا لهذا الوباء ألنه الجهد الوحيد لضمان مبادرة  كوفاكس تعتير الحل العالمي الحقيفى

وس كورونا  ي جميع أنحاء العالم عىل لقاحات المضادة لفير
بمجرد توفرها، بغض   19حصول الناس ف 

النظر عن ثرواتهم، ويــهدف برنامج كوفاكس من خالل العمل كمنصة تدعم البحث والتطوير وتصنيع  

والتفاوض بشأن أسعارها لتتمتع جميع البلدان   المرشحة، 19مجموعة واسعة من لقاحات كوفيد 

المشاركة بغض النظر عن مستويات الدخل بها بفرص متساوية للحصول عىل هذه اللقاحات بمجرد 



، وبالتالي  فإن الهدف الرئيشي  2021تطويرها. والهدف األولي هو توفير ملياري جرعة بحلول نهاية عام 

نامج هو توفير اللقاح كأولوية للب اء اللقاح. للير ي ال تستطيع ش 
 لدان التى

ة   وس كورونا وخصوصا عىل الدول الفقير ت آلية كوكافس المعنية بتوزيــــع عادل للقاحات ضد فير نش 

ي النصف األول من العام 
ي ستحصل عليها ف 

ي ستتلفى اللقاحات والكمية التى
قائمة البلدان األول التى

2021. 

ي إطار جولة 
ديفوار   وكوت وغانا من عمليات التخصيص، إذ تلقت الهندو بدأ بالفعل توريد الجرعات ف 

ي الهند. 
باستخدام هذه   ديفوار حمالت التطعيم وبدأت غانا وكوت جرعات من لقاح معهد األمصال ف 

  الجرعات. 

ي 
" للقاحات، إحدى المنظمات التى ي

ي تديرها منظمة الصحة العالمية وتحالف "غاف 
وحددت كوفاكس التى

ي لتلقيح تعمل عىل ضمان إمداد 
ي بتوزيــــع جرعات تكف 

ة هدفا يقض  % من سكان الدول 20الدول الفقير

 . 2021المشاركة بحلول نهاية 

ي إطار تعزيز التعاون الدولي أعط
ي   و ف 

الرئيس الجزائري تعليماته باقتسام جزء من لقاحات كورونا التى

ي ستصلها استجابة
اما من قبل   ب التونشي للطل  اقتنتها الجزائر مع تونس فور تسلمها للدفعة التى و اليى 

ا عىل متانة العالقات القائمة بير    .تونس والجزائر الجزائر بمقتضيات األخوة القائمة بير  البلدين و تعبير

 

ي تحقيق الحصانة العالمية أو قراًرا تعاونيا بيد دول العالم، تبفى  
اتيجية ف  فسواء كانت المصالح اإلسيى

ي فكرة المواطنة   التعاون ترتكز عىل المقاربة  الدوافع الدولية الكامنة وراء هذا 
ي تتجه إل تبت 

الية التى الليير

ي الرصاع، وهو الموقف  
، وأن غياب السلطة المركزية ال يعت  ك للبش  العالمية وتقاسم المصير المشيى

وس كورونا،  وأظهرت مبادرة كوفاكس أن التعاون الدولي ممكن حتى عندما  الواجب اتخاذه لمواجهة فير

 علق األمر بتوزيــــع الموارد النادرة والمطلوبة. يت

وس كورونا   عكس التنافس بير  الواليات المتحدة األمريكية، الصير  وروسيا حول إنتاج لقاح مضاد لفير

ى عىل   ة عىل دول العالم، إدراك قادة وحكومات القوى العالمية الكير الذي أضح يشكل خطورة كبير

ي إنتاج لقاح
وس باعتباره انجازا جيوسياسيا يعود عليها بالمواقع   أهمية مسألة اإلشاع ف  فعال ضد الفير

ى لصدارة سباق القوة  الرمزية و المزايا االقتصادية، فشع عملية التنافس المستمر بير  القوى الكير

، لكن تكاتف جهود المجتمع الدولي من تعاضد وتعاون وتبادل للمعلومات عىل نطاق عالمي غير  العالمي

ي تفعيل التضامن الدولي من اجل القضاء  مسبوق من أ
ية و الدفاع عن اإلنسانية ساعد ف  جل إنقاذ البش 

وس بشكل جماعي ال سيما من خالل برنامج كوفاكس.   عىل الفير

ي نفس الوقت ، تعاون 
وس كورونا يوجد تنافس و تعاون ف  ي قضية الرصاع عىل اللقاح المضاد لفير

إذن ف 

ي 
ى  عىل المستوى العلمي و اإلنسائ  ، و بما أن األزمات التاريخية الكير ي اتيحر و تنافس عىل المستوى االسيى

ى، فلنأمل أن يتعلم المجتمع الدولي درًسا من  ى وتحوالت سياسية كير غالًبا ما تكون مصدًرا لتحديات كير

ي مواجهة القضايا العالمية المعارصة مثل التهديدات البيئية مثال. 
 حيث قدرته عىل التعاون ف 
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