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السفير كيشان رانا هو أستاذ فخري وباحث أول في مؤسسة DiploFoundation بمالطا وجنيف، وباحث في 
السياسات العامة بمركز وودرو ويلسون في واشنطن العاصمة. وكان يعمل في السلك الدبلوماسي الهندي في 

الفترة من 1960 إلى 1995 تقلد خالها مهاًما منها سفير ومفوض أول إلى كل من الجزائر، وتشيكوسلوفاكيا 
)آنذاك(، وكينيا، وموريشيس، وألمانيا. وله عدة مؤلفات من بينها “عن الدبلوماسية من الداخل” )2000(؛ و”السفير 
في القرن الحادي والعشرين” )2004(؛ و”السفارة المعاصرة” )2013(؛ و”الدبلوماسية في صدارة المشهد”)2015(.

أن  يمكن  فيما  آسيا  وجنوب  آسيا،  شرق  وجنوب  آسيا،  شرق  يمتد   ◊
ُيطلق عليه “آسيا الثقافية” )في حين أن أجزاء آسيا األخرى لها هويات 
الدول  إليه  يضاف  عندما  ثراًء  التنوع  هذا  ويزداد  بها(.  خاصة  مختلفة 
الجزرية المتناثرة تناثرًا شديدًا في المحيط الهادئ - عاوة على أستراليا 
ونيوزلندا واللتان تمثان “الغرب” ولكنهما تبحثان أيضًا عن هوية آسيوية. 
جراء  أكثر وضوحًا  األخيرتين  الدولتين  لهاتين  اآلسيوي”  “الطابع  ويصبح 

الهجرة إلى الداخل القادمة من آسيا.

القديمة مع بعضها بعض لعدة قرون،  الحضارات اآلسيوية  ◊ تفاعلت 
وتمزج هوياتها بين مكونات أثنية وثقافية ولغوية أصلية وأخرى وافدة 

عليها.  وهذا هو الوجه المتنوع “للدبلوماسية اآلسيوية”.

وإنما  واليابان،  والهند  الصين  مجرد  ليس   - القديمة  آسيا  سعت   ◊
الدول الصغيرة أيضًا - إلى تحديث أنفسها منذ أول اتصال لها بالغرب. 
آسيا  تفتقر  األخرى،  القارات  وبخاف  ذلك.  وتيرة  من  العولمة  وزادت 
إلى دوافع “الوحدة” بينها،  ولم يبذل أي جهد مؤخرًا في هذا االتجاه. 
ال  ولكن  الضيق،  بالمعنى  اآلسيوية  للدول  المشتركة  الهويات  وتصاغ 

يزال الشعور باالنتماء إلى آسيا قائمًا.

وتتعرض  الدبلوماسية.  الممارسات  على  التحليلية  النظرة  هذه  ُتركز   ◊
وإدارة  والتدريب،  السياسات،  تنفيذ  في  الخارجية  وزارات  ألولويات 
مهام  بين  التوازن  لتحقيق  السعي  أوسع  إطار  وفي  البشرية،  الموارد 
البحثية  الورقة  والعامة. وتشدد  السياسية، واالقتصادية،  الدبلوماسية 
والبعض  نوعه  من  فريد  منها  البعض   - المنطقة  ممارسات  أن  على 
اآلخر مشترك مع اآلخرين - ال تحظى بما تستحقه من الدراسة. وتجادل 
أيضًا بأن الجهات الدبلوماسية في بعض الحاالت ضعيفة في المحاكاة 

والتعلم المتبادل.

ملخص تنفيذي
والتي  المشتركة،  الدبلوماسية  السمات  بعض  البحثية  الورقة  تبرز   ◊
يعود بعضها إلى الخبرات المكتسبة بعد انتهاء االستعمار، وأيضًا النمط 

اآلسيوي في القيام باألشياء.

يمكن  الذي  ما  وهو:  سؤااًل  البحثية  الورقة  تطرح  األثناء،  هذه  في   ◊
المستقبل،  بسيناريوهات  التنبؤ  حيث  من  المستقبل؟  في  نتوقعه  أن 
بين  تتسع  الفجوة  أن  وهو:  مؤقتًا  استنتاجًا  البحثية  الورقة  تستخلص 
ممارسي الدبلوماسية “الذكية” وبين هؤالء الذين يعتمدون على طرق 
ومنها  الرسمية  األنماط  وهي  الدبلوماسية  في  القديمة  المدارس 
التواصل مع السفارات األجنبية عبر المذكرات “بصيغة الغائب”، واإلصرار 
على أن يتم التواصل بين مختلف الوزارات وبين الدول األجنبية عبر وزارة 

الخارجية.

◊ ال تتفرد آسيا بهذه المشكلة، وإنما تشترك فيها مع بلدان الجنوب 
الممارسات  في  وضوحًا  أكثر  بفوارق  تتميز  آسيا  أن  غير  العالمي. 

الدبلوماسية مقارنة بالقارات األخرى، وهذا يستحق المزيد من البحث.

السفير كيشان رانا
أستاذ فخري، مؤسسة DiploFoundation، مالطا وجنيف
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تفاصيل الموضوع
مــا هــي ســمات الدبلوماســية اآلســيوية البــارزة والفريــدة وذات األهميــة 
مــن  جــدًا  القليــل  إال  الموضــوع  لهــذا  تتعــرض  لــم  األخــرى؟  للــدول 
الدراســات األكاديميــة، وربمــا يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أن البحــث فــي 
طــرق ممارســة الدبلوماســية يقتضــي اإللمــام بطــرق العمــل فــي وزارات 

الخارجيــة.

هل توجد “دبلوماسية آسيوية” أصًا؟

يقــول الباحــث اليابانــي المرمــوق، هاجيمــي ناكومــورا، فــي عملــه الرائــد 
الــذي ُنشــر ألول مــرة فــي 1964: “ال توجــد ســمة ‘شــرقية’ واحــدة وإنمــا 
آســيا، وهــي  فــي شــرق  المختلفــة  التفكيــر  أنمــاط  مــن  العديــد  هنــاك 
آســيا”.1  كل  علــى  تنطبــق  ال  ولكنهــا  الشــعوب  بعــض  تميــز  خصائــص 
ويضيــف ناكومــورا أنــه عنــد النظــر إلــى الصيــن، والهنــد، واليابــان )وجنــوب 
هــذه  بيــن  معينــة  وبشــرية  منطقيــة  روابــط  “...هنــاك  آســيا(،  شــرق 
الخصائــص”.2 ومــن الواضــح أن هــذه الــدول ال ينطبــق عليهــا نمــط واحــد، 

ولكــن هنــاك بعــض الســمات الثقافيــة المشــتركة بينهــا.

ومــن ثــم يصبــح الســؤال: أال يفتــرض أن تتعلــم المؤسســات الدبلوماســية 
مــن بعضهــا بعــض؟

مــن المحيــر أن وزارات الخارجيــة تجــد صعوبــًة بالغــًة فــي التعلــم مــن بعضها 
يثقــون  ال  والمؤسســات  المســؤولين  أن  إلــى  ذلــك  يرجــع  وال  بعــض. 
فــي بعضهــم بعــض، حيــث خدمــُت مرتيــن فــي الســفارة الهنديــة فــي 
بكيــن )1965-1963 و1972-1970( تحــت رئاســة مبعوثيــن وقائميــن 
باألعمــال لهــم كاريزمــا )ســحبت الدولتــان ســفيرهما فــي 1961؛ وتــم 

إعــادة الســفراء فــي 1976(.

وكان كل قائــم باألعمــال يتمتــع بعاقــات وثيقــة مــع الســفراء اآلخريــن، 
ويتبــادل معهــم الزيــارات للنقــاش.3 وعندمــا كان الســفير اآلخــر يســتقبل 
ــرًا مــن وطنــه، كان يتــم إطــاع القائــم باألعمــال الهنــدي  فــي  وفــدًا كبي

بعــض األحيــان علــى البرقيــة المشــفرة المرســلة مــن ذلــك المبعــوث.

هــي  المتبــادل  التعلــم  أمــام  حقــًا  المشــكلة  أن  هــو  ذلــك  يعنيــه  ومــا 
ــا  الجمــود والُبعــد المؤسســي. وبخــاف مــا هــو عليــه الوضــع فــي أوروب
بيــن  الدبلوماســيين  مــن  عــدد  تبــادل  طريقــة  فــإن  الشــمالية،  وأمريــكا 
وزارات الخارجيــة فــي عــدة دول ليســت معروفــة فــي آســيا أو أفريقيــا.

السمات اآلسيوية
األخــرى.  القــارات  فــي  الموجــود  نفســه  بالقــدر  بالتنــوع  آســيا  تتميــز 
والنظــام الدبلوماســي لــكل دولــة نابــع مــن تقاليدهــا وتطورهــا التاريخــي 
وخصوصياتها، وما صاغه قادتها المؤسسون. وال بد أن نبحث كل نظام 
فــي الســياق الــذي نشــأ فيــه. فالتحديــد المباشــر “للطابــع اآلســيوي” هــو 
مجــرد وهــم. غيــر أننــا عندمــا ننظــر إلــى جنــوب شــرق آســيا، نجــد أن هنــاك 
“طريقــة آســيوية للقيــام باألشــياء”. وهنــا، يمكــن أن نســتبدل “آســيوي” بـــ 

“آســيان”.

لــم تخضــع اليابــان وتايانــد لهيمنــة القــوى الخارجيــة أو االســتعمار؛  وكل 
منهمــا صاغــت نظامــًا يتفاعــل بصــورة مســتقلة مــع العالــم بشــروطه.

الغربــي  الطابعيــن  بيــن  تجمــع  باعتبارهــا  نفســها  إلــى  تنظــر  اليابــان 
“الطابــع  حــول  الداخــل  فــي  الجــدل  مــن  ســنوات  وبعــد  واآلســيوي. 
اآلســيوي” ُتعــّرف اليابــان نفســها اآلن بأنهــا أكثــر انتمــاًء آلســيا، وأطلقــت 
مبــادرات لتعزيــز هــذه الروابــط.  وكانــت اليابــان، لســنوات عديــدة، تتعامــل 
مــع جنــوب آســيا باعتبارهــا “مفرطــة التعقيــد”، وتقــع مــن الناحيــة النظريــة 
خــارج نطاقهــا اآلســيوي. بيــد أن هــذه النظــرة بــدأت تتغيــر فــي أواخــر 
التســعينات. ونفــذت اليابــان، بالشــمول الــذي تتميــز بــه، دراســة لمــدة 
ثــاث ســنوات لــدول جنــوب آســيا مــن النواحــي السياســية واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة.

جــودة  فــي  حــدث  الــذي  الهائــل  التغيــر  فــي  واضحــًة  النتيجــة  وتبــدو 
العاقــات بيــن طوكيــو ونيودلهــي، والــذي قادتــه اليابــان فــي األســاس، 
ولبــى ذلــك التطلعــات التــي تــراود الهنــد منــذ فتــرة طويلــة. علــى ســبيل 
للغايــة  بشــروط ميســرة  لمــدة 50 عامــًا  اليابــان قرضــًا  المثــال: منحــت 
)بفائــدة %0.5، وبــدء ســداد القــرض بعــد 20 عامــًا( إلنشــاء أول قطــار 
مــن “قطــارات الطلقــة” للربــط بيــن مدينتــي أحمــد آبــاد ومومبــاي. وهــذه 

رابطــة سياســية واقتصاديــة جديــدة.

التحــدي  الصيــن هــو  مــع  العاقــات  إدارة  فــإن  اليابانــي،  المنظــور  مــن 
الدبلوماســي األصعــب لهــا، وال يرجــع ذلــك إلــى الصعــود االقتصــادي 
والسياســي للصيــن وحســب والــذي يتخطــى اليابــان ليصبــح ثانــي أقــوى 
االســتعمار  إرث  بســبب  أيضــًا  وإنمــا  العالــم،  مســتوى  علــى  اقتصــاد 
واالســتغال اليابانــي للصيــن الــذي اســتمر لمــدة 50 عامــًا مــن 1895 إلــى 
1945. وشــعرت اليابــان بصدمــة عميقــة جــراء انفتــاح الواليــات المتحــدة 
اليابــان  بــدأت  وبعدهــا   .1971 فــي  الشــعبية  الصيــن  علــى  األمريكيــة 
العمــل بهمــة لصياغــة عاقــة جديــدة مــع الصيــن. ومنــذ ذلــك الحيــن، 
وبالرغــم مــن العديــد مــن المشــكات الثنائيــة، ومنهــا النــزاع اإلقليمــي 
حــول الجــزر الصغيــرة الواقعــة فــي بحــر اليابــان، نجحــت طوكيــو باقتــدار 

فــي إدارة هــذه العاقــة.

األميــر  بــإرث  وتفتخــر  إطاقــًا.  لاســتعمار  ضحيــًة  تســقط  لــم  تايانــد 
ومؤســس   1923 إلــى   1888 مــن  الخارجيــة  وزيــر  ديفونجســي، 
الدبلوماســية التايانديــة، والــذي أنشــأ وزارة الخارجيــة، وحمــى الســيادة 
التايانديــة عبــر إبــرام المعاهــدات مــع القــوى العالميــة المهيمنــة. تشــمل 
والمــرن؛  الهــادئ  الدبلوماســي  النمــط  األخــرى:  التايانديــة  الســمات 
واالبتــكار والمهــارة فــي التعــاون اإلقليمــي؛ وااللتــزام بالنمــط الســائد؛ 

العزلــة. ومقــت 

وأعطــى تاكســين شــيناواترا زخمــًا للدبلوماســية التايانديــة فــي الفتــرة 
التــي تولــى فيهــا رئاســة الــوزارء )2006-2001(. وتــم إصــدار قانــون باعتبــار 
“الســفير مديــرًا تنفيذيــًا” حصــل بموجبــه الســفراء علــى الســلطة لممارســة 
الصاحيــات علــى كل مكاتــب الجهــات التابعــة للدولــة الواقعــة فــي دولــة 

االســتقبال؛ لضمــان تطبيــق نهــج “الحكومــة بأســرها”.

وكان مطلوبــًا مــن كل الــوزارات التعــاون مــع وزارة الخارجيــة إلعــداد خطــة 
خمســية تتطلــع للمســتقبل حــول النشــاطات الثنائيــة التــي يتــم تنفيذهــا 
مــع الشــركاء الرئيســيين الخمســة وعشــرين لتايانــد. وهــذه فكــرة بســيطة 
قامــت علــى أســاس التحــرك الموحــد فــي جميــع أجهــزة الحكومــة. وهــي 

فكــرة جديــرة باالقتبــاس.
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الدول اآلسيوية الصغيرة
هل الدول اآلسيوية الصغيرة دواًل مبتكرة؟

لنأخــذ مثــال مملكــة بوتــان.  حيــث تأخــذ هــذه المملكــة، والتــي تقــع فــي 
مناطــق جبليــة ويســكنها 700,000 فقــط، مؤشــر الســعادة الــذي وضعته 
بمنتهــى الجديــة، وتحــث علــى المزيــد مــن االبتــكار. وتحولــت الملكيــة 
المطلقــة تدريجيــًا إلــى نظــام برلمانــي منتخــب يقوده رئيــس وزراء، وبالرغم 
مــن الكثيــر مــن اإلغــراءات إال أنهــا رفضــت إنشــاء أكثــر مــن خمــس ســفارات 
بالخــارج، وثــاث دول فقــط - وهــي بنجاديــش، والهنــد، والكويــت - لهــا 

ســفارات فــي عاصمتهــا تيمفــو.

وأصبحــت جــزر المالديــف، والتــي تشــهد اضطرابــات سياســية علــى مــدار 
الجزريــة  الــدول  تحالــف  فــي  رائــدًة  دولــًة  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات 
الصغيــرة )AOSIS(، متبنيــًة وجهــة نظــر الــدول الصغيــرة التــي تواجــه تحديــًا 

وجوديــًا بســبب ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر. 

الهــادئ مبتكــرة فــي “تســويق صورتهــا”،  فيجــي فــي جنــوب المحيــط 
وشــعار الترويــج الســياحي لهــا “Fiji me” يلفــت األنظــار. و”فيجــي” هــي 
أيضــًا اســم العامــة التجاريــة لمياههــا المعدنيــة، والتــي يتــم التســويق لهــا 

علــى نطــاق واســع.

منــذ الثمانينــات، حشــدت كوريــا الجنوبيــة جهــود ســفاراتها لدعــم توســع 
شــركاتها التجاريــة فــي األســواق الدوليــة، وكــّون الســفراء المتقاعــدون 
مجموعــة لتقديــم النصــح والمشــورة للشــركات فــي صــورة معلومــات 
موثقــة عــن األســواق األجنبيــة. وأظهــرت وزارة الخارجيــة أيضــًا ابتــكارًا فــي 
تطبيــق ممارســات الشــركات علــى إدارة مواردهــا البشــرية، بمــا فــي ذلــك 
“التقييــم 360 درجــة” والــذي يقــوم علــى تقييــم الموظفيــن لمســؤوليهم 

المباشــرين. وتطبــق الصيــن النهــج ذاتــه.

تشــغل الصيــن، بمــا يتناســب مــع طموحاتهــا - المركــز الثانــي مــن حيــث 
حجــم الســلك الدبلوماســي علــى مســتوى العالــم؛ فلديهــا 166 ســفارة 
4(، ويرجــع  فــي 2017  لديهــا 167  األمريكيــة كان  المتحــدة  )الواليــات 
ذلــك فــي جــزء منــه إلــى “التنافــس” الدبلوماســي بينهــا وبيــن تايــوان.5 
وتطبــق الصيــن إصاحــات متواصلــة منــذ منتصــف التســعينات، وتبحــث 

بجــد عــن الممارســات الجيــدة فــي األماكــن األخــرى.6

وتظهــر طــرق إدارة المــوارد البشــرية التــي تطبقهــا وزارة الخارجيــة الصينيــة، 
العامليــن، تشــابهًا مثيــرًا لاهتمــام مــع  وال ســيما فــي تقييــم وترقيــة 
النظــام األلمانــي: ففــي الســنوات العشــر األولــى تصعــد كل مجموعــة 
مبتدئــة درجــًة فــي الدرجــات الدنيــا، وبحلــول ذلــك الوقــت يتــم تحديــد مــن 
يســتحقون الترقــي إلــى وظائــف أعلــى، ثــم يتــم االنتقــال إلــى أعلى بســرعة 
ــع بمــا يكفــي مــن الشــفافية  ــه يتمت ــة بأن ــرة. وُينظــر إلــى نظــام الترقي كبي

والموضوعيــة ممــا يجعلــه مقبــواًل للموظفيــن العادييــن.7

مــن أوجــه التشــابه األخــرى بيــن النظاميــن الصينــي واأللمانــي هــو أن كلتــا 
الدولتيــن تربطــان بيــن الدرجــة الداخليــة لســفرائهم وبيــن عواصــم خارجيــة 
ــر إال  معينــة. ولهــذا، فــإن الصيــن ال ترســل مبعثويــن مــن درجــة نائــب وزي
إلــى نحــو 10 عواصــم أجنبيــة )ومنهــا نيويــورك؛ وتمــت إضافــة نيودلهــي 

إلــى تلــك القائمــة فــي 2005(.

وتواجــه وزارة الخارجيــة الصينيــة والســفارات التابعــة لهــا مســؤولية جديــدة 
عــن  المنبثقــة  المشــاريع  إدارة  فــي  العــون  تقديــم  وهــي  أال  وشــاقة 
مبــادرة الحــزام والطريــق، والتــي تزيــد قيمتهــا فعــًا عــن مئــات المليــارات 

مــن الــدوالرات. وكان التعامــل مــع البيئــة المحليــة عندمــا يتعلــق األمــر 
بمشــاريع ضخمــة تحديــًا فــي العــام الماضــي فــي ماليزيــا، والمالديــف، 

وســريانكا.

آسيا في حقبة ما بعد االستعمار
إلــى  التاريخيــة  تعــود جذورهــا  الــدول اآلســيوية فــي مكونــات  تشــترك 
فتــرات مــا قبــل االســتقال. وبمــا أنهــا كانــت مســتعمرات انتزعــت حريتهــا 
مــن القــوى األوروبيــة - ومنهــا الصيــن التــي كانــت ضحيــة اســتعمار العديــد 
مــن الــدول ومنهــا اليابــان - فــإن الــدول اآلســيوية تدعــم بقــوة الســيادة، 
وتلتــزم بالنمــو االجتماعــي واالقتصــادي المحلــي. وعــادًة، ال تؤمــن الــدول 
اآلســيوية بـــ “دبلوماســية الترويــج للقيــم” التــي تمارســها الــدول الغربيــة، 
ســواء كان ذلــك لدعــم حقــوق اإلنســان أو دعــم الديمقراطيــة فــي الــدول 

األجنبيــة.

وال تدعــم الصيــن والهنــد وغيرهــا مــن الــدول اآلســيوية فــي برامجهــا 
للمعونــات فــي الغالــب القضايــا التــي تتبناهــا منظمة التعــاون االقتصادي 
والتنميــة، فــي حيــن أن اليابــان تتجاهــل هــذه القضايــا بهــدوء فــي بعــض 
الحــاالت )مثلمــا هــو الحــال فــي ميانمــار(. وُيركــز اآلســيويون تركيــزًا شــديدًا 
رعايــة  يخــص  فيمــا  الحــال  وكذلــك  االقتصاديــة،  الدبلوماســية  علــى 
مهاجريهــم ومواطنيهــم الذيــن يعملــون ويعيشــون فــي الــدول األجنبيــة.  

أمــا عــن الجانــب الســيء، فــإن الــدول اآلســيوية غارقــة فــي الغالــب فــي 
البيروقراطيــة. فهــل هــذا إرث اســتعماري أو عائــق تســببت فيــه الــدول 
ذاتهــا؟ االبتــكار فــي الدبلوماســية اآلســيوية قــوة ضعيفــة إلــى حــد بعيــد؛ 
ســنغافورة اســتثناء لهــذه القاعــدة )علــى ســبيل المثــال تعييــن “الســفراء 
ناعمــة،  قــوة  لديهــا  اآلســيوية  الــدول  أصغــر  المقيميــن”8(. وحتــى  غيــر 
القــدرة علــى جــذب األجانــب، ولكنهــا ال تطــور ذلــك دائمــًا  وخصوصــًا 
ليصيــر أداة دبلوماســية، باســتثناء تايانــد، وماليزيــا، وأندونيســيا. “الهنــد 
توصــف بأشــكال مختلفــة بأنهــا نمــوذج للقــوة الناعمــة ولكنهــا تســتفيد 

اســتفادًة ضعيفــة للغايــة منهــا”.9

التجارب الدبلوماسية
تحقــق  ال  ولكــن  الدبلوماســية،  التجــارب  مــن  العديــد  أســتراليا  تنفــذ 
جميعهــا النجــاح. قبيــل نهايــة فتــرة التســعينات، تــم تقليــص عــدد العامليــن 
فــي الســفارات بشــدة، لدرجــة أن أحــد المراكــز البحثيــة المســتقلة، وهــو 
معهــد Lowy، نشــر تقريــرًا فــي 2009 مــن إعــداد مجموعــة مرموقــة أو 
هيئــة خبــراء بعنــوان “العجــز الدبلوماســي فــي أســتراليا”.10 وتتميــز أســتراليا 
بصفــة عامــة باالبتــكار فــي تعزيــز عاقاتهــا الثنائيــة، وتبــذل اآلن جهــودًا 

لترســيخ الروابــط بينهــا وبيــن الــدول اآلســيوية.

نيوزيانــدا هــي إحــدى الــدول الرائــدة فــي طــرق إدارة األداء التــي تطبقهــا، 
وتســتخدم أيضــًا مفهومــًا مبتكــرًا إلدارة مقــار الســفارات وأماكــن إقامــة 
الســفراء فــي الخــارج، والتــي يمكــن للحكومــات األخــرى اســتعارتها. فهــذه 
الشــراء  ســعر  وليــس  الحالــي،  الســوق  بســعر  تقييمهــا  يتــم  العقــارات 
التاريخــي. وتقضــي اللوائــح الماليــة بــأن يتــم تخصيــص %2 كل عــام مــن 
ذلــك إلنفاقــه علــى الصيانــة. فــإذا لــم يكــن لــدى الــوزارة أمــوال لذلــك، 

ــع العقــار. فيجــب أن تبي

 ،)Lowy )2017 باكســتان تشــغل المركــز التاســع والعشــرين فــي مؤشــر
بعــدد 85 ســفارة و29 قنصليــة دائمــة. وعندمــا نقــارن ذلــك ببنجاديــش، 
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الســادس  المركــز  تحتــل  فإنهــا  أكبــر،  ســكان  عــدد  فيهــا  يوجــد  التــي 
واألربعيــن بعــدد 55 ســفارة و15 قنصليــة دائمــة. وتواجــه باكســتان بيئــة 
سياســية مشــحونة، والســبب فــي ذلــك يعــود جزئيــًا إلــى التنافــس بينهــا 
وبيــن الهنــد، وهــذا يفســر األهميــة التــي تعطيهــا لوجودهــا الدبلوماســي. 

فيتنــام  حــرب  نهايــة  بعــد  السياســية  انتماءاتهــا  ابتــكار  أعــادت  فيتنــام 
المريــرة،  وواجهــت أيضــًا صعوبــات فــي عاقاتهــا مــع الصيــن، بحســب 
ــور فــي حربيهمــا علــى الحــدود فــي 1979 و1986. وتواجــه أيضــًا  مــا تبل
نزاعــًا علــى الحــدود البحريــة بســبب المطالبــات الموســعة للصيــن فــي 
ــزام بتســوية  ــا فــي 2011 االلت ــر أن الدولتيــن أعلنت بحــر جنــوب الصيــن، غي
النــزاع عبــر المفاوضــات. وُينظــر إلــى فيتنــام اآلن بأنهــا تديــر تلــك العاقــة 
المعقــدة باقتــدار. وُترّكــز فيتنــام كذلــك علــى ترســيخ الراوبــط االقتصاديــة 
مــع آســيا والعالــم، وإقامــة روابــط سياســية جديــدة مــع الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة والغــرب.

الممارسات المبتكرة
ترد أدناه بعض النشاطات الدبلوماسية المتميزة في آسيا.

التحركات السياسية

التعــاون الثنائــي فــي آســيا - مثلمــا هــو الحــال فــي القــارات األخــرى - أكثــر 
حيويــة ويقــوده القــادة أكثــر مــن ذي قبــل. فعلــى ســبيل المثــال، يلتقــي 
رئيســا وزراء الهنــد واليابــان فــي الوقــت الحاضــر ســنويًا، وذلــك قاســم 
مشــترك مــع الــدول األخــرى التــي تبــذل جهــودًا مكثفــًة لتعزيــز العاقــات 

ــة. المتبادل

فــي 2018، بــدأت الصيــن والهنــد فــي إقامــة “قمــم غيــر رســمية” ســنوية 
الشــكليات إلجــراء حــوارات  العاصمتيــن، وتخلــو مــن  خــارج  يتــم عقدهــا 
شــخصية مكثفــة. ويبــدو أن ذلــك يســير علــى مــا يــرام. وتســتخدم العديــد 
مــن الــدول أوصــاف “الشــراكة اإلســتراتيجية” لوصــف العاقــات بينهــا. 
وتســتخدم الصيــن والهنــد مفهومــًا جديــدًا بعنــوان “الشــراكة التنمويــة”. 
)األقاليــم( الواليــات  وحــكام  األول  الــوزراء  يعقــد  المثــال،  ســبيل  علــى 
التنميــة  ليشــمل  النقــاش  مجــال  مــن  يوّســع  ممــا  دوريــة،  اجتماعــات 

واالجتماعيــة. االقتصاديــة 

غيــر  “االجتماعــات  بعنــوان  مشــابهًا  نمطــًا  واليابــان  الصيــن  وتســتخدم 
ســنوية  اجتماعــات  لعقــد  التنفيذييــن  الخارجيــة  وزراء  لنــواب  الرســمية” 
وإجــراء نقاشــات غيــر محــددة مســبقًا. ويتولــى هــذان الوزيــران للخارجيــة 
أصعــب  مــن  واحــدة  إدارة  عليهــا وهــي  يحســدان  التــي ال  المســؤولية 

التاريخيــة. الناحيــة  الثنائيــة تعقيــدًا مــن  العاقــات 

وزراء  ســتة  منهمــا  ويرافــق كل  ســنويًا،  والهنــد  ألمانيــا  قائــدا  ويلتقــي 
والــذي   2+2 نمــط  أيضــًا  البلديــن. وهنــاك  بيــن  التعــاون  لبحــث تطويــر 
يلتقــي فيــه وزيــرا الخارجيــة والدفــاع مــع نظيريهمــا لمناقشــة الشــؤون 
الخارجيــة واألمنيــة علــى نحــو شــامل، وتعقــد الهنــد تلــك االجتماعــات مــع 

اليابــان والواليــات المتحــدة األمريكيــة. وهــذه تباينــات جديــدة.

المبتكــرة  الثانــي  المســار  جماعــات  آســيا  أنحــاء  مختلــف  فــي  وتنشــط 
والمؤلفــة مــن أســاتذة أكاديمييــن، ورجــال وســيدات أعمــال، وقــادة مــن 
أفــكار  لمناقشــة وطــرح  البحثيــة، وآخريــن؛  المدنــي، والمراكــز  المجتمــع 

الثقــة المتبادلــة. جديــدة، وحــل المشــكات، وبنــاء 

بالمجموعــات  أيضــًا  واليابــان  والهنــد،  والصيــن،  بنجاديــش،  وتســتعين 
الثنائيــة “المســار 1.5” حيــث ينضــم إلــى األطــراف مــن غيــر الــدول عــدد 
محــدود مــن المســؤولين الذيــن يمارســون دورًا منخفضــًا.11 وتحــدد هــذه 
المجموعــات مجــاالت جديــدة للتحــرك، وتقــدم توصيــات للقــادة. وفــي 
لــم  إذا  الطرفيــن  باتفــاق  المجموعــات  تلــك  إنهــاء  يتــم  األحيــان  بعــض 
تحقــق النتائــج المنشــودة أو إعــادة إطاقهــا فــي صــورة مختلفــة، مثلمــا 

حــدث بيــن الهنــد والصيــن فــي األلفينــات.

الدبلوماسية اإلقليمية

شــهد العقــدان الماضيــان تحــركات آســيوية مبتكــرة فــي الدبلوماســية 
اإلقليميــة. فقــد ترســخت جــذور رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )آســيان(. 
واليابــان،  الصيــن،  )لتشــمل  آســيان3+  عبــر  الحــوار  آفــاق  مــن  ووســعت 
وكوريــا الجنوبيــة( وقمــة شــرق آســيا )آســيان3+، زائــد أســتراليا، والهنــد، 
ونيوزلنــدا، ثــم ضــم روســيا والواليــات المتحــدة األمريكيــة(. وتصــر رابطــة 

آســيان فــي كل هــذه المحافــل علــى االحتفــاظ بـــ “مقعــد القيــادة”.

وتمتــد اختصاصــات هــذه المجموعــات، بمــا فيهــا منتدى آســيان اإلقليمي 
)ARF(، لتشــمل الحــوار السياســي، والتعــاون االقتصــادي، وحتــى بعــض 
أشكال”الدبلوماســية الوقائيــة” عــاوة علــى بنــاء الثقــة. بيــد أن منتقديــن 
يقولــون إن رابطــة آســيان تعيــش حالــة جمــود، وال تــزال بعيــدة عــن الهــدف 
العشــر  الــدول  بيــن  االقتصــادي  التكامــل  تحقيــق  وهــو  لهــا  المنشــود 

األعضاء فيها.  

فــي جنــوب آســيا، دخلــت رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي )ســارك( 
وباكســتان  الهنــد  بيــن  ينتهــي  الــذي ال  فالنــزاع  االحتضــار.  مرحلــة  فــي 
يحــول دون حــدوث أي تعــاون حقيقــي بيــن األعضــاء، وهــو مــا يثيــر ســخط 
األعضــاء اآلخريــن كثيــرًا.  غيــر أن مجموعــة مــن أربــع دول متجــاورة، وهــي 
بنجاديــش، وبوتــان، والهنــد، ونيبــال )BBIN( بــدأت اآلن فــي التعــاون 

ــاء. ــاه األنهــار، وشــبكات الكهرب فيهمــا بينهــا فــي مشــاريع للنقــل، ومي

ويعتبــر ذلــك خطــوة كبيــرة بالنســبة للهنــد، بعــد أن كانــت تعــارض التدابيــر 
ــة. ويضيــف برنامــج موســع “للتعــاون  ــات الثنائي الجماعيــة وتفضــل الترتيب
االقتصــادي دون اإلقليمــي فــي جنــوب آســيا” إلــى الــدول األربــع كًا مــن 
المالديــف، ومينامــار، وســريانكا التخــاذ تدابيــر بشــأن مشــروعات معينــة، 
ويعمــل البنــك اآلســيوي للتنميــة كأمانــة عامــة لــه. وبالرغــم ممــا ســبق، 
فمــا ال يــزال غائبــًا هــو دفقــة مــن األفــكار الجديــدة التــي تجــذب األنظــار 

العامــة وتحظــى بدعمهــا.

فــي تنصيــب  نارينــدرا مــودي لفتــرة رئاســة الــوزراء الثانيــة فــي مايــو 2019 
وعندمــا وجــه الدعــوة لقــادة الــدول األعضــاء فــي BIMSTEC - وهــي 
تحديــدًا بنجاديــش، وبوتــان، مينامــار، ونيبــال، وســريانكا، وتايانــد - فــإن 
ذلــك أعطــى انطباعــًا بــأن هــذه المجموعــة ســتصبح الكيــان اإلقليمــي 
الجديــد للتعــاون فــي المســتقبل. ولكــن ال يــزال الجميــع بانتظــار تحــركات 

ملموسة. 

إلــى تجمــع يمكــن مقارنتــه مــن حيــث  تــزال آســيا تفتقــر  ومــع هــذا، ال 
االبتــكار والجــرأة مــع تحالــف المحيــط الهــادئ المكــون مــن أربعــة أعضــاء 
والــذي تــم إنشــاؤه فــي 2011 )وهــم تشــيلي، وكولومبيــا، والمكســيك، 
وبيــرو، و59 دولــة بصفــة مراقبيــن(. وكل الــدول األربــع تقــع علــى ضفــاف 
المحيــط الهــادئ، ولكنهــا ليســت جميعــًا متجــاورة. القاســم المشــترك 
الــدول  بينهــم هــو رؤيــة مشــتركة للتعــاون االقتصــادي. وقــررت هــذه 
األربــع أال تنشــئ أمانــة عامــة، واتخــذت خطــوات عمليــة ومنهــا تبــادل 
الخدمــات القنصليــة فــي الخــارج واســتخدام مقــار مشــتركة للســفارات فــي 

ــل تكاليــف التشــغيل. ــدة مــن أجــل تقلي العواصــم البعي
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التجمعات الثالثية اآلسيوية
األول  التجمــع  لاهتمــام.  مثيــرة  الجديــدة  الثاثيــة  التجمعــات  بعــض 
ــن، وكل منهــا خــارج  ــد، والصي ــن روســيا، والهن ــذي يجمــع بي هــو RIC، وال
ذات  والجوانــب  النقــاط  بعــض  وتناقــش  الســاحرة.  الغربيــة  األروقــة 
االهتمــام المشــترك، دون أن تكــّون تكتــًا. وقــد بــدأت هــذه المجموعــة 

كمركــز بحثــي، والــذي ال يــزال يعمــل بالتــوازي مــع ذلــك.

وكوريــا  واليابــان،  الصيــن،  بيــن  األخــرى  الثاثيــة  الترتيبــات  أحــد  يجمــع 
الجنوبيــة، وهــي الــدول الثــاث الخارجيــة فــي مجموعــة آســيان3+،  وكل 
منهــا لهــا إرث تاريخــي ثقيــل تجــاه األخــرى. ولكــن يوجــد بينهــا مصالــح 
مشــتركة بحكــم الجــوار المباشــر وقــوة كل منهــا. وتعقــد هــذه الــدول 
اجتماعــات ســنوية، ولهــا أمانــة دائمــة للتعــاون الثاثــي فــي ســيول، وهــذا 

يعتبــر مثــااًل لقانــون النتائــج غيــر المقصــودة.

ويشــمل الترتيــب الثاثــي المفتــرض اآلخــر الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
اجتماعاتــه علــى هامــش قمــة مجموعــة  واليابــان، والهنــد، وانعقــدت 
العشــرين فــي اليابــان فــي 2019. وتشــترك فــي أوجــه التقــارب فــي آســيا، 
ومــن المحتمــل أن تصبــح إحــدى الكيانــات األخــرى التــي يتــم اســتخدامها.

وبعــد ذلــك هنــاك مجموعــة Quad أو الحــوار األمنــي الرباعــي، والــذي 
يتكــون مــن أســتراليا، والهنــد، واليابــان، والواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
والــذي ينعقــد مــن حيــن آلخــر علــى مســتوى منخفض. والدافع السياســي 
لــه هــو التوجــه المعلــن نحــو الديمقراطيــة، عــاوة علــى التركيــز الضمنــي 
علــى الصيــن. غيــر أن كل دولــة فــي الحــوار األمنــي الرباعــي لهــا أجندتهــا 

الخاصــة، والهنــد هــي أكثــر الــدول حــذرًا فــي المجموعــة.

الدبلوماسية االقتصادية

بنجاديــش، ونيبــال، وفيتنــام مــن بيــن الــدول العديــدة التــي تنظــر إلــى 
المهــام  إحــدى  باعتبــاره  المباشــر  األجنبــي  واالســتثمار  التجــارة  دعــم 
الرئيســية المنوطــة بالســفارات. فــي الفتــرة بيــن 1998 و2013، كانــت 
كوريــا الجنوبيــة لديهــا وزارة واحــدة تجمــع بيــن الشــؤون الخارجيــة والتجــارة. 

اآلن، أســتراليا ونيوزلنــدا لديهمــا تلــك الوزارتيــن الموحدتيــن.

التجــارة، واالســتثمار  أمــد بعيــد أن دعــم  الــدول اآلســيوية منــذ  تــدرك 
التكنولوجيــا،  واكتســاب  االســتثمارات،  مــن  وغيرهــا  المباشــر  األجنبــي 
لتنميتهــا  األهميــة  بالغــة  العناصــر  مــن  األجانــب  الســائحين  وجــذب 
الوطنيــة. وتعلمــت الهنــد ذلــك الــدرس بعــد أزمــة أســعار النفــط ا ألولــى 
فــي 1973؛ حيــث ســارعت بفتــح ســفارات فــي كل دول الخليــج، وبعضهــا 
كان يرأســها دبلوماســيون صغــار للغايــة والذيــن عوضــوا نقــص خبراتهــم 

الشــباب. بحمــاس 

اليابــان وكوريــا الجنوبيــة لديهمــا نفــس القــدر مــن المرونــة. فــي المقابــل، 
تأخــرت الصيــن نســبيًا عنهمــا، حيــث أصبحــت ســفاراتها توجــه كل جهودهــا 
نحــو الترويــج لمصالحهــا فقــط فــي فتــرة األلفينــات، ولكنهــا تشــارك اآلن 
الترويــج  الــدول اآلســيوية الصغيــرة، فــإن  أمــا عــن  المجــاالت.  فــي كل 

ــة للســفارات. االقتصــادي هــو األولوي

تقييم وزارات الخارجية
كيــف يمكــن المقارنــة بيــن وزارات الخارجيــة؟ العديــد منهــا تســعى للتميــز، 
ولكــن مــن األفضــل؟ إحــدى الطــرق التــي يمكــن اســتخدامها هــو المقارنــة 
بيــن مســتوى األداء فــي الدبلوماســية االقتصاديــة بمــا أن ذلــك أصبــح 
بديلــة،  مؤشــرات  إلــى  النظــر  هــي  الثانيــة  الطريقــة  األولويــات.  إحــدى 
ومنهــا نطــاق وطــرق وأولويــة برامــج التدريــب الدبلوماســي، علــى افتــراض 
أن التدريــب يقــع فــي قلــب المؤسســات الحديثــة. علــى ســبيل المثــال، 
القليــل مــن وزارات الخارجيــة اآلســيوية تســتخدم التعليــم عــن ُبعــد عبــر 
اإلنترنــت، بخــاف كنــدا، والمكســيك، والمملكــة المتحــدة، والواليــات 

المتحــدة األمريكيــة والتــي لديهــا برامــج للتعليــم عــن ُبعــد.

الدبلوماسية العامة

تشــير التقديــرات إلــى أن الصيــن تنفــق 10 مليــار دوالر أمريكــي ســنويًا 
علــى شــبكة تلفزيــون الصيــن الدوليــة، والتــي تبــث ســت قنــوات بعــدة 
لغــات؛ و500 معهــد مــن معاهــد كونفوشــيوس مدمجــة فــي الجامعــات 
األجنبيــة، والتــي تركــز أساســًا علــى تعليــم اللغــة الصينيــة؛ ونحــو 50 مركــزًا 
مــن المراكــز الثقافيــة الصينيــة.12 وزادت الصيــن عــدد الطــاب األجانــب 
الذيــن يدرســون فيهــا مــن 70,000 فــي 2000 إلــى 442,000 في 2018.

وفــي المقابــل، فــإن ميزانيــة الدبلوماســية العامــة الرســمية للهنــد هــي 
بالــكاد 6 مليــون دوالر أمريكــي؛ ولكــن لديهــا عــدد متابعيــن كبيــر علــى 
الــوزراء  رئيــس  كان   ،2019 أوائــل  فــي  االجتماعــي.  التواصــل  وســائل 
مــودي لديــه 45 مليــون متابــع، ووزيــرة الخارجيــة سوشــما ســواراج لديهــا 
التواصــل االجتماعــي  الهنــد وســائل  12 مليــون متابــع.13 واســتخدمت 
اســتخدامًا مبتكــرًا أثنــاء األزمــات فــي ليبيــا واليمــن؛ للتواصل مــع مواطنيها 
أنهــا  غيــر  الســتخدامها،  الكثيــرون  يســعى  الناعمــة  القــوة  وإجائهــم. 
ليســت قابلــة لإلصاحــات الســريعة. فقــد لجــأت بعــض الــدول، وأبرزهــا 
الصيــن، إلــى الشــركات االستشــارية باهظــة التكلفــة، ولكنهــا حققــت نتائــج 

محــدودة.

الخدمات القنصلية وخدمات المقيمين بالخارج

لهــا،  الرئيســية  العمــل  ركائــز  القنصليــة ضمــن  الخدمــات  الفلبيــن  تضــع 
وتتصــدر المشــهد فــي الدفــاع عــن مصالــح عمالهــا فــي هونــج كونــج، 
وســنغافورة، ومنطقــة الخليــج. وتنظــر كل دولــة آســيوية، والتــي لديهــا 
عمــال يعملــون فــي الخليــج والــدول األخــرى وبهــا جاليــة متناميــة وتعبــر 
عــن آرائهــا بوضــوح، إلــى الخدمــات القنصليــة اآلن باعتبارهــا أحــد مجــاالت 
العمــل اإلســتراتيجية. وتوســعت الهنــد بشــدة وقامــت بترشــيد منافــذ 
إصــدار جــوازات الســفر فــي مختلــف أنحــاء البــاد، حيــث اســتعانت بواحــدة 
مــن شــركاتها الرائــدة فــي تقنيــة المعلومــات، وهــي شــركة تاتــا للخدمــات 

االستشــارية.

وتعطــي كل دول جنــوب آســيا أهميــة بالغــة للتواصــل مــع المقيميــن فــي 
الخــارج، باســتخدام طــرق مكثفــة ومبتكــرة علــى حــد الســواء. وهــذه إحدى 
المجــاالت التــي تتقــدم فيهــا دول الجنــوب العالمــي علــى الــدول الغربيــة، 
والتــي تحــاول مواكبــة هــذا التطــور باالســتعانة بمواطنيهــا المقيميــن فــي 

الــدول األخــرى، كحلقــات وصــل للروابــط السياســية.
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وتقوم بنجاديش والهند وباكستان بدور رائد في التواصل مع مواطنيها 
حذوهــا.  األخــرى  الــدول  وتحــذو  العالــم.  دول  جميــع  فــي  المقيميــن 
The Indus Entrepreneurs 14 علــى ســبيل المثــال، تمثــل مؤسســة 
التدابيــر التطوعيــة التــي يتخذهــا قــادة األعمــال مــن الهنــد وغيرهــم مــن 
دول جنــوب آســيا فــي ســيليكون فالــي، والتــي انتشــرت فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. وتعمــل علــى مشــروعات ريــادة األعمــال التكنولوجيــة، أي رأس 

المــال المغامــر، واإلشــراف، وربــط المقيميــن بوطنهــم األم.

البعثات الدبلوماسية

يضــع مؤشــر Lowy للدبلوماســية الصيــن فــي المركــز الثانــي مــن حيــث 
المتحــدة  الواليــات  بعــد  والقنصليــات،  الســفارات  مــن  شــبكتها  انتشــار 
فرنســا  )بعــد  الخامــس  المركــز  اليابــان  وتشــغل  مباشــرًة.  األمريكيــة 
الجنوبيــة  كوريــا  وتليهــا  عشــر،  الثانــي  المركــز  الهنــد  وتحتــل  وروســيا(. 
)المركــز الثالــث عشــر(، فإندونســيا )المركــز الحــادي والعشــرين(، فباكســتان 
)المركــز التاســع والعشــرين(، ثــم أســتراليا )المركــز الثاثيــن( وماليزيــا )المركــز 

والثاثيــن(. الخامــس 

الهند: التناقض في األرقام
فــي 2007، كان لــدى الهنــد 550 فــي المســتوى التنفيــذي بالســلك 
الدبلوماســي )فــرع أ(، وهــو رقــم ضعيــف عنــد النظــر إلــى المتطلبــات فــي 
ــوزارة الشــؤون الخارجيــة والســفارات. وأعلنــت أن هــذه األعــداد  مقرهــا ب
ســيتم مضاعفتهــا فــي 10 ســنوات. ووصــل العــدد فــي 2019 إلــى 795. 
ســنغافورة لديهــا رقــم مشــابه، فــي حيــن أن الصيــن لديهــا 7500. بيــد أن 

هــذه األعــداد المحــدودة لهــا تداعيــات أخــرى:
بمــا يتناقــض مــع الممارســات الســابقة، تســتقطب وزارة الشــؤون . 1

الــوزارات األخــرى، وترســل  الهنديــة اآلن مســؤولين مــن  الخارجيــة 
بعضهــم أيضــًا إلــى الســفارات. 

الســفارات الصغيــرة لديهــا قــدر أكبــر مــن المبــادرة، وال ســيما فــي . 2
ضــوء عــدم إحــكام الرقابــة عليهــا مــن ِقبــل وزارة الشــؤون الخارجيــة 

الهنديــة.
يتــم . 3 مستشــار،  بدرجــة  منهــم  والبعــض  الدبلوماســيين،  شــباب 

المبكــر. البريــق  فرصــة  يمنحهــم  ممــا  الســفير،  منصــب  فــي  تعيينهــم 

أساليب التفاوض

بالحديــث عــن الصيــن، والهنــد، واليابــان، وســنغافورة، وتايانــد، كتبــُت فــي 
 :Asian Diplomacy 15 مجلة

“الــدول اآلســيوية الخمــس جميعــًا لديهــا ثقافــات عاليــة الســياق، بالرغــم 
مــن تبايــن المذاهــب الفردية/الجماعيــة )ربمــا مــن المثيــر لاهتمــام بحــث 
ــن المذهبيــن(. ولكــن إذا اســتطعنا أن نضيــف إلــى هــذه  العاقــة بيــن هذي
الثنائيــة المتعلقــة بـــ ‘الفردي-الجماعــي’ عنصــر ‘االعتمــاد المتبــادل’ فإننــا قــد 
نــرى أنــه فــي حيــن أن المجتمعيــن الهنــدي والصينــي ذوا طبيعــة فرديــة 

نســبيًا، فإنهــم يظهــرون أيضــًا ارتباطــًا وثيقــًا بيــن أفرادهــم”.

ــر الثقافــات. “ثقافــة  وطبقــًا لريمونــد كوهــن، مؤلــف كتــاب التفــاوض عب
ــًا وليــس مباشــرًة”.16 الســياق العالــي يتــم التواصــل فيهــا ضمني

واليابــان،  الصيــن،  حالــة  فــي  ذلــك  صحــة  إلــى  العمليــة  األدلــة  وتشــير 
وســنغافورة، وتايانــد، ولكــن ليــس بنفــس الدرجــة فــي حالــة الهنــد. إحدى 
الصعوبــات التــي يواجههــا المفاوضــون الهنــود فــي شــرق آســيا وجنــوب 

شــرق آســيا هــو عــدم قدرتهــم دائمــًا علــى التقــاط اإلشــارات الضمنيــة 
وغيــر الشــفهية القادمــة مــن الجانــب اآلخــر. وتبــذل الهنــد جهــودًا شــاقًة 
فــي المفاوضــات لتحقيــق نتائــج فوريــة، بحســب مــا يؤكــده الكثيــرون؛ 
ويرجــع ذلــك فــي جانــب منــه إلــى الثقافــة البيروقراطيــة التــي تتطلــب 
تحقيــق نتائــج ســريعة. وتعتبــر الهنــد أيضــًا اســتثناًء فــي تركيزهــا المحــدود 
نســبيًا علــى بنــاء العاقــات طويلــة األمــد؛ علــى ســبيل المثــال المشــكلة 
األساســية التــي تواجههــا فــي التعامــل مــع دولــة مجــاورة مثــل نيبــال هــو 

انشــغالها بتحقيــق مزايــا فوريــة، وإهمــال العاقــة طويلــة األمــد.

للطاقــة  مشــروع  أي  فــي  تقــدم  أي  يتحقــق  لــم  أنــه  هــي  والنتيجــة 
أن  رغــم  المتقطعــة،  المفاوضــات  مــن  عامــًا   50 طــوال  الكهرومائيــة 
إمكانــات توليــد الطاقــة مــن األنهــار بيــن الهنــد ونيبــال تتجــاوز 80,000 

ميجــاواط.

يتســم النمــط اليابانــي فــي التفــاوض بالتشــاور الداخلــي المكثــف، والعجــز 
عــن االســتجابة للتحــركات غيــر المتوقعــة مــن الجانــب اآلخــر، واالهتمــام 
بــأدق التفاصيــل، والتحــركات ذات المعنــى الضمنــي. طريقــة الصيــن فــي 
بنــاء واســتخدام الروابــط وفكــرة “التاعــب باألجنبــي حتــى احتوائــه” كانــت 

دائمــًا أحــد الفنــون الراقيــة التــي تتقنهــا الصيــن.17

األطراف من الدول ومن غير الدول

فعالــة  وســائل  إليجــاد  بســرعة  اآلســيوية  الخارجيــة  وزارات  تتحــرك  لــم 
فــي التواصــل بيــن الــوزارات أو فــي الحــوار مــع األطــراف مــن غيــر الــدول. 
حيــث   ،2018 مــارس  فــي  جذريــة  تغييــرات مؤسســية  الصيــن  ونفــذت 
أنشــأت لجنــة مركزيــة للشــؤون الخارجيــة، ووكالــة الصين للتعــاون اإلنمائي 
الدولــي، لدفــع وزارتــي الخارجيــة والتجــارة نحــو تحســين العمــل معــًا. وال 

ــزال النتائــج لــم تظهــر بعــد. ت

“الدولــة  فــي  التفكيــر  أن  حيــث  المضــيء  االســتثناء  هــي  ســنغافورة 
تســود  تقريبــًا،  آخــر  مــكان  كل  وفــي  الطبيعــي.  الوضــع  هــو  بأســرها” 
المعــارك الجانبيــة، حيــث تجــد وزارات الخارجيــة نفســها معرضــة للضغــوط 
بســبب االختصاصــات والصاحيــات المحــدودة لهــا علــى الصعيــد المحلــي. 
ونــادرًا مــا توجــد آليــة للحــوار الدائــم للعمــل مــع الجهــات مــن غيــر الــدول.

التدريب

اضطــرت الصيــن إلــى تنفيــذ برامــج تدريبيــة مبكــرًا، وبــدأت ببرنامــج تدريــب 
دبلوماســي للجميــع. وبــدأت الــدورات التدريبيــة للســفراء، وكانــوا عــادًة 
جنــراالت عســكريين، فــي أوائــل الخمســينات مــن القــرن الماضــي. وحتــى 
فــي الوقــت الحاضــر، ال بــد أن يشــارك كل مرشــح لمنصــب الســفير فــي 
دورة تدريبيــة. وتختــار وزارة الخارجيــة الصينيــة كل عــام 140 دبلوماســيًا 
للمشــاركة فــي برنامــج مدتــه عــام فــي جامعــة أجنبيــة مرموقــة. وهــذا 

التــزام اســتثنائي بتطويــر المهــارات.

فــي الهنــد، ال يوجــد تدريــب للســفراء، ولكــن فــي نظــام الخدمــة العامــة 
ككل ال بــد أن يشــارك مــن تتــم ترقيتهــم إلــى المســتويات الثاثــة األولــى 
ــدأ العمــل فــي معهــد  ــم يب ــة أســابيع. ول فــي دورات تدريبيــة مدتهــا ثاث
الشــؤون الخارجيــة الهنــدي إال فــي 1986، ولكنــه يحافــظ علــى مســتواه 

المتميــز.18

تســتخدم ماليزيــا أســلوبًا مبتكــرًا؛ حيــث يمضــي الملتحقــون الجــدد عــدة 
أســابيع فقــط فــي برنامــج تعريفــي أساســي، وبعــد ثــاث ســنوات مــن 
العمــل المكتبــي فــي ويســاما بوتــرا )وزارة الخارجيــة( يمضــون أربعــة أشــهر 
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يعقــب ممارســة  ذلــك  أن  للخــارج. وبمــا  الموفديــن  فــي دورة  مكثفــة 
بالطريقــة  مقارنــة  عمقــًا،  أكثــر  صــورة  يعطيهــم  فإنــه  فعليــًا  العمــل 
المعتــادة لتدريــب الملتحقيــن الجــدد، والذيــن تنقصهــم الخبــرة العمليــة.19

وزارة  ضمــن  التدريــب  عــن  مســؤولة  صغيــرة  وحــدة  لديهــا  المالديــف 
الخارجيــة. ويقــدم المركــز التدريبــي فــي ماليزيــا أيضــًا دورات فــي برنامــج 
ــة التــي تقــدم  الماجســتير للطــاب المنتظميــن، وهــو أحــد المراكــز القليل
التدريــب علــى مهــارات التفــاوض للدبلوماســيين األجانــب. ُتركــز أكاديميــة 
ــة للدفعــات التــي تلتحــق  التدريــب اليابانيــة علــى مهــارات اللغــة اإلنجليزي

بهــا.

ضعــف إتقــان اللغــة اإلنجليزيــة مــن بيــن أوجــه الضعــف الشــائعة فــي 
العديــد مــن دول جنــوب شــرق آســيا. ويواجــه الدبلوماســيون فــي هــذه 
الــدول، بالرغــم مــن القــدرات الكبيــرة لديهــم، معوقــات بســبب ضعــف 
إتقــان هــذه اللغــة المســتخدمة فــي التواصــل الدولــي، والتــي ال غنــى 

عنهــا فــي العمــل متعــدد األطــراف واألقليمــي.

المقارنة المعيارية وتبادل الخبرات

قــد يعتقــد المــرء أنــه بمــا أن وزارات الخارجيــة تمــارس العمــل نفســه فــي 
األســاس، وتســتخدم طرقــًا شــبه متطابقــة، وتتواصــل مــع أنواع متشــابهة 
ــر أن  ــرات وتتعلــم مــن بعضهــا بعــض. غي مــن الشــركاء، فإنهــا تتبــادل الخب
الواقــع يقــول بــأن ذلــك التبــادل للخبــرات هــو االســتثناء وليــس القاعــدة، 
وال توجــد مثــل هــذه اآلليــات فــي آســيا.20 ومــن الغريــب أال يكــون ذلــك 
مــن ضمــن أنشــطة منظمــة آســيان رغــم أنــه يوجــد فيهــا مــا يقــرب مــن 
100 مجموعــة مــن المســؤولين والخبــراء مــن مختلــف الــوزارات والتــي 

تعقــد اجتماعــات منتظمــة.

الخارجيــة  اإلداريــة فــي وزارات  الشــؤون  يجتمــع رؤســاء  بروكســل،  فــي 
ــة  ــن كل عــام لمقارن ــي مــرة أو مرتي للــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروب
مــع  للتواصــل  تقريبــًا،   2000 فــي  مبــادرة  كنــدا  وأطلقــت  المذكــرات. 
رؤســاء المــوارد البشــرية فــي وزارات الخارجيــة للــدول الغربيــة وتنظيــم 
اجتماعــات ســنوية فــي عواصــم مختلفــة. وهنــاك أيضــًا ترتيبــات خاصــة 
بيــن مجموعــات ثنائيــة مــن الــدول التــي يوجــد بينهــا تشــابه خــاص. علــى 
النمســاوية  الخارجيــة  وزارتــي  فــي  المســؤولون  يعقــد  المثــال،  ســبيل 
والسويســرية اجتماعــات دوريــة. ويوجــد علــى األرجــح آليــة مشــابهة بيــن 

الــدول األســكندنافية، فــي ضــوء الروابــط القويــة بينهــا. 

إحــدى الطــرق األخــرى هــي المقارنــة المعياريــة. حيــث يــزور فريــق مــن وزارة 
الخارجيــة عواصــم معينــة بغــرض مــلء اســتبيان مفصــل لتجميــع البيانــات. 
نفــذت أســتراليا ذلــك منــذ عقديــن. إحــدى وزارات الخارجيــة التــي تعاونــت 
فــي ذلــك وتمــت طمأنتهــا بــأن البيانــات التــي تــم جمعهــا ســيتم إرســالها 
لهــم شــعرت بــأن كل مــا حصلــت عليــه كان ملخصــًا هادئــًا ومريحــًا يقيــس 

متوســط النتائــج، والــذي لــم يقــدم لهــا فائــدة تذكــر.

وبحســب المعلومــات المتوفــرة للمؤلــف، لــم تنفــذ دولــة آســيوية أخــرى 
مثــل تلــك المقارنــة المعياريــة، ولكــن مســؤولي وزارة الخارجيــة الصينيــة 
قضــوا بعــض الوقــت فــي ســنغافورة )وربمــا بعــض الــدول األخــرى أيضــًا( 
للتعــرف علــى أســاليب العمــل فــي وزارات الخارجيــة. فــي نهايــة فتــرة 
الماليــة  وزارة  لمســؤولي  صغيــرًا  برنامجــًا  أســتراليا  مّولــت  التســعينات، 
كيفيــة  حــول  معلومــات  لتجميــع  اآلســيوية  العواصــم  لزيــارة  الصينيــة 

عملهــم مــع البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي.

مؤتمرات وزارات الخارجية
نظمــت مؤسســة DiploFoundation مؤتمريــن لــوزارات الخارجيــة فــي 
جنيــف فــي 2006 وفــي بانكــوك فــي 2007، وشــارك ممثلــون مــن عــدد 
يتــراوح بيــن 30 إلــى 40 وزارة مــن وزارات الخارجيــة فــي كل مؤتمــر. وُنِشــر 
كتــاب عــن نتائــج هذيــن المؤتمريــن.21 فــي مؤتمــر بانكــوك أبــدت دولــة أو 
دولتــان اهتمامــًا بتنظيــم مؤتمــر مشــابه، ولكــن لــم يتمخــض عــن ذلــك 

شــيء. وهــذه فكــرة تنتظــر مــن يتبناهــا. 

طرق العمل والموارد البشرية

مــن المثيــر لاهتمــام أن نقــارن بيــن أســاليب العمــل فــي وزارات الخارجيــة، 
وال ســيما الممارســات المرتبطــة بــإدارة المــوارد البشــرية. 

توفــد تايانــد )وكذلــك تركيــا( جميــع الســفراء بدرجــة واحــدة، وهــي درجــة 
المديــر العــام. فيمــا يخــص إدارة الكــوادر رفيعــة المســتوى، فــإن ذلــك 
يتســبب فــي عــدم مرونــة؛ ألنــه مــن الصعــب للغايــة إيجــاد أماكــن لهــذه 

الكــوادر فــي ديــوان الــوزارة. 

تجمــع ســنغافورة بيــن الكفــاءة والمهــارة فــي اإلدارة، ويتضــح ذلــك فــي 
وزارة الخارجيــة. تشــمل بعــض الســمات الخاصــة بهــا مــا يلــي:

ــد عــن 20 عامــًا جمــدت عــدد الســفارات الدائمــة إلــى مــا . 1 لمــدة تزي
دون 40، فــي حيــن أن أكثــر مــن 69 دولــة أجنبيــة لديهــا ســفارات 
دائمــة فــي هــذه الدولــة المكونــة مــن مدينــة. وتعــوض ســنغافورة 

ــن”. ــر المقيمي ــى “الســفراء غي ذلــك العجــز باللجــوء إل
تســتخدم الــوزارات والكيانــات الســنغافورية، ومنهــا لجنــة التنميــة . 2

باالســتثمارات  )وتختــص  األســطورية  الســمعة  ذات  االقتصاديــة 
ســنغافورة”  “مشــاريع  ومؤسســة  الــواردة(  المباشــرة  األجنبيــة 
)تختــص بأنشــطة الترويــج التجــاري( مصطلــح “فريــق ســنغافورة”؛ 
ــًا الصــراع والتنافــس بيــن المؤسســات مــن أجــل تحقيــق  لتنحــي جانب

المصلحــة المشــتركة. ويحقــق ذلــك نتائــج باهــرة.
النظــام الســنغافوري فــي ترقيــة الدبلوماســيين فريــد مــن نوعــه. . 3

الدبلوماســيون )الذيــن ال تقــل ســنوات خبرتهــم عــن خمــس ســنوات( 
يتــم  وبعدهــا  المســتقبلية.  إمكاناتهــم  حيــث  مــن  ترتيبهــم  يتــم 
إدارة مســاراتهم المهنيــة علــى أســاس هــذا االســتنتاج. ويســمى 
هــذا النظــام بـــ “القــدرات التــي تــم تقييمهــا حاليــًا” ويبــدو صارمــًا، 
وحتــى ذو طبيعــة نخبويــة. ولكنــه ينتقــي بفعاليــة أفضــل العناصــر 
ــزة أصــًا. ونتيجــة لذلــك فــإن المســؤولين  مــن بيــن مجموعــة متمي
يصلــون إلــى أعلــى الدرجــات الوظيفيــة فــي ســن األربعيــن أو بدايــة 
الخمســين. وال بــد أن يتركــوا هــذه الوظائــف بعــد 10 أو 15 ســنة، 

وبعــد ذلــك ينتقلــون إلــى وظائــف أخــرى.22
ومنهــم . 4 ســنغافورة،  فــي  العموميــون  الموظفــون  يحصــل  أخيــرًا، 

الدبلوماســيون، علــى رواتــب ومكافــآت مجزيــة للغايــة؛ حيــث يتــم 
ربــط المكافــآت الســنوية بالمعــدالت المحــددة فــي عالــم الشــركات، 
أمريكــي فــي  يعــادل 1 مليــون دوالر  مــا  إلــى  ويصــل متوســطها 
الســنة للســكرتير الدائــم فــي الــوزارات، عــاوة علــى المكافــآت التــي 

ــًا.23                                                                                       ــة أشــهر تقريب ــرواح بيــن راتــب شــهر إلــى ثاث تعــادل مــا يت
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متابعة األداء

ال يــزال هــذا الجانــب فــي المراحــل المبكــرة للغايــة فــي معظمــه فــي آســيا. 
وينبغــي اإلشــارة إلــى أن وزارات الخارجيــة فــي الــدول اآلســيوية تبــدي 
تــرددًا فــي تجربــة تلــك الطــرق، فــي مهنــة تجمــع بيــن العلــم والفــن بدرجــة 
الــدول اآلســيوية  التناســب. الصيــن هــي واحــدة مــن  كبيــرة مــن عــدم 
ســنغافورة  وتظهــر  األداء”،  قيــاس  “مؤشــرات  تســتخدم  التــي  القليلــة 
دائمــًا براعــة فــي تطبيــق األســاليب المســتخدمة فــي عالــم الشــركات، 
وكذلــك الحــال فــي كوريــا الجنوبيــة. وتطبــق هــذه الــدول علــى األرجــح 
مؤشــرات قيــاس األداء بصــورة أو بأخــرى. تســتخدم أســتراليا ونيوزلنــدا 

الخطــط الســنوية ومــا يتعلــق بهــا مــن طــرق اســتخدامًا مكثفــًا.

وفــي ســياق مختلــف، فــإن طريقــة تبــادل الســفارات واســتخدام مقــرات 
مشــتركة للتمثيــل الدبلوماســي فــي العواصــم األجنبيــة مفهــوم غريــب 
للــدول  علــى آســيا. وال يوجــد شــيء يســمى ســفارة مشــتركة واحــدة 
فــي  الكاريبــي  شــرق  دول  منظمــة  فــي  الوضــع  هــو  )مثلمــا  الصغيــرة 
بروكســل( أو مقــرات ســفارات مشــتركة أو خدمــات مشــتركة )مثلمــا هــو 
الحــال فــي تحالــف دول المحيــط الهــادئ وتجمعــات الــدول األوروبيــة 
ــة  ومنهــا دول فيزيغــراد( أو وضــع ســفير أو دبلوماســي فــي ســفارة دول
صديقــة )كمــا هــو معــروف لــدى الــدول األســكندنافية( والــذي يكــون 
عــادًة لفتــرة محــددة. الخدمــات القنصليــة المشــتركة هــو مفهــوم آخــر ال 

ــزال بانتظــار تطبيقــه فــي آســيا. ي

الخاتمة: االتجاهات والنتائج
تشــترك الممارســات الدبلوماســية فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي أكثــر ممــا 
تختلــف فيــه. وبصفــة عامــة، تمــر الدبلوماســية اآلســيوية بمرحلــة مــن 
الســيولة، وتشــهد تغيــرًا بطيئــًا، ولكــن االختافــات بيــن الــدول اآلســيوية 
بعــض  تشــمل  والتحســين.  للتطويــر  المجــال  وتتيــح  تميزهــا،  التــي  هــي 

الســمات اآلســيوية:

النظــم، . 1 معظــم  فــي  واالحترافيــة  المهنيــة  بالمعاييــر  االلتــزام 
ويــزداد ذلــك قــوة بمــرور الوقــت. توفــد معظــم الــدول الموظفيــن 
التاليــة  الفتــرات  فــي  ولكــن  كســفراء.  المتمرســين  العمومييــن 
لانتفاضــات المحليــة، يتــم غالبــًا إيفــاد ســفراء تختارهــم المؤسســات 
وباكســتان، وســريانكا. بنجاديــش،  فــي  الحــال  هــو  مثلمــا  السياســية 

تتزايــد أهميــة التدريــب فــي جميــع الــدول، حتــى فــي الــدول الصغيــرة، . 2
والتــي تنشــئ وحــدات تدريبيــة صغيــرة عندمــا ال تكــون هنــاك جدوى 

مــن إنشــاء أكاديميــات تدريبية.
الحديثــة . 3 األســاليب  يطبقــون  الذيــن  هــؤالء  بيــن  الفجــوة  تتســع 

فــي إدارة المــوارد البشــرية وأولئــك الذيــن يعتمــدون علــى طــرق 
المدرســة التقليديــة. غيــر أنــه حتــى الذيــن يطبقــون أســاليب المدرســة 
القديمــة ُيخّرجــون كــوادر دبلوماســية متميــزة. ولكــن بصفــة عامــة، 

تتزايــد الفجــوة بيــن الكيانــات الدبلوماســية الذكيــة وغيرهــا.
التــردد فــي . 4 الخبــرات عائقــًا كبيــرًا، وكذلــك  تبــادل  يــزال ضعــف  ال 

األخــرى. النظــم  مــن  أفــكار  القتبــاس  الخارجيــة  وزارات   بعــض 

فــي آســيا، ومثلمــا هــو الحــال فــي بقيــة القــارات، فــإن الــدول التــي ال 
تبتكــر وتســتعين بطــرق خارجيــة، وتعدلهــا بحيــث تتناســب مــع احتياجاتهــا 

ومتطلباتهــا، تدفــع ثمنــًا غاليــًا. ولكــن ال تــدرك كل الــدول ذلــك.
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