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واالتحاد األوروبي

التــي تصدرهــا  الدبلوماســية  التأمــات  النســخة مــن  فــي هــذه 
أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية، يبيــن ســعادة الســفير محمــد 
أبــو شــهاب أن أزمــة الكوفيــد-19 كشــفت مزايــا عقــد االجتماعــات 
الدبلوماســية عبــر الوســائل االفتراضيــة، غيــر أنهــا فــي الوقــت 
نفســه عــززت مــن مكانــة االجتماعــات المباشــرة وجًهــا لوجــه. ويــرى 
أن إحــدى النتائــج المترتبــة علــى األزمــة هــي أن الدبلوماســيين قــد 
يكونــون فــي وضــع أفضــل يؤهلهــم لاســتفادة مــن التكامــل بيــن 

ــن مــن االجتماعــات. كا النوعي

ُيســبب وبــاء الكوفيــد-19 اضطرابــات واســعة النطاق على مســتوى 
العالــم فــي العديــد مــن المجــاالت، الكبيــر منهــا والصغيــر علــى حــد 
الســواء. وتمتــد هــذه التأثيــرات مــن حركــة التجــارة الدوليــة إلــى النقل 
الدولــي ومــن الطريقــة التــي نعيــش بهــا فــي المجتمــع إلــى طريقــة 
تنفيــذ العمــل. ولــم تســلم مهنــة مــن تأثيــرات هــذا الوبــاء، ومهنــة 

الدبلوماســية ليســت بالقطــع اســتثناًء مــن ذلــك.

ــاء  ــر المتوقعــة لوب فمــن جانــب فــإن النطــاق الدولــي والطبيعــة غي
الكوفيــد-19 معنــاه أن الدبلوماســية والدبلوماســيين لعبــوا دورًا 
محوريــًا فــي جهــود التعامــل مــع األزمــة. وشــملت هــذه الجهــود 
تقديــم المعلومــات وإعــادة المواطنيــن والمقيميــن مــن الخــارج 
المســاعي  وكذلــك  والشــركاء،  الحلفــاء  مــع  التدابيــر  وتنســيق 
والموائمــة  والصحيــة،  اإلنســانية  للمســاعدات  الدبلوماســية 
األنشــطة  تشــغيل  إلعــادة  المتخــذة  الخطــوات  بيــن  والتنســيق 
االقتصاديــة بأمــان. وكان علــى دبلوماســيي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة أن يتأقلمــوا بســرعة مــع هــذه التحديــات الجديــدة، جنبــًا 

إلــى جنــب مــع شــركائنا الدولييــن.

ومــن جانــب آخــر، َفَقــَد الدبلوماســيون الوســيلة األساســية ألداء 
مهــام عملهــم وهــي: االجتماعــات. فبــدءًا مــن القمــم الدوليــة إلــى 
ــارات الوفــود واللقــاءات  ــات الدبلوماســية العامــة ومــرورًا بزي فعالي
العابــرة فــي حفــات االســتقبال، فــإن االجتماعــات هــي شــريان 
الحياة في المجال الدبلوماســي. فاالجتماعات تتيح للدبلوماســيين 

القيمــة،  والمعلومــات  االســتخبارات  وجمــع  الرســائل،  توصيــل 
وإيجــاد األلفــة وراحــة التعامــل مــع اآلخريــن، وبنــاء عاقــات طويلــة 
األمــد، والدفــاع عــن أولويــات السياســة الخارجيــة لدولــة اإلمــارات. 

ــى ســابق عهــده دون "االجتماعــات". ــم يظــل أي شــيء عل ول

أن  اإلماراتيــة  الدبلوماســية  اســتطاعت  التحديــات،  تلــك  رغــم 
تنهــض بســرعة وكفــاءة لمواجهــة هــذا التحــدي الجديــد. فتحــّول 
دبلوماســيونا بــكل ساســة مــن التواصــل الشــخصي المباشــر إلــى 
التفاعــل عبــر الوســائل االفتراضيــة، وغيــروا مجــال تركيزهــم لينصــب 
علــى موضوعــات جديــدة ومنهــا الدبلوماســية المعنيــة بالصحــة. 
وقمنــا أيضــًا بتعديــل أســاليب وطــرق عملنــا؛ لضمان ســامة وأمن 
جميــع العامليــن فــي الســفارة. وأعتقــد أن الســرعة التــي تأقلمنــا 
ــارت دهشــة العديــد مــن  ــد" أث بهــا مــع هــذا "الوضــع العــادي الجدي

ــا. ــا فــي أوروب نظرائن

ومــن وجهــة نظــري فإننــا مــن غيــر المحتمــل أن نعــود بســرعٍة إلــى 
ــا ربمــا نقضــي  ــن أنن ــل. ففــي حي ــذي كان ســائدًا مــن قب الوضــع ال
علــى فيــروس الكورونــا فــي الســتة أو االثنــي عشــر شــهرًا المقبلــة، 
فــإن بعــض التغييــرات التــي نتجــت عــن األزمــة ُوِجــدت لتبقــى؛ 
ــه إال أن  ــزال ســابقًا آلوان فليســت كلهــا ســيئة. ورغــم أن ذلــك ال ي

ــزة. ــا بعــض الســمات الممي ــا" كان له "دبلوماســية الكورون

فاالجتماعــات عبــر الوســائل االفتراضيــة ال تحتــاج إلــى نفــس القــدر 
مــن الوقــت كاالجتماعــات المباشــرة وجهــًا لوجــه. وعندمــا أتحــدث 
عــن نفســي، فــإن عــدم الحاجــة إلــى التنقــل للذهــاب إلــى مــكان 
االجتمــاع يوفــر لــي مــا ال يقــل عــن 45 دقيقــة فــي كل موعــد. وقــد 
يكــون ذلــك ميــزة مــن حيــث المبــدأ؛ ألنــه يتيــح عقــد اجتماعــات أكثــر 

فــي اليــوم الواحــد.

جداولهــم  صــارت  الدبلوماســيين  مــن  النظــراء  فــإن  وبالمثــل، 
الزمنيــة أكثــر مرونــًة فــي تلــك الفتــرة. ففــي بروكســل، المســؤولون 
يكــون أمامهــم دائمــًا ألــف شــيء وشــيء إلنجــازه. ومــع انخفــاض 
عــدد االجتماعــات إبــان هــذا الوبــاء، فحتــى المســؤولون الذيــن كانــت 
هنــاك صعوبــة بالغــة فــي الوصــول إليهــم أصبحــوا أقــل انشــغااًل 
ــر ممــا  ــرة أكث ــادل اآلراء بوتي ــي الفرصــة لتب ــاح ل ــل، ممــا أت عمــا قب

ــي الرئيســيين. مضــى مــع بعــض نظرائ

النســق االفتراضــي يتــاءم أيًضــا مــع االجتماعــات ذات الطبيعــة 
فــي  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  الكثيــر  يوجــد منهــا  والتــي  الفنيــة، 
مجــاالت منهــا علــى ســبيل المثــال الشــؤون الماليــة أو قضايــا 
البيئــة أو التأشــيرات. وإجــراء هــذه االجتماعــات عبــر تقينــات الفيديــو 

لــه العديــد مــن المزايــا العمليــة واللوجســتية.

سلسلة دبلوماسية مكافحة األوبئة
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مــا،  شــيئًا  لــي  أظهــرت  الكورونــا  أزمــة  كانــت  فــإذا  ذلــك  ومــع 
شــيء  فــا  التقليديــة.  الدبلوماســية  قيمــة  هــو  الشــيء  فهــذا 
أو  العاقــات  بنــاء  فــي  لوجــه  وجهــًا  مباشــرًا  اجتماعــًا  يضاهــي 
الحصــول علــى المعلومــات أو توصيــل الرســائل. الدبلوماســية عبــر 
ــا فــي هــذه الظــروف  ــذ مهامن ــا تنفي ــة تتيــح لن الوســائل االفتراضي
ــراه هــو  ــا نصــف الصــورة. فمــا ن ــر أنهــا تحجــب عن االســتثنائية، غي
ــم المعقــد المحيــط بهــا. ــا، وليــس العال الشاشــة الموجــودة أمامن

وفي رأيي أدى ذلك إلى بعض المساوئ في مهنة الدبلوماسية.

توصيــل  للدبلوماســيين  تتيــح  »االجتماعــات 
والمعلومــات  االســتخبارات  وجمــع  الرســائل، 
مــع  التعامــل  وراحــة  األلفــة  وإيجــاد  القيمــة، 
اآلخريــن، وبنــاء عاقــات طويلــة األمــد، والدفــاع 
لدولــة  الخارجيــة  السياســة  أولويــات  عــن 
علــى ســابق  أي شــيء  ولــم يظــل  اإلمــارات. 

"االجتماعــات".« دون  عهــده 
أواًل - اللقــاءات عبــر الوســائل االفتراضيــة تفتقــر فــي بعــض األحيان 
إلــى الطبيعــة التلقائيــة والجــو العــام الــذي يحيــط باالجتماعــات 
المباشــرة. فقبــل أزمــة الكوفيــد، كانــت االجتماعــات تتيــح دومــًا 
المجــال للحصــول علــى معلومــات إضافيــة، والعثــور مصادفــة علــى 
معلومــات أخــرى، وبنــاء األلفــة ليــس مــع المســؤولين وحســب 
وإنمــا أيضــًا مــع الموظفيــن المســاعدين لهــم، وإثــارة موضوعــات 
جانبيــة بفطنــة حتــى فــي أشــد المناســبات تقيــدًا بالطابــع الرســمي. 
ــن الشــخص أو اســتخدام  ــى النظــر فــي عي ــاب القــدرة عل ولكــن غي
ــى  ــر عل ــة نقطــة مــا يؤث ــى أهمي ــرة للتشــديد عل لغــة الجســد المعب
فعاليــة التفاعــل الشــخصي، وبذلــك يضعــف مــن التأثيــر الطبيعــي 

للدبلوماســية.

ثانيــًا - القيــود علــى التفاعــات االجتماعيــة تزيــد أيضــًا مــن الصعوبــة 
التــي نواجههــا فــي التحــدث مباشــرة مــع نطــاق أوســع مــن الجمهــور 
فالفعاليــات  المحلييــن.  شــركائنا  مــع  العاقــات  تجديــد  وفــي 
المماثلــة لحفــات االســتقبال التــي تــدور حــول موضــوع معيــن 
والفعاليــات الثقافيــة هــي فــرص إلظهــار الــروح والشــخصية التــي 
تتميــز بهــا دولــة اإلمــارات لجمهور أوســع ولتجديــد العاقات وإقامة 
أواصــر جديــدة. الفعاليــات االفتراضيــة هــي إضافــة مثيــرة لاهتمــام 
لمــا تتيحــه مــن التواصــل مــع فئــات مختلفــة مــن الجمهــور وعــدم 
ــًا  ــر أنهــا ليســت بدي التقيــد بمــكان الوجــود الفعلــي للشــخص. غي

لاجتماعــات المباشــرة.

ثالثــًا - عــدم القــدرة علــى حضــور الفعاليــات الرســمية شــخصيًا يعنــي 
أيضــًا فقــدان الكثيــر مــن جوانــب فهــم الســياق العــام واإللمــام بــه. 
فعلــي ســبيل المثــال فــي وظيفتــي كســفير لاتحــاد األوروبــي، 
الجلســات  الفائــدة مــن حضــور  بعــض  أســتخلص  أننــي  وجــدت 
الرئيســية للبرلمــان األوروبــي مــن متابعــة طبيعــة التعامــل بيــن 
المتحدثيــن، وماحظــة تفاصيــل لغــة الجســد، وقــراءة الجــو العــام 
ــع الشــخصي  ــو المفتقــرة للطاب فــي القاعــة. أمــا اجتماعــات الفيدي
فــا تتيــح المجــال إلدراك تلــك الفــروق الدقيقــة واإللمــام بالســياق 

العــام.

رابعــًا - الظــروف الراهنــة تحــّد أيضــًا مــن قدرتنــا علــى التعــارف 
وإقامــة العاقــات. اآلن، الدبلوماســيون فــي الســفارة وكذلــك أنــا 
نعقــد العديــد مــن االجتماعــات االفتراضيــة، ونرســل رســائل البريــد 
اإللكترونــي ومحادثــات الواتــس آب، ونجــري مكالمــات هاتفيــة مــع 
نظرائنــا وشــركائنا، بيــد أن كل ذلــك يتــم فــي الغالــب مــع أشــخاص 
ــا عاقــات معهــم.  ــل، وبنين ــا بهــم مــن قب ــًا، والتقين نعرفهــم فع
ومــن األيســر، علــى أســاس هــذه العاقــة، التواصــل مــع هــؤالء 
الموافقــة  المثــال  ســبيل  علــى  منهــم  نطلــب  وأن  األشــخاص 
علــى إجــراء مكالمــة بالفيديــو. وفــي حيــن أننــا نتفاعــل أيضــًا مــع 
مســؤولين لــم نلتــق بهــم مــن قبــل، إال أن هــذه اللقــاءات أكثــر نــدرًة 
ــات أو توســيع  ــاء العاق ــا لبن ــة الفرصــة لن وأقــل احتمــااًل فــي إتاح

ــرة المعــارف. دائ

أخيــرًا - أجــد أن اللقــاءات االفتراضيــة تميــل إلــى التقيــد بالطابــع 
الرســمي والنــص المحــدد بدرجــة أكثــر مــن غيرهــا. فالجميــع يــدرك 
االفتراضيــة ســيظل  الوســائل  علــى  يقــال  كل شــيء  ليــس  أنــه 
علــى تلــك الوســائل االفتراضيــة. وهــذا يزيــد مــن صعوبــة معرفــة 
"القصــة الحقيقيــة" وراء نقــاط التحــدث أو المعلومــات التفضيليــة 
التــي يفصــح عنهــا المتحدثــون براحــة عنــد التحــدث معهــم فــي 

ــر رســمي. ســياق خــاص، وآمــن وغي

الراحــة عبــر  الراحــة. وبنــاء هــذه  ُتوّلــد  الدبلوماســية، األلفــة  فــي 
الوســائل االفتراضيــة ومــن مســافة بعيــدة أكثــر صعوبــة. ويصــدق 
هــذا القــول تمامــًا فــي حــال عــدم المعرفــة المســبقة بالجــو العــام 
والوضــع علــى أرض الواقــع. وبذلــك أصبحــت مهمة الدبلوماســيين 
أكثــر صعوبــًة؛ ومنهــا مهمتــي. وكذلــك فــإن عــدم وجــود نصــف 
فريــق عملــي علــى أرض الواقــع مــن العراقيــل األخــرى التــي ســببتها 

األزمــة، وخصوصــًا مــع بــدء العــودة إلــى الوضــع المعتــاد.

هــو  الســفارة  فــي  عمــل  كفريــق  معــًا  الدبلوماســيين  وجــود  إن 
بيئــة فريــدة لمعايشــة التجــارب المشــتركة، ومواجهــة التحديــات 
المشــتركة، واقتنــاص الفــرص المشــتركة. وهــذا يتيــح لنــا معرفــة 
ــب  ــه. ولكــن الجان ــا في ــم اعتمادن ــذي ت ــر بنطــاق االختصــاص ال أكب
ــة األفضــل بالوضــع  ــارب والمعرف ــة هــو أن هــذه التج ــر أهمي األكث
عــن  والدفــاع  اإلمــارات  دولــة  لتمثيــل  تســاعدنا  األرض  علــى 

مصالحهــا علــى نحــو أفضــل.

إلــى  بســرعٍة  نعــود  أن  المحتمــل  غيــر  »مــن 
ففــي  قبــل.  مــن  ســائدًا  كان  الــذي  الوضــع 
ــا  ــا ربمــا نقضــي علــى فيــروس الكورون حيــن أنن
فــي  الســتة أو االثنــي عشــر شــهرًا المقبلــة، 
فــإن بعــض التغييــرات التــي نتجــت عــن األزمــة 

كلهــا ســيئة.« لتبقــى؛ فليســت  ُوِجــدت 
فيــروس  ِظــل  فــي  الدبلوماســية  ممارســة  أن  فــي  جــدال  ال 
الكوفيــد-19 تشــهد تغيــرًا. وبعــض هــذه التغييــرات مفيــدة وســتعزز 
ــا ينبغــي  ــر أنن ــا الدبلوماســية، غي ــي نمــارس به ــة الت ــري الطريق وتث
ــى قيمــة التفاعــات الدبلوماســية  ــار إل ــن االعتب أيضــًا أن ننظــر بعي
بشــكلها التقليــدي. ومــن وجهــة نظــري، تبــرز األزمــة الراهنــة أهميــة 
ــع  ــى أرض الواق ــدي عل ــن الدبلوماســية بشــكلها التقلي التكامــل بي
والدبلوماســية االفتراضيــة. وامتــاك القــدرة علــى إجــادة اســتخدام 
المجــال  فــي  النجــاح  فــي  حيــوي  دور  لــه  ســيكون  النوعيــن  كا 

الدبلوماســي فــي المســتقبل.


