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هل تخلق التحديات الراهنة 
فرصًا في المستقبل؟

سعادة ماجد السويدي

سفير دولة اإلمارات العربية 
المتحدة لدى إسبانيا 

والفاتيكان وأندورا

التــي تصدرهــا  الدبلوماســية  التأمــات  النســخة مــن  فــي هــذه 
ماجــد  الســفير  يــرى ســعادة  الدبلوماســية،  اإلمــارات  أكاديميــة 
الســويدي أن األضــرار الشــديدة التــي ســببها وبــاء الكوفيــد-19 
أخرجــت أفضــل مــا لــدى الدبلوماســيين مــن صفــات في المســاعدة 
اإلنســانية واالبتــكار. ويــرى أيًضــا أن هــذه األزمــة قــد تصبــح نقطــة 
تحــول فــي كيفيــة تعامــل المجتمــع الدولــي مــع تحديــات أوســع 

ــر. ــع االقتصــادي، والفق ــاخ، والتنوي ــر المن ــا تغي ــا ومنه نطاًق

عندمــا ننظــر فــي الســنوات المقبلــة إلــى الــوراء نحــو ســنة 2020، 
فــا جــدال أننــا ســنرى أنهــا كانــت لحظــة تحــول تاريخيــة. ورغــم أنــه 
مــن الصعوبــة بمــكان أن نحــدد بدقــة طبيعــة التغييــر الــذي ســتحدثه 
الفتــرة الراهنــة فــي عالمنــا، إال أننــا نلمــس فعــًا تأثيرهــا فــي حياتنــا 
ــوا  ــادة. فقــد داهمــت األزمــة صانعــي القــرار وفوجئ ــة المعت اليومي
بســرعتها ونطاقهــا؛ فالقليــل كان لديهــم خبــرة فــي التعامــل مــع 
مثــل ذلــك الحــدث، ولــم يحــدث قــط فــي تاريــخ العالــم مــن قبــل 
أن اتخــذت الــدول قــرارًا منهجيــًا بإيقــاف قطاعــات مــن اقتصاداتهــا 

معــًا، وهــو قــرار لــم تظهــر تبعاتــه كاملــًة بعــد.

ففــي غضــون أســابيع، رأينــا أن مدريــد صــارت واحــدة مــن أشــد 
ــا الفيــروس  المــدن تضــررًا فــي العالــم، ونحــن فــي الســفارة واجهن
تجلــت أفضــل  ذلــك،  الحرفــي. ومــع  بالمعنــى  بابنــا  علــى عتبــة 
صفــات اإلنســانية فــي تلــك الفتــرة؛ حيــث تضامنــت الشــعوب مــن 
ــد.  ــن أح ــز بي ــد مشــترك ال يمي ــة تهدي ــم لمواجه ــاء العال ــع أنح جمي
وزادت األزمــة مــن وتيــرة اســتخدامنا لوســائل التكنولوجيــا، وغيــرت 
مــن الطريقــة التــي ننفــذ بهــا أعمالنــا، وأخرجــت أفضــل مــا فينــا 
مــن صفــات. وأحدثــت األزمــة كذلــك تغييــرات فــي الطريقــة التــي 
ــأن  ــرًا ب ــا، وتذكي ــارًا لمهاراتن ــت اختب نمــارس بهــا الدبلوماســية، وكان
هــذه هــي اللحظــات التــي يتــم تدريــب الدبلوماســيين لمواجهتهــا.

منــذ أكثــر مــن عــام اآلن، وأنــا أحظــى بشــرف تمثيــل دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة كســفير لــدى إســبانيا. وهــؤالء منكــم الذيــن زاروا 
ــة مفعمــة بالنشــاط،  ــة الرائعــة يعرفــون أن إســبانيا دول هــذه الدول

ومدنهــا تنبــض بالحيــاة. واالعتيــاد علــى الســكون الــذي كان يخيــم 
علــى شــوارع مدريــد لــم يكــن باألمــر اليســير. وفــي ذات الوقــت 
أثــارت إعجابــي القــدرة التــي أظهرهــا الشــعب اإلســباني والحكومــة 
والمؤسســات اإلســبانية فــي التكيــف والتعامــل مــع أزمــة بهــذا 

النطــاق.

ــة  ــه فــي كيفي ــااًل يحتــذى ب ــا الدبلوماســية مث وكذلــك، كانــت بعثتن
التعامــل مــع حالــة الطــوارئ الناتجــة عــن ذلــك الخطــر الخفــي. فلــم 
يتــردد أعضــاء فريــق العمــل فــي الســفارة فــي التقــدم إلــى الصــدارة 
لانضمــام إلــى أبطــال الصفــوف األماميــة، وكانــوا يهرعــون دائمــًا 
األذى  طريــق  فــي  أنفســهم  ويضعــون  المواطنيــن،  لمســاعدة 

ــد العــون للمحتاجيــن. لتقديــم ي

وأشــعر شــخصيًا بالفخــر إزاء الخطــوات الســريعة التــي اتخذتهــا قيــادة 
دولــة اإلمــارات، والتــي لــم تتــردد إطاقــًا فــي اتخــاذ قــرارات صعبــة 
مــع مراعــاة الشــفقة والتواضــع فــي تطبيــق هــذه القــرارات؛ فدولــة 
اإلمــارات هــي نمــوذج مصغــر للعالــم حيــث يعيــش فيهــا نحــو 200 
جنســية بســام. وأثبتــت الدولــة التزامهــا نحــو جيرانهــا وأصدقائهــا 
فــي العالــم، حيــث قدمــت المســاعدات ألكثــر مــن مليــون شــخص 
مــن العامليــن فــي المجــال الطبــي، وأرســلت 1,000 طــن مــن 
مســتلزمات التعقيــم والمــواد الطبيــة والغذائيــة إلــى أكثــر مــن 70 

دولــة لمحاربــة الوبــاء.

وأّكــدت لــي هــذه األزمــة بجــاء أن العديــد من التهديــدات والتحديات 
التــي تواجهنــا اليــوم هــي مخاطــر وتحديــات عابــرة للحــدود، وال 
يصعــب  وربمــا  والتضامــن.  التعــاون  دون  لهــا  للتصــدي  ســبيل 
علينــا أن نتصــور العــودة إلــى "الوضــع العــادي" الــذي كان ســائدًا 
ــال فــي  ــة أيضــًا - مثلمــا هــو الح ــد أن هــذه األزم فــي الســابق، بي
كل األزمــات - ال بــد لهــا مــن نهايــة. أعتقــد أننــا فــي مفتــرق طــرق 
قــد ُيْحــِدث تغييــرات جذريــة فــي مســيرة تطــور االقتصــاد العالمــي 

ــة. ــى مــدار الســنوات المقبل ــة عل ــات الدولي والعاق

فالفيــروس غّيــر الكثيــر مــن أنمــاط الحيــاة والعمــل، لدرجــة أننــي 
أعــدت التفكيــر فــي جوانــب عديــدة مــن حياتــي، حتــى البعــض منهــا 
مات كالذهــاب إلــى صــاالت اللياقــة البدنيــة  الــذي كان مــن الُمســلَّ
ــا فيهــا فــي المنــزل، قضيــُت  أو التســوق. وفــي الفتــرة التــي مكثن
ســاعات طــوال فــي التفكيــر فــي العمــل الــذي تنفــذه الســفارة، 
وحاولــت أيضــًا تقييــم التحديــات والفــرص التــي قــد تنشــأ عــن ذلــك.

ــوي  ــا دور حي ــت الدبلوماســية له ــة، كان ــود الراهن وبالرغــم مــن القي
ــى  ــق عل ــف السياســات المطبقــة والحقائ ــدول لفهــم مختل فــي ال
األرض، وكذلــك تقديــم المعلومــات إلــى األطــراف المعنيــة. وبعــد 
أن نهضنــا بــدور هــام فــي إدارة األزمــة، فينبغــي أن نكــون علــى 
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حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

قــدر التحــدي مــرًة أخــرى، ونســهم فــي الجهــود التــي تبذلهــا دولنــا 
اســتعدادًا للمســتقبل. منــذ أشــهر قليلــة مضــت، ال أعتقــد أن أحــدًا 
مّنــا كان يتوقــع أن التباعــد االجتماعــي ســيكون الوضــع المعتــاد. 
وبالمثــل لــم يكــن أحــد يتخيــل أن حركــة النقــل الدولــي قــد تتوقــف 

يومــًا مــا.

وبحســب الوقائــع علــى األرض اآلن لــم يتضــح بعــد كيــف ســتتطور 
هــذه األزمــة فــي المســتقبل القريــب. وأنــا أتلهــف - مثــل الجميــع - 
ألرى لقاحــًا أو عاجــًا يتــم تطويــره لهــذا الفيــروس، وأحيــي العلمــاء 
وشــركات األدويــة علــى التعــاون الــذي لــم يســبق لــه مثيــل بينهــم 
مثــااًل  يعتبــر  التعــاون  هــذا  حققوهــا.  التــي  المتميــزة  والنتائــج 
للتعــاون المطلــوب فــي المســتقبل؛ ألنــه ال يمكننــا أن نمضــي 

ــي. ــًا دون االســتعداد الكاف قدم

فاالقتصــاد الدولــي مــن المتوقــع أن ينكمــش بنســبة نحــو 4.7% 
ــأ  ــاؤاًل تتنب ــر الســيناريوهات المطروحــة تف ــي، وأكث ــام الحال فــي الع
بحــدوث التعافــي االقتصــادي فــي النصــف األخيــر مــن 2021. 
نحــن بحاجــة إليجــاد الُســبل الكفيلــة بتعزيــز مرونــة وقــدرة اقتصاداتنا 
علــى مواجهــة األزمــات للتغلــب علــى احتمــال ظهــور ذلــك الفيــروس 
مجــددًا وأي تحديــات غيــر متوقعــة قــد تحــدث أو االثنيــن معــًا. 
ويقتضــي ذلــك مّنــا أن نتعلــم مــن بعــض أوجــه التكيــف والتوجهات 

التــي رأيناهــا علــى مــدار الشــهور القليلــة الماضيــة.

كانــت  الراهنــة،  القيــود  مــن  »بالرغــم 
الدبلوماســية لهــا دور حيــوي فــي الــدول لفهــم 
مختلــف السياســات المطبقــة والحقائــق علــى 
إلــى  المعلومــات  تقديــم  وكذلــك  األرض، 

المعنيــة« األطــراف 
العديــد مــن التغيــرات التــي مررنــا بهــا فــي تلــك الشــهور هــي مجــرد 
تســريع لوتيــرة اتجاهــات كانــت موجــودة فعــًا مــن قبــل. فــي عملــي 
الســابق كجيولوجــي متخصــص فــي مكامــن النفــط، رأيــت بعينــّي 
كيــف انتقلنــا مــن الحفــر اليــدوي إلــى أزرار التحكــم اآلليــة. لقــد نمــا 
التحــول الرقمــي فــي العمــل نمــوًا مطــردًا جــراء األزمــة، ولــن تشــهد 
الفتــرة المقبلــة إال مزيــدًا مــن التحــول إلــى النظــم اآلليــة والرقميــة 
علــى األرجــح فــي إطــار ســعينا إليجــاد ُســبل لتوطيــن ساســل 
ــن العمــال،  ــى مايي ــك عل ــاءة. وســيؤثر ذل ــداد وتحســين الكف اإلم

ويقتــرن بذلــك آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة.

وحتــى داخــل الســفارة نفســها، ُقــدُت جهــودًا لتحديــث نظــام العمل، 
والبحــث عــن تطبيــق وتطويــر أســاليب جديــدة وحديثــة فــي ممارســة 
النشــاط الدبلوماســي. وأعتقــد أن كل مؤسســة أعمــال عليهــا اليــوم 
ــاة مــن هــذه  ــى النج ــت تطمــح إل ــك النقاشــات إذا كان ــري تل أن تج

األزمــة واالزدهــار فــي المســتقبل.

ومــن ُحســن الحــظ أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي وضــع 
االقتصــادي،  التنويــع  علــى طريــق  مميــز؛ ألن قيادتنــا وضعتنــا 
الدولــة.  فــي  نوعيــة  نقلــة  وأحــدث  كبيــرًا  نجاحــًا  حقــق  والــذي 
اليــوم، نحــو %70 مــن اقتصادنــا يقــوم علــى قطاعــات غيــر النفــط 
والغــاز، وهــذا إنجــاز رائــع. غيــر أن ذلــك مجــرد خطــوة فــي طريــق 
طويــل وللتعبيــر بصيغــة أخــرى عمــا قالــه صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد، ولــي عهــد أبوظبــي ونائــب القائــد األعلــى للقــوات 
ــر آخــر برميــل مــن النفــط.  ــد أن نحتفــل بتصدي ــا نري المســلحة، فإنن
ويســتدعي تحقيــق هــذا الهــدف أن نواصــل االســتثمار فــي تطويــر 
الصناعــات التــي يحتاجهــا المســتقبل والتــي توفــر فــرص العمــل 
للشــباب. فــإذا كان مــن المحتمــل أن تقــل العمالــة المطلوبــة فــي 
الصناعــات التقليديــة، فــا بــد أن نكتســب مهــارات جديــدة ونبحــث 

ــا. ــدة لقــوة العمــل لدين عــن فــرص عمــل جدي

فــي الشــهور القليلــة الماضيــة، شــهدنا االضطــراب الــذي حــدث 
فــي ساســل إمــداد الغــذاء أو حتــى الســلع األساســية، ولكننــا رأينــا 
أيضــًا الســرعة التــي تكيفــت بهــا هــذه الساســل مــع األزمــة لتلبيــة 
احتياجــات الســكان. إن الســعي لتنويــع مصــادر اإلمــداد واإلنتــاج 
وكذلــك البحــث عــن طــرق مبتكــرة للتصنيــع المحلــي قــد يفتــح 
فرصــًا جديــدًة للتنميــة. وال ينبغــي النظــر إلــى التحــول إلــى النظــم 
اآلليــة والرقميــة علــى أنــه تهديــد لوظائفنــا، وإنمــا كفرصــة إلنشــاء 
وإذا  للجميــع.  المعيشــة  مســتويات  وتحســين  جديــدة  صناعــات 
ــدة حــول  ــن األفــكار الجدي ــا وبي ــن التكنولوجي ــق بي اســتطعنا التوفي
التنميــة المســتدامة، فــإن تلــك اللحظــة قــد تصبــح واحــدة مــن 

أعظــم الفــرص المتاحــة للبشــرية ولكوكــب األرض.

ومــن هــذا المنطلــق، يبــدو لــي بجــاء أن الــذكاء االصطناعــي وغيــره 
ــادة  ــدء فــي إع مــن الصناعــات المتقدمــة ســتزداد أهميتهــا مــع الب
صياغــة عملياتنــا اإلنتاجيــة فــي المســتقبل المنظــور. ومــن المهــم 
أن نســعى لتوســيع ذلــك النطــاق لإلبــداع واالبتــكار ليشــمل الجهــود 
والفقــر.  الصحــة  ومعضــات  المنــاخ  لتغيــر  للتصــدي  الراميــة 
وينبغــي النظــر إلــى وبــاء الكوفيــد-19 باعتبــاره َعرضــًا لتلــك القضايــا 
العامــة والشــاملة وليــس ظاهــرًة منعزلــًة. ويســعدني أن بــادي 
فــي صــدارة الــدول التــي تقــود مبــادرات البحــث والتطويــر فــي تلــك 
المجــاالت وغيرهــا لزيــادة القــدرة علــى المواجهــة واالســتعداد لعالــم 

الغــد.

المســؤولية  قــدر  علــى  نكــون  أن  كدبلوماســيين  علينــا  ويتعيــن 
نعيــد  أن  الضــروري  فمــن  العمليــة.  هــذه  تســريع  فــي  ونســهم 
صياغــة مهنتنــا الدبلوماســية بمــا يتواكــب مــع ســرعة التغييــر. وفــي 
أوقــات التباعــد االجتماعــي التــي نعيشــها، نحتــاج إلــى أن نتذكــر 
أن العاقــات الشــخصية هــي التــي أتاحــت لنــا إقامــة العاقــات 
فــي  التقليديــة  الوســائل  أن  مــن  وبالرغــم  وتعزيزهــا.  وتطويرهــا 
ممارســة الدبلوماســية ال تــزال لهــا أهميــة، فإننــا تعرفنــا علــى أدوات 
جديــدة والتــي ينبغــي أن نســتخدمها فــي االســتعداد لعالــم الغــد 
ــاد"  ــا أن نمــارس "الدبلوماســية بالشــكل المعت ــه يمكنن وضمــان أن

فــي أقــرب وقــت ممكــن.

أتطلــع بشــغف إلــى المســتقبل وفرصــة العــودة إلــى زيــارة النــاس 
فــي ذلــك البلــد الرائــع. وفــي هــذه األثنــاء، فإننــي ســألجأ إلــى العالــم 
االفتراضــي ألنقــل للجانــب اإلســباني قصــة النجــاح التــي حققتهــا 
دولــة اإلمــارات، وهــي دولــة تضــع المقيــاس لمــا ســيكون عليــه 

المســتقبل.


