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بتحويــل األزمــة إلــى فرصــة، تســتعرض هــذه النســخة مــن التأمات 
الدبلوماســية  اإلمــارات  أكاديميــة  تصدرهــا  التــي  الدبلوماســية 
المهــام الرئيســية الثــاث التــي ركــزت عليهــا الســفارة وتفوقــت 
فيهــا وهــي: تقديــم المســاعدة القنصليــة للمواطنيــن اإلماراتييــن 
العالقيــن؛ وتوفيــر وإيصــال مســتلزمات اإلغاثــة الطبيــة الضروريــة؛ 

وتعزيــز التعــاون الدولــي، وخصوصــًا فــي القطــاع الصحــي.

عندمــا أفكــر فــي اآلثــار التــي أحدثهــا فيــروس الكوفيــد-19 فــي 
الدبلوماســية، يتبــادر إلــى ذهنــي هــذه العبــارة الشــهيرة التــي قالهــا 

ألبــرت أينشــتاين : “فــي منتصــف الصعوبــات تكمــن الفــرص.”

األنشــطة  علــى  المســتجد  كورونــا  فيــروس  انتشــار  يؤثــر  لــم 
االقتصاديــة وحســب، وإنمــا أحــدث تغييــرات أيضًا في الدبلوماســية 
الدوليــة. وربمــا هــذه هــي أول أزمــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
تســببت فــي إيقــاف غالبيــة األنشــطة فــي العالــم. ولمــا كانــت 
أهــوال الحــروب ُتقــّرب النــاس مــن بعضهــا، فــإن هــذا الوبــاء كذلــك 
ــز التعــاون الدولــي مــن أجــل مواجهــة  ــًة بيــن الــدول لتعزي أوجــد رغب

هــذه األزمــة.

وهــي  أبــدًا،  عنهــا  تنفصــل  وال  حياتنــا  مــن  جــزء  هــي  التحديــات 
اليســير  ومــن  أهدافنــا.  وتحقيــق  للمواجهــة  الدافــع  تعطينــا 
مواجهــة التحديــات وتخطيهــا عندمــا يتــم توظيــف القــوى البشــرية 
والمــوارد علــى النحــو األمثــل، ف ي ِظــل قــادة يكرســون جهودهــم 
لتحقيــق األهــداف المنشــودة. لقــد عملــت ســفارة دولــة اإلمــارات 
وحكومتهــا علــى تحويــل هــذه األزمــة إلــى فرصــة واالســتفادة منهــا. 
حيــث حــددت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي المهــام الرئيســية 
الثــاث خــال هــذه الفتــرة الصعبــة. األولــى هــي تقديــم المســاعدة 
ــة  ــن فــي الخــارج. والثاني ــن العالقي ــن اإلماراتيي ــة للمواطني القنصلي
هــي الحصــول علــى المســتلزمات الطبيــة الضروريــة مــن الــدول 
األخــرى، بمــا فــي ذلــك األدويــة ومعــدات الوقايــة لألطبــاء. والثالثــة 
هــي تعزيــز التعــاون الدولــي، وال ســيما فــي القطــاع الطبــي وتيســير 

ــروس. ــاج لقــاح لمواجهــة الفي ــن العلمــاء إلنت التعــاون بي

وفي النواحي الثاث، نجحت بعثة دولة اإلمارات نجاحًا باهرًا.

النقطــة األولــى هــي أنــه مــع تمــدد األزمــة، أغلقــت معظــم الــدول 
حدودهــا، ممــا تــرك مئــات اآلالف مــن النــاس عالقيــن فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم. ولهــذا الســبب نظمــت الســفارة رحــات خاصــة مــن 
أربــع مــدن إلعــادة المواطنيــن العالقيــن فــي الهنــد إلــى الدولــة. 
وفــي الجانــب المقابــل، واجهــت البعثــة تحديــًا هائــًا وهــو التنســيق 
إلعــادة أعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن الهنــود العالقيــن فــي دولــة 

اإلمــارات.

النقطــة الثانيــة هــي أن الســفارة نســقت مــع الحكومــة الهنديــة 
ــاء وطاقــم  ــي مــن األطب ــن فــي القطــاع الطب ــات العاملي لســفر مئ
التمريــض فــي الهنــد إلــى دولــة اإلمــارات لدعــم جهــود الدولــة فــي 
لتوفيــر األدويــة  أيضــًا  الســفارة مســاٍع  الوبــاء. وبذلــت  مكافحــة 
ــارات. ومــا  ــة اإلم ــى دول ــد إل ــا مــن الهن ــة ونقله ــزات الطبي والتجهي
ــة عمــا ســبق هــو التنســيق لضمــان اســتمرار تدفــق  ال يقــل أهمي
الســلع األساســية، وخاصــًة المنتجــات الغذائيــة، عبــر تنظيــم رحــات 

شــحن خاصــة لهــذا الغــرض.

آنفــًا  المذكــورة  الجوانــب  أن  أنــه فــي حيــن  الثالثــة هــي  النقطــة 
اقتضــت تعاونــًا دوليــًا بمــا يتماشــى مــع التــزام دولــة اإلمــارات 
بتقديــم الدعــم الضــروري إلــى الــدول األخــرى لتحســين قدراتهــا علــى 
محاربــة الوبــاء، قدمــت دولــة اإلمــارات كميــات هائلة مــن اإلمدادات 
الطبيــة إلــى الهنــد، وهــو مــا حظــي بتقديــر كبيــر. فضــًا عــن ذلــك، 
التزمــت حكومتــا البلديــن بتبــادل الخبــرات ومنهــا اســتخدام أحــدث 
الوســائل التكنولوجيــة الكتشــاف وعــاج هــذا الفيــروس المســتجد.

ولكــن تنفيــذ هــذه المهــام كان فــي منتهــى الصعوبــة جــراء اإلغــاق 
المفــروض. وتكّيــف الدبلوماســيون فــي الســفارة فــي نيودلهــي 
والقنصليــات فــي غيرهــا مــن المــدن الهنديــة مــع الوضــع بســرعة 
ــة أو  ــر االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة فــي األدوات اإللكتروني عب
االفتراضيــة. وكان الدبلوماســيون يعملــون مــن المنــزل، ويقدمــون 
المشــورة حــول رحــات وإجــراءات إعــادة المواطنيــن اإلماراتييــن 
العالقيــن فــي الهنــد. واســُتخدمت نفــس المنصــات للتنســيق مــع 
الجهــات الحكوميــة الهنديــة فــي نيودلهــي، وكذلــك مــع العديــد مــن 

حكومــات الواليــات.

تتــم  كانــت  المســتوى  رفيعــة  الدبلوماســية  االجتماعــات  وحتــى 
ــي  ــة اإلمارات ــر الخارجي ــن وزي ــت إحداهــا بي ــو، وكان بمؤتمــرات الفيدي
عبــر  النقاشــات  مــن  العديــد  فــي  وشــاركُت  الهنــدي.  ونظيــره 
بالوبــاء  المتأثريــن  الســكان  مــع  للتضامــن  الفيديــو،  مؤتمــرات 
لبــذل مســاٍع مشــتركة  الهنديــة  الســلطات  الفــرص مــع  وبحــث 
ــي فــي  لمواجهــة األزمــة. وواقــع األمــر أن كل اللقــاءات مــع زمائ

سلسلة دبلوماسية مكافحة األوبئة
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حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وزارة الخارجيــة بشــأن ُســبل مواجهــة هــذا الوضــع االســتثنائي تمــت 
بالوســائل االفتراضيــة، وهــو شــيء لــم يتخيلــه أحــد منــذ عــدة شــهور 

مضــت.

وكانــت الســفارة تضطلــع كذلــك ضمــن مهامهــا الرئيســية بتنفيــذ 
أنشــطة الدبلوماســية العامــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، 
عــن  المســتجدات  وآخــر  الصحيــة  المعلومــات  نشــر  وخصوصــًا 
الوبــاء. ومــع تزايــد وتيــرة القلــق بيــن الســكان، كانــت وزارة الخارجيــة 
والتعــاون الدولــي والبعــاث الدبلوماســية التابعــة لها تواجــه ضغوطًا 
متزايــدًة إلعــداد ونشــر أخبــار عــن طبيعــة الوبــاء والجهــود التــي تبذلهــا 
الســلطات المختصــة لمســاعدة النــاس. وعملــت الســفارة بــا كلــل 
ــة تطلعــات أفــراد  ــًا للنظــر فــي تلبي ــل، وحققــت نجاحــًا الفت وال مل

الجمهــور.

تلــك  هــي  الرقميــة  الدبلوماســية  فــي  الفريــدة  التجــارب  إحــدى 
الجلســة التفاعليــة عبــر برنامــج زووم مــع الدبلوماســيين المتدربيــن 
ــذ  ــه لمــا تعــّذر تنفي ــث إن ــة اإلمــارات الدبلوماســية. حي فــي أكاديمي
الرحلــة المعتــادة التــي يــزور فيهــا الطــاب عــدة دول أثنــاء فتــرة 
الدبلوماســية  اإلمــارات  وأكاديميــة  الســفارة  نظمــت  تدريبهــم، 
ــة فــي الهنــد للطــاب، مــع إلقــاء نظــرة عامــة علــى  ــة افتراضي جول
العاقــات بيــن دولــة اإلمــارات والهنــد. وفــي حيــن أن ذلــك كان 
بديــًا ســيئًا مــن جانــب، إال أنــه كان خطــوة مبتكــرة مــن جانــب آخــر 
لســد الفجــوة إلــى حــد مــا، بمــا فــي ذلــك األنشــطة الثقافيــة التــي 

ُعرضــت عبــر الفيديــو علــى موقــع يوتيــوب.  

فيمــا يخــص التغيــرات التــي حدثــت فــي المجــال 
الدبلوماســي، تبــرز ثاثــة أمثلة وهــي: المذكرات 
الهاتــف؛  عبــر  نقلهــا  يتــم  كان  الدبلوماســية 
ــوا يقدمــون أوراق اعتمادهــم إلــى  الســفراء كان
الحكومــات األجنبيــة عبــر مؤتمــرات الفيديــو؛ 
تنظيمهــا  تــم  التــي  االفتراضيــة  والجولــة 
أكاديميــة  فــي  المتدربيــن  للدبلوماســيين 

الدبلوماســية. اإلمــارات 
ــد  ــال الدبلوماســي، فق ــت فــي المج ــي حدث ــرات الت ــن التغيي ــا ع أم
ــد، كمــا  ــة هــي الوضــع العــادي الجدي باتــت االجتماعــات االفتراضي
أوضحنــا آنفــًا. وهنــاك مثــاالن آخــران، واللــذان عرفتهمــا مــن وســائل 
اإلعــام، ويشــيران إلــى تغييــرات عميقــة فــي التقاليد الدبلوماســية. 
المثــال األول هــو أن المذكــرات كان يتــم نقلهــا عبــر الهاتــف عوضــًا 
عــن التقليــد المعتــاد باســتدعاء الدبلوماســي إلــى الــوزارة وتســليمه 
ــر االهتمــام، هــو  ــر مثي ــي، وفــي تغي ــال الثان المذكــرة رســميًا. المث
األجنبيــة  الحكومــة  إلــى  اعتمــاده  أوراقــه  َقــّدم  الســفراء  أحــد  أن 
ــال  ــة باالحتف ــرًا مقارن ــواًل كبي ــر تح ــذي ُيعتّب ــو، وال ــر مؤتمــر فيدي عب

المهيــب المعتــاد الــذي يشــارك فيــه رئيــس الدولــة.

يحظــى  يكــن  لــم  الرقميــة  الدبلوماســية  دور  أن  المفارقــة  ومــن 
إلــى  األزمــة دفعتهــا  أن هــذه  غيــر  الســابق،  باهتمــام كاٍف فــي 
مركــز الصــدارة. واســتخدمت البعثــة الفــرص التــي تتيحهــا الوســائل 
ــق األهــداف المرجــوة.  ــى أبعــد الحــدود؛ لتحقي ــة إل ــة الحديث الرقمي
ــاة، ومــن  ــا فــي شــتى مناحــي الحي ونشــهد تنامــي دور التكنولوجي
المحتمــل أن تشــجع تجــارب الشــهور القليلــة الماضيــة علــى تعزيــز 
دبلوماســية العلــوم بيــن الــدول. ولمــا كانــت دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة فــي مرحلــة متقدمــة فعــًا مــن تجربــة الحلــول القائمــة 
علــى التكنولوجيــا، فإن دبلوماســييها سيســعون حتمًا الستكشــاف 

االبتــكارات الجديــدة واســتيعابها.

علــى  طــرأت  التــي  الناجحــة  التغييــرات  فــي  الحــال  هــو  ومثلمــا 
الدبلوماســية، فمــن المرتقــب أيضــًا أن يحــدث تغييــر فــي الطريقــة 
التــي ينفــذ بهــا النــاس أعمالهــم المعتــادة. ومــن اليســير تنفيــذ هــذه 
الجوانــب عنــد االقتــراب منهــا بطريقــة بّنــاءة وإيجابيــة، دون اعتبــارات 
حزبيــة ضيقــة. وهــذه النقطــة لهــا أهميــة خاصــة، وال ســيما أن 
منظمــة الصحــة العالميــة قالــت إننــا ربمــا نضطــر للتعايــش مــع 

ــة نســبيًا. ــرة طويل ــة لفت األزمــة الحالي

وبالرغــم مــن أن بعــض األســئلة أثيــرت بشــأن مســتقبل العولمــة، 
إال أن التحديــات المشــابهة ألزمــة كوفيــد-19 ال تقــوى عليهــا دولــة 
أو حكومــة واحــدة بمفردهــا. فــا بديــل عــن التضامــن الدولــي. وفــي 
هــذا الســياق، يناقــش بعــض الخبــراء مــا إذا كان نمــط دبلوماســي 
جديــد ســيظهر مــن هــذه األزمــة - وهــو “الملحــق الصحــي” والــذي 
األزمــة  هــذه  فــي  والعلمــي  الطبــي  التعــاون  بتنســيق  يضطلــع 

وغيرهــا مــن األزمــات الصحيــة العالميــة فــي المســتقبل.

وأخيــرًا، مــن غيــر المرجــح أن تســتمر جميــع التغييــرات التي شــهدناها 
فــي حياتنــا، ومنهــا الممارســات الدبلوماســية الرقميــة، عنــد عــودة 
الحيــاة إلــى طبيعتهــا. وبالمثــل لــن تختفــي جميعهــا. فمزيــج صحــي 
مــن االثنيــن ينتظرنــا. ومــن ثــم فــإن هــذه األزمــة هــي فرصــة أيضــًا!


