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التفاعــات  اســتمرار  اإللكترونيــة  الوســائل  أتاحــت  بينمــا 
الدبلوماســية فــي فتــرات اإلغــاق، فإن هذه النســخة مــن التأمات 
الدبلوماســية  اإلمــارات  أكاديميــة  تصدرهــا  التــي  الدبلوماســية 
تشــدد علــى أن هــذه األدوات ليســت بديــًا للتفاعــل الشــخصي 
وجهــًا لوجــه. وتشــير هــذه النســخة إلــى أن العالــم الواقعــي هــو 
ــى  ــة إل ــي تحــدث بالصدف ــات الت ــه المقاب ــؤدي في ــذي ت ــم ال العال
تكويــن عاقــات جديــدة هامــة. فمحادثــة عفويــة، وليــس اتصــاالت 
مرتبــة بالصــوت والصــورة، هــي التــي يمكــن أن نتعــرف مــن خالهــا 

علــى أفــكار جديــرة باالهتمــام ومعلومــات هامــة.

ــا  ــي قضيته ــرة الت ــر مــن مناســبات العشــاء فــي الفت نظمــُت الكثي
فــي لنــدن، غيــر أن العشــاء الــذي نظمتــه لمجموعــة من السياســيين 
البريطانييــن الشــهر الماضــي كان نوعــًا جديــدًا مــن التحــدي. عــادًة، 
ــق حــول  ــي تتحل ــت المجموعــة الت ــر فيمــا إذا كان ــى التفكي ــاج إل أحت
ســيجدون  فهــل  عدمــه؛  مــن  بينهــا  التناغــم  ســيحدث  المائــدة 
موضوعــًا مشــتركًا للحديــث فيــه، هــل سأســاعد النــاس فــي تكويــن 
عالقــات جديــدة، هــل هنــاك أي مشــاحنات أو مصادمــات شــخصية 
ينبغــي أن أتجنبهــا؟ قائمــة الطعــام وأماكــن الجلــوس - كل هــذه 
األشــياء لهــا أهميــة. فــي حقبــة فيــروس كوفيــد، هــذه األشــياء 

ــك، أو ليــس بنفــس الطريقــة.  ليســت كذل

فنظــرًا للوضــع الناتــج عــن فيــروس كوفيــد19-، فــال بــد أن يحــدث 
ذلــك علــى المنصــات االفتراضيــة. لقــد وجــدت - أنــا وفريــق عملــي 
ــوف. فكيــف ُتقــّدم الطعــام والضيــوف  ــر مأل ــا فــي وضــع غي - أنن
فــي  النقــاش،  كيــف سيســير  البــالد؟  أنحــاء  كل  فــي  متناثــرون 
ــة  ــات الجانبي ــة إجــراء المحادث ــح إمكاني ضــوء أن برنامــج زووم ال يتي
والنقاشــات الموازيــة والتــي هــي جــزء معتــاد مــن أي مناســبات 
جماعيــة لتنــاول الطعــام. هــل سيشــبه الموضــوع برمتــه مجــرد 
فيــه جميعــًا  الــذي نقضــي  الفيديــو  عبــر مؤتمــرات  آخــر  اتصــال 

أوقاتنــا هــذه األيــام؟ 

فــإذا كان هنــاك أي شــيء، فــإن  أقلــق.  أن  لــي  ينبغــي  مــا كان 
الطبيعــة الجديــدة لتنظيــم عشــاء افتراضــي أضافــت إلــى المناســبة. 

فقــد اســتطعنا التغلــب علــى مشــكلة تقديــم الطعــام بــأن عرضنــا 
معظــم  وفّضــل  البرلمــان.  أعضــاء  منــازل  إلــى  الطعــام  إرســال 
المشــاركين أن يعــدوا طعامهــم بأنفســهم؛ ولذلــك تبرعنــا بالمبلــغ 
ــى  ــة رائعــة ترســل الطعــام إل ــى مؤسســة خيري ــره إل ــم توفي ــذي ت ال
العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة الذيــن يتعاملــون مــع حــاالت 

كوفيــد19-.

ــاول  ــدى البعــض جــراء تن ــر ل ــاك قــدرًا مــن التوت لقــد وجــدت أن هن
ــه بالنســبة  ــاد. وقــد كنــت أدرك أيضــًا أن الطعــام أمــام شاشــة اآليب
فــي  عائالتهــم  مــع  الوقــت  يقضــون  الذيــن  الضيــوف  لبعــض 
المنــزل فإننــا نقتطــع مــن وقتهــم المســائي الهــام لتنــاول الطعــام 
مــع العائلــة. وبالرغــم مــن ذلــك، تدفــق الحديــث بسالســة، وقضــى 
الجميــع وقتــًا ممتعــًا. وأحــد أعضــاء البرلمــان ذهــب إلــى وضــع علــم 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كخلفيــة لــه، وارتــدى ســترة رســمية 
لهــذه المناســبة! وســاعد ذلــك بالتأكيــد فــي تهيئــة األجــواء للحديــث 

وكســر الجمــود.

يرتدونــه،  فيمــا  النــاس  يفكــر  كيــف  أيضــًا  المناســبة  وأظهــرت 
ــى أرفــف مكتباتهــم فــي هــذا العصــر  ــا عل ــي يضعونه ــب الت والكت
الجديــد لتقنيــة زووم. وبعــد بعــض التجــارب، فإننــي عــادًة ارتــدي 
بدلــة بــدون رابطــة عنــق. إنــه شــيء صغيــر، ولكــن قــد يبــدو الشــعور 
غريبــًا أن ترتــدي مالبــس رســمية كاملــة أثنــاء الجلــوس فــي المنــزل، 
ــى معظــم المشــاركين فــي المناســبة عــن  وخصوصــًا عندمــا يتخل

ــة.  ــق التقليدي رابطــة العن

الــدرس المســتفاد اآلخــر الــذي اســتخلصته مــن ذلــك هــو أن إطــالق 
اســم حلفــة عشــاء علــى اتصــال الفيديــو الــذي نجريــه، وبالرغــم 
مــن التوتــر الطفيــف الناتــج عــن تنــاول الطعــام أمــام الكاميــرا، 
ــر  ــع غي ــى الطاب ــاًل إل ــر مي ــدة فــي جعــل المناســبة أكث ــه فائ ــت ل كان
الرســمي. تميــل االجتماعــات االفتراضيــة، مــن واقــع تجربتــي، إلــى 
ِقصــر المــدة الزمنيــة وزيــادة التركيــز علــى نقــاط محــددة مقارنــة 
باالجتماعــات المباشــرة وجهــًا لوجــه، مــع فرصــة أقــل لمعرفــة 
النــاس علــى مســتوى شــخصي. ويعطــي الحــدث غيــر الرســمي أثنــاء 

ــي. ــل االجتماع ــر للتفاع ــًا أكث ــام وقت ــاول الطع تن

ــرت بهــا  ــي أجب ــة الت ــى الكيفي ــال آخــر عل لقــد كان العشــاء مجــرد مث
ــر الطريقــة التــي يعملــون بهــا.  أزمــة كوفيــد19- الجميــع علــى تغيي
ــن والسياســيين  ــات مــع المســؤولين الحكوميي واختفــت االجتماع
التنقــل  لرحــالت  بالنســبة  الحــال  وكذلــك  األعمــال،  ورجــال 
االستكشــافية خــارج العاصمــة. ولــم يعــد ممكنــًا أن ألتقــي بفريــق 
عملــي وجهــًا لوجــه. وكان ذلــك لــه صعوبــة خاصــة فــي ضــوء مــدى 
ــي  ــادة مواطن ــم العــون إلع ــدن فــي تقدي انشــغال الســفارة فــي لن
الحكومــة  مــع  البريطانييــن  المواطنيــن  عــودة  وتنســيق  الدولــة 

البريطانيــة.

سلسلة دبلوماسية مكافحة األوبئة
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ولــذا، تبحــث كل الســفارات كيــف يمكــن أن تســاعد التكنولوجيــا 
فــي عملنــا، ويتوصلــون إلــى بعــض الحلــول الجديــرة باالهتمــام. 
لقــد حضــرت “إفطــارًا رمضانيــًا افتراضيــًا” نظمــه الســفير األمريكــي 
ــدن. ومــن الحصافــة أن الســفير جونســون تعمــد أن يكــون  فــي لن
اإلفطــار قصيــرًا جــدًا، حتــى تتــاح الفرصــة للجميــع للعــودة وتنــاول 
اإلفطــار مــع عائالتهــم بــداًل مــن تناولــه أمــام شاشــات الالبتــوب. 
ولكــن مــرة ثانيــة فــإن الرمزيــة الناتجــة عــن تنظيــم مناســبة افتراضية 
لتنــاول الطعــام جعلــت الحــدث أكثــر ميــاًل إلــى الطابــع غيــر الرســمي، 

دون الحاجــة إلــى جــدول أعمــال أو هــدف محــدد.

ــي أرحــب أيضــًا بالطبيعــة المركــزة فــي الموضــوع  ومــع ذلــك فإنن
والوقــت لالجتماعــات االفتراضيــة مــن النــوع ذي الطابــع الرســمي. 
لقــد اختفــى وقــت التنقــل، وهــذا يعنــي فــي مدينــة مزدحمــة مثــل 
لنــدن أننــي أســتطيع الترتيــب لعقــد اجتماعــات أكثــر بكثيــر فــي يــوم 
واحــد. وإجمــااًل، مــن األســهل تنظيــم اجتمــاع افتراضــي مــع أعضــاء 
أبــدأ  البرلمــان والــوزراء مقارنــة بالنــوع المباشــر القديــم. ولكنــي 
هــذه االجتماعــات بجــدول أعمــال واضــح وبــدون توقــع الكثيــر مــن 

األحاديــث الجانبيــة.

وبجانــب الفعاليــات التــي نظمتهــا، تعملــت مــن الفعاليــات األخــرى 
التــي شــاركت فيهــا.

فتنفــذ وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي الدولــة برنامجــًا بعنــوان 
النــدوات االفتراضيــة للمارثــوان الثقافــي. وتشــرفت بالمشــاركة 
فــي أول نــدوة مــن هــذا المارثــون الثقافــي. وتضمنــت إجــراء حديــث 
مباشــر شــيق مــع روكســان زانــد، مســؤولة رفيعــة المســتوى فــي 
ســوذبيز. وعنــد إضافتهــا إلــى المقابــالت االفتراضيــة األخــرى مــن 
جميــع أنحــاء العالــم علــى مــدار فتــرة 24 ســاعة، فإنهــا كانــت بمثابــة 
تعبيــرًا دام ليــوم كامــل عــن تعاطــف دولــة اإلمــارات وتواصلهــا مــع 
المؤسســات الثقافيــة التــي عانــت مــن األزمــة الحاليــة بدرجــة أكثــر 

بكثيــر مــن المجــال الدبلوماســي.

أحــد أعضــاء البرلمــان ذهــب إلى وضــع علم دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة كخلفيــة لــه، وارتــدى 
وســاعد  االفتراضــي!  للعشــاء  رســمية  ســترة 
للحديــث  األجــواء  تهيئــة  فــي  بالتأكيــد  ذلــك 

وكســر الجمــود.
الصداقــة  جمعيــة  مــع  بالعمــل  محظوظــون  نحــن  لنــدن،  فــي 
اإلماراتيــة - البريطانيــة التــي تتميــز بالنشــاط الواســع، وهــي جمعيــة 
اإلمــارات، والتــي تنســق معهــا الســفارة عــن كثــب. وتحــت رئاســة 
الرئيــس الجديــد المتميــز لهــا، معالــي اليســتر بــرت وزيــر الدولــة 
البريطانــي لشــؤون الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا األســبق، 

نظمــت الجمعيــة فعاليــات افتراضيــة ناجحــة للغايــة.

أليســتر بيــرت  الفعاليــة األولــى هــي حديــث شــيق بيــن معالــي 
ــر مــن األشــياء  ــن والتســامح والكثي ــاش عــن الدي وســعادة عمــر غب
األخــرى. وســاعد بوضــوح وجــود نجــم أدبــي كالســفير عمــر. وكانــت 
الوســائل التكنولوجيــة تعمــل بــكل انســيابية. فمــن غرفــة مكتبه في 
بيدفوردشــير، كان أليســتر يديــر جلســة األســئلة واألجوبــة ويتواصــل 
مــع أفــراد المجتمــع مــن جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك كتــاب 

مشــهورين وأعضــاء البرلمــان البريطانــي. 

وكان نجــاح هــذه النــدوة االفتراضيــة واحــدًا مــن الجوانــب المشــرقة 
النــاس  مــن  عريــض  جمهــور  هنــاك  الحاليــة.  لألزمــة  القليلــة 
إلــى متابعــة  المضطريــن للبقــاء فــي منازلهــم والذيــن يتوقــون 
جانــب  فــي  ذلــك  ويرجــع  شــيق.  افتراضــي  ومحتــوى  فعاليــات 

ــذي  ــروب مــن الســيل ال ــم الفرصــة لله ــه يعطيه ــى أن ــه إل ــر من كبي
ال يتوقــف مــن أخبــار كوفيــد19-. ودعــوة المتحدثيــن مــن دولــة 
ــر ســهولة مــن أي  اإلمــارات )أو مــن أي مــكان آخــر فــي العالــم( أكث

وقــت مضــى. 

عنــد الحديــث عــن المحتــوى، فإننــا نقــوم بالمزيــد مــن النشــاط 
علــى وســائط التواصــل االجتماعــي. ونســعى كل يــوم إلــى نشــر 
ــر  ــى تويت ــرة لالهتمــام فــي حســاب الســفارة عل مــواد شــيقة ومثي
أنشــطتنا  علــى  المفروضــة  القيــود  ومــع  الشــخصي.  وحســابي 
مــن  ممكنــة  اســتفادة  أقصــى  نســتفيد  أن  فينبغــي  المعتــادة، 

لدينــا. المتوفــرة  الرقميــة  الوســائل 

للنشــاطات  بديــل ســيء  فإنهــا  التكنولوجيــا،  عجائــب  كل  ورغــم 
لوجــه. وجهــًا  الحديــث  تقتضــي  التــي  التقليديــة  الدبلوماســية 

نســتطيع أن نجمــع النــاس الجتماعــات زووم، غيــر أننــي أفضــل 
فرصــة تقاســم الخبــز والحديــث مــع السياســيين. أو تبــادل الحديــث 
مــع أعضــاء جمعيــة اإلمــارات قبــل فعالياتهــم وبعدهــا. اإلنســان 
كائــن اجتماعــي بالفطــرة. العالــم الواقعــي هــو العالــم الــذي تــؤدي 
عالقــات  تكويــن  إلــى  بالصدفــة  تحــدث  التــي  المقابــالت  فيــه 
جديــدة هامــة. فمحادثــة عفويــة، وليــس اتصــاالت مرتبــة بالصــوت 
والصــورة، هــي التــي يمكــن أن نتعــرف مــن خاللهــا علــى أفــكار 

جديــرة باالهتمــام ومعلومــات هامــة.

ولهــذا أتمنــى أن يعــود العالــم إلــى الوضــع الطبيعــي فــي أســرع 
وقــت ممكــن. وأتــوق إلــى إكمــال المرحلــة التاليــة مــن خطتــي 
للســير بالدراجــة بطــول الجــزر البريطانيــة، وكل ذلــك نتيجتــه توســيع 
نطــاق المعرفــة بالمملكــة المتحــدة خــارج لنــدن، ونشــر قصــة دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بيــن أوســع قطــاع ممكــن مــن الجمهــور 

ــي. البريطان

ورغم ذلك، لن يكون من اليسير العودة إلى الوضع المعتاد.

وسنســتمر فــي تطبيــق الكثيــر مــن أســاليبنا الجديــدة فــي العمــل. 
أننــا  غيــر  التقليديــة،  الدبلوماســية  الفعاليــات  ننظــم  وســوف 
ســوف نبثهــا بــال جــدال علــى اإلنترنــت ليســتفيد منهــا مــن ال 
يمكنهــم حضورهــا. وحتمــًا ســيزيد نشــاطنا علــى شــبكات التواصــل 
االجتماعــي. ومــن يــدري، لعلــي أشــارك فيمــا بعــد فــي اتصــال علــى 
ــات  ــي فــي المرتفع ــد دراجت برنامــج زووم مباشــرًة مــن فــوق مقع

اإلســكتلندية!

ــاول  ــر أن حفــالت العشــاء مــن األفضــل أن تبقــى فــي غرفــة تن غي
الطعــام.


