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لدى الواليات المتحدة األمريكية

التــي تدعــو دولــة اإلمــارات  التركيــز علــى رســالة االندمــاج  مــع 
العربيــة المتحــدة إليهــا حتــى فــي وقــت األزمــات، تبــرز هذه النســخة 
مــن التأمــات الدبلوماســية التــي تصدرهــا أكاديميــة اإلمــارات 
نفذتهــا  التــي  المبتكــرة  المبــادرات  مــن  العديــد  الدبلوماســية 
وجبــة طعــام  لتنــاول  الترتيــب  ومنهــا  واشــنطن،  فــي  الســفارة 
علــى برنامــج زووم بيــن مواطنيــن إماراتييــن وأمريكييــن ومناقشــة 
العــادات المتبعــة فــي رمضــان وغيرهــا مــن التقاليــد الثقافيــة.

الدبلوماســية هــي، بحكــم طبيعتهــا، مهنــة تقــوم علــى التفاعــل؛ 
فهــي تتطلــب القــدرة علــى التحــدث واإلنصــات، والتعليــم والتعلــم، 
والمالحظــة والتصــرف بحكمــة. وبصفتــي ســفيرًا لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي واشــنطن، فإننــي أتواصــل مــع المســؤولين 
األمريكييــن والجمهــور األمريكــي منــذ الصبــاح حتــى المســاء. وفــي 
لمــح البصــر، َقَلــب فيــروس كورونــا الوضــع رأســًا علــى عِقــب، 
وتســبب فــي إعــادة النظــر تمامــًا فــي كيفيــة ممارســة الدبلوماســية 
فــي حقبــة تتصــف بالعزلــة المكانيــة. ومــا تمخــض عنــه ذلــك هــو 
شــكل جديــد مــن الدبلوماســية؛ دبلوماســية ســريعة الحركــة ولكنهــا 
مرنــة بمــا يكفــي إليجــاد فــرص فــي خضــم االرتبــاك والغمــوض. 

الدبلوماســيون فــي ســفارتنا يســمعونني دائمــًا أقــول إن دولــة 
ــا قصــة رائعــة لنشــرها. ففــي كل  ــة المتحــدة لديه اإلمــارات العربي
فرصــة، أحتفــي وأشــيد بمــدى التقــدم الــذي حققنــاه علــى مــدار 
الســنوات، والمجتمــع اإلماراتــي المتســامح الــذي نبنيــه معــًا. فنحن 
دولــة تتبنــى روح العصــر مــع الحفــاظ علــى التقاليــد والديــن فــي 
ــة، نتحــدث بفخــر عــن  الوقــت نفســه. وفــي المناســبات االجتماعي
دولــة تنبــض باإلبــداع والتعــاون بيــن مختلــف الثقافــات والعقائــد، 
وبيــن الرجــال والنســاء، وبيــن المواطنيــن وغيــر المواطنيــن. ونهــج 
التــي  الــذي نتبنــاه هــو النهــج القائــم علــى القيــم  الدبلوماســية 
النهــج  المتحــدة؛ وهــو  العربيــة  اإلمــارات  تأسســت عليهــا دولــة 
الــذي تتشــكل العالقــات فيــه علــى أســاس القيــم المشــتركة ومنهــا 

االندمــاج االجتماعــي والتســامح.

ــاء العالمــي الســفارة علــى إعــادة النظــر  ــر تفشــي هــذا الوب لقــد أجب
فــي كيفيــة ترتيــب أولوياتهــا، ولــو باســتخدام أســاليب مختلفــة. وال 

تــزال دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا قصــة هامــة لنشــرها 
ــاء هــذه الفتــرة التــي  بيــن مختلــف الشــعوب فــي العالــم، حتــى أثن

تتصــف بالبقــاء فــي المنــازل والتباعــد االجتماعــي. 

ولكــن أواًل، فإننــا واجهنــا أزمــة واضحــة كان ال بــد مــن التعامــل 
معهــا. وســبقت هــذه األزمــة الطارئــة كافــة األولويــات األخــرى. 
فكانــت الــدول تغلــق حدودهــا، وشــركات الطيــران تلغــي رحالتهــا، 
والمواطنــون اإلماراتيــون منتشــرون فــي جميــع أنحــاء الواليــات 
يــد  لهــم  نمــد  أن  إلــى  ويحتاجــون  والعالــم،  األمريكيــة  المتحــدة 
العــون. وكانــت الســفارات بحاجــة إلــى البــدء فــي بــذل جهــود ضخمــة 

إلعــادة المواطنيــن اإلماراتييــن إلــى وطنهــم. 

قبــل تفشــي الوبــاء، كان هنــاك نحــو 4,236 مواطــن إماراتــي فــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة. واســتطاعت الســفارة، بالتعــاون مــع 
العديــد مــن الجهــات الحكوميــة وشــركتي الطيــران اإلماراتيتــي - 
ــران اإلتحــاد - تنظيــم رحــالت خاصــة إلعــادة  ــران اإلمــارات وطي طي
المواطنيــن اإلماراتييــن والمقيميــن فــي دولــة اإلمــارات. اليــوم، 
بســالم.  إلــى وطنهــم  اإلماراتييــن  المواطنيــن  مــن  اآلالف  عــاد 
وتعاونــا أيضــًا مــع الســفارة األمريكيــة لــدى دولــة اإلمــارات إلعــادة 
األمريكيــة. وفــي  المتحــدة  الواليــات  إلــى  أمريكيــًا  733 مواطنــًا 
خضــم هــذه الجهــود، التقيــت مــع مايــك بومبيــو، وزيــر الخارجيــة 
األمريكــي، وأوضحــت لــه أننــا ســنقدم العــون لــكل المواطنيــن 

ــى بالدهــم.  ــودة إل ــي الع ــون ف ــن يرغب ــن الذي األمريكيي

وبقيــادة شــيماء قرقــاش، نائــب ســفير اإلمــارات فــي واشــنطن 
وفريــق عملهــا، أنشــأنا غرفــة عمليــات فــي الســفارة وفــي قنصلياتنا 
وكاليفورنيــا.  وتكســاس،  وماساتشوســتس،  نيويــورك،  فــي 
ودبلوماســيونا الذيــن يعقــدون اجتماعــات عــادًة مــع المســؤولين 
تحــول  األمريكــي  الكونجــرس  أو  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  فــي 
ــي  ــن الســكن وخطــط الســفر لمواطن ــب أماك ــى ترتي ــم إل اهتمامه
ــًا وخطوطــًا ســاخنة لهــذا الغــرض  الدولــة. وأنشــأنا موقعــًا إلكتروني
لتقديــم المعلومــات الضروريــة، وتســريع عمليــة إعــادة المواطنيــن 
االجتماعــي  التواصــل  قنــوات  وتضمنــت  اإلمــارات.  دولــة  إلــى 
الخاصــة بنــا تحديثــات مســتمرة لتقديــم معلومات هامة لمســافرينا 

وعائالتهــم. 

وبعــد أســابيع مــن الليالــي الطويلــة والمؤرقــة التــي انعــدم فيهــا 
ــا مــن إعــادة نســبة كبيــرة مــن  ــا وتمكن ــا مهمتن ــًا، أنجزن النــوم تقريب
المواطنيــن اإلماراتييــن الذيــن اســتطاعوا العــودة إلــى أرض الوطــن. 
ومثلمــا هــو الحــال فــي أزمــات ســابقة واجهناهــا مــن قبــل، فإن هذه 
ــارات دبلوماســيينا وإبداعهــم ومرونتهــم وروح  األزمــة أظهــرت مه
العمــل الجماعــي لديهــم للتغلــب علــى التحديــات غيــر المتوقعــة. 

وبمجــرد إنتهــاء هــذه المهمــة، عدنــا إلــى الحديــث عمــا حققتــه دولــة 
ــى  ــا بحاجــة إل ــا بســرعة أنن ــا أدركن ــة المتحــدة، ولكنن اإلمــارات العربي

سلسلة دبلوماسية مكافحة األوبئة



حقوق النشر: أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية 2020.
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حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تعديــل واســتغالل األدوات الرقميــة لتوصيــل رســالتنا إلــى الجمهــور 
األمريكــي. وكان هــذا يعنــي تركيــز انتباهنــا علــى حســابات التواصــل 
االجتماعــي للســفارة علــى فيســبوك، وتويتــر، وإنســتجرام، وغيرهــا 
المناســب  المحتــوى  حجــم  فــي  الزيــادة  وأدت  القنــوات.  مــن 
المنشــور فــي حســابات التواصــل االجتماعــي الرســمية للســفارة 
إلــى طفــرة كبيــرة فــي التفاعــل عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، 
وال ســيما موقــع توتيــر. ومنــذ تحولــت الســفارة إلــى االعتمــاد علــى 
األنشــطة االفتراضيــة، زاد عــدد المتابعيــن لحســاب الســفارة علــى 
توتيــر بمــا يتجــاوز 3,000 متابــع، وهــو أكثــر بكثيــر مــن متوســط 
الزيــادة الشــهرية فــي عــدد المتابعيــن الجــدد الــذي يتــراوح بيــن 500 

إلــى 1,000 متابــع. 

وتحركــت الســفارة بســرعة لضمــان أن المحتــوى الموجــود علــى 
الحســابات اإللكترونيــة للســفارة مالئــم ويراعــي اللحظــة الحاليــة. 
وعنــد الحديــث عــن كوفيــد19- علــى وجــه التحديــد، نشــرنا مــوادًا 
جديــدة لبيــان الجهــود القويــة التــي بذلتهــا دولــة اإلمــارات. وفــي 
األســابيع األخيــرة، أطلقنــا صفحــات جديــدة علــى شــبكة اإلنترنــت 
لتســليط الضــوء علــى الفنــون والتجــارب الثقافيــة االفتراضيــة فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، عــالوة علــى الفــرص المتاحــة 
إلنشــاء روابــط افتراضيــة بيــن مواطنيــن إماراتييــن وأمريكييــن فــي 

ــة”. المجــال الصاعــد لـــ “الرياضــة اإللكتروني

ــا  ــا؛ فتطــّور جدولن ــد برامجن ــًا فــي تحدي ــا أيضــًا نهجــًا افتراضي وتبنين
المزدحــم بالفعاليــات واألنشــطة مــع الشــركاء ليتناســب مــع البيئــة 
اإللكترونيــة. وفــي حيــن أننــا ربمــا نكــون بعيديــن عــن بعضنــا بعــض 
مــن الناحيــة المكانيــة، إال أن القنــوات اإللكترونيــة تتيــح لنــا الفرصــة 

للتواصــل أكثــر وليــس أقــل.

مــع  افتراضيــة  مناقشــات  فــي  اشــتركت  الســياق،  هــذا  وفــي 
الشــركاء لمناقشــة كيفيــة العمــل مــع المجتمــع الدولــي لمواجهــة 
الوبــاء، وكيفيــة التعافــي معــًا بمجــرد انتهــاء األزمــة. وفــي وظيفتــي 
الدبلوماســية، ســعيت دائمــًا إلــى إلقــاء الضــوء علــى االســتجابة 
القويــة لدولــة اإلمــارات فــي مجــال الصحــة العامــة لمواجهــة أزمــة 
والتزامنــا بضمــان  الدولييــن  مــع شــركائنا  وتعاوننــا  كوفيــد-19، 
تعــاٍف قــوي. وهــذه هــي الرســائل التــي نقلتهــا فــي العديــد مــن 
أعضــاء منظمــة  مــع  النقاشــات  االفتراضيــة، ومنهــا  الفعاليــات 
 )YPFP( الخارجيــة  السياســة  مجــال  فــي  الشــباب  المهنييــن 
الدبلوماســية ومجلــس األعمــال األمريكــي  وأكاديميــة اإلمــارات 
اإلماراتــي، وتجمــع افتراضــي بيــن أبنــاء ديانــات مختلفــة، ومقابلــة 
شــخصية مــع موقــع The Hill اإلخبــاري فــي واشــنطن العاصمــة. 

وال تــزال دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا 
قصــة هامــة لنشــرها بين مختلف الشــعوب في 
ــي تتصــف  ــرة الت ــاء هــذه الفت ــى أثن ــم، حت العال

بالبقــاء فــي المنــازل والتباعــد االجتماعــي.
فــي شــهر رمضــان المبــارك، تواصــل برنامــج هــادف مــن المحتــوى 
واألنشــطة فــي إيصــال رســالة االندمــاج االجتماعــي التــي تســعى 
دولــة اإلمــارات لنشــرها. وشــمل ذلــك “إفطــارًا رمضانيــًا عــن ُبْعــد” 
عبــر الوســائل االفتراضيــة، والــذي تنــاول فيــه مواطنــون إماراتيــون 
العــادات  زووم، وناقشــوا  برنامــج  عبــر  وأمريكيــون وجبــة طعــام 
الرمضانيــة وغيرهــا مــن التقاليــد الثقافيــة. وكان إفطــار رمضانــي 
ــه الســفارة مــع ســعادة الســفيرة  ــات مختلفــة نظمت ــاء ديان بيــن أبن
النــا نســيبة،  منــدوب دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي األمــم 
المتحــدة، ومعالــي نــورة الكعبــي، وزيــرة الثقافــة وتنميــة المجتمــع، 
ــارات  ــة اإلم ــون مــن دول ــع زعمــاء روحي ــث تجّم ــًا ذا مغــزى؛ حي حدث
والعقائــد  األديــان  مختلــف  مــن  األمريكيــة  المتحــدة  والواليــات 
للدعــاء. وفــي هــذه الفتــرات العصيبــة، كانــت هــذه الســاعة مــن 

الطاقــة المعنويــة لهــا تأثيــر قــوي ومصــدر إلهــام لجمهورنــا والــذي 
ــغ عــدده نحــو 400 شــخص.   بل

المنشــور  المناســب  المحتــوى  فــي  الزيــادة 
فــي حســابات التواصــل االجتماعــي الرســمية 
للســفارة أدت إلــى طفــرة كبيــرة فــي التفاعــل 
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، وال ســيما 

موقــع توتيــر.
وفــي حيــن أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تواصــل التكيــف 
مــع هــذا الواقــع الجديــد، فإننــا يجــب أيضــًا أن ندعــم أصدقائنــا 
ــة والتــي  ــم. ومــع إنطــالق شــحنات اإلغاث فــي مختلــف أنحــاء العال
تجــاوزت 556 طــن إلــى الخــارج متجهــًة إلــى أكثــر مــن 49 دولــة، فإننا 
ــق هــذه المســاعدات  ــا بتوثي ــا هــذه المعلومــات بدقــة وقمن تتبعن
دولــة  تبرعــت  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  فــي  اإلنســانية. 
ــا للحكومــة  ــروس الكورون ــارات في ــة المتحــدة باختب اإلمــارات العربي
األمريكيــة. وندخــل فــي شــراكة مــع واليــة نيفــادا إلجــراء فحوصــات 
ــي فــي  واســعة النطــاق. ونحــن ندعــم مستشــفى األطفــال الوطن
واشــنطن، والــذي أنشــأ موقعــًا للفحــص مــن الســيارة/من الخــارج 
لصغــار الســن. وكذلــك، نعمــل مــع المنظمــات الخيريــة فــي منطقة 
العاصمــة األمريكيــة؛ لتقديــم الغــذاء إلــى العامليــن فــي مجــال 
الرعايــة الصحيــة ومســتلزمات البقالــة إلــى المجتمعــات المحرومــة. 
مــن واجبنــا أن ندعــم جيراننــا. عندمــا تنتهــي هــذه الفتــرة، فــإن دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة يمكنهــا أن تقــول بفخــر إنهــا كانــت علــى 

قــدر المســؤولية لمواجهــة هــذا التحــدي التاريخــي.  

الدبلوماســية لهــا أهميــة حيويــة اآلن كمــا كانــت دائمــًا. فالعمــل 
يتواصــل حتــى لــو توقــف العالــم. وينبغــي أن نفكــر بطريقــة إبداعيــة، 
ونختبــر حــدود هــذه المهنــة القائمــة علــى البروتوكــول؛ لنواصــل 
بنــاء جســور التعــاون مــع نظرائنــا فــي الحكومــة األمريكيــة والشــعب 
األمريكــي ككل. ونحــن نقــوم بذلــك بثقــة وبفخــر، مــع علمنــا بأننــا 
نقــوم بدورنــا للمســاعدة فــي كتابــة الفصــل التالــي فــي القصــة 

الرائعــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.


