
حقوق النشر: أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية 2020.
ر عن رأي المؤلف فقط وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، جهة اتحادية مستقلة، وكذلك ال تعبر عن  ببيان إخالء المسؤولية: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ُتعبَّ

وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

دبلوماسية مكافحة األوبئة

تأمالت عن التجديد واالبتكار
 في المجال الدبلوماسي أثناء

فترة الكوفيد-19



فريق المشروع

حقوق النشر: أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية )2020(

التحرير: ِفل دافتي، والدكتور إن جاناردان
التنسيق: سارة كاظم

الترجمة: زكريا محمد سالمان



1

2 تمهيد 

 مقدمة      3

5 دبلوماسية التعامل مع األزمات 
معالي يوسف العتيبة

7 الدبلوماسية الهجينة هي المستقبل 
سعادة الدكتور علي الظاهري

9 االستجابة لفيروس كورونا تعكس الِفكر الجديد في أفريقيا 
القاسم وان

11 إعادة صياغة الدبلوماسية في خضم فترات الغموض 
 سعادة حفصة عبدالله العلماء 

13 ‘الُمْلَحق الصحي’ - ابتكار للمستقبل؟ 
سعادة الدكتور أحمد البنا

15 مهارات جديدة لصياغة الرسائل 
السفير بلهاري كوسيكان

17 االجتماعات: شريان حياة الدبلوماسية 
سعادة محمد أبو شهاب

19 هل تخلق التحديات الراهنة فرصًا في المستقبل؟ 
سعادة ماجد السويدي

21 التأثير على مهنة الدبلوماسية 
السفير شيام ساران

23 دبلوماسية الَعشاء عبر اإلنترنت! 
سعادة منصور بالهول

25 فيروس الكوفيد-19: الدبلوماسية والوضع العادي الجديد 
سعادة الدكتور فهد عبيد التفاق

27 أزمة عالمية بدون حل عالمي 
السفير هورهيه ديسكجار

محتويات



2
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تحدى وباء الكوفيد-19 الجميع، في شتى مناحي الحياة، في كيفية أدائهم ألعمالهم. والدبلوماسية ليست استثناًء. 

فالعديــد مــن األنشــطة المعتــادة التــي ينفذهــا الدبلوماســي، ســواء كان ذلــك حضــور الفعاليــات، أو الســفر إلــى الــدول األخــرى، أو عقــد 
ــر شــكلها. ــت أو تغي ــا تأجل ــا أنه ــات - إم االجتماع

غير أن الحاجة إلى الدبلوماسية كانت أكثر إلحاحًا وضرورًة من أي وقت مضى.

ــدول؛ للتغلــب علــى  ــن ال ــد العــون بي ــا علــى الدبلوماســيين ليمــدوا ي ــا اعتمدن ــاء شــّجع البعــض علــى إنشــاء الحواجــز، فإنن ــن أن الوب وفــي حي
الفيــروس.

وحينمــا أجبــر الوبــاء القــادة علــى التركيــز علــى إيــاء االهتمــام لشــعوب دولهــم، فــإن دبلوماســية اإلغاثــة اإلنســانية ســعت إلــى ضمــان عــدم 
نســيان الــدول األكثــر عرضــًة للخطــر.

وبمــا أنــه يبــدو أن الوبــاء عّمــق مــن االنقســامات بيــن القــوى العظمــى، فإننــا نحتــاج إلــى الدبلوماســيين إلعــادة التفكيــر والعمــل نحــو نظــام 
عالمــي أكثــر تعاونــًا واســتدامًة وعــداًل.

والخبــر الســار هــو أنــه مــع امتــداد الوبــاء، أثبــت الدبلوماســيون أنهــم لديهــم المرونــة والقــدرة علــى التكيــف واالبتــكار، واســتطاعوا أن يكونــوا 
علــى قــدر التحــدي، وأعــادوا صياغــة الدبلوماســية.

وقــد ســعت أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية إلــى االطــاع علــى الخبــرات والتجــارب المباشــرة للدبلوماســيين حــول كيفيــة تأقلــم الدبلوماســية 
مــع هــذه األزمــة. 

وطلبنــا مــن عــدد مــن الســفراء مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ]وكذلــك بعــض الســفراء الســابقين مــن الــدول األخــرى[ كتابــة ماحظاتهــم 
وآرائهــم الشــخصية عــن الكيفيــة التــي تمنكــوا مــن خالهــا مــن إيجــاد طــرق جديــدة للمحافظــة علــى دوران عجلــة الدبلوماســية. 

وكانــت النتيجــة بعــض اآلراء الرائعــة حــول كيفيــة تأقلــم الدبلوماســيين وإيجادهــم لســبل جديــدة إلقامــة العاقــات، واإلبــداع، والتواصــل؛ وهــي 
مهــارات فــي ُصلب الدبلوماســية.

وليس واضحًا بعد ما إذا كانت بعض هذه الممارسات الجديدة ستظل معنا بعد انتهاء الوباء. 

غيــر أن الــذي ال يرقــى إليــه الشــك هــو أن الدبلوماســية لهــا دور محــوري فــي خــروج المجتمــع الدولــي مــن هــذا الوبــاء أكثــر وحــدًة وأكثــر تفــاؤاًل 
عمــا قبــل.

تمهيد

برناردينو ليون
مدير عام أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
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أحــدث وبــاء فيــروس الكورونــا تغييــرات جوهريــة فــي الدبلوماســية الدوليــة. فمعظــم دول العالــم كانــت فــي حالــة إغــاق، والزيــارات الرســمية 
ُقّيــدت أو ُألغيــت، والمؤتمــرات تأجلــت، والفعاليــات الدوليــة وحركــة الســفر توقفــت لفتــرة وجيــزة ومــا زالــت ُمقّيــدة، وساســل اإلمــداد 

ــات.  ــة شــهدت اضطراب التجاري

اســتخدمت أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية الوبــاء كفرصــة لبحــث كيفيــة تأقلــم وزارات الخارجيــة والدبلوماســيين ومهنــة الدبلوماســية 
ومواكبتهــم لهــذه الحقائــق الجديــدة.  فقــد وجهــت الدعــوة للدبلوماســيين الحالييــن والمتقاعديــن مــن آســيا، وأوروبــا، وأفريقيــا، وأمريــكا لعرض 

خبراتهــم فــي كيفيــة التعامــل مــع هــذه األزمــة التــي لــم يســبق لهــا مثيــل. 

وهــذه اآلراء المتخصصــة - ومــا تتضمنــه مــن دروس وتنبــؤات وأفضــل الممارســات التــي تــم تطبيقهــا - تــرد فــي هــذه السلســلة مــن 
المقــاالت. وتأمــل أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية أن تثــري هــذه السلســة طــرق تدريــس الدبلوماســية، وتعــزز مــن المخــزون المعرفــي لــدى 

ــاه بعــض الماحظــات المســتقاة مــن هــذه المقــاالت. ــرد أدن ــم. وت الدبلوماســيين الشــباب حــول العال

Ǫ  ال يثير الدهشــة أن وجهة النظر الممتدة في هذه السلســة هي التأكيد على الســرعة التي أتاحت من خالها الوســائل التكنولوجية االنتقال
والتحول إلى الدبلوماســية الرقمية. فالمشــاورات االفتراضية بين صانعي القرار، ومنها أول مؤتمر لمجموعة الســبع وأول اجتماع وزاري 
 لمجموعــة العشــرين، أصبحــت الوضــع العــادي فــي البدايــة - وذلــك مــن المحتمــل أن يظــل أحــد الخيــارات المطروحــة فــي الفتــرة المقبلــة. 

Ǫ  مــا ال يقــل أهميــة عمــا ســبق - وكذلــك ال يثيــر الدهشــة أيضــًا - هــو أن الدبلوماســيين أشــاروا إلــى أن الدبلوماســية عبــر الوســائل
أن  علــى  التشــديد  ومــع  البعيــد.  المــدى  علــى  البشــري  التفاعــل  علــى  القائمــة  التقليديــة  للدبلوماســية  بديــًا  ليســت  االفتراضيــة 
االفتراضيــة  األدوات  أن  أيضــًا  شــعروا  الدبلوماســيين  فــإن  بكفــاءة"  الدبلوماســية  لممارســة  محوريــًا  ســيظل  المكانــي  "الُقــرب 
القهــوة  تنــاول  أثنــاء  والنقــاش  الجانبيــة  والمحادثــات  المفاوضيــن  بيــن  لوجــه  وجهــًا  األطــراف  ومتعــدد  الثنائــي  "التفاعــل  دون   -
األطــراف.  متعــددة  الدبلوماســية  ألنشــطة  مناســبة  ليســت   - الوســط"  الحلــول  إلــى  والوصــول  للمنــاورة،  المجــال  تتيــح   والتــي 

Ǫ  غيــر أن معظمهــم اتفــق أن نمطــًا هجينــًا مــن الدبلوماســية ســيظهر فــي عالــم ما بعد الكوفيد - وهي فكرة لم يكــن يتصورها أحد في بداية
2020. وهــذا يدعــو إلــى توجيــه "المزيــد مــن االســتثمارات إلــى البنيــة التحتيــة لتوفيــر اتصــاالت ســريعة وموثوقــة وتجديــد االنتبــاه باألمــن 
 اإللكتروني"، وإعادة صياغة قواعد اإلتيكيت والبروتوكول الدبلوماسي الصارمة، والتي من الصعوبة بمكان ممارستها أثناء العمل عن ُبعد. 

Ǫ  اقتضــت بعــض التحديــات االرتجــال والبحــث عــن حلــول مبتكــرة، وهنالــك الكثيــر مــن األمثلــة التــي تــدل علــى أن الدبلوماســيين
والدبلوماســية كانــوا علــى قــدر التحــدي:

التــي  ° الدبلوماســية  المذكــرات  فــي  للعيــان  واضحــة  كانــت  الدبلوماســية  مهنــة  فــي  المبتكــرة  التغييــرات 
عبــر  األجنبيــة  الحكومــات  إلــى  اعتمادهــم  ألوراق  الســفراء  بعــض  وتقديــم  الهاتــف،  علــى  نقلهــا  يتــم  كان 
الخــارج.  إلــى  فعــًا  الســفر  مــن  بــداًل  افتراضيــة  لجولــة  المتدربيــن  الدبلوماســيين  وتنفيــذ  الفيديــو،   مؤتمــرات 

المشــاركين،  ° منــازل  إلــى  الطعــام  توصيــل  يتــم  فــكان  تنفيذهــا؛  تــم  االفتراضــي"  الطعــام  "دبلوماســية  حتــى 
الرســمية"  العشــاء  ســترة  يرتــدي  كان  المشــاركين  "أحــد  أن  لدرجــة  الحديــث،  تدفــق  تيســير  فــي  زووم  برنامــج  واســتخدام 
عبــر  الثقافيــة  الدبلوماســية  ازدهــرت  وبالمثــل،  زووم.  برنامــج  عبــر  الحديــث  أثنــاء  المضيفــة  الدولــة  علــم  ويضــع 
االفتراضيــة. الوســائل  علــى  الثقافــي"  الماراثــون  و"نــدوة  المبــارك،  رمضــان  شــهر  أثنــاء  ُبعــد"  عــن  رمضانــي   "إفطــار 

مــن  ° أكثــر  بوتيــرة  الحكومــي  وغيــر  الخــاص  القطاعيــن  مــع  التواصــل  علــى  الدبلوماســيين  الوبــاء  شــّجع 
العالقيــن.  المواطنيــن  وإعــادة  اإلغاثــة  ومــواد  الطبيــة  المســتلزمات  وتوزيــع  تدبيــر  خــال  وخصوصــًا   المعتــاد، 

وجــد الدبلوماســيون الوقــت للتأمــل وإعــادة توجيــه مهاراتهــم الدبلوماســية. فعلــى ســبيل المثــال، كانــت الخدمــات القنصليــة لهــا  °
األولويــة علــى القضايــا السياســية واالقتصاديــة. ودفعــت دبلوماســية اإلغاثــة اإلنســانية إحــدى الــدول، بالتنســيق مــع الحكومــات 
األخــرى، إلــى تنفيــذ  أكبــر عمليــة فــي العالــم إلعــادة المواطنيــن العالقيــن، وعددهــم يقتــرب مــن نصــف مليــون شــخص مــن أكثــر 

مــن 50 دولــة موزعــة علــى خمــس قــارات.

Ǫ  مــع للتعامــل  الدبلوماســية  أمــام  المتــاح  المجــال  تقليــص  إلــى  المحليــة  الشــؤون  علــى  التركيــز  أدى  المقابــل،  الجانــب  فــي 
األزمــة.   هــذه  ضحايــا  بيــن  مــن  المنــاخ  لتغيــر  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر  تأجيــل  وكان  العالــم.  فــي  واالضطــراب  التوتــر   بــؤر 

مقدمة



4

تأمالت عن التجديد واالبتكار في المجال الدبلوماسي أثناء فترة الكوفيد-19

Ǫ  ُطرحــت توصيــة هامــة مفادهــا ضــرورة عقــد اجتمــاع لــوزراء الصحــة فــي مجموعــة العشــرين ودراســة تعييــن "ملحقيــن للشــؤون الصحيــة"؛
لترســيخ التعــاون الدولــي فــي المجــال الطبــي والعلمــي اآلن وفــي المســتقبل، وال ســيما عندمــا تتوفــر اللقاحــات.

بصفــة عامــة، كانــت الدعــوة الدبلوماســية للعمــل الجماعــي محــل تأييــد مــن الجميــع، علــى أســاس أن المحافــل متعــددة األطــراف هــي 
بمفردهــا التــي يمكنهــا "تخفيــف حــدة اختــال التــوازن فــي توزيــع القــوة علــى الصعيــد العالمــي". وكذلــك "العمــل مــع اآلخريــن" وليــس "العمــل 
علــى حســاب اآلخريــن" ســيكون ضروريــًا فــي إعــادة البنــاء بعــد انتهــاء أزمــة الكوفيــد. ولتحقيــق هــذه الغايــة "فإننــا سنشــهد تســارعًا فــي تأقلــم 

وتطــور الدبلوماســية وتحولهــا إلــى نمــط دبلوماســية أكثــر قــوًة وفعاليــًة."

حقــًا، لقــد أدى وبــاء الكوفيــد-19 إلــى تحديــات جمــة فــي ممارســة الدبلوماســية، مثلمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن المهــن األخــرى. غيــر أن مــا 
يتضــح مــن المقــاالت الــواردة فــي هــذه السلســلة أن الدبلوماســيين كانــوا دائمــًا علــى قــدر التحــدي، وأنهــم غيــروا مــن أســاليبهم حتــى يواصلــوا 

دعــم الســام والرخــاء، والعمــل معــًا للتصــدي للتحديــات الدوليــة. 

 د. ان جاناردان 
زميل أبحاث أول
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دبلوماسية التعامل مع األزمات

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

المتبعــة فــي رمضــان وغيرهــا مــن التقاليــد الثقافيــة.

الدبلوماســية هــي، بحكــم طبيعتهــا، مهنــة تقــوم علــى التفاعــل؛ 
فهــي تتطلــب القــدرة علــى التحــدث واإلنصــات، والتعليــم والتعلــم، 
والماحظــة والتصــرف بحكمــة. وبصفتــي ســفيرًا لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي واشــنطن، فإننــي أتواصــل مــع المســؤولين 
األمريكييــن والجمهــور األمريكــي منــذ الصبــاح حتــى المســاء. وفــي 
عِقــب،  علــى  رأســًا  الوضــع  كورونــا  فيــروس  َقَلــب  البصــر،  لمــح 
وتســبب فــي إعــادة النظــر تمامــًا فــي كيفيــة ممارســة الدبلوماســية 
ــك هــو  ــه ذل ــا تمخــض عن ــة. وم ــة المكاني ــة تتصــف بالعزل فــي حقب
شــكل جديــد مــن الدبلوماســية؛ دبلوماســية ســريعة الحركــة ولكنهــا 
ــاك والغمــوض.  ــاد فــرص فــي خضــم االرتب ــة بمــا يكفــي إليج مرن

دولــة  إن  أقــول  دائمــًا  يســمعونني  ســفارتنا  فــي  الدبلوماســيون 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا قصــة رائعــة لنشــرها. ففــي كل 
فرصــة، أحتفــي وأشــيد بمــدى التقــدم الــذي حققنــاه علــى مــدار 
الســنوات، والمجتمــع اإلماراتــي المتســامح الــذي نبنيــه معــًا. فنحــن 
دولــة تتبنــى روح العصــر مــع الحفــاظ علــى التقاليــد والديــن فــي 
الوقــت نفســه. وفــي المناســبات االجتماعيــة، نتحــدث بفخــر عــن 
ــد،  ــف الثقافــات والعقائ ــن مختل ــاون بي ــداع والتع ــة تنبــض باإلب دول
وبيــن الرجــال والنســاء، وبيــن المواطنيــن وغيــر المواطنيــن. ونهــج 
التــي  القيــم  علــى  القائــم  النهــج  هــو  نتبنــاه  الــذي  الدبلوماســية 
النهــج  وهــو  المتحــدة؛  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  عليهــا  تأسســت 
الــذي تتشــكل العاقــات فيــه علــى أســاس القيــم المشــتركة ومنهــا 

والتســامح. االجتماعــي  االندمــاج 

لقــد أجبــر تفشــي هــذا الوبــاء العالمــي الســفارة علــى إعــادة النظــر 
فــي كيفيــة ترتيــب أولوياتهــا، ولــو باســتخدام أســاليب مختلفــة. وال 
تــزال دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا قصــة هامــة لنشــرها بيــن 
مختلــف الشــعوب فــي العالــم، حتــى أثنــاء هــذه الفتــرة التــي تتصــف 

بالبقــاء فــي المنــازل والتباعــد االجتماعــي. 

التعامــل  بــد مــن  أزمــة واضحــة كان ال  أواًل، فإننــا واجهنــا  ولكــن 
األخــرى.  األولويــات  كافــة  الطارئــة  األزمــة  هــذه  وســبقت  معهــا. 
فكانــت الــدول تغلــق حدودهــا، وشــركات الطيــران تلغــي رحاتهــا، 

الواليــات  أنحــاء  جميــع  فــي  منتشــرون  اإلماراتيــون  والمواطنــون 
المتحــدة األمريكيــة والعالــم، ويحتاجــون إلــى أن نمــد لهــم يــد 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 
ــة. واســتطاعت الســفارة، بالتعــاون مــع  ــات المتحــدة األمريكي الوالي
 - اإلماراتيتــي  الطيــران  وشــركتي  الحكوميــة  الجهــات  مــن  العديــد 
طيــران اإلمــارات وطيــران اإلتحــاد - تنظيــم رحــات خاصــة إلعــادة 
المواطنيــن اإلماراتييــن والمقيميــن فــي دولــة اإلمــارات. اليــوم، عــاد 
اآلالف مــن المواطنيــن اإلماراتييــن إلــى وطنهــم بســام. وتعاونــا 
 733 اإلمــارات إلعــادة  لــدى دولــة  األمريكيــة  الســفارة  أيضــًا مــع 
مواطنــًا أمريكيــًا إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وفــي خضــم 
هــذه الجهــود، التقيــت مــع مايــك بومبيــو، وزيــر الخارجيــة األمريكــي، 
وأوضحــت لــه أننــا ســنقدم العــون لــكل المواطنيــن األمريكييــن الذيــن 

ــى بادهــم.  ــون فــي العــودة إل يرغب

واشــنطن  فــي  اإلمــارات  نائــب ســفير  قرقــاش،  وبقيــادة شــيماء 
وفريــق عملهــا، أنشــأنا غرفــة عمليــات فــي الســفارة وفــي قنصلياتنــا 
وكاليفورنيــا.  وتكســاس،  وماساتشوســتس،  نيويــورك،  فــي 
ودبلوماســيونا الذيــن يعقــدون اجتماعــات عــادًة مــع المســؤولين فــي 
وزارة الخارجيــة األمريكيــة أو الكونجــرس األمريكــي تحــول اهتمامهــم 
إلــى ترتيــب أماكــن الســكن وخطــط الســفر لمواطنــي الدولــة. وأنشــأنا 
موقعــًا إلكترونيــًا وخطوطــًا ســاخنة لهــذا الغــرض لتقديــم المعلومات 
ــارات.  ــة اإلم ــى دول ــن إل ــادة المواطني ــة إع ــة، وتســريع عملي الضروري
تحديثــات  بنــا  الخاصــة  االجتماعــي  التواصــل  قنــوات  وتضمنــت 

مســتمرة لتقديــم معلومــات هامــة لمســافرينا وعائاتهــم. 

وبعــد أســابيع مــن الليالــي الطويلــة والمؤرقــة التــي انعــدم فيهــا 
النــوم تقريبــًا، أنجزنــا مهمتنــا وتمكنــا مــن إعــادة نســبة كبيــرة مــن 
المواطنيــن اإلماراتييــن الذيــن اســتطاعوا العــودة إلــى أرض الوطــن. 
ومثلمــا هــو الحــال فــي أزمــات ســابقة واجهناهــا مــن قبــل، فــإن هــذه 
األزمــة أظهــرت مهــارات دبلوماســيينا وإبداعهــم ومرونتهــم وروح 
ــة.  ــر المتوقع ــات غي ــى التحدي ــب عل ــم للتغل ــي لديه العمــل الجماع

وبمجــرد إنتهــاء هــذه المهمــة، عدنــا إلــى الحديــث عمــا حققتــه دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ولكننــا أدركنــا بســرعة أننــا بحاجــة إلــى 
تعديــل واســتغال األدوات الرقميــة لتوصيــل رســالتنا إلــى الجمهــور 
ــا علــى حســابات التواصــل  ــز انتباهن األمريكــي. وكان هــذا يعنــي تركي
ــر، وإنســتجرام، وغيرهــا  االجتماعــي للســفارة علــى فيســبوك، وتويت
مــن القنــوات. وأدت الزيــادة فــي حجــم المحتــوى المناســب 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 
ــر بمــا  ــى توتي ــن لحســاب الســفارة عل ــدد المتابعي ــة، زاد ع االفتراضي
يتجــاوز 3,000 متابــع، وهــو أكثــر بكثيــر مــن متوســط الزيــادة الشــهرية 
فــي عــدد المتابعيــن الجــدد الــذي يتــراوح بين 500 إلــى 1,000 متابع. 

علــى  الموجــود  المحتــوى  أن  لضمــان  بســرعة  الســفارة  وتحركــت 
الحســابات اإللكترونيــة للســفارة مائــم ويراعــي اللحظــة الحاليــة. 
وعنــد الحديــث عــن كوفيــد-19 علــى وجــه التحديــد، نشــرنا مــوادًا 
جديــدة لبيــان الجهــود القويــة التــي بذلتهــا دولــة اإلمــارات. وفــي 
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األســابيع األخيــرة، أطلقنــا صفحــات جديــدة علــى شــبكة اإلنترنــت 
ــة فــي  ــة االفتراضي ــون والتجــارب الثقافي ــى الفن لتســليط الضــوء عل
المتاحــة  الفــرص  علــى  عــاوة  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
إلنشــاء روابــط افتراضيــة بيــن مواطنيــن إماراتييــن وأمريكييــن فــي 

المجــال الصاعــد لـــ “الرياضــة اإللكترونيــة”.

وتبنينــا أيضــًا نهجــًا افتراضيــًا فــي تحديــد برامجنــا؛ فتطــّور جدولنــا 
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 
االســتجابة  علــى  الضــوء  إلقــاء  إلــى  دائمــًا  الدبلوماســية، ســعيت 
ــة أزمــة  ــة العامــة لمواجه ــال الصح ــارات فــي مج ــة اإلم ــة لدول القوي
كوفيــد-19، وتعاوننــا مــع شــركائنا الدولييــن والتزامنــا بضمــان تعــاٍف 
قــوي. وهــذه هــي الرســائل التــي نقلتهــا فــي العديــد مــن الفعاليــات 
المهنييــن  منظمــة  أعضــاء  مــع  النقاشــات  ومنهــا  االفتراضيــة، 
الشــباب فــي مجــال السياســة الخارجيــة )YPFP( وأكاديميــة اإلمــارات 
وتجمــع  اإلماراتــي،  األمريكــي  األعمــال  ومجلــس  الدبلوماســية 
افتراضــي بيــن أبنــاء ديانــات مختلفــة، ومقابلــة شــخصية مــع موقــع 

The Hill اإلخبــاري فــي واشــنطن العاصمــة. 

»وال تــزال دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة لديها 
قصــة هامــة لنشــرها بيــن مختلــف الشــعوب فــي 
العالــم، حتــى أثنــاء هــذه الفتــرة التــي تتصــف 

بالبقــاء فــي المنــازل والتباعــد االجتماعــي.«
فــي شــهر رمضــان المبــارك، تواصــل برنامــج هــادف مــن المحتــوى 
واألنشــطة فــي إيصــال رســالة االندمــاج االجتماعــي التــي تســعى 
ــد”  ــًا عــن ُبْع ــة اإلمــارات لنشــرها. وشــمل ذلــك “إفطــارًا رمضاني دول
ــون  ــون إماراتي ــه مواطن ــاول في ــذي تن ــة، وال ــر الوســائل االفتراضي عب
العــادات  وناقشــوا  زووم،  برنامــج  عبــر  طعــام  وجبــة  وأمريكيــون 
الرمضانيــة وغيرهــا مــن التقاليــد الثقافيــة. وكان إفطــار رمضانــي 
بيــن أبنــاء ديانــات مختلفــة نظمتــه الســفارة مــع ســعادة الســفيرة 
ــة المتحــدة فــي األمــم  ــة اإلمــارات العربي ــا نســيبة،  منــدوب دول الن
المتحــدة، ومعالــي نــورة الكعبــي، وزيــرة الثقافــة وتنميــة المجتمــع، 
حدثــًا ذا مغــزى؛ حيــث تجّمــع زعمــاء روحيــون مــن دولــة اإلمــارات 
والعقائــد  األديــان  مختلــف  مــن  األمريكيــة  المتحــدة  والواليــات 
الفتــرات العصيبــة، كانــت هــذه الســاعة مــن  للدعــاء. وفــي هــذه 
ــذي  ــا وال ــر قــوي ومصــدر إلهــام لجمهورن ــا تأثي ــة له الطاقــة المعنوي

بلــغ عــدده نحــو 400 شــخص.  

»الزيــادة فــي المحتــوى المناســب المنشــور فــي 
حســابات التواصل االجتماعي 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 فــي 
مختلــف أنحــاء العالــم. ومــع إنطــاق شــحنات اإلغاثــة والتــي تجــاوزت 
556 طــن إلــى الخــارج متجهــًة إلــى أكثــر مــن 49 دولــة، فإننــا تتبعنــا 
هــذه المعلومــات بدقــة وقمنــا بتوثيــق هــذه المســاعدات اإلنســانية. 
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، تبرعــت دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــة. وندخــل  ــا للحكومــة األمريكي ــروس الكورون ــارات في المتحــدة باختب
فــي شــراكة مــع واليــة نيفــادا إلجــراء فحوصــات واســعة النطــاق. 

ــذي  ــي فــي واشــنطن، وال ونحــن ندعــم مستشــفى األطفــال الوطن
الســن.  لصغــار  الخــارج  الســيارة/من  مــن  للفحــص  موقعــًا  أنشــأ 
وكذلــك، نعمــل مــع المنظمــات الخيريــة فــي منطقــة 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 العربية 
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، 
لنواصــل  البروتوكــول؛  القائمــة علــى  المهنــة  ونختبــر حــدود هــذه 
بنــاء جســور التعــاون مــع نظرائنــا فــي الحكومــة األمريكيــة والشــعب 
ــا  ــا بأنن ــر، مــع علمن ــة وبفخ ــك بثق األمريكــي ككل. ونحــن نقــوم بذل
نقــوم بدورنــا للمســاعدة فــي كتابــة الفصــل التالــي فــي القصــة 

الرائعــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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مــن منظــور شــخصي وعملــي، أعتقــد أن العديــد من المهــن اضطرت 
لتعديــل أســاليبها بمــا يتناســب مــع الوضــع الجديــد، والدبلوماســية 
ليســت اســتثناًء مــن ذلــك. وشــملت هــذه التغييــرات العمــل مــن 
المنــزل، وتوخــي الحــذر بارتــداء وســائل الحماية الشــخصية والكمامات 
وزيــادة التعقيــم والتطويــر وهكــذا. وكانــت مواكبــة التغييــرات فــي 
ــي  ــم، هــي الدافــع وراء ضــرورة التحل ــد فــي العال ــل العدي ــاة، مث الحي

بالمرونــة.

هنــاك تحديــات خاصــة بالدبلوماســية، وهــي أنهــا مهنــة تعتمــد فــي 
األســاس علــى التفاعــل البشــري المتمثــل فــي االلتقــاء والتعامــل مــع 
النــاس وجهــًا لوجــه لفهــم المتطلبــات. علــى ســبيل المثــال، يلتقــي 
فريقنــا الدبلوماســي فــي الســفارة عــادًة بالــوزراء ورجــال األعمــال، 
ويشــارك فــي الفعاليــات مــع مئــات الضيــوف. بجانــب مــا ســبق، 
ــي مكثــف، وكان  ــي ودول ــى ســفر محل ــك عل ــر مــن ذل ينطــوي الكثي
كل ذلــك ال بــد أن يتغيــر واضطررنــا إلــى التكيــف مــع الواقــع الجديــد.

وبالطبــع زاد اعتمادنــا علــى وســائل االتصــال الحديثــة ومنهــا كاميــرات 
ــدًا فــي  ــك مفي ــي.  وكان ذل ــد اإللكترون ــف، والبري ــت، والهوات اإلنترن
التواصــل الدائــم مــع القيــادة ومســؤولي الــوزارة فــي دولــة اإلمــارات 
واالتصــال والمبــادرات المســتمرة فــي الصيــن. وتدريجيــًا، شــهدنا 
تطــورًا أكبــر فــي االتصــال، حيــث انتقلــت الفعاليــات والمؤتمــرات 

ــة. ــى المنصــات اإللكتروني إل

ــات  ــم االجتماع ــكار فــي تنظي ــة ابت ــد هــو بمثاب هــذا األســلوب الجدي
اآلن  بحاجــة  اإللكترونيــة  المنصــات  الدبلوماســية.  وممارســة 
لتطويرهــا بمــا يضمــن الثبــات واألمــن وهمــا عنصــران لهمــا أهميــة 
فــي  الجلــوس معــًا  إن طبيعــة  الدبلوماســي.  المجــال  فــي  بالغــة 
ــى المنصــات  ــد مــن إعــادة صياغتهــا ومحاكاتهــا عل االجتماعــات ال ب
اإللكترونيــة، والبروتوكــوالت الدبلوماســية التــي تراكمــت منــذ مــدة 
طويلــة وتضــرب بجذورهــا فــي أعمــاق التاريــخ ال بــد مــن إعــادة النظــر 
ــدة تمــزج بيــن  ــة” جدي إليهــا اآلن. وتظهــر بســرعة “دبلوماســية هجين
اإللكترونيــة  المشــاركة  وبيــن  لوجــه  وجهــًا  التقليديــة  االجتماعــات 

المخصصــة. اإللكترونيــة  المنظمــة واالجتماعــات 

ومن المهم هنا أيضًا أن نتعرض بإيجاز لنشــاط الكوادر الدبلوماســية 
ــع أنحــاء  ــة المتحــدة خــال األزمــة. ففــي جمي ــة اإلمــارات العربي لدول
العالــم، تــم تفعيــل المبــادئ وأســاليب العمــل مــع تطبيــق قــوي 
وفعــال علــى هــذه األزمــة. ومــا اتضــح بشــدة أيضــًا هــو دعــم دولــة 
اإلمــارات ونهجهــا فــي مســاعدة ودعــم المحتاجيــن فــي مختلــف 
الــدول. ففــي المراحــل المبكــرة مــن تفشــي الوبــاء، كانــت دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن أوائــل الــدول التــي أرســلت معونــات 
ــازات.  ــن، وشــملت شــحنات مــن الكمامــات والقف ــى الصي ــة إل طبي

سعادة الدكتور علي الظاهري

سفير دولة
 اإلمارات العربية المتحدة

لدى الصين

مــع التركيــز علــى أن الدبلوماســية فــي المســتقبل لــن تكــون تقليديــة 
بالشــكل الــذي كانــت عليــه ولــن تكــون رقميــة كمــا هــو الحــال اآلن، 
التأمــالت  النســخة مــن  الســفير علــي الظاهــري فــي هــذه  يبيــن 
الدبلوماســية أن طبيعــة الجلــوس معــًا فــي االجتماعــات ال بــد مــن 
إعــادة صياغتهــا ومحاكاتهــا علــى المنصــات اإللكترونيــة. وتشــير هــذه 
النســخة مــن التأمــالت الدبلوماســية أيضــًا إلــى أن البروتوكــوالت 
الدبلوماســية التــي تراكمــت منــذ مــدة طويلــة وتضــرب بجذورهــا فــي 

أعمــاق التاريــخ ال بــد مــن إعــادة النظــر إليهــا اآلن.

لــم تبــرز أهميــة الدبلوماســية فــي أي وقــت مضــى بأكثــر ممــا هــي 
عليــه اآلن. ففــي العالــم المعقــد ومتعــدد األقطاب الــذي واجه بعض 
ــاء جديــدة. وكان يتعيــن علــى  ــا نواجــه أزمــة وب درجــات التشــتت، فإنن
المجــال الدبلوماســي تقــدم الصفــوف فــي هــذه الفتــرة العصيبــة 
مقارنــة بالفتــرات الســابقة والتــي تواجــه فيهــا القنــوات الدبلوماســية 

المعتــادة عقبــات جديــدة جــراء اإلغــاق.

عندمــا أنظــر إلــى الدبلوماســية فــي مختلــف أنحــاء العالــم بصفــة 
إنــه  أقــول  فإننــي  والقــادة،  الدبلوماســيين  ذلــك  عامــة، ويشــمل 
كان هنــاك قــدر كبيــر مــن التعــاون والتواصــل الجيــد الــذي يحركــه 
وجــود ضــرورة حقيقيــة. وفــي حيــن أن ممثلــي العديــد مــن الــدول 
كانــوا يجتمعــون فــي الماضــي فــي فعاليــات لعقــد اجتماعــات عامــة 
لهــا جــداول أعمــال محــددة مســبقًا، فــإن االجتماعــات فــي خضــم 
اإلغــاق الناتــج عــن فيــروس كوفيــد-19 تطلبــت درجــًة أعلــى مــن 
االســتعجال، وكان المشــاركون يدفعــون باتجــاه اتخــاذ تدابيــر محــددة 

حتــى لــو كان النقــاش عبــر الوســائل االفتراضيــة. 

ــة الســبع فــي منتصــف  لقــد ناقــش المؤتمــر االفتراضــي لمجموع
ــل الضــرورة الملحــة الســتئناف النشــاط االقتصــادي والتعامــل  أبري
مــع أوجــه الغمــوض التــي ســتميز عالــم مــا بعــد فيــروس كورونــا. 
والمؤتمــرات  العشــرين،  لمجموعــة  الوزاريــة  االجتماعــات  وكانــت 
ــل  ــة بدائ ــي بمثاب ــك الدول ــي والبن ــدوق النقــد الدول ــة لصن اإللكتروني
لاجتماعــات المباشــرة. وعنــد الحديــث عــن مجموعــة العشــرين علــى 
وجــه التحديــد، فــإن ذلــك كان لحظــة فاصلــة؛ ألن االجتمــاع كان أول 

ــة. ــر الوســائل االفتراضي ــع المســتوى يعقــد عب مؤتمــر قمــة رفي

وتشــمل األمثلــة األخــرى للدبلوماســية القائمــة علــى اإلنترنــت - 
التــي فرضتهــا الضــرورة - تنظيــم البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي الجتماعــات الربيــع عبــر الوســائل اإللكترونيــة، ألول مــرة فــي 
تاريخهمــا. وانتقلــت األمــم المتحــدة، واالتحــاد األوروبــي، وغيرهــا مــن 
المنظمــات مــن االجتماعــات المباشــرة إلــى االجتماعــات اإللكترونية، 

ممــا أحــدث تغييــرًا عميقــًا فــي نهــج ممارســة الدبلوماســية. 

الدبلوماسية الهجينة هي المستقبل
يونيو 2020
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قيمــة  إلــى  ننظــر  أن  إلــى  بحاجــة  »نحــن 
“دبلوماســية العلــوم” بنظــرة مختلفــة. لقــد دأب 
العلمــاء علــى إقامــة العالقــات مــع نظرائهــم مــن 
جميــع أنحــاء العالــم منــذ أمــد بعيــد، حتــى لــو 
كانــت هنــاك خالفــات بيــن الــدول التــي ينتمــون 
عليهــا، وهــم يحتاجــون إلــى القيــام بذلــك ثانيــًة 

لمواجهــة هــذا الوبــاء.«
إحــدى نقــاط القــوة لدولــة اإلمــارات هــي أنهــا تقــع فــي مفتــرق طــرق 
ــز  ــا كمرك ــك لصالحه ــا، وهــي تســتغل ذل ــا وآســيا وأفريقي ــن أوروب بي
للطيــران. لقــد نهضــت ســفارة الدولــة فــي الصيــن بــدور حيــوي فــي 
 215 إجــاء  تــم فيهــا  والتــي  اإلنســانية،  اإلمــارات  مبــادرة مدينــة 
شــخصًا مــن الــدول المجــاورة والصديقــة مــن الصيــن وإيوائهــم فيهــا.  

ــة  ــة الصحي ــر المتابعــة والعناي ــم توفي ــم إجاؤهــم ت ــن ت وهــؤالء الذي
الوقائيــة الضروريــة لهــم وال ســيما أنــه تــم إجائهــم مــن البــؤرة 
الحرجــة لتفشــي فيــروس كوفيــد-19 وهــي إقليــم هوبــي. مــن المهــم 
ــم وضعهــا فــي 48 ســاعة فقــط،  ــة ت ــر الطارئ ــى أن التدابي ــه إل التنوي
وهــو مــا يبــرز قــدرات الدولــة فــي اإلغاثــة اإلنســانية والرعايــة الطبيــة 

فــي أوقــات األزمــات.

ومــن ضمــن الــدروس المســتفادة مــن هــذه األحــداث، مــن المهــم 
إلقــاء الضــوء علــى اإلحاطــة التــي قدمهــا الرئيــس الصينــي شــي جيــن 
بينــج فــي مؤتمــر القمــة االفتراضــي لمجموعــة العشــرين. فقــد 
كانــت مثــااًل ممتــازًا علــى الدبلوماســية ونهجــًا بســيطًا متدرجــًا وضــع 
خطــة عادلــة ومعقولــة لجميــع أصحــاب المصلحــة. وشــملت بعــض 

هــذه التدابيــر:

لشــن حــرب عالميــة شــاملة علــى فيــروس كوفيــد-19، ينبغــي . 1
أن يجتمــع وزراء الصحــة فــي مجموعــة العشــرين فــي أقــرب 
فرصــة ممكنــة لتحســين تبــادل المعلومــات، وتعزيــز التعــاون 
حــول العقاقيــر، واللقاحــات والســيطرة علــى األوبئــة، والقضــاء 

ــرة للحــدود. ــى العــدوى العاب عل
هنــاك ضــرورة إلنشــاء أقــوى شــبكة عالميــة ممكنــة مــن الرقابــة . 2

والعــاج. وينبغــي أن تجمــع الــدول بيــن نقــاط قوتها وتســرع من 
ــر، واللقاحــات، وقــدرات  ــر فــي العقاقي ــرة األبحــاث والتطوي وتي
الفحــص علــى أمــل تحقيــق انفراجــات مبكــرة لمصلحــة الجميــع. 

ومنهــا . 3 الدوليــة،  المنظمــات  تدعــم  أن  ينبغــي  الــدول  كافــة 
منظمــة الصحــة العالميــة، والتــي تنهــض بــأدوار هامــة فــي 
أوقــات األزمــات. يجــب اســتخدام منصــة مجموعــة العشــرين 
حــول  اآلراء  وتبــادل  الحــوار  لزيــادة  والتنســيق  لاتصــال 
ــع المســتوى لمناقشــة  السياســات، وينبغــي عقــد اجتمــاع رفي

الدولــي.  العامــة  الصحــة  أمــن 
صعيــد . 4 علــى  الدوليــة  السياســات  وتنســيق  تعزيــز  يتعيــن 

االقتصــاد الكلــي بيــن الــدول لمواجهــة التأثيــرات الســلبية علــى 
العالــم وتجنــب دخــول  أنحــاء  اإلنتــاج والطلــب فــي مختلــف 
العالــم فــي ركــود اقتصــادي. ويجــب تنفيــذ سياســات ماليــة 
مــع  الصــرف،  أســعار  اســتقرار  علــى  للحفــاظ  قويــة  ونقديــة 
زيــادة التنســيق فــي التنظيــم المالــي للمحافظــة علــى اســتقرار 
األســواق الماليــة العالميــة. وال بــد مــن التعــاون للحفــاظ علــى 

الدوليــة. الصناعيــة وساســل اإلمــداد  اســتقرار الساســل 

ــف دول  ــي تتناســب مــع مختل ــة الت ــول الواضحــة والعملي ــك الحل تل
العالــم هــي تحديــدًا مــا نحتــاج إليــه فــي هــذا الوقــت.

وأخيــرًا، أعتقــد أننــا بحاجــة إلــى أن ننظــر إلــى قيمــة “دبلوماســية 
العلــوم” نظــرة مختلفــة. لقــد دأب العلمــاء علــى إقامــة العاقــات 
مــع نظرائهــم مــن جميــع أنحــاء العالــم منــذ أمــد بعيــد، حتــى لــو كانــت 
هنــاك خافــات بيــن الــدول التــي ينتمــون عليهــا. ويتزايــد إدراك الــدول 

ــرة  ــة العاب ــك المشــاريع والشــبكات العلمي للقيمــة الدبلوماســية لتل
ــرات حتــى  للحــدود، والتــي يمكنهــا إعــادة الثقــة وتخفيــف حــدة التوت
حينمــا تكــون العاقــات السياســية متوتــرة. وبعــض التدابيــر التــي تــم 
ذكرهــا آنفــًا هــي أدوات فعالــة لتدعيــم دبلوماســية العلــوم ومضاعفــة 

التعــاون فيهــا كأداة لمواجهــة الوبــاء.

شــيء واحــد واضــح تمامــًا. هــذا الشــيء هــو أن الطريقــة التــي يفكــر 
بهــا النــاس ويتفاعلــون بهــا ســتختلف عمــا كانــت عليــه ســابقًا، ليــس 
فقــط أثنــاء أزمــة كوفيــد-19 وحســب وإنمــا أيضــًا فــي عالــم مــا بعــد 
كوفيــد-19. ونحتــاج جميعــًا فــي مختلــف الوظائــف إلــى التكيــف مــع 
هــذا الوضــع الجديــد، ويشــمل ذلــك الدبلوماســية. ونحــن نغيــر فعــًا 
فــي التقاليــد التــي ترســخت علــى مــدار قــرون عديــدة لمواجهــة هــذا 
التحــدي، وسنشــهد تســارعًا فــي تأقلــم وتطــور الدبلوماســية وتحولهــا 

إلــى نمــط دبلوماســية أكثــر قــوًة وفعاليــًة.
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تأمالت عن التجديد واالبتكار في المجال الدبلوماسي أثناء فترة الكوفيد-19

االستجابة لفيروس كورونا تعكس الِفكر الجديد في أفريقيا

مــع إلقــاء الضــوء علــى الســرعة التــي تأقلــم بهــا المجال الدبلوماســي 
األفريقــي مــع الواقــع الجديــد لممارســة العمــل، تبــرز هــذه النســخة 
اإلمــارات  أكاديميــة  تصدرهــا  التــي  الدبلوماســية  التأمــالت  مــن 
الدبلوماســية المشــاورات االفتراضيــة العديــدة بيــن صانعــي القــرار 
عــن  أيضــًا  وتتســاءل  قدمــًا.  للُمضــي  المشــترك  الطريــق  لرســم 
ــة،  ــرة المقبل التطــور الــذي ســيحدث فــي العمــل عــن ُبعــد فــي الفت
بعــد أن لجــأت إليــه األجهــزة البيروقراطيــة الدوليــة األفريقيــة بهــدف 

مواصلــة ســير العمــل.

قلبــت أزمــة فيــروس الكورونــا كل النظــم العالميــة، وكاد العالــم 
يتوقــف تمامــًا. فــي أفريقيــا، فــإن الســيناريو المخيــف الــذي يخشــاه 
الكثيــرون لــم يحــدث، حتــى اآلن، رغــم أن عــدد الحــاالت يبــدو فــي 
أنــه يأخــذ منحــى تصاعديــًا. وفــي حيــن أن أعــداد  الوقــت الحاضــر 
ــاك  ــًة بمناطــق أخــرى، إال أن هن ــزال منخفضــة مقارن ــات ال ت اإلصاب
ــة ينبغــي أن تظــل علــى أهبــة االســتعداد،  ــأن الــدول األفريقي إدراكًا ب
فــي ضــوء الســرعة التــي انتشــر بهــا الفيــروس فــي دول لديهــا نظــم 

ــة أقــوى. صحي

اآلثــار األشــد فتــكًا بالنســبة ألفريقيــا مــن المرجــح أن تكــون النواحــي 
االجتماعيــة واالقتصاديــة. وهــذا ال يثيــر الدهشــة. فاالقتصــادات 
األفريقيــة يهيمــن عليهــا فــي الغالــب القطــاع غيــر الرســمي، والــذي 
تحّمــل العــبء األكبــر جــراء اإلغــاق وغيرهــا مــن إجــراءات تقييــد الحركة 
ــاء، ممــا يــزج بماييــن البشــر فــي فقــر  التــي ُفرضــت لمكافحــة الوب
ــن فــي القطــاع  ــى العاملي ــرات ســلبية عل ــك وقعــت تأثي أشــد. وكذل

الرســمي.

ومــا يزيــد األمــور ســوءًا هــو الركــود االقتصــادي العالمــي، والــذي 
قلــل الطلــب علــى الســلع األفريقيــة التــي ُتشــّكل معظــم صادراتهــا؛ 
مــن  ــض  والطيــران؛ وخفَّ بالســياحة  المتعلقــة  األنشــطة  وأوقــف 
التحويــات الماليــة الــواردة مــن العامليــن فــي الخــارج. وأحــدث الوبــاء 
اضطرابــًا فــي ساســل اإلمــداد، ممــا رفــع بــدوره أســعار المــواد 
الغذائيــة وغيرهــا مــن المــواد المســتوردة. لقــد كان النهيــار أســعار 
النفــط تأثيــر متبايــن؛ فقــد زادت الضغــوط علــى الــدول التــي تعتمــد 
فائــدة  دون  األجنبــي،  النقــد  مــن  عائداتهــا  لمعظــم  النفــظ  علــى 
ملموســة للــدول المســتوردة فــي ِظــل التراجــع االقتصــادي العالمــي.

ومــا علينــا ســوى االنتظــار لمعرفــة صــورة أكثــر وضوحــًا عــن تأثيــر 
الوبــاء علــى القــارة. ومــن المفيــد فــي هــذه األثنــاء الحديــث عــن 
الســرعة التــي تأقلــم بهــا المجــال الدبلوماســي األفريقــي مــع الواقــع 
الجديــد لممارســة العمــل. ويتبيــن ذلــك مــن المشــاورات االفتراضيــة 

العديــدة بيــن صانعــي القــرار لصياغــة الطريــق المشــترك للمضــي 
قدمــًا. فقــد نّظــم مكتــب الجمعيــة العامــة لاتحــاد األفريقــي لرؤســاء 
الــدول األعضــاء وحكوماتهــا، والــذي يتألــف مــن خمــس دول ويتولــى 
االجتماعــات  مــن  العديــد  العاديــة،  الــدورات  بيــن  التنســيق  دور 
مــع  االجتماعــات  بعــض  ومنهــا  مــارس،  شــهر  منــذ  االفتراضيــة 
فــي  مماثلــة  فعاليــات  وُعِقــدت  إقليميــة.  اقتصاديــة  مجموعــات 

الكثيــر مــن التجمعــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة.

إلــى  التحــول  فــإن  العالــم،  دول  بقيــة  فــي  الحــال  هــو  ومثلمــا 
ــاء، ممــا  الدبلوماســية االفتراضيــة مــن المرجــح أن يســتمر بعــد الوب
يتطلــب فــي الحالــة األفريقيــة ضــخ اســتثمارات أكثــر فــي البنيــة 
التحتيــة لدعــم االتصــال الســريع والموثــوق وتجديــد االهتمــام باألمــن 
اإللكترونــي. ولــم يتضــح حتــى اآلن مــدى التطــور الــذي ســيحدث فــي 
العمــل عــن ُبعــد فــي الفتــرة المقبلــة، والــذي لجــأت إليــه األجهــزة 

البيروقراطيــة الدوليــة األفريقيــة بهــدف مواصلــة ســير العمــل.

تعكــس المشــاورات العديــدة التــي تــم تنظيمهــا علــى مــدار الشــهور 
القليلــة الماضيــة قناعــًة راســخًة بــأن العمــل الجماعــي هــو أفضــل 
الُســبل للتصــدي الفّعــال للتحديــات التــي تواجههــا أفريقيــا. وفــي 
إطــار إســتراتيجية التصــدي لوبــاء الكوفيــد-19، اتخــذ االتحــاد األفريقي 
خطــوات لتعزيــز قــدرات المركــز التابــع لــه للوقايــة مــن األمــراض 
والســيطرة عليهــا )CDC( بوســائل منهــا إتاحــة المســاهمات الماليــة 
الطوعيــة مــن الــدول األعضــاء؛ لتمكينــه مــن قيــادة الجهــود الراميــة 
لمكافحــة الوبــاء علــى مســتوى القــارة. وبجانــب المعلومــات التــي 
نشــرها المركــز األفريقــي للوقايــة مــن األمــراض عــن تطــور الوبــاء 
يوميــًا، فإنــه دّرب العامليــن فــي القطــاع الصحــي مــن دول أفريقيــة 
مختلفــة، وســاهم فــي اللقــاءات بيــن المتخصصيــن عبــر المؤتمــرات 
اإللكترونيــة الدوريــة، وأرســل خبــراًء للمشــاركة فــي التصــدي للوبــاء، 
وأطلــق الشــراكة لتســريع اختبــارات فيــروس الكوفيــد-19، بهــدف 
ــن والعــاج.  ــع المخالطي ــادة ملموســة فــي الفحــص وتتب ــق زي تحقي
ودعــم أيضــًا الجهــود التــي قادهــا رئيــس الــوزراء األثيوبــي ومؤسســة 
جــاك مــا، والتــي تــم خالهــا توزيــع ماييــن االختبــارات التشــخيصية 
ــران  ــر شــركة الطي ــة عب ــدول األفريقي ــى ال ــزات عل وغيرهــا مــن التجهي

ــة. األثيوبي

وتشــمل الخطــوات األخــرى التــي نفذهــا االتحــاد األفريقــي حشــد 
حديــث  الفيــروس  مكافحــة  صنــدوق  خــال  مــن  للــدول  المــوارد 
النشــأة والــذي تــم إنشــاؤه فــي نهايــة شــهر مــارس وســاهمت فيــه 
الــدول األعضــاء فــي مكتــب جمعيــة االتحــاد األفريقــي بمفردهــا فــي 
البدايــة بمبلــغ 11 مليــون دوالر أمريكــي. وفــي حيــن أن هــذا المبلــغ 
والمــوارد الماليــة التــي تعهــدت بهــا الــدول األفريقيــة الحًقــا قــد 
تكــون ضئيلــة مقارنــة باالحتياجــات، إال أنــه تطــور ملحــوظ إذا علمنــا 
ــب  ــب، كان يعتمــد فــي الغال ــى وقــت قري ــاد األفريقــي، حت أن االتح
علــى التمويــل الخارجــي لتنفيــذ عملياتــه. وأدى التركيــز فــي اإلصــاح 
المؤسســي المتواصــل علــى التمويــل الذاتــي إلــى بــروز ِفكــر جديــد.

فضــًا عــن ذلــك، تعــاون االتحــاد األفريقــي مــع القطــاع الخــاص فــي 
القــارة األفريقيــة، وهــي مبــادرة نجحــت تجربتهــا فــي محاربــة وبــاء 
اإليبــوال فــي غــرب أفريقيــا منــذ ســنوات قليلــة، وتمخــض عــن ذلــك 
إنشــاء منتــدى لقــادة األعمــال األفارقــة. وفــي هــذا الســياق، ُأنشــئت 
ــدول  ــن ال ــط بي ــا؛ للرب ــة فــي أفريقي ــرًا منصــة لإلمــدادات الطبي مؤخ
وبيــن شــركات تصنيــع األدويــة لتوفيــر اإلمــدادات الحيويــة. وهــذه 

القاسم وان
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النقطــة لهــا أهميــة بالغــة، فــي ِظــل نــدرة هــذه اإلمــدادات وأســعارها 
اآلخــذة فــي االرتفــاع.

وأخيــرًا، بــذل االتحــاد األفريقــي مســاٍع لحشــد الدعــم الدولــي، حيــث 
دعــا إلــى إلغــاء الديــون وتقديــم حزمــة إغاثــة شــاملة للــدول األفريقيــة. 
وتــم تعييــن فريــق مــن المبعوثيــن الخاصيــن لحشــد التأييــد لهــذه 
القضيــة نيابــة عــن القــارة. ومــن المهــم بنفــس القــدر أن أفريقيــا 
دافعــت دفاعــًا قويــًا عــن دور منظمــة الصحــة العالميــة ودعوتهــا 
للتضامــن العالمــي، بمــا فــي ذلــك ضمــان إتاحــة أي لقــاح لمحاربــة 

الفيــروس للجميــع.

ــى مجــال التعــاون  وال يقتصــر التعاطــي األفريقــي مــع الموقــف عل
بيــن الحكومــات،  بــل أن منظمــات المجتمــع المدنــي والمفكريــن 
وغيرهــم مــن المواطنيــن المهتميــن بهــذه القضيــة شــاركوا فــي هــذه 
الجهــود بنشــاط. وأبــرز الجوانــب هنــا هــو النقاشــات الحيويــة التــي 
تحــدث فــي المنصــات اإللكترونيــة وغيرهــا والخطابــات المفتوحــة 
إلــى القــادة األفارقــة، والتــي تظهــر جميعهــا قــوة المشــاعر األفريقيــة 
المشــتركة فــي القــارة. الخاصــة الرئيســية مــن هــذه المبــادرات هــو 
ضــرورة أن تنفــذ أفريقيــا إصاحــات جوهريــة لمعالجــة نقــاط الضعــف 

التــي كشــفها الوبــاء وتســتعيد ســيادتها.

إلــى حــد بعيــد فــي مجــال  ويبــدو ممــا ســبق أن أفريقيــا نجحــت 
العمــل الجماعــي، وذلــك علــى النقيــض مــن التيــارات القوميــة التــي 
نشــاهدها فــي مناطــق أخــرى. ولهــذا الســبب، فــإن الخطــاب الســائد 
الــذي يبــرز الجهــود األحاديــة الجانــب فــي مواجهــة األزمــة، فــي حيــن 
أنــه دقيــق فــي المجمــل، فإنــه بحاجــة إلــى المزيــد مــن الدقــة. وهــذه 
النقطــة لهــا أهميــة ليــس فــي تقييــم التجربــة األفريقيــة وحســب، بــل 
والتجربــة األوروبيــة أيضــًا، والتــي قامــت فيهــا الــدول األوروبيــة بتعزيــز 
جهودهــا بعــد اإلخفاقــات التــي حدثــت فــي البدايــة. وُيعتّبــر صنــدوق 
ــى إصــدار  ــه يقــوم عل ــارزًا؛ ألن ــااًل ب ــا مث ــروس كورون التعافــي مــن في
ســندات مــن جانــب المفوضيــة األوروبيــة. وإذا نجحــت هــذه الخطــوة، 

فإنهــا ســتكون قفــزة عماقــة إلــى األمــام.

نظمهــا  التــي  العديــدة  المشــاورات  »تعكــس 
االتحــاد األفريقــي علــى مــدار الشــهور القليلــة 
الماضيــة قناعــًة راســخًة بــأن العمــل الجماعــي 
هــو أفضــل الُســبل للتصــدي الفّعــال للتحديــات 

التــي تواجههــا أفريقيــا.«
وبينمــا تســتحق الجهــود األفريقيــة الثنــاء والتقديــر، فــا يــزال هنــاك 
مجــال لترســيخها وتوســيعها مــع اســتغال الجانــب المتعلــق بأنــه فــي 
وقــت األزمــات فــإن األفــكار التــي كانــت تبــدو فــي الفتــرات العاديــة 
وهنــاك قضيتــان  واســع.  بقبــول  تحظــى  أن  يمكــن  واقعيــة  غيــر 
منفصلتــان تســتحقان كل العنايــة واالهتمــام: القضيــة األولــى هــي 
التصــدي ألوجــه الضعــف الهيكليــة التــي أظهرتهــا األزمــة بجــاء بدايــة 
مــن الخدمــات الصحيــة المترديــة وغيرهــا مــن الخدمــات ومــرورًا بأوجــه 
الضعــف الشــديدة الناتجــة عــن اعتمــاد اقتصــادات القــارة المفــرط 
علــى الدعــم الخارجــي وعلــى اســتيراد معظــم مــا تســتهكله؛ والقضيــة 
الثانيــة هــي االســتفادة األفضــل مــن الطاقــات الهائلــة التــي أبرزتهــا 

األزمــة، ومنهــا اإلبــداع والبحــث عــن حلــول محليــة.

وال تعتمــد االســتجابة هنــا علــى إحيــاء الجهــود لتقويــة نظــم الحكــم 
وإنمــا  وحســب،  لذلــك  المواتيــة  البيئــات  ودعــم  أشــكالها  بكافــة 
تشــمل أيضــًا تســريع وتيــرة التكامــل، بمــا فــي ذلــك تطويــر ساســل 

ــة. قيمــة إقليمي

واحــدًة  األطــراف  متعــدد  النظــام  فيــه  يواجــه  الــذي  الوقــت  فــي 
ــا عــن أهميــة وضــرورة  ــه، فلــن نغالــي مهمــا قلن مــن أصعــب مراحل
تنشــيط هــذا النظــام. وكمــا أوضــح الوبــاء، فــإن التحديــات العالميــة ال 
بــد مــن مواجهتهــا بجهــود جماعيــة. االلتــزام بالنظــام متعــدد األطراف 

بالنســبة ألفريقيــا ليســت مســألة مبــدأ وحســب، ولكنــه أيضــًا قضيــة 
قائمــة علــى  المصلحــة الذاتيــة المســتنيرة. فــا يوجــد إال المحافــل 
القــارة األفريقيــة لتخفيــف حــدة اختــال  متعــددة األطــراف أمــام 
التــوازن الــذي تتصــف بــه موازيــن القــوة الدوليــة وضمــان النظــر 
ــة  ــم للغاي ــذا مــن المه ــة. وله ــى الشــواغل األفريقي ــار إل ــن االعتب بعي
أن تتبنــى أفريقيــا نهجــًا إســتراتيجيًا أكثــر وضوحــًا حــول أفضــل الســبل 
لتحقيــق الهــدف الــذي تضعــه ُنصــب عينيهــا منــذ زمــن طويــل وهــو 

ــع. ــال وشــامل للجمي نظــام متعــدد األطــراف فّع

ومثلمــا هــو الحــال فــي أي أزمــة، فــإن الوضــع الحالــي بمثابــة فرصــة 
أيضــًا ينبغــي أن تنتهزهــا القــارة لتمضــي قدمــًا فــي جــدول األعمــال 
الــذي وضعتــه لنفســها. وفــي حيــن أن أفريقيــا أظهرت التزامــًا بالعمل 
ــا إال أن ننتظــر لنــرى مــا إذا  ــاء، فمــا علين الجماعــي فــي مواجهــة الوب
ــد العــزم والتصميــم لــدى القــارة علــى  كان ذلــك ســُيترجم إلــى تجدي
المواجهــة المباشــرة لمشــاكلها الهيكليــة الكامنــة، وتســريع التكامــل، 
وضــخ دمــاء جديــدة فــي النهــج متعــدد األطــراف. وينبغــي أن نراقــب 
الوضــع عــن كثــب فــي الفتــرة المقبلــة لنتبيــن االتجــاه الــذي ستســير 

فيــه األحــداث.
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تأمالت عن التجديد واالبتكار في المجال الدبلوماسي أثناء فترة الكوفيد-19

أغسطس 2020

إعادة صياغة الدبلوماسية في خضم فترات الغموض

تصدرهــا  التــي  الدبلوماســية  التأمــالت  مــن  النســخة  هــذه  فــي 
الســفيرة  ســعادة  تســتعرض  الدبلوماســية،  اإلمــارات  أكاديميــة 
حفصــة العلمــاء التحديــات التــي واجهتهــا فــي االضطــالع بمهــام 
ــى  ــد-19. وتشــدد عل ــاء الكوفي ــان وب ــن إب ــد فــي برلي منصبهــا الجدي
أن تلــك الفتــرة، بالرغــم مــن التعقيــدات التــي اقترنــت بهــا - أتاحــت 
العالقــات  وإقامــة  والتضامــن  القيــادة  مهــارات  إلبــراز  الفرصــة 

والتجديــد.

لقــد كان ذلــك فــي أوائــل 2020 عندمــا تــم تكليفــي بمهــام منصبــي 
جديــد  دبلوماســي  ســفر  جــواز  مــع  جاهــزة  أوراقــي  وكل  الجديــد 
اســتعدادًا للوجهــة الجديــدة وهــي: جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة. كنــت 

ــن. ــى برلي ــام انتظــارًا لانطــاق إل ــّد األي ــة وأع متحمســة للغاي

 BBC - وفــي هــذه األثنــاء كانــت محطــة األخبــار المفضلــة لــدي
ــدء  ــن وب ــد فــي الصي ــروس جدي ــررًة عــن تفشــي في ــاًء متك ــث أنب - تب
ــاء  ــم آخــذ تلــك األنب ــة فإننــي ل ــة ووهــان. ولألمان إغــاق وعــزل مدين
علــى محمــل الجــد وأعتقــدت أنهــا "إلــى حــد بعيــد" ستتاشــى بمــرور 
الوقــت. لقــد مررنــا بفيروســي الســارس والمــارس مــن قبــل دون أن 

ــا. ــر فــي حياتن يحــدث اضطــراب كبي

نحن نعرف اآلن أن الوضع لم يكن كذلك.

ــُت إلــى برليــن وعقــدُت أول اجتمــاع لــي مــع رئيــس إدارة  فقــد وصل
أوراق  لتقديــم  تمهيــدًا  األلمانيــة  الخارجيــة  وزارة  فــي  البروتوكــول 
اعتمــادي إلــى الرئيــس فرانك-فالتــر شــتاينماير. وأذكــر أننــي ناقشــت 
تفاصيــل االحتفــال وعــدد الدبلوماســيين الذيــن ســيرافقونني؛ فقــد 

كنــت أتطلــع إلــى تلــك اللحظــة.

ــاح بمــا ال  ــور نصــه: "تجــري الري ــاك قــول مأث ــة، هن فــي اللغــة العربي
تشــتهي الســفن." وهــذا مــا حــدث بالضبــط. ففــي ذلــك الوقــت 
أعلنــت ألمانيــا، مثلمــا هــو الحــال فــي باقــي دول العالــم، فــرض 
االجتماعــات  أشــكال  كافــة  تمامــًا  أوقــف  ممــا  التــام،  اإلغــاق 
المباشــرة وجهــًا لوجــه. وتقيــدت حركتــي وانحصــرت فــي مقــر إقامــة 
ســفير الدولــة فــي برليــن، وتأّجــل اجتماعــي مــع الرئيــس األلمانــي 

لمــدة أكثــر مــن ثاثــة أشــهر.

بتعبيــر آخــر كنــت فــي وضــع غيــر مســتقر؛ فقــد تــم "تعيينــي" ســفيرًا 
لــدى ألمانيــا ولــم يتــم "اعتمــادي" بعــد. وكان معنــى ذلــك أننــي لــم 
أســتطع أن أرتــب مباشــرًة اجتماعــات وأجــري اتصــاالت مــع الــوزارء 
وغيرهــم مــن المســؤولين رفيعــي المســتوى، وذلــك هــو حقــًا أســوأ 
وضــع قــد يواجهــه الدبلوماســي فــي حياتــه المهنيــة؛ ألنــه يعنــي أنــه 

موجــود وغيــر موجــود فــي آن واحــد! وضــع يثيــر الكثيــر مــن االرتبــاك 
واالضطــراب. وإذا أضفــت إلــى ذلــك اإلغــاق، يتوفــر لــدى المــرء كل 

مقومــات التراخــي والكســل.

ــون  ــي أحــد الدبلوماســيين وأن الدبلوماســيين ال يقبل ــم أدركــُت أنن ث
بـــ "ال" كــرّد؛ الدبلوماســيون يبحثــون دومــًا عــن ُســبل إلنجــاز العمــل، 

مهمــا كانــت الظــروف.

فــي بقيــة المقــال، أســرد الــدروس المســتفادة مــن الحيــاة فــي ظــل 
القيــود التــي فرضهــا فيــروس الكورونــا.

1. مهارات القيادة والتضامن

ــا.  عندمــا تكــون أحــد دبلوماســيي دولــة اإلمــارات فــإن ذلــك لــه مزاي
فبمجــرد فــرض اإلغــاق فــي أوروبــا، ســارعت وزارة الخارجيــة والتعاون 
الدولــي إلــى العمــل، وتلقينــا اتصــاالت مــن وزارة الخارجيــة بعثــت 

الطمأنينــة فــي صدرونــا لاستفســار عــن أحوالنــا.

وكانــت قمــة التكريــم بالطبــع هــي مكالمــة مــن  ســمو الشــيخ عبــد 
اللــه بــن زايــد آل نهيــان، وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي، والــذي 
نشــكر لــه كرمــه ولطفــه بــأن ســأل كل منــا علــى حــدة عــن صحتــه 

وعــن أســرته فــي الوطــن. تجســيد رائــع للدبلوماســية!

وشــعرنا أيضــًا بالســعادة عندمــا أجرينــا مكالمــة بالفيديــو مــع صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 
ورئيــس الــوزارء وحاكــم دبــي. وقــد شــدد ســموه علــى أهميــة معرفــة 
أماكــن وجــود كافــة مواطنــي الدولــة فــي دول االســتقبال التــي نعمــل 

فيهــا، ومســاعدتهم علــى العــودة إلــى الوطــن.

وكانــت هــذه االتصــاالت بمثابــة دفعــة إيجابيــة رفعــت مــن روحنــا 
المعنويــة وأعادتنــا إلــى الطريــق الســليم. كانــت الرســالة واضحــة: 

ــًا. ــًا فــي هــذا الوضــع مع نحــن جميع

»الدبلوماســيون يبحثون دومًا عن ُســبل إلنجاز 
العمل، مهما كانت الظروف.«
2. إقامة العالقات وتوسيع دائرة المعارف

ــاز  ــدة فــي التواصــل وإنج ــوات جدي ــى قن ــا عل ــاء عيونن ــح الوب ــد فت لق
مهامنــا.

فقــد بدأنــا اســتخدام اإلنترنــت فيمــا يفيدنــا واكتشــفنا اإلمكانــات 
التــي يتيحهــا فــي إقامــة العاقــات والتواصــل. فمــن أجــواء الراحــة 
فــي غرفــة معيشــتي، بــدأت إجــراء اجتماعــات "زووم" مــع ممثلــي 
التجمعــات الرئيســية فــي ألمانيــا؛ ألنقــل لهــم صــورة عــن دولــة 
اإلمــارات وأبحــث معهــم فــرص التعــاون.  وفــي الكثيــر مــن األحيــان، 
كان هنــاك اتصــال مشــترك بيــن برليــن، وميونــخ، وأبوظبــي، ودبــي، 
ودرســدن. وشــارك فــي بعــض حلقــات النقــاش أكثــر مــن 60 شــخصًا 

مــن المســتمعين.

 سعادة حفصة عبدالله العلماء 

 سفير دولة
اإلمارات العربية المتحدة

لدى جمهورية ألمانيا االتحادية
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بطريقــة مــا، أشــعر أننــي خرجــت مــن فتــرة اإلغــاق أقــوى ممــا كنــت 
عليــه وبشــبكة أوســع مــن العاقــات وقوائــم أطــول مــن عناويــن 

ــي. ــد اإللكترون البري

3. حان وقت التجديد وإعادة االبتكار

أتاحــت فتــرة اإلغــاق المجــال للتأمــل وتحســين الــذات. فبجانــب 
ــاق والمابــس -  ــزل ومنهــا غســل األطب ــة فــي المن المهــام الروتيني
ــن بســبب  ــى برلي ــة القــدوم إل ــم تســتطع مســاعدتي المنزلي ــث ل حي
ــد قــراءة بعــض  ــود المفروضــة علــى التنقــل - أســتطعت أن أعي القي
كتبــي القديمــة وقــراءة كتــب جديــدة. وكان لــدي أيضــًا وقــت كثيــر 
للتواصــل مــع الدبلوماســيين فــي الســفارة ومناقشــة خطــة العمــل 
المســتقبلية فــي ألمانيــا. وأحــد العناصــر التــي كانــت تحتــل مكانــًا بــارزًا 

ــو". ــا هــي ســيناريوهات "مــاذا ل فــي خططن

بــد أن نتواصــل بطريقــة مــا مــع  أننــا ال  برغــم اإلغــاق، شــعرُت 
المجتمــع فــي ألمانيــا. ولذلــك تواصلنــا مــع بعــض منظمــات اإلغاثــة 
وكانــت  معهــم.  وتضامنــا  المســاعدة  عليهــم  وعرضنــا  اإلنســانية 
محصلــة هــذه الجهــود تقديــم أكثــر مــن 8,000 كمامــة لألطفــال 
وجبــات  أيضــًا  وقدمنــا  الصعبــة،  األوقــات  تلــك  فــي  المحتاجيــن 
الغــذاء ألكثــر مــن مئتــي طفــل وعائاتهــم فــي المناطــق المخصصــة 
للمهاجريــن فــي برليــن. والتبــرع اآلخــر كان توفيــر الدعم لشــركة ناشــئة 
اللغــة  تتولــى تقديــم معلومــات الطــوارئ بلغــات عديــدة، ومنهــا 
العربيــة، إلــى المهاجريــن الذيــن يحتاجــون إلــى المســاعدة الطبيــة.

ــرة اإلغــالق أقــوى  »أشــعر أننــي خرجــت مــن فت
ممــا كنــت عليــه وبشــبكة أوســع مــن العالقــات 
وقوائــم أطــول مــن عناويــن البريــد اإللكترونــي.«

عنــد الحديــث علــى المســتوى الشــخصي، فإننــي كنــت أنظــر إلــى 
الراحــة فــي حياتنــا المعاصــرة قبــل اإلغــاق  العديــد مــن وســائل 
وتفشــي فيــروس الكورونــا بأنهــا مــن البديهيــات. غيــر أننــي أصبحــت 
اآلن أكثــر معرفــًة بــأن مهمــة الدبلوماســي هــي االســتعداد دائمــًا 
لفتــرات الغمــوض واالضطــراب فــي كافــة األوقــات. وينبغــي أن 

تتضمــن خطــط عملنــا دائمــًا مختلــف أنــواع الظــروف.

وأخيــرًا، عقــدُت االجتمــاع المباشــر وجهــًا لوجــه مــع الرئيــس األلمانــي، 
ولكن االحتفال كان خافتًا ولم يرافقني، لســوء الحظ، أي دبلوماســي 
مــن الســفارة، وكان علــيَّ الحفــاظ علــى مســافة التباعــد االجتماعــي، 

وبالطبــع بــدون مصافحــة. أهــًا بالوضــع العــادي الجديــد!

دائمــًا  االســتعداد  هــي  الدبلوماســي  »مهمــة 
كافــة  فــي  واالضطــراب  الغمــوض  لفتــرات 

األوقــات.«
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تأمالت عن التجديد واالبتكار في المجال الدبلوماسي أثناء فترة الكوفيد-19

‘الُمْلَحق الصحي’ - ابتكار للمستقبل؟

النقطــة الثانيــة هــي أن الســفارة نســقت مــع الحكومــة الهنديــة لســفر 
مئــات العامليــن فــي القطــاع الطبــي مــن األطبــاء وطاقــم التمريــض 
فــي الهنــد إلــى دولــة اإلمــارات لدعــم جهــود الدولــة فــي مكافحــة 
الوبــاء. وبذلــت الســفارة مســاٍع أيضــًا لتوفيــر األدويــة والتجهيــزات 
الطبيــة ونقلهــا مــن الهنــد إلــى دولــة اإلمــارات. ومــا ال يقــل أهميــة 
عمــا ســبق هــو التنســيق لضمــان اســتمرار تدفــق الســلع األساســية، 
وخاصــًة المنتجــات الغذائيــة، عبــر تنظيــم رحــات شــحن خاصــة لهــذا 

الغــرض.

النقطــة الثالثــة هــي أنــه فــي حيــن أن الجوانــب المذكــورة آنفــًا اقتضت 
تعاونــًا دوليــًا بمــا يتماشــى مــع التــزام دولــة اإلمــارات بتقديــم الدعــم 
الضــروري إلــى الــدول األخــرى لتحســين قدراتهــا علــى محاربــة الوبــاء، 
ــى  ــة إل ــة مــن اإلمــدادات الطبي ــات هائل ــة اإلمــارات كمي قدمــت دول
الهنــد، وهــو مــا حظــي بتقديــر كبيــر. فضــًا عــن ذلــك، التزمــت 
ــرات ومنهــا اســتخدام أحــدث الوســائل  ــادل الخب ــن بتب ــا البلدي حكومت

ــروس المســتجد. ــة الكتشــاف وعــاج هــذا الفي التكنولوجي

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

حكومــات الواليــات.

تتــم  كانــت  المســتوى  رفيعــة  الدبلوماســية  االجتماعــات  وحتــى 
بمؤتمــرات الفيديــو، وكانــت إحداهــا بيــن وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي 
ونظيــره الهنــدي. وشــاركُت فــي العديــد مــن النقاشــات عبــر مؤتمــرات 
ــاء وبحــث الفــرص  ــن بالوب ــو، للتضامــن مــع الســكان المتأثري الفيدي
مــع الســلطات الهنديــة لبــذل مســاٍع مشــتركة لمواجهــة األزمــة. 
وواقــع األمــر أن كل اللقــاءات مــع زمائــي فــي وزارة الخارجيــة بشــأن 
ُســبل مواجهــة هــذا الوضــع االســتثنائي تمــت بالوســائل االفتراضيــة، 

وهــو شــيء لــم يتخيلــه أحــد منــذ عــدة شــهور مضــت.

ــذ  ــا الرئيســية بتنفي ــك ضمــن مهامه ــع كذل ــت الســفارة تضطل وكان
التواصــل االجتماعــي،  أنشــطة الدبلوماســية العامــة فــي وســائل 
عــن  المســتجدات  وآخــر  الصحيــة  المعلومــات  نشــر  وخصوصــًا 
الوبــاء. ومــع تزايــد وتيــرة القلــق بيــن الســكان، كانــت وزارة الخارجيــة 
والتعــاون الدولــي والبعــاث الدبلوماســية التابعــة لهــا تواجــه ضغوطــًا 
متزايــدًة إلعــداد ونشــر أخبــار عــن طبيعــة الوبــاء والجهــود التــي تبذلهــا 
الســلطات المختصــة لمســاعدة النــاس. وعملــت الســفارة بــا كلــل 
وال ملــل، وحققــت نجاحــًا الفتــًا للنظــر فــي تلبيــة تطلعــات أفــراد 

الجمهــور.

إحــدى التجــارب الفريــدة فــي الدبلوماســية الرقميــة هــي تلــك الجلســة 
فــي  المتدربيــن  الدبلوماســيين  مــع  زووم  برنامــج  عبــر  التفاعليــة 
أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية. حيــث إنــه لمــا تعــّذر تنفيــذ الرحلــة 
المعتــادة التــي يــزور فيهــا الطــاب عــدة دول أثنــاء فتــرة تدريبهــم، 
نظمــت الســفارة وأكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية جولــة افتراضيــة 
فــي الهنــد للطــاب، مــع إلقــاء نظــرة عامــة علــى العاقــات بيــن دولــة 

بتحويــل األزمــة إلــى فرصــة، تســتعرض هــذه النســخة مــن التأمــالت 
الدبلوماســية  اإلمــارات  أكاديميــة  تصدرهــا  التــي  الدبلوماســية 
المهــام الرئيســية الثــالث التــي ركــزت عليهــا الســفارة وتفوقــت 
ــن  ــن اإلماراتيي ــة للمواطني ــم المســاعدة القنصلي فيهــا وهــي: تقدي
العالقيــن؛ وتوفيــر وإيصــال مســتلزمات اإلغاثــة الطبيــة الضروريــة؛ 

وتعزيــز التعــاون الدولــي، وخصوصــًا فــي القطــاع الصحــي.

فــي  الكوفيــد-19  فيــروس  أحدثهــا  التــي  اآلثــار  فــي  أفكــر  عندمــا 
ــي قالهــا  ــارة الشــهيرة الت ــى ذهنــي هــذه العب ــادر إل الدبلوماســية، يتب

ألبــرت أينشــتاين : “فــي منتصــف الصعوبــات تكمــن الفــرص.”

لــم يؤثــر انتشــار فيــروس كورونا المســتجد على األنشــطة االقتصادية 
وحســب، وإنمــا أحــدث تغييــرات أيضــًا فــي 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 أوجــد رغبــًة بيــن 

الــدول لتعزيــز التعــاون الدولــي مــن أجــل مواجهــة هــذه األزمــة.

التحديــات هــي جــزء مــن حياتنــا وال تنفصــل عنهــا أبــدًا، وهــي تعطينــا 
الدافــع للمواجهــة وتحقيــق أهدافنــا. ومــن اليســير 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 
القنصليــة  المســاعدة  الفتــرة الصعبــة. األولــى هــي تقديــم  هــذه 
للمواطنيــن اإلماراتييــن العالقيــن فــي الخــارج. والثانيــة 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 التعــاون بيــن العلمــاء 

ــروس. ــاج لقــاح لمواجهــة الفي إلنت

وفي النواحي الثاث، نجحت بعثة دولة اإلمارات نجاحًا باهرًا.

ــدول  ــه مــع تمــدد األزمــة، أغلقــت معظــم ال النقطــة األولــى هــي أن
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.

سعادة الدكتور أحمد البنا

سفير دولة
 اإلمارات العربية المتحدة

لدى الهند
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ــًا ســيئًا مــن جانــب،  ــد. وفــي حيــن أن ذلــك كان بدي اإلمــارات والهن
إال أنــه كان خطــوة مبتكــرة مــن جانــب آخــر لســد الفجــوة إلــى حــد مــا، 
ــى  ــو عل ــر الفيدي ــي ُعرضــت عب ــة الت ــك األنشــطة الثقافي بمــا فــي ذل

موقــع يوتيــوب.  

»فيمــا يخــص التغيــرات التي حدثــت في المجال 
الدبلوماســي، تبــرز ثالثــة أمثلــة وهــي: المذكــرات 
الهاتــف؛  عبــر  نقلهــا  يتــم  كان  الدبلوماســية 
الســفراء كانــوا يقدمــون أوراق اعتمادهــم إلــى 
الفيديــو؛  مؤتمــرات  عبــر  األجنبيــة  الحكومــات 
تنظيمهــا  تــم  التــي  االفتراضيــة  والجولــة 
أكاديميــة  فــي  المتدربيــن  للدبلوماســيين 

الدبلوماســية.« اإلمــارات 
أمــا عــن التغييــرات التــي حدثــت فــي المجــال الدبلوماســي، فقــد 
باتــت االجتماعــات االفتراضيــة هــي الوضــع العــادي الجديــد، كمــا 
أوضحنــا آنفــًا. وهنــاك مثــاالن آخــران، واللــذان عرفتهمــا مــن وســائل 
اإلعــام، ويشــيران إلــى تغييــرات عميقــة فــي التقاليــد الدبلوماســية. 
المثــال األول هــو أن المذكــرات كان يتــم نقلهــا عبــر الهاتــف عوضــًا 
ــوزارة وتســليمه  ــاد باســتدعاء الدبلوماســي إلــى ال ــد المعت عــن التقلي
المذكــرة رســميًا. المثــال الثانــي، وفــي تغيــر مثيــر االهتمــام، هــو 
أن أحــد الســفراء َقــّدم أوراقــه اعتمــاده إلــى الحكومــة األجنبيــة عبــر 
مؤتمــر فيديــو، والــذي ُيعتّبــر تحــواًل كبيــرًا مقارنــة باالحتفــال المهيــب 

ــة. ــه رئيــس الدول ــاد الــذي يشــارك في المعت

يحظــى  يكــن  لــم  الرقميــة  الدبلوماســية  دور  أن  المفارقــة  ومــن 
باهتمــام كاٍف فــي الســابق، غيــر أن هــذه األزمــة دفعتهــا إلــى مركــز 
الصــدارة. واســتخدمت البعثــة الفــرص التــي تتيحهــا الوســائل الرقميــة 
الحديثــة إلــى أبعــد الحــدود؛ لتحقيــق األهــداف المرجــوة. ونشــهد 
ــاة، ومــن المحتمــل  ــا فــي شــتى مناحــي الحي تنامــي دور التكنولوجي
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، 
فــإن دبلوماســييها سيســعون حتمــًا الستكشــاف االبتــكارات الجديدة 

واســتيعابها.

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

األزمــة الحاليــة لفتــرة طويلــة نســبيًا.

ــرت بشــأن مســتقبل العولمــة،  وبالرغــم مــن أن بعــض األســئلة أثي
إال أن التحديــات المشــابهة ألزمــة كوفيــد-19 ال تقــوى عليهــا دولــة 
أو حكومــة واحــدة بمفردهــا. فــا بديــل عــن التضامــن الدولــي. وفــي 
ــا إذا كان نمــط دبلوماســي  ــراء م هــذا الســياق، يناقــش بعــض الخب
ــذي  ــد ســيظهر مــن هــذه األزمــة - وهــو “الملحــق الصحــي” وال جدي
يضطلــع بتنســيق التعــاون الطبــي والعلمــي فــي هــذه األزمــة وغيرهــا 

مــن األزمــات الصحيــة العالميــة فــي المســتقبل.

وأخيــرًا، مــن غيــر المرجــح أن تســتمر جميــع التغييــرات التــي شــهدناها 
ــد عــودة  ــة، عن ــا، ومنهــا الممارســات الدبلوماســية الرقمي فــي حياتن
الحيــاة إلــى طبيعتهــا. وبالمثــل لــن تختفــي جميعهــا. فمزيــج صحــي 
مــن االثنيــن ينتظرنــا. ومــن ثــم فــإن هــذه األزمــة هــي فرصــة أيضــًا!



15

تأمالت عن التجديد واالبتكار في المجال الدبلوماسي أثناء فترة الكوفيد-19

السفير بلهاري كوسيكان

رئيس معهد الشرق األوسط، 
جامعة سنغافورة الوطنية؛ 

واألمين الدائم لوزارة الخارجية 
السنغافورية األسبق؛ والمندوب 

السنغافوري الدائم لدى األمم 
المتحدة األسبق؛ والسفير 

السنغافوري إلى االتحاد
الروسي سابقًا.

الوبــاء  ســيغير  "هــل  ســؤال  علــى  لإلجابــة  التطــرق  مــع 
ــادل هــذه النســخة مــن التأمــالت الدبلوماســية  الدبلوماســية؟" تج
التــي تصدرهــا أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية بــأن وزارات الخارجية 
والدبلوماســيين ال بــد أن يكتســبوا مجموعــة مهــارات جديــدة والتــي 
ال تتضمــن صياغــة الرســائل بالطريقــة المالئمــة وحســب، وإنمــا 
تشــمل أيضــًا تنســيق الرســائل مــن ثالثــة أبعــاد علــى األقــل وهــي: 
الرســمية،  االفتراضيــة  والدبلوماســية  التقليديــة،  الدبلوماســية 

الرســمية. غيــر  االفتراضيــة  والدبلوماســية 

منتصــف األزمــة ليــس النقطــة المثاليــة إلصــدار أحــكام متوازنــة. 
فقــد أدت أزمــة وبــاء كوفيــد-19 إلــى إبــداء آراء وتعليقــات مفرطــة 
اإلثــارة - وفــي بعــض األحيــان قطعيــة - وشــديدة التعميــم والتــي 
يحركهــا انفعــال اللحظــة وليــس هــدوء العقــل والمنطــق. وليــس إال 

ــق. ــم دقي ــا إجــراء تقيي ــق يمكنن عندمــا ننتهــي مــن إطفــاء الحرائ

ومــع ذلــك الشــرط، دعونــي أبــدي وجهــة نظــري مقدمــًا: أنــا ال أعتقــد 
أن التأثيــر المباشــر للوبــاء على الدبلوماســية والشــؤون الجيوسياســية 
قبــل  موجــودة  كانــت  اتجاهــات  إلــى  وسأشــير  كبيــرًا.  ســيكون 
تفشــي الوبــاء، والتــي لــن يتغيــر منحاهــا تغيــرًا جوهريــًا. علــى ســبيل 
المثــال، فــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة وال الصيــن ســتخرج مــن 
هــذه األزمــة فــي صــورة جيــدة. وهــؤالء الذيــن يميلــون فعــًا إلــى 
التعاطــف أو إبــداء الشــكوك تجــاه هــذا الطــرف أو ذاك لــن يزيدهــم 
الوضــع الحالــي إال تشــددًا فــي ميولهــم، ومــن غيــر المحتمــل أن 
يغيــروا وجهــات نظرهــم تغييــرًا جذريــًا. فالتغييــر - إن حــدث - ســيحدث 

علــى الهامــش.

لهــا  ســتتجلب  الصيــن  تنفذهــا  التــي  الكمامــات"  "دبلوماســية 
االمتنــان، ولكــن ذلــك لحظــة انفعــال عاطفــي عابــرة؛ فالعاقــات 
الدوليــة تقــوم علــى المصالــح. وأشــك فــي أن أي دولــة جــادة ســتعيد 
صياغــة مصالحهــا الوطنيــة بصــورة جذريــة لمجــرد أنهــا حصلــت علــى 

بعــض الكمامــات أو فحوصــات االختبــار. 

التأثير غير المباشــر للوباء على الدبلوماســية والشــؤون الجيوسياســية 
ســيكون أكبــر. االقتصــاد العالمــي فــي حالــة ركــود فعــًا، وقــد يتحــول 
ذلــك إلــى كســاد. وقــد تــؤدي فتــرات التباطــؤ االقتصــادي المتتابعــة 
واالتحــاد  واليابــان،  األمريكيــة،  المتحــدة  والواليــات  الصيــن،  فــي 
األوروبــي إلــى دائــرة مفرغــة مــن انخفــاض الطلــب، وإذا تطــورت هــذه 
الدائــرة فمــن الصعــب كســرها. ولمــا كانــت التجــارة الدوليــة تنهــض 

بــدور مؤثــر فــي االقتصــادي العالمــي فــي الوقــت الراهــن، فمــن غيــر 
المحتمــل أن يــؤدي الطلــب المحلــي بمفــرده إلــى تعــاٍف فــي أي 

اقتصــاد مــن االقتصــادات الكبــرى. 

وبمــا أن الصيــن كانــت مــن أوائــل الــدول التــي اســتطاعت احتــواء 
الفيــروس، فينبغــي أن تكــون وتيــرة التعافــي فيهــا أســرع مــن الناحيــة 
ــاف اإلنتــاج أســهل مــن إعــادة  ــد أن إيق ــن تج ــد أن الصي النظريــة، بي
تشــغيل االقتصــاد. فالشــركات الصينيــة الكبــرى تتعافــى باطــراد، 
ولكــن المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة - والتــي تشــكل نســبتها 
الناتــج  إجمالــي  مــن   60% حصتهــا  وتبلــغ  المشــاريع  مــن   98%
المحلــي ويعمــل فيهــا أكثــر مــن %80 مــن نســبة العمالــة - ال تــزال 
تعانــي. ومــا لــم تتعافــى الصيــن، فمــن الصعوبــة بمــكان تصــور 

عــودة اقتصــادات كبــرى أخــرى إلــى وتيرتهــا المعتــادة.  

لجميــع  ســيترك  فإنــه  ممتــد،  ركــود  أو  عالمــي  كســاد  حــدث  إذا 
الــدول مــوارد أقــل للدبلوماســية بمعناهــا التقليــدي القائــم علــى 
التعامــل أساســًا مــع "الشــؤون السياســية العليــا" فــي العاقــات. 
الرئيســية  األولويــة  تكــون  أن  ينبغــي  المنظــور،  المســتقبل  فــي 
ــة علــى شــعوبنا، وهــذا يتطلــب  ــار االقتصادي هــي تخفيــف حــدة اآلث
أكبــر للشــؤون  تركيــزًا  ليولــي  الدبلوماســية  تركيــز  يتغيــر محــور  أن 
ــر أنــه يســتدعي أن  ــدًا، غي ــًة، فــإن ذلــك ليــس جدي االقتصاديــة. وثاني

يعيــد وزراء الخارجيــة التفكيــر فــي كيفيــة تخصيــص المــوارد.

إلغــاء العولمــة تمامــًا أمــر غيــر محتمــل الوقــوع. فالتقنيــات التــي 
ُتحــّرك العولمــة ال يمكــن إلغــاء تعلمهــا؛ قــد يتــم إبطــاء التقــدم 
التكنولوجــي ولكــن ال يمكــن إيقافــه. وبالقــدر الــذي يكــون فيــه هنــاك 
ــب  ــك ســيقتصر فــي الغال ــإن ذل ــى العولمــة، ف رد فعــل عكســي عل
علــى مجــاالت معينــة. وكانــت بعــض هــذه االتجاهــات واضحــة فعــًا 
قبــل الوبــاء وســتزداد بــروزًا نتيجــة لــه: حركــة األشــخاص، والتجــارة 
العادلــة بــداًل مــن الحــرة، ونقــل التكنولوجيــا والــذي ســتزداد صرامــة 
القيــود المفروضــة عليــه علــى األرجــح نتيجــة الرتفــاع حــدة التوتــر 
بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن. وســيتأثر النقــل الجــوي 
التجــاري وكل الصناعــات المعتمــدة عليــه تأثــرًا شــديدًا، وربمــا تتعرض 

قطاعــات أخــرى أيضــًا لضغــوط. 

جهــودًا  والضغــوط  التوتــرات  هــذه  آثــار  مــع  التعامــل  ســيتطلب 
دبلوماســية فــي ثاثــة مجــاالت واســعة، وكلهــا ليســت جديــدة تمامًا: 

أواًل - الدبلوماســية جوهرهــا التواصــل. التحــدي الرئيــس الذي تســبب 
فيــه الوبــاء هــو كيفيــة الحفــاظ علــى االتصــاالت لعــدم إيقــاف عجلــة 
ــة ومتعــددة األطــراف والحفــاظ عليهــا  ــة واإلقليمي العاقــات الثنائي
ــرات  ــك التوت ــى لضمــان عــدم خــروج تل ــد الحــد األدن ــى األقــل عن عل
عــن نطــاق الســيطرة واســتمرار تدفــق اإلمــدادات األساســية. وكانــت 
اإلجابــة الواضحــة هــي اســتخدام الوســائل التقنيــة الحديثــة الســتمرار 
االتصــاالت عبــر األدوات االفتراضيــة. وكانــت بعــض وزارات الخارجيــة 
والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة تســتخدم تلــك التقنيــات فعــًا 
قبــل تفشــي الوبــاء، وســيؤدي تأثيــر األزمــة إلــى توســيع نطــاق انتشــار 

واســتخدام هــذه الوســائل كأدوات دبلوماســية.

ثانيــًا - مــن المســتبعد بشــدة، رغــم مــا ســبق، أن تحــل وســائل 
ــة لاتصــال أو  ــًا محــل الوســائل التقليدي ــة تمام االتصــال االفتراضي

اللقــاءات المباشــرة وجهــًا لوجــه. الكثيــر مــن أنشــطة االتصــال 
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ذات طبيعــة غيــر شــفهية. كل دبلوماســي محنــك يعــرف أنــه مــن 
الضــروري أن تعتــاد علــى شــخص مــا لتفهــم تمامــًا دقائــق مــا يتــم 
نقلــه. دخــول التكنولوجيــا كوســيط فــي ذلــك يطمــس ويحجــب تلــك 
الفــروق الدقيقــة. فضــًا عــن ذلــك، فــإن أي تواصــل دبلوماســي، 
يحــدث  األطــراف،  أو متعــدد  الثنائــي  المســتوى  علــى  كان  ســواء 
التواصــل  ووســائل  والموضوعــي.  البروتوكولــي  علــى مســتويين: 
االفتراضــي أكثــر مائمــة للنــوع األول. وســتظل المخــاوف المتعلقــة 

ــًا.  ــودة دائم ــي موج باألمــن اإللكترون

»كل دبلوماسي محنك يعرف أنه من الضروري 
أن تعتــاد علــى شــخص مــا لتفهــم تمامــًا دقائــق 
مــا يتــم نقلــه. دخــول التكنولوجيــا كوســيط فــي 
ذلــك يطمــس ويحجــب تلــك الفــروق الدقيقــة.«
نســميه  أن  يمكــن  مــا  الخارجيــة  وزارات  تتعلــم  أن  يجــب   - ثالثــًا 
الدبلوماســية متعــددة األبعــاد. فالكثيــر مــن وزارات الخارجيــة والعديــد 
مــن الدبلوماســيين يســتخدمون فعــًا وســائل التواصــل االجتماعــي 
"معركــة  ولكــن  وغيرهــا.  ويوتيــوب،  وتويتــر،  فيســبوك،  ومنهــا 
الروايــات" بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن والتــي ازدادت 
كثافــًة نتيجــة للوبــاء هــي ميــدان صاعــد للنشــاط الدبلوماســي، والــذي 
ســيقوم األطــراف الدوليــون اآلخــرون، ومنهــم األطــراف مــن غيــر 
الــدول، بمحاكاتهــا بــكل تأكيــد. فــي رأيــي، فــا الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة وال الصيــن تلعــب هــذه اللعبــة الجديــدة علــى وجــه التحديــد 

ــد.  ــم الجي ــى التناغ ــر إل ــة؛ ألن الرســائل تفتق بفعالي

»إلغــاء العولمــة تمامــًا أمــر غيــر محتمــل الوقوع. 
فالتقنيــات التــي ُتحــّرك العولمــة ال يمكــن إلغــاء 
التكنولوجــي  التقــدم  إبطــاء  يتــم  قــد  تعلمهــا؛ 
ولكــن ال يمكــن إيقافــه. بالقــدر الــذي يكــون فيــه 
هنــاك رد فعــل عكســي ضــد العولمــة، فــإن ذلــك 
ســيقتصر فــي الغالــب علــى مجــاالت معينــة.«

يجــب أن تتعلــم وزارات الخارجيــة والدبلوماســيون مجموعــة مهــارات 
وحســب،  مائمــة  بطريقــة  الرســائل  صياغــة  تتضمــن  ال  جديــدة 
وإنمــا تشــمل تنســيق الرســائل عبــر ثاثــة أبعــاد علــى األقــل وهــي: 
الدبلوماســية التقليديــة، والدبلوماســية االفتراضيــة الرســمية )علــى 
ســبيل المثــال حســابات فيســبوك الرســمية للســفارات أو وزارات 
الخارجيــة( والدبلوماســية االفتراضيــة غيــر الرســمية، والتــي قــد يتــم 
ــة بهــا. ــكار الصل ــة التــي يمكــن إن ــر الشــخصيات التمثيلي تنفيذهــا عب



17

تأمالت عن التجديد واالبتكار في المجال الدبلوماسي أثناء فترة الكوفيد-19

أغسطس 2020

االجتماعات: شريان حياة الدبلوماسية

سعادة محمد أبو شهاب

سفير دولة اإلمارات العربية 
المتحدة لدى مملكة بلجيكا 
ودوقية لوكسمبورج الكبرى 

واالتحاد األوروبي

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

كال النوعيــن مــن االجتماعــات.

ُيســبب وبــاء الكوفيــد-19 اضطرابــات واســعة النطــاق علــى مســتوى 
العالــم فــي العديــد مــن المجــاالت، الكبيــر منهــا والصغيــر علــى حــد 
الســواء. وتمتــد هــذه التأثيــرات مــن حركــة التجــارة الدوليــة إلــى النقــل 
الدولــي ومــن الطريقــة التــي نعيــش بهــا فــي المجتمــع إلــى طريقــة 
ــة  ــاء، ومهن ــرات هــذا الوب ــة مــن تأثي ــم تســلم مهن ــذ العمــل. ول تنفي

الدبلوماســية ليســت بالقطــع اســتثناًء مــن ذلــك.

فمــن جانــب فــإن النطــاق الدولــي والطبيعــة غيــر المتوقعــة لوبــاء 
دورًا  لعبــوا  والدبلوماســيين  الدبلوماســية  أن  معنــاه  الكوفيــد-19 
محوريــًا فــي جهــود التعامــل مــع األزمة. وشــملت هذه الجهــود تقديم 
المعلومــات وإعــادة المواطنيــن والمقيميــن مــن الخــارج وتنســيق 
الدبلوماســية  المســاعي  والشــركاء، وكذلــك  الحلفــاء  مــع  التدابيــر 
بيــن  والتنســيق  والموائمــة  والصحيــة،  اإلنســانية  للمســاعدات 
الخطــوات المتخــذة إلعــادة تشــغيل األنشــطة االقتصاديــة بأمــان. 
وكان علــى دبلوماســيي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أن يتأقلمــوا 
ــى جنــب مــع شــركائنا  ــًا إل ــدة، جنب ــات الجدي بســرعة مــع هــذه التحدي

الدولييــن.

ومــن جانــب آخــر، َفَقَد الدبلوماســيون الوســيلة األساســية ألداء مهام 
عملهــم وهــي: االجتماعــات. فبــدءًا مــن القمــم الدوليــة إلــى فعاليــات 
الدبلوماســية العامــة ومــرورًا بزيــارات الوفــود واللقــاءات العابــرة فــي 
حفــات االســتقبال، فــإن االجتماعــات هــي شــريان الحياة فــي المجال 
الدبلوماســي. فاالجتماعــات تتيــح للدبلوماســيين توصيــل الرســائل، 
وجمــع االســتخبارات والمعلومــات القيمــة، وإيجــاد األلفــة وراحــة 
التعامــل مــع اآلخريــن، وبنــاء عاقــات طويلــة األمــد، والدفــاع عــن 
ــم يظــل أي شــيء  ــة اإلمــارات. ول ــة لدول ــات السياســة الخارجي أولوي

علــى ســابق عهــده دون "االجتماعــات".

رغــم تلــك التحديــات، اســتطاعت الدبلوماســية اإلماراتيــة أن تنهــض 
بســرعة وكفــاءة لمواجهــة هــذا التحــدي الجديــد. فتحــّول دبلوماســيونا 
التفاعــل  إلــى  المباشــر  الشــخصي  التواصــل  مــن  ساســة  بــكل 
عبــر الوســائل االفتراضيــة، وغيــروا مجــال تركيزهــم لينصــب علــى 
ــا  ــة. وقمن ــة بالصح ــا الدبلوماســية المعني ــدة ومنه ــات جدي موضوع
أيضــًا بتعديــل أســاليب وطــرق عملنــا؛ لضمــان ســامة وأمــن جميــع 
ــا مــع  ــا به ــي تأقلمن ــد أن الســرعة الت ــن فــي الســفارة. وأعتق العاملي
هــذا "الوضــع العــادي الجديــد" أثــارت دهشــة العديــد مــن نظرائنــا فــي 

ــا. أوروب

ــى  ــر المحتمــل أن نعــود بســرعٍة إل ــا مــن غي ومــن وجهــة نظــري فإنن
الوضــع الــذي كان ســائدًا مــن قبــل. ففــي حيــن أننــا ربمــا نقضــي علــى 
ــة، فــإن  ــا فــي الســتة أو االثنــي عشــر شــهرًا المقبل ــروس الكورون في
بعــض التغييــرات التــي نتجــت عــن األزمــة ُوِجــدت لتبقــى؛ فليســت 
كلهــا ســيئة. ورغــم أن ذلــك ال يــزال ســابقًا آلوانــه إال أن "دبلوماســية 

الكورونــا" كان لهــا بعــض الســمات المميــزة.

فاالجتماعــات عبــر الوســائل االفتراضيــة ال تحتــاج إلــى نفــس القــدر 
مــن الوقــت كاالجتماعــات المباشــرة وجهــًا لوجــه. وعندمــا أتحــدث عن 
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.

وبالمثــل، فــإن النظــراء مــن الدبلوماســيين صــارت جداولهــم الزمنيــة 
ــرة. ففــي بروكســل، المســؤولون يكــون  ــك الفت ــًة فــي تل ــر مرون أكث
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 عمــا قبــل، 
ممــا أتــاح لــي الفرصــة لتبــادل اآلراء بوتيــرة أكثــر ممــا مضــى مــع 

بعــض نظرائــي الرئيســيين.

النســق االفتراضــي يتــاءم أيًضــا مــع االجتماعــات ذات الطبيعــة 
فــي  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  الكثيــر  منهــا  يوجــد  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.

ــي شــيئًا مــا، فهــذا  ــا أظهــرت ل ــت أزمــة الكورون ومــع ذلــك فــإذا كان
يضاهــي  فــا شــيء  التقليديــة.  الدبلوماســية  قيمــة  هــو  الشــيء 
ــى  ــاء العاقــات أو الحصــول عل ــًا لوجــه فــي بن ــًا مباشــرًا وجه اجتماع
الوســائل  عبــر  الدبلوماســية  الرســائل.  توصيــل  أو  المعلومــات 
االفتراضيــة تتيــح لنــا تنفيــذ مهامنــا فــي هــذه الظــروف االســتثنائية، 
غيــر أنهــا تحجــب عنــا نصــف الصــورة. فما نــراه هو الشاشــة الموجودة 

ــا. ــط به ــد المحي ــم المعق ــس العال ــا، ولي أمامن

وفي رأيي أدى ذلك إلى بعض المساوئ في مهنة الدبلوماسية.
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توصيــل  للدبلوماســيين  تتيــح  »االجتماعــات 
والمعلومــات  االســتخبارات  وجمــع  الرســائل، 
مــع  التعامــل  وراحــة  األلفــة  وإيجــاد  القيمــة، 
اآلخريــن، وبنــاء عالقــات طويلــة األمــد، والدفــاع 
عــن أولويــات السياســة الخارجية لدولــة اإلمارات. 
علــى ســابق عهــده دون  أي شــيء  يظــل  ولــم 

"االجتماعــات".«
أواًل - اللقــاءات عبــر الوســائل االفتراضيــة تفتقــر فــي بعــض األحيــان 
باالجتماعــات  يحيــط  الــذي  العــام  والجــو  التلقائيــة  الطبيعــة  إلــى 
أزمــة الكوفيــد، كانــت االجتماعــات تتيــح دومــًا  المباشــرة. فقبــل 
المجــال للحصــول علــى معلومــات إضافيــة، والعثــور مصادفــة علــى 
معلومــات أخــرى، وبنــاء األلفــة ليــس مــع المســؤولين وحســب وإنمــا 
ــارة موضوعــات جانبيــة  أيضــًا مــع الموظفيــن المســاعدين لهــم، وإث
بفطنــة حتــى فــي أشــد المناســبات تقيــدًا بالطابــع الرســمي. ولكــن 
غيــاب القــدرة علــى النظــر فــي عين الشــخص أو اســتخدام لغة الجســد 
المعبــرة للتشــديد علــى أهميــة نقطــة مــا يؤثــر علــى فعاليــة التفاعــل 

ــر الطبيعــي للدبلوماســية. الشــخصي، وبذلــك يضعــف مــن التأثي

ثانيــًا - القيــود علــى التفاعــات االجتماعيــة تزيــد أيضــًا مــن الصعوبــة 
التــي نواجههــا فــي التحــدث مباشــرة مــع نطــاق أوســع مــن الجمهــور 
وفــي تجديــد العاقــات مــع شــركائنا المحلييــن. فالفعاليــات المماثلــة 
ــات  ــن والفعالي ــدور حــول موضــوع معي ــي ت لحفــات االســتقبال الت
الثقافيــة هــي فــرص إلظهــار الــروح والشــخصية التــي تتميــز بهــا دولــة 
اإلمــارات لجمهــور أوســع ولتجديــد العاقــات وإقامــة أواصــر جديــدة. 
الفعاليــات االفتراضيــة هــي إضافــة مثيــرة لاهتمــام لمــا تتيحــه مــن 
التواصــل مــع فئــات مختلفــة مــن الجمهــور وعــدم التقيــد بمــكان 
بديــًا لاجتماعــات  ليســت  أنهــا  غيــر  للشــخص.  الفعلــي  الوجــود 

المباشــرة.

ثالثــًا - عــدم القــدرة علــى حضــور الفعاليــات الرســمية شــخصيًا يعنــي 
أيضــًا فقــدان الكثيــر مــن جوانــب فهــم الســياق العــام واإللمــام بــه. 
فعلــي ســبيل المثــال فــي وظيفتي كســفير لاتحــاد األوروبي، وجدت 
أننــي أســتخلص بعــض الفائــدة مــن حضــور الجلســات الرئيســية 
للبرلمــان األوروبــي مــن متابعــة طبيعــة التعامــل بيــن المتحدثيــن، 
وماحظــة تفاصيــل لغــة الجســد، وقــراءة الجــو العــام فــي القاعــة. أمــا 
اجتماعــات الفيديــو المفتقــرة للطابــع الشــخصي فــا تتيــح المجــال 

إلدراك تلــك الفــروق الدقيقــة واإللمــام بالســياق العــام.

التعــارف  علــى  قدرتنــا  مــن  أيضــًا  تحــّد  الراهنــة  الظــروف   - رابعــًا 
وإقامــة العاقــات. اآلن، الدبلوماســيون فــي الســفارة وكذلــك أنــا 
ــد  ــة، ونرســل رســائل البري ــد مــن االجتماعــات االفتراضي نعقــد العدي
ــات الواتــس آب، ونجــري مكالمــات هاتفيــة مــع  اإللكترونــي ومحادث
نظرائنــا وشــركائنا، بيــد أن كل ذلــك يتــم فــي الغالــب مــع أشــخاص 
نعرفهــم فعــًا، والتقينــا بهــم مــن قبــل، وبنينــا عاقــات معهــم. ومن 
األيســر، علــى أســاس هــذه العاقــة، التواصــل مــع هــؤالء األشــخاص 
وأن نطلــب منهــم علــى ســبيل المثــال الموافقــة علــى إجــراء مكالمــة 
بالفيديــو. وفــي حيــن أننــا نتفاعــل أيضــًا مــع مســؤولين لــم نلتــق بهــم 
مــن قبــل، إال أن هــذه اللقــاءات أكثــر نــدرًة وأقــل احتمــااًل فــي إتاحــة 

الفرصــة لنــا لبنــاء العاقــات أو توســيع دائــرة المعــارف.

التقيــد بالطابــع  إلــى  اللقــاءات االفتراضيــة تميــل  أجــد أن  أخيــرًا - 
ــدرك  ــع ي ــر مــن غيرهــا. فالجمي الرســمي والنــص المحــدد بدرجــة أكث
ــه ليــس كل شــيء يقــال علــى الوســائل االفتراضيــة ســيظل علــى  أن
تلــك الوســائل االفتراضيــة. وهــذا يزيــد مــن صعوبــة معرفــة "القصــة 
التــي  التفضيليــة  المعلومــات  أو  التحــدث  نقــاط  وراء  الحقيقيــة" 
يفصــح عنهــا المتحدثــون براحــة عنــد التحــدث معهــم فــي ســياق 

خــاص، وآمــن وغيــر رســمي.

فــي الدبلوماســية، األلفــة ُتوّلــد الراحــة. وبنــاء هذه الراحة عبر الوســائل 
االفتراضيــة ومــن مســافة بعيــدة أكثــر صعوبــة. ويصــدق هــذا القــول 
تمامــًا فــي حــال عــدم المعرفــة المســبقة بالجــو العــام والوضــع علــى 
أرض الواقــع. وبذلــك أصبحــت مهمــة 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.

ــة  ــق عمــل فــي الســفارة هــو بيئ إن وجــود الدبلوماســيين معــًا كفري
فريدة لمعايشــة التجارب المشــتركة، ومواجهة التحديات المشــتركة، 
ــر بنطــاق  ــا معرفــة أكب ــح لن واقتنــاص الفــرص المشــتركة. وهــذا يتي
االختصــاص الــذي تــم اعتمادنــا فيــه. ولكــن الجانــب األكثــر أهميــة هــو 
أن هــذه التجــارب والمعرفــة األفضــل بالوضــع علــى األرض تســاعدنا 

لتمثيــل دولــة اإلمــارات والدفــاع عــن مصالحهــا علــى نحــو أفضــل.

إلــى  بســرعٍة  نعــود  أن  المحتمــل  غيــر  »مــن 
ــذي كان ســائدًا مــن قبــل. ففــي حيــن  الوضــع ال
أننــا ربمــا نقضــي علــى فيــروس الكورونــا فــي  
فــإن  المقبلــة،  شــهرًا  عشــر  االثنــي  أو  الســتة 
بعــض التغييــرات التــي نتجــت عــن األزمــة ُوِجــدت 

لتبقــى؛ فليســت كلهــا ســيئة.«
ال جدال في أن ممارســة الدبلوماســية في ِظل فيروس الكوفيد-19 
تشــهد تغيــرًا. وبعــض هــذه التغييرات مفيدة وســتعزز وتثــري الطريقة 
التــي نمــارس بهــا الدبلوماســية، غيــر أننــا ينبغــي أيضــًا أن ننظــر بعيــن 
االعتبــار إلــى قيمــة التفاعــات الدبلوماســية بشــكلها التقليــدي. ومــن 
وجهــة نظــري، تبــرز األزمــة الراهنــة أهميــة التكامــل بيــن الدبلوماســية 
بشــكلها التقليــدي علــى أرض الواقــع والدبلوماســية االفتراضيــة. 
وامتــاك القــدرة علــى إجــادة اســتخدام كا النوعيــن ســيكون لــه دور 

حيــوي فــي النجــاح فــي المجــال الدبلوماســي فــي المســتقبل.
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هل تخلق التحديات الراهنة فرصًا في المستقبل؟

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

نطاًقــا ومنهــا تغيــر المنــاخ، والتنويــع االقتصــادي، والفقــر.

ــو ســنة 2020،  ــوراء نح ــى ال ــة إل ــي الســنوات المقبل ــا ننظــر ف عندم
ــه  ــة. ورغــم أن ــت لحظــة تحــول تاريخي ــا كان ــا ســنرى أنه فــا جــدال أنن
مــن الصعوبــة بمــكان أن نحــدد بدقــة طبيعــة التغييــر الــذي ســتحدثه 
الفتــرة الراهنــة فــي عالمنــا، إال أننــا نلمــس فعــًا تأثيرهــا فــي حياتنــا 
اليوميــة المعتــادة. فقــد داهمــت األزمــة صانعــي القــرار وفوجئــوا 
بســرعتها ونطاقهــا؛ فالقليــل كان لديهــم خبــرة فــي التعامــل مــع مثــل 
ذلــك الحــدث، ولــم يحــدث قــط فــي تاريــخ العالــم مــن قبــل أن اتخــذت 
ــًا بإيقــاف قطاعــات مــن اقتصاداتهــا معــًا، وهــو  الــدول قــرارًا منهجي

قــرار لــم تظهــر تبعاتــه كاملــًة بعــد.

ففــي غضــون أســابيع، رأينــا أن مدريــد صــارت واحــدة مــن أشــد المــدن 
تضــررًا فــي العالــم، ونحــن فــي الســفارة واجهنــا الفيــروس علــى عتبــة 
بابنــا بالمعنــى الحرفــي. ومــع ذلــك، تجلــت أفضــل صفــات اإلنســانية 
فــي تلــك الفتــرة؛ حيــث تضامنــت الشــعوب مــن جميــع أنحــاء العالــم 
أحــد. وزادت األزمــة مــن  بيــن  لمواجهــة تهديــد مشــترك ال يميــز 
وتيــرة اســتخدامنا لوســائل التكنولوجيــا، وغيــرت مــن الطريقــة التــي 
ننفــذ بهــا أعمالنــا، وأخرجــت أفضــل مــا فينــا مــن صفــات. وأحدثــت 
األزمــة كذلــك تغييــرات فــي الطريقــة التــي نمــارس بهــا الدبلوماســية، 
وكانــت اختبــارًا لمهاراتنــا، وتذكيــرًا بــأن هــذه هــي اللحظــات التــي يتــم 

تدريــب الدبلوماســيين لمواجهتهــا.

منــذ أكثــر مــن عــام اآلن، وأنــا أحظــى بشــرف تمثيــل دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة كســفير لــدى إســبانيا. وهؤالء منكــم الذين زاروا هذه 
الدولــة الرائعــة يعرفــون أن إســبانيا دولــة مفعمــة بالنشــاط، ومدنهــا 
تنبــض بالحيــاة. واالعتيــاد علــى الســكون الــذي كان يخيــم على 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.

وكذلــك، كانــت بعثتنــا الدبلوماســية مثــااًل يحتــذى بــه فــي كيفيــة 
ــم  ــة الطــوارئ الناتجــة عــن ذلــك الخطــر الخفــي. فل التعامــل مــع حال
يتــردد أعضــاء فريــق العمــل فــي الســفارة فــي التقــدم إلــى الصــدارة 
ــوا يهرعــون دائمــًا  ــة، وكان ــى أبطــال الصفــوف األمامي لانضمــام إل

لمســاعدة المواطنيــن، ويضعــون أنفســهم فــي طريــق األذى لتقديم 
يــد العــون للمحتاجيــن.

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  طــن   1,000 وأرســلت  الطبــي،  المجــال  فــي  العامليــن  مــن 
ــر مــن 70  ــى أكث ــة إل ــة والغذائي ــم والمــواد الطبي مســتلزمات التعقي

ــاء. ــة الوب ــة لمحارب دول

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

علــى مــدار الســنوات المقبلــة.

فالفيــروس غّيــر الكثيــر مــن أنمــاط الحيــاة والعمــل، لدرجــة أننــي أعدت 
التفكيــر فــي جوانــب عديــدة مــن حياتــي، حتــى البعــض منها الــذي كان 
مات كالذهــاب إلــى صــاالت اللياقــة البدنيــة أو التســوق.  مــن الُمســلَّ
وفــي الفتــرة التــي مكثنــا فيهــا فــي المنــزل، قضيــُت ســاعات طــوال 
فــي التفكيــر فــي العمــل الــذي تنفــذه الســفارة، وحاولــت أيضــًا تقييــم 

التحديــات والفــرص التــي قــد تنشــأ عــن ذلــك.

وبالرغــم مــن القيــود الراهنــة، كانــت الدبلوماســية لهــا دور حيــوي فــي 
الــدول لفهــم مختلــف السياســات المطبقــة والحقائــق علــى األرض، 
وكذلــك تقديــم المعلومــات إلــى األطــراف المعنيــة. وبعــد أن نهضنــا 
بــدور هــام فــي إدارة األزمــة، فينبغــي أن نكــون علــى قــدر التحــدي 
اســتعدادًا  دولنــا  تبذلهــا  التــي  الجهــود  فــي  ونســهم  أخــرى،  مــرًة 
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 - 
ــي العلمــاء  ــروس، وأحي ــذا الفي ــره له ــم تطوي ــًا يت ــًا أو عاج ألرى لقاح
ــل بينهــم  ــه مثي ــم يســبق ل ــذي ل ــى التعــاون ال ــة عل وشــركات األدوي
والنتائــج المتميــزة التــي حققوهــا. هــذا التعــاون يعتبــر مثــااًل للتعــاون 
ــًا دون  ــا أن نمضــي قدم ــه ال يمكنن ــوب فــي المســتقبل؛ ألن المطل

االســتعداد الكافــي.

فاالقتصــاد الدولــي مــن المتوقــع أن ينكمــش بنســبة نحــو 4.7% 
فــي العــام الحالــي، وأكثــر الســيناريوهات المطروحــة تفــاؤاًل تتنبــأ 
بحــدوث التعافــي االقتصــادي فــي النصــف األخيــر مــن 2021. نحــن 
بحاجــة إليجــاد الُســبل الكفيلــة بتعزيــز مرونــة وقــدرة اقتصاداتنــا علــى 
مواجهــة األزمــات للتغلــب علــى احتمــال ظهــور ذلك الفيــروس مجددًا 

وأي تحديــات غيــر متوقعــة قــد تحــدث أو االثنيــن معــًا. ويقتضــي 

سعادة ماجد السويدي

سفير دولة اإلمارات العربية 
المتحدة لدى إسبانيا 

والفاتيكان وأندورا
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ذلــك مّنــا أن نتعلــم مــن بعــض أوجــه التكيــف والتوجهــات التــي 
رأيناهــا علــى مــدار الشــهور القليلــة الماضيــة.

كانــت  الراهنــة،  القيــود  مــن  »بالرغــم 
ــدول لفهــم  ــوي فــي ال الدبلوماســية لهــا دور حي
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 
ــة. لقــد نمــا  ــى أزرار التحكــم اآللي ــا مــن الحفــر اليــدوي إل كيــف انتقلن
التحــول الرقمــي فــي العمــل نمــوًا مطــردًا جــراء األزمــة، ولــن تشــهد 
ــة  ــة والرقمي ــى النظــم اآللي ــدًا مــن التحــول إل ــة إال مزي ــرة المقبل الفت
لتوطيــن ساســل  ُســبل  إليجــاد  ســعينا  إطــار  فــي  األرجــح  علــى 
اإلمــداد وتحســين الكفــاءة. وســيؤثر ذلــك علــى ماييــن العمــال، 

ويقتــرن بذلــك آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة.

وحتــى داخــل الســفارة نفســها، ُقــدُت جهــودًا لتحديــث نظــام العمــل، 
والبحــث عــن تطبيــق وتطويــر أســاليب جديــدة وحديثــة فــي ممارســة 
النشــاط الدبلوماســي. وأعتقــد أن كل مؤسســة أعمــال عليهــا اليــوم 
أن تجــري تلــك النقاشــات إذا كانــت تطمــح إلــى النجــاة مــن هــذه 

األزمــة واالزدهــار فــي المســتقبل.

ــة المتحــدة فــي وضــع  ــارات العربي ــة اإلم ومــن ُحســن الحــظ أن دول
مميــز؛ ألن قيادتنــا وضعتنــا علــى طريــق التنويــع االقتصــادي، والــذي 
حقــق نجاحــًا كبيــرًا وأحــدث نقلــة نوعيــة فــي الدولــة. اليــوم، نحــو 
%70 مــن اقتصادنــا يقــوم علــى قطاعــات غيــر النفــط والغــاز، وهــذا 
ــر  ــل وللتعبي ــق طوي ــك مجــرد خطــوة فــي طري ــر أن ذل ــع. غي إنجــاز رائ
ــد،  ــن زاي ــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــة أخــرى عمــا قال بصيغ
ولــي عهــد أبوظبــي ونائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، فإننــا 
نريــد أن نحتفــل بتصديــر آخــر برميــل مــن النفــط. ويســتدعي تحقيــق 
التــي  الهــدف أن نواصــل االســتثمار فــي تطويــر الصناعــات  هــذا 
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 عــن فــرص عمــل جديــدة 

لقــوة العمــل لدينــا.

فــي الشــهور القليلــة الماضيــة، شــهدنا االضطــراب الــذي حــدث فــي 
ساســل إمــداد الغــذاء أو حتــى الســلع األساســية، ولكننــا رأينــا أيضــًا 
الســرعة التــي تكيفــت بهــا هذه الساســل مــع األزمة لتلبيــة احتياجات 
وكذلــك  واإلنتــاج  اإلمــداد  مصــادر  لتنويــع  الســعي  إن  الســكان. 
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 صناعــات جديــدة 
وتحســين مســتويات المعيشــة للجميــع. وإذا اســتطعنا التوفيــق بيــن 
التكنولوجيــا وبيــن األفــكار الجديــدة حــول 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 
مــن الصناعــات المتقدمــة ســتزداد أهميتهــا مــع البــدء فــي إعــادة 
ــة فــي المســتقبل المنظــور. ومــن المهــم  ــا اإلنتاجي صياغــة عملياتن
أن نســعى لتوســيع ذلــك النطــاق لإلبــداع واالبتــكار ليشــمل الجهــود 
الراميــة للتصــدي لتغيــر المنــاخ ومعضــات الصحــة والفقــر. وينبغــي 
ــا العامــة  ــاره َعرضــًا لتلــك القضاي ــاء الكوفيــد-19 باعتب النظــر إلــى وب
والشــاملة وليــس ظاهــرًة منعزلــًة. ويســعدني أن بــادي فــي صــدارة 
ــك المجــاالت  ــر فــي تل ــادرات البحــث والتطوي ــي تقــود مب ــدول الت ال

وغيرهــا لزيــادة القــدرة علــى المواجهــة واالســتعداد لعالــم الغــد.

المســؤولية  قــدر  علــى  نكــون  أن  كدبلوماســيين  علينــا  ويتعيــن 
ونســهم فــي تســريع هــذه العمليــة. فمــن الضــروري أن نعيــد 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 العاقات وتطويرهــا وتعزيزها. 
ــة فــي ممارســة الدبلوماســية ال  ــم مــن أن الوســائل التقليدي وبالرغ
تــزال لهــا أهميــة، فإننــا تعرفنــا علــى أدوات جديــدة والتــي ينبغــي 
ــا أن  ــه يمكنن ــم الغــد وضمــان أن أن نســتخدمها فــي االســتعداد لعال
نمــارس "الدبلوماســية بالشــكل المعتــاد" فــي أقــرب وقــت ممكــن.

ــاس  ــارة الن ــى زي ــودة إل ــى المســتقبل وفرصــة الع ــع بشــغف إل أتطل
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.



21

تأمالت عن التجديد واالبتكار في المجال الدبلوماسي أثناء فترة الكوفيد-19

التأثير على مهنة الدبلوماسية - التجربة الهندية
يوليو 2020

ــد مــن  ــاز وال ب ــرة للحــدود بامتي ــة عاب ــاء هــو أزم ــم مــن أن الوب بالرغ
العالــم، فــإن هــذه النســخة  بيــن جميــع دول  بالتعــاون  مواجهتــه 
اإلمــارات  أكاديميــة  تصدرهــا  التــي  الدبلوماســية  التأمــالت  مــن 
الدبلوماســية تشــير إلــى أنــه لــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن القرائــن التــي 
تنبــئ عــن الرغبــة فــي التعــاون الدولــي، غيــر أنهــا تبــرز جهــود التواصــل 

ــد فــي التعامــل مــع األزمــة. ــه الهن ــذي حققت ــي والنجــاح ال الدول

الحيــاة والعمــل  أنمــاط  تأثيــرًا شــديدًا علــى  الكوفيــد-19  أّثــر وبــاء 
والدوليــة.  والوطنيــة  والمجتمعيــة  الفرديــة  المســتويات  علــى 
والدبلوماســية كإحــدى أدوات إدارة العاقــات الخارجيــة للــدول كان 
ــدو أن  ــر. ويب ــم التغي ــد ودائ ــف مــع هــذا الوضــع الجدي ــد أن تتكي ال ب
هنــاك توقفــًا، وحتــى فــي بعــض األحيــان تراجعــًا عــن العولمــة التــي 
نتــج عنهــا عالــم واقعــي شــديد الترابــط والتوســع فــي تبــادل البضائــع 

والخدمــات وتنقــل البشــر.

بيــد أنــه فــي العالــم االفتراضــي المبنــي علــى الوســائل التكنولوجيــة 
أن وتيــرة  العولمــة، حيــث يتضــح  الوبــاء مــن وتيــرة  زاد  الرقميــة، 
التبــادل العابــرة للحــدود وصلــت لمســتويات لــم يســبق لهــا مثيــل. 
هــذا التناقــض المتعمــق يضــع تحديــًا أمــام الدبلوماســية. فاللقــاءات 
الشــخصية وجهــًا لوجــه، والمحادثــات الوثيقــة والســرية، والجــو العــام 
المقتــرن بالفعاليــات االجتماعيــة ودفء الضيافــة؛ كل هــذه األدوات 
التــي ال غنــى عنهــا فــي مهنــة الدبلوماســية كان ال بــد مــن االســتغناء 
عــن معظمهــا، بالرغــم مــن أن الحاجــة للدبلوماســية زادت ولــم تقــل 

إبــان الوبــاء.

وكان هنــاك - بالضــرورة - اعتمــاد أكبــر علــى الوســائل االفتراضيــة 
الشــؤون  ووزارة  والتواصــل،  الدبلوماســية  التبــادالت  الســتمرار 

الخارجيــة الهنديــة ليســت اســتثناًء مــن ذلــك.

وكانــت وزارة الشــؤون الخارجيــة الهنديــة لديهــا ميــزة أنهــا بــدأت فــي 
اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي ومنهــا فيســبوك وتويتــر 
فــي مرحلــة مبكــرة، بــل إنهــا فــي الواقــع أول وزارة فــي الهنــد بــدأت 
فــي اســتخدامها. وقــد ُوضعــت القواعــد المنظمــة الســتخدام هــذه 
األدوات، ممــا حقــق ســرعة وكفــاءة فــي التواصــل ليــس بيــن الجهــات 
الحكوميــة وحســب، وإنمــا أيضــًا مــع الجاليــات والمواطنيــن الهنــود 
ــت وزارة الشــؤون  ــد الســواء. ولمــا كان ــى ح ــارج عل فــي الداخــل والخ
الخارجيــة قــد تعاملــت مــع أزمــات مشــابهة، ولكــن ليــس بنفــس 
النطــاق لمــا نحــن فيــه اآلن، فــإن الــوزارة لديهــا آليــة إلدارة األزمــات 
يتــم تفعيلهــا عنــد االقتضــاء. ويشــمل ذلــك مراكــز للســيطرة وتحديــد 
مســؤولين بعينهــم فــي كل مــن ديــوان الــوزارة والبعثــات فــي الخــارج، 
ــى نطــاق واســع فــي  ــات التواصــل معهــم عل ــم نشــر بيان ــن يت والذي

وســائل التواصــل االجتماعــي ووســائل اإلعــام المرئيــة والمســموعة 
والمقــروءة.   

ومســاعدة  رعايــة  هــي  الكوفيــد-19  وبــاء  أثنــاء  األولويــة  كانــت 
المواطنيــن الهنــود فــي الــدول األجنبيــة. فعلــى ســبيل المثــال، كان 
ــاء فــي  ــد مــن الطــاب الهنــود العالقيــن فــي مركــز الوب هنــاك العدي
ووهــان الصينيــة. ولذلــك تــم تنظيــم رحــات طيــران خاصــة إلعــادة 
المواطنيــن الذيــن يرغبــون فــي العــودة إلــى الهنــد، وفتحــت الســفارة 
ــن  ــًا فــي ووهــان إلجــاء المواطني ــًا مؤقت ــة فــي الصيــن مكتب الهندي
وكذلــك تقديــم العــون والدعــم النفســي للطــاب الذيــن ظلــوا فــي 

ــة. المدين

ــد مــن دول  ــود فــي العدي ــن الهن ــى المواطني م الدعــم نفســه إل ــدِّ وُق
ــادة  ــة إلع ــر عملي ــة نفــذت أكب ــة أن الحكوم ــرى. والحقيق ــم األخ العال
المواطنيــن العالقيــن فــي الخــارج  فــي العالــم وفــي تاريــخ الهنــد منــذ 
ــو، تمــت  ــو ويوني اســتقالها. ففــي غضــون ســبعة أســابيع فــي ماي
إعــادة نحــو 365,000 هنــدي إلــى أرض الوطــن، ومعظمهــم عــاد جــوًا 
ــارات.  ــة فــي خمــس ق ــد عــن 50 دول ــرًا أيضــًا، مــن مــا يزي ولكــن بح
ومــن المقــرر أن تتواصــل عمليــة إعــادة المواطنيــن لعــدة أســابيع 

أخــرى.

واقتضــت هــذه الجهــود الحصــول علــى دعــم الحكومــات األجنبيــة 
التــي  الســابقة  التجــارب  فــي ضــوء  يســيرًا  ذلــك  وكان  وتعاونهــا، 
تــم تنفيذهــا لاســتعداد لمثــل تلــك األزمــات. وغالبــًا، تمــت تلــك 
المبــادرات الدبلوماســية عبــر وســائل االتصــال بالفيديــو، والمحادثــات 
أمكــن، مــع  المباشــرة حيثمــا  الشــخصية  الهاتفيــة، واالجتماعــات 

مراعــاة قواعــد التباعــد االجتماعــي.

وســائل  اســتخدام  بكيفيــة  إلمــام  علــى  الدبلوماســيون  كان  ولمــا 
ــف مــع هــذا الوضــع  التواصــل االجتماعــي، فإنهــم اســتطاعوا التكي
الجديــد تمامــًا. لقــد زاد الوبــاء وســيزيد مــن الزخــم فــي اســتخدام 
المجــال  فــي  بديــل  مــن  ليــس  أنــه  غيــر  التكنولوجيــة،  الوســائل 
الدبلوماســي عــن التواصــل والحديــث وجهــًا لوجــه، وبنــاء العاقــات 
التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي أوقــات األزمــات. ولهــذا الســبب 
هنــاك أمــل بأنــه مــع تراجــع حــدة الوبــاء ســتعود بعــض الجوانــب 

للدبلوماســية. المألوفــة 

ــه إلــى أن الدبلوماســية أصبحــت أقــل التزامــًا بقواعــد  وينبغــي التنوي
البروتوكــول، وأقــل تقيــدًا بالطابــع الرســمي فــي ممارســتها. فــا 
يوجــد التــزام بقواعــد البروتوكــول واإلتيكيــت الدبلوماســي بنفــس 
الدرجــة التــي كان عليهــا فــي الماضــي، وأن هــذه التوجه مــن المحتمل 
أن يتواصــل. وربمــا ُيســّرع التحــول نحــو اســتخدام الوســائل الرقميــة 
فــي التفاعــات الدبلوماســية مــن وتيــرة هــذا التوجــه. وُيعتبــر توقيــع 
الهنــد وأســتراليا علــى اتفــاق شــراكة إســتراتيجية شــاملة فــي مؤتمــر 
افتراضــي فــي يونيــو مثــااًل علــى المرونــة واالبتــكار فــي الممارســات 
الدبلوماســية. ورغــم ذلــك، فــإن الخصائــص المماثلــة الســتخدام 
ــم  ــارات االحتــرام والتكري ــة، واســتعمال عب ــة المهذب ألقــاب المخاطب
وأســلوب التحيــة المائــم ســتظل - ويجــب أن تظــل - ملزمة للجميع.

هــل اســتطاع الدبلوماســيون الهنــود والدبلوماســية الهنديــة مواكبــة 
هــذه األزمــة التــي لــم يســبق لهــا مثيــل؟ اإلجابــة نعــم. فقــد أدى 

السفير شيام ساران

وزير الخارجية ورئيس 
المجلس االستشاري لألمن 

القومي في الهند سابًقا
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الدبلوماســيون خدمــات جليلــة عبــر التواصــل مــع المواطنيــن الهنــود 
فــي الــدول األجنبيــة، والتواصــل الدائــم مــع نظرائهــم فــي الــدول 
األجنبيــة، ودعــم جهــود الصحــة العامــة فــي الداخــل وفــي الــدول 
الصديقــة بتقديــم المســتلزمات والتجهيــزات األساســية وتقاســم مــا 
لــدى الهنــد مــع الشــعوب فــي الــدول األخــرى. وفــي هــذه المســاعي، 
كان ال بــد مــن أن يبتعــدوا عــن العمــل فــي جــزر منعزلــة والتــي يتصــف 
الحكومــة  نهــج  يتبعــوا  الحكومــات، وأن  العمــل فــي معظــم  بهــا 

بأســرها.

وبينمــا كانــت األولويــة لــوزارة الشــؤون الخارجيــة هــي رعايــة شــؤون 
المواطنيــن فــي الخــارج، فإنهــا لــم تهمــل جهــود التواصــل والتعــاون 
الدولييــن لمواجهــة األزمــة. وكان ذلــك مــن الصعوبــة بمــكان؛ ألنــه 
بالرغــم مــن أن الوبــاء هــو أزمــة عالميــة بامتيــاز وال بــد مــن مواجهتــه 
بالتعــاون بيــن جميــع دول العالــم، فإنــه لــم تكــن هنــاك الكثيــر مــن 

القرائــن التــي تنبــئ عــن الرغبــة فــي التعــاون الدولــي.

وال يثيــر ذلــك الدهشــة إذا عِلمنــا إنــه علــى مــدار العقــد الماضــي 
أو يزيــد كان هنــاك صعــود فــي المشــاعر القوميــة وحتــى المحليــة 
الضيقــة فــي أنحــاء العالــم. وتتراجــع الثقــة بمــرور الوقــت فــي منظمــة 
األمــم المتحــدة والــوكاالت المتخصصــة التابعــة لهــا، ويتنامــى التوتــر 
فــي العاقــات بيــن القــوى الكبــرى. ومــع ذلــك قدمــت الهنــد، فــي 
حــدود مواردهــا المتواضعــة، المســاعدة إلــى دول الجــوار وغيرهــا 
مــن البلــدان الناميــة. وفــي ضــوء أن الهنــد هــي إحــدى الــدول الكبــرى 
المنتجــة لألدويــة وبعــض المعــدات الطبيــة، فقــد أرســلت إمــدادات 
هــذه  تنســيق  الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  وتولــت  أخــرى،  دول  إلــى 
الجهــود، حيــث إن الــوزارة لديهــا إدارة متكاملــة تســمى الشــراكة إلدارة 

التنميــة تضطلــع بمهمــة تنســيق هــذه الجوانــب.

وحصلــت الهنــد أيضــًا علــى دعــم لجهودهــا مــن دول صديقــة. واعتمد 
البنــك الدولــي مبلغــًا وقــدره 1 مليــار دوالر أمريكــي للهنــد لمواجهــة 
أزمــة الكوفيــد. وتتعــاون الهنــد كذلــك مــع العديــد مــن الشــركاء مــن 
الــدول فــي أبحــاث وتطويــر لقــاح فعــال لفيــروس الكوفيــد-19، وبمــا 
ــى  ــك القــدرة عل ــا تمتل ــة مزدهــرة فإنه ــد لديهــا صناعــة دوائي أن الهن
إنتــاج اللقــاح علــى نطــاق صناعــي وتوزيعــه بمجــرد إعــداده واختبــاره. 
ــدور هــام فــي تيســير ذلــك  ــة فــي الخــارج ب ــات الهندي وتنهــض البعث

التعــاون الدولــي.

»ينبغــي التنويــه إلــى أن الدبلوماســية أصبحــت 
وأقــل  البروتوكــول،  بقواعــد  التزامــًا  أقــل 
تقيــدًا بالطابــع الرســمي فــي ممارســتها. فــال 
واإلتيكيــت  البروتوكــول  بقواعــد  التــزام  يوجــد 
الدبلوماســي بنفــس الدرجــة التــي كان عليهــا فــي 
الماضــي، وأن هــذه التوجــه مــن المحتمــل أن 

يتواصــل.«
فالهنــد شــريك رئيــس فــي “مشــروع التضامــن” التابــع لمنظمــة 
الصحــة العالميــة لتطويــر عــاج فعــال ولقاحــات معتمــدة لفيــروس 
الكوفيــد-19. وباعتبــار أن الهنــد ســتتولى رئاســة اللجنــة التنفيذيــة 
لمنظمــة الصحــة العالميــة علــى مــدار العاميــن المقبليــن، فإنهــا 
الناتجــة  التحديــات  مواجهــة  فــي  هــام  قيــادي  بــدور  ســتضطلع 
فــي  واســعة  خبــرات  لديهــم  الهنــود  الدبلوماســيون  الوبــاء.  عــن 
الدبلوماســية متعــددة األطــراف، وسيســاهمون مســاهمًة مؤثــرًة 
فــي تنشــيط المؤسســات والنظــم متعــددة األطــراف للتصــدي لهــذا 

التحــدي ذي األبعــاد الدوليــة.

ــًا فــي مجــال الصحــة العامــة وحســب، وإنمــا  ــاء ليــس تحدي هــذا الوب
تحــٍد اقتصــادي أيضــًا. فقــد تســبب الوبــاء فــي تعطيــل األنشــطة 

االقتصاديــة وبمــا أنــه أحــدث أزمــة فــي جانبــي العــرض والطلــب، فإنه 
تحــٍد معقــد فريــد مــن نوعــه. وفــي هــذه الحالــة كذلــك، نحــن بحاجــة 
إلــى سياســات متســقة علــى مســتوى العالــم، وهــو مــا نفتقــده حتــى 

اآلن.

علــى  التنســيق  تشــجيع  نحــو  الهنديــة  الدبلوماســية  توجيــه  ويتــم 
الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي. علــى ســبيل المثــال، عقــد رئيــس 
ــاد  ــدول المشــاركة فــي اتح ــادة ال ــًة لق ــدي قمــًة افتراضي ــوزراء الهن ال
جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي فــي مــارس لتعزيــز التعــاون فــي 
مواجهــة الوبــاء. وشــارك بنشــاط فــي القمــة االفتراضيــة لمجموعــة 
العشــرين وحــث علــى بــذل جهــود اقتصاديــة متســقة لمواجهــة األزمة 
علــى منــوال تعامــل المجموعــة مــع األزمــة الماليــة واالقتصاديــة 
دورًا  الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  ولعبــت   .2007-2008 فــي  الدوليــة 
نشــيطًا للغايــة فــي تقديــم العــون للقيــادة فــي عقــد هــذه القمــم 

وفــي متابعــة تنفيــذ القــرارات الناتجــة.

ورغــم ذلــك ينبغــي اإلقــرار بــأن البيئــة السياســية الدوليــة ليســت 
مواتيــة لمثــل ذلــك التعــاون. وهــذا يضــع مســؤولية أكبــر علــى عاتــق 

الدبلوماســيين )الهنــود( ويزيــد الحاجــة إلــى مهنــة الدبلوماســية.   
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تأمالت عن التجديد واالبتكار في المجال الدبلوماسي أثناء فترة الكوفيد-19

دبلوماسية الَعشاء عبر اإلنترنت!
يونيو 2020

سعادة منصور بالهول

سفير دولة
 اإلمارات العربية المتحدة

لدى المملكة المتحدة

بينمــا أتاحــت الوســائل اإللكترونيــة اســتمرار التفاعالت الدبلوماســية 
فــي فتــرات اإلغــالق، فــإن هــذه النســخة مــن التأمــالت الدبلوماســية 
أن  علــى  الدبلوماســية تشــدد  اإلمــارات  أكاديميــة  التــي تصدرهــا 
هــذه األدوات ليســت بديــاًل للتفاعــل الشــخصي وجهــًا لوجــه. وتشــير 
هــذه النســخة إلــى أن العالــم الواقعــي هــو العالــم الــذي تــؤدي فيــه 
المقابــالت التــي تحــدث بالصدفــة إلــى تكويــن عالقــات جديــدة هامة. 
فمحادثــة عفويــة، وليــس اتصــاالت مرتبــة بالصــوت والصــورة، هــي 
التــي يمكــن أن نتعــرف مــن خاللهــا علــى أفــكار جديــرة باالهتمــام 

ومعلومــات هامــة.

نظمــُت الكثيــر مــن مناســبات العشــاء فــي الفتــرة التــي قضيتهــا 
فــي لنــدن، غيــر أن العشــاء الــذي نظمتــه لمجموعــة مــن السياســيين 
البريطانييــن الشــهر الماضــي كان نوعــًا جديــدًا مــن التحــدي. عــادًة، 
أحتــاج إلــى التفكيــر فيمــا إذا كانــت المجموعــة التــي تتحلــق حــول 
المائــدة ســيحدث التناغــم بينهــا مــن عدمــه؛ فهــل ســيجدون موضوعًا 
ــن عاقــات  ــاس فــي تكوي ــه، هــل سأســاعد الن مشــتركًا للحديــث في
جديــدة، هــل هنــاك أي مشــاحنات أو مصادمــات شــخصية ينبغــي أن 
ــوس - كل هــذه األشــياء لهــا  أتجنبهــا؟ قائمــة الطعــام وأماكــن الجل
أهميــة. فــي حقبــة فيــروس كوفيــد، هــذه األشــياء ليســت كذلــك، أو 

ليــس بنفــس الطريقــة. 

ــد أن يحــدث  ــد-19، فــا ب ــروس كوفي ــج عــن في فنظــرًا للوضــع النات
ذلــك علــى المنصــات االفتراضيــة. لقــد وجــدت - أنــا وفريــق عملــي 
- أننــا فــي وضــع غيــر مألــوف. فكيــف ُتقــّدم الطعــام والضيــوف 
متناثــرون فــي كل أنحــاء البــاد؟ كيــف سيســير النقــاش، فــي ضوء أن 
برنامــج زووم ال يتيــح إمكانيــة إجــراء المحادثــات الجانبيــة والنقاشــات 
ــاول  ــاد مــن أي مناســبات جماعيــة لتن ــة والتــي هــي جــزء معت الموازي
عبــر  آخــر  اتصــال  برمتــه مجــرد  الموضــوع  هــل سيشــبه  الطعــام. 
ــام؟  ــا هــذه األي ــه جميعــًا أوقاتن ــو الــذي نقضــي في مؤتمــرات الفيدي

مــا كان ينبغــي لــي أن أقلــق. فــإذا كان هنــاك أي شــيء، فــإن الطبيعــة 
إلــى المناســبة. فقــد  الجديــدة لتنظيــم عشــاء افتراضــي أضافــت 
اســتطعنا التغلــب علــى مشــكلة تقديــم الطعــام بــأن عرضنــا إرســال 
الطعــام إلــى منــازل أعضــاء البرلمــان. وفّضــل معظــم المشــاركين أن 
يعــدوا طعامهــم بأنفســهم؛ ولذلــك تبرعنــا بالمبلــغ الــذي تــم توفيــره 
إلــى مؤسســة خيريــة رائعــة ترســل الطعــام إلــى العامليــن فــي مجــال 

الرعايــة الصحيــة الذيــن يتعاملــون مــع حــاالت كوفيــد-19.

لقــد وجــدت أن هنــاك قــدرًا مــن التوتــر لــدى البعــض جــراء تنــاول 
الطعــام أمــام شاشــة اآليبــاد. وقــد كنــت أدرك أيضــًا أنــه بالنســبة 
لبعــض الضيــوف الذيــن يقضــون الوقــت مــع عائاتهــم فــي المنــزل 
مــع  الطعــام  لتنــاول  الهــام  المســائي  مــن وقتهــم  نقتطــع  فإننــا 
الحديــث بساســة، وقضــى  تدفــق  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  العائلــة. 
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.

وأظهــرت المناســبة أيضــًا كيــف يفكــر النــاس فيمــا يرتدونــه، والكتــب 
التــي يضعونهــا علــى أرفــف مكتباتهــم فــي هــذا العصر الجديــد لتقنية 
زووم. وبعــد بعــض التجــارب، فإننــي عــادًة ارتــدي بدلــة بــدون رابطــة 
عنــق. إنــه شــيء صغيــر، ولكــن قــد يبــدو الشــعور غريبــًا أن ترتــدي 
المنــزل، وخصوصــًا  فــي  الجلــوس  أثنــاء  كاملــة  رســمية  مابــس 
عندمــا يتخلــى معظــم المشــاركين فــي المناســبة عــن رابطــة العنــق 

ــة.  التقليدي

الــدرس المســتفاد اآلخــر الــذي اســتخلصته مــن ذلــك هــو أن إطــاق 
اســم حلفــة عشــاء علــى اتصــال الفيديــو الــذي نجريــه، وبالرغــم مــن 
التوتــر الطفيــف الناتــج عــن تنــاول الطعــام أمــام الكاميــرا، كانــت لــه 
فائــدة فــي جعــل المناســبة أكثــر ميــًا إلــى الطابــع غيــر الرســمي. 
تميــل االجتماعــات االفتراضيــة، مــن واقــع تجربتــي، إلــى ِقصــر المــدة 
التركيــز علــى نقــاط محــددة مقارنــة باالجتماعــات  الزمنيــة وزيــادة 
المباشــرة وجهــًا لوجــه، مــع فرصــة أقــل لمعرفــة الناس على مســتوى 
ــًا  ــاول الطعــام وقت ــاء تن ــر الرســمي أثن شــخصي. ويعطــي الحــدث غي

ــر للتفاعــل االجتماعــي. أكث

لقــد كان العشــاء مجــرد مثــال آخــر علــى الكيفيــة التــي أجبــرت بهــا أزمــة 
كوفيــد19- الجميــع علــى تغييــر الطريقــة التــي يعملــون بهــا. واختفــت 
ورجــال  والسياســيين  الحكومييــن  المســؤولين  مــع  االجتماعــات 
األعمــال، وكذلــك الحــال بالنســبة لرحــات التنقــل االستكشــافية 
خــارج العاصمــة. ولــم يعــد ممكنــًا أن ألتقــي بفريــق عملــي وجهــًا 
لوجــه. وكان ذلــك لــه صعوبــة خاصــة فــي ضــوء مــدى انشــغال 
الدولــة  العــون إلعــادة مواطنــي  لنــدن فــي تقديــم  الســفارة فــي 
وتنســيق عــودة المواطنيــن البريطانييــن مــع الحكومــة البريطانيــة.

ولــذا، تبحــث كل الســفارات كيــف يمكــن أن تســاعد التكنولوجيــا فــي 
عملنــا، ويتوصلــون إلــى بعــض الحلــول الجديــرة باالهتمــام. لقــد 
ــًا” نظمــه الســفير األمريكــي فــي  ــًا افتراضي حضــرت “إفطــارًا رمضاني
لنــدن. ومــن الحصافــة أن الســفير جونســون تعمــد أن يكــون اإلفطــار 
ــاول اإلفطــار  ــع للعــودة وتن ــاح الفرصــة للجمي ــى تت ــرًا جــدًا، حت قصي
مــع عائاتهــم بــداًل مــن تناولــه أمــام شاشــات الابتــوب. ولكــن مــرة 
ثانيــة فــإن الرمزيــة الناتجــة عــن تنظيــم مناســبة افتراضيــة لتنــاول 
ــر الرســمي، دون  ــع غي ــى الطاب ــًا إل ــر مي ــت الحــدث أكث ــام جعل الطع

الحاجــة إلــى جــدول أعمــال أو هــدف محــدد.



24

ومــع ذلــك فإننــي أرحــب أيضــًا بالطبيعــة المركــزة فــي الموضــوع 
ــع الرســمي.  ــة مــن النــوع ذي الطاب والوقــت لاجتماعــات االفتراضي
ــل  ــة مزدحمــة مث ــي فــي مدين لقــد اختفــى وقــت التنقــل، وهــذا يعن
لنــدن أننــي أســتطيع الترتيــب لعقــد اجتماعــات أكثــر بكثيــر فــي يــوم 
واحــد. وإجمــااًل، مــن األســهل تنظيــم اجتمــاع افتراضــي مــع أعضــاء 
أبــدأ  ولكنــي  القديــم.  المباشــر  بالنــوع  مقارنــة  والــوزراء  البرلمــان 
ــر مــن  ــدون توقــع الكثي هــذه االجتماعــات بجــدول أعمــال واضــح وب

األحاديــث الجانبيــة.

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

فتنفــذ وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي الدولــة برنامجــًا بعنــوان 
بالمشــاركة  وتشــرفت  الثقافــي.  للمارثــوان  االفتراضيــة  النــدوات 
فــي أول نــدوة مــن هــذا المارثــون الثقافــي. وتضمنــت إجــراء حديــث 
ــة المســتوى فــي  ــد، مســؤولة رفيع مباشــر شــيق مــع روكســان زان
ســوذبيز. وعنــد إضافتهــا إلــى المقابــات االفتراضيــة األخــرى مــن 
جميــع أنحــاء العالــم علــى مــدار فتــرة 24 ســاعة، فإنهــا كانــت بمثابــة 
تعبيــرًا دام ليــوم كامــل عــن تعاطــف دولــة اإلمــارات وتواصلهــا مــع 
ــر  ــة أكث ــة بدرج ــة الحالي ــت مــن األزم ــي عان ــة الت المؤسســات الثقافي

ــر مــن المجــال الدبلوماســي. بكثي

ــم  ــى وضــع عل ــان ذهــب إل ــد أعضــاء البرلم »أح
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كخلفيــة لــه، 
االفتراضــي!  للعشــاء  رســمية  ســترة  وارتــدى 
األجــواء  تهيئــة  فــي  بالتأكيــد  ذلــك  وســاعد 

الجمــود.« وكســر  للحديــث 
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 
الدولــة  وزيــر  بــرت  اليســتر  لهــا، معالــي  المتميــز  الجديــد  الرئيــس 
األســبق،  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  لشــؤون  البريطانــي 

للغايــة. ناجحــة  افتراضيــة  فعاليــات  الجمعيــة  نظمــت 

بيــرت  أليســتر  معالــي  بيــن  شــيق  حديــث  هــي  األولــى  الفعاليــة 
وســعادة عمــر غبــاش عــن الديــن والتســامح والكثيــر مــن األشــياء 
األخــرى. وســاعد بوضــوح وجــود نجــم أدبــي كالســفير عمــر. وكانــت 
الوســائل التكنولوجيــة تعمــل بــكل انســيابية. فمــن غرفــة مكتبــه فــي 
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 
القليلــة لألزمــة الحاليــة. هنــاك جمهــور عريض من النــاس المضطرين 
للبقــاء فــي منازلهــم والذيــن يتوقــون إلــى متابعــة فعاليــات ومحتــوى 
افتراضــي شــيق. ويرجــع ذلــك فــي جانــب كبيــر منــه إلــى أنــه يعطيهــم 
الفرصــة للهــروب مــن الســيل الــذي ال يتوقــف مــن أخبــار كوفيــد-19. 
ــي  ــر ف ــارات )أو مــن أي مــكان آخ ــة اإلم ــن مــن دول ــوة المتحدثي ودع

العالــم( أكثــر ســهولة مــن أي وقــت مضــى. 

عنــد الحديــث عــن المحتــوى، فإننــا نقــوم بالمزيــد مــن النشــاط علــى 
وســائط التواصــل االجتماعــي. ونســعى كل يــوم إلــى نشــر مــواد 
شــيقة ومثيــرة لاهتمــام فــي حســاب الســفارة علــى تويتــر وحســابي 
المعتــادة،  أنشــطتنا  علــى  المفروضــة  القيــود  ومــع  الشــخصي. 
فينبغــي أن نســتفيد أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن الوســائل الرقميــة 

ــا. ــرة لدين المتوف

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

أفضــل  أننــي  غيــر  زووم،  النــاس الجتماعــات  نجمــع  أن  نســتطيع 
ــادل الحديــث  ــز والحديــث مــع السياســيين. أو تب فرصــة تقاســم الخب
مــع أعضــاء جمعيــة اإلمــارات قبــل فعالياتهــم وبعدهــا. اإلنســان كائــن 
اجتماعــي بالفطــرة. العالــم الواقعــي هــو العالــم الــذي تــؤدي فيــه 
المقابــات التــي تحــدث بالصدفــة إلــى تكويــن عاقــات جديــدة هامــة. 
فمحادثــة عفويــة، وليــس اتصــاالت مرتبــة بالصــوت والصــورة، هــي 
التــي يمكــن أن نتعــرف مــن خالهــا 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 
ــه توســيع نطــاق  ــة، وكل ذلــك نتيجت بالدراجــة بطــول الجــزر البريطاني
المعرفــة بالمملكــة المتحــدة خــارج لنــدن، ونشــر قصة دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة بيــن أوســع قطــاع ممكــن مــن الجمهــور البريطانــي.

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

ــدة فــي العمــل.  ــر مــن أســاليبنا الجدي ــق الكثي وسنســتمر فــي تطبي
وســوف ننظــم الفعاليــات الدبلوماســية التقليديــة، غيــر أننــا ســوف 
نبثهــا بــا جــدال علــى اإلنترنــت ليســتفيد منهــا مــن ال يمكنهــم 
حضورهــا. وحتمــًا ســيزيد نشــاطنا على شــبكات التواصــل االجتماعي. 
ومــن يــدري، لعلــي أشــارك فيمــا بعــد فــي اتصــال علــى برنامــج زووم 

مباشــرًة مــن فــوق مقعــد دراجتــي فــي المرتفعــات اإلســكتلندية!

غيــر أن حفــات العشــاء مــن األفضــل أن تبقــى فــي غرفــة تنــاول 
الطعــام.
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تأمالت عن التجديد واالبتكار في المجال الدبلوماسي أثناء فترة الكوفيد-19

فيروس الكوفيد-19: الدبلوماسية والوضع العادي الجديد

 سعادة الدكتور فهد
عبيد التفاق

سفير دولة اإلمارات العربية 
المتحدة  لدى جمهورية نيجيريا

تصدرهــا  التــي  الدبلوماســية  التأمــالت  مــن  النســخة  هــذه  فــي 
أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية، يســتعرض ســفير الدولــة لــدى 
المســاعدات  “لدبلوماســية  الحيــوي  الــدور  نيجيريــا  جمهوريــة 
اإلنســانية” خــالل أزمــة الكوفيــد-19، وكيــف واصلت دولــة اإلمارات 
ونيجيريــا التعــاون معــًا إبــان الوبــاء. ويشــير أيضــًا إلــى أن الفتــرة 
المقبلــة ستشــهد اســتخدامًا متزايــدًا “للدبلوماســية الرقميــة” حتــى 

بعــد القضــاء علــى الفيــروس.

شــعر الجميــع بتأثيــر فيــروس الكوفيــد-19 فــي عالمنا، ويــكاد ال يوجد 
جانــب فــي حياتنــا اليوميــة لــم يتأثــر بهــذا الفيــروس المدّمــر، ودخلنــا 
فــي فتــرة وجيــزة فــي نظــام جديــد وغريــب. فاألفــراد والمنظمــات 
اعتقــد  مــا  مــع  بشــدة  والتأقلــم  التكيــف  إلــى  اضطــرت  والــدول 
الكثيــرون أنــه تغيــر نوعــي. واختفــت األنشــطة المعتــادة النمطيــة فــي 
بيوتنــا وأماكــن عملنــا، وحــل محلهــا اإلغــاق والقلــق والغمــوض، بــل 
ــت آخــذة فــي التصاعــد  ــات كان ــة الوفي ــك أن حصيل واألســوأ مــن ذل
فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم جــراء هــذا الفيــروس المدمــر حقــًا.

وال يخفــى علــى أحــد الــدور العريــق للدبلوماســية فــي رســم مامــح 
الشــؤون السياســية والتنميــة علــى الصعيــد الدولــي، بيــد أن الجميــع 
نعرفهــا  كمــا  فالدبلوماســية  معقــدة.  عمليــة  أنهــا  أيضــًا  يــدرك 
ونمارســها ال تقتصــر علــى التفاعــات الرســمية. فواقــع األمــر أن 
المصافحــة  تتضمــن  عندمــا  الحــال  بطبيعــة  تزدهــر  الدبلوماســية 
وتبــادل الماحظــات غيــر الرســمية فــي فتــرات االســتراحة لتنــاول 
الممــرات  فــي  لوجــه  وجهــًا  الفعالــة  المحادثــات  وإجــراء  الشــاي 
والردهــات. وفــي بعــض األحيــان هــذه هــي األوقــات التــي تتخــذ فيهــا 

الحقيقيــة. القــرارات 

تلــك  أوقــف  الكوفيــد-19  فيــروس  أن  هــو  األســف  يثيــر  ومــا 
النشــاطات فجــأًة، غيــر أن مكانــة الدبلوماســية - حتــى فــي فتــرات 
الوبــاء - ال تــزال لهــا أهميــة بالغــة. فالــدول قــد تغلــق حدودهــا، 
ولكننــا ال نســتطيع أن نديــر ظهورنــا لهــؤالء الذيــن يعانــون أو مــن هــم 
فــي أمــس الحاجــة للمســاعدة. المبــادئ التــي تســير عليهــا عاقاتنــا 
محــل  أصدقــاء  نكــون  أن  هــي  األخــرى  الــدول  مــع  الدبلوماســية 
ثقــة وحلفــاء داعميــن فــي أوقــات الحــروب والمجاعــات والكــوارث 
الطبيعيــة وأزمــات الهجــرة، وقطعــًا فــي حــاالت تفشــي األوبئــة. وال 
تــزال شــبكة العاقــات الدبلوماســية التــي ســعينا بجهــد إلقامتهــا 

علــى مــدار الســنوات فرصــة متاحــة لتحســين أحوالنــا.

مثلمــا هــو الحــال مــع أفــراد الطواقــم الطبيــة الذيــن يعرضــون حياتهــم 
ــة المصابيــن وســباق العلمــاء مــع الزمــن إليجــاد عــاج  للخطــر لرعاي
للفيــروس، فــإن الدبلوماســيين عليهــم أن يبحثــوا عــن وســائل مبتكــرة 
التــي يحتاجهــا  الدعــم  العــون والمشــورة وجميــع أشــكال  لتقديــم 

العالــم فعــًا.   

ــذي  ــًا للعزيمــة البشــرية والمــدى ال ــارًا حقيقي ــاء اختب ــح الوب لقــد أصب
يمكننــا التأقلــم بــه بطريقــة مبتكــرة مــع المشــكات التــي تواجهنــا. 
ويبــدو اآلن أكثــر مــن أي وقــت مضــى - وخصوصــًا فــي الفتــرات 
األخيــرة - أن هنــاك اتحــادًا علــى هــدف مشــترك وهــو عالــم واحــد فــي 
مواجهــة عــدو واحــد. ومــع التأثيــرات التــي أحدثهــا الفيــروس فــي أكثــر 
ــة، فمــن الضــروري أن يتحلــى قــادة العالــم بالشــجاعة  مــن 200 دول
والمرونــة، وأن يتــم تعزيــز التعــاون فــي تقديــم المســاعدات الطبيــة 

واإلنســانية وكذلــك إيجــاد لقــاح أو عــاج للفيــروس.  

لقــد أدخلنــا فيــروس الكوفيــد-19 فــي حقبــة "دبلوماســية اإلغاثــة 
الوعــي  لنشــر  ُســبل  عــن  البحــث  عاتقنــا  علــى  ويقــع  اإلنســانية." 
حــول هــذا الفيــروس الغريــب ليــس أمــام المواطنيــن العادييــن فــي 
العالــم وحســب وإنمــا أيضــًا أمــام واضعــي السياســات الذيــن عليهــم 

مســؤولية اتخــاذ قــرارات مســتنيرة لحمايــة حيــاة النــاس.

وبمــا أنهــا إســتراتيجية ذات أهميــة بالغــة للعمــل معــًا فــي هــذه الفتــرة 
العصيبــة، فــإن الدبلوماســية تتبنى أســاليب جديدة. فالحــدود المادية 
قــد تكــون مغلقــة، غيــر أن العالــم طــّور أدوات تقنيــة ذات كفــاءة تتيــح 
لنــا التواصــل ومســاعدة بعضنــا بعــض. وبفضــل المنصــات الرقمية، 
تنعقــد اجتماعــات رفيعــة المســتوى ومنهــا القمــة الوزاريــة لمجموعــة 
العشــرين، واجتمــاع مجموعــة الســبع، وغيرهــا مــن االجتماعــات التــي 
نظمتهــا األمــم المتحــدة ومجلــس األمــن وصنــدوق النقــد الدولــي 
والبنــك الدولــي ومنظمــة الصحــة العالميــة علــى ســبيل المثــال عبــر 

الوســائل االفتراضيــة.

فــي نيجيريــا، ال بــد أن نواصــل مســيرة التعــاون مــع الشــركاء المحليين 
ــا -  ــة. فقــد عقدن ــات الحكومــة الفيدرالي ــك مــع هيئ ــن وكذل والدوليي
ومــا نــزال - اجتماعــات افتراضيــة وشــاركنا فــي مؤتمــرات افتراضيــة 

كذلــك، لنســعى معــًا إليجــاد حلــول للتحديــات المشــتركة.

العديــد مــن وكاالت  واســتطعنا تنظيــم نشــاطات افتراضيــة مــع 
األمــم المتحــدة والمنظمــة الدولّيــة للهجــرة، والتــي ترّكــز النقــاش 
فيهــا علــى إســتراتيجيات االســتجابة للوبــاء وجهــود اإلغاثــة للتصــدي 
ــات المعرضــة للخطــر،  ــا المجموع ــي تواجهه ــاوف الســامة الت لمخ
وخصوصــًا مخيمــات النازحيــن داخليــًا فــي شــمال شــرق نيجيريــا، مــع 

ــد-19 فــي أنحــاء البــاد. ــروس الكوفي ــرة تفشــي في اســتمرار وتي

وكان ذلــك أســاس عاقــة الشــراكة بيننــا وبيــن منظمــة اليونيســف 
خــال تلــك الفتــرة للتبــرع بـــ 2,500 صنــدوق مــن األغذيــة العاجيــة 
لألطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة فــي شــمال شــرق نيجيريــا 
اليونيســف  منظمــة  أقــرت  وكمــا  التعافــي.  علــى  لمســاعدتهم 
"فإنــه فــي األزمــات الصحيــة المشــابهة لتلــك األزمــة، فــإن التغذيــة 
ــاء المناعــة  ــة مــن أي وقــت مضــى؛ ألنهــا تســاعد فــي بن ــر أهمي أكث

لمواجهــة المــرض."

أغسطس 2020
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لقــد باتــت المشــاركة فــي المؤتمــرات واالجتماعــات االفتراضيــة جــزءًا 
ال يتجــزأ مــن مهامنــا فــي الســفارة. وكنــت مؤخــرًا المتحــدث الرئيــس 
فــي أول حفــل ختامــي ليــوم البيــان العملــي لقمــة نيجيريــا برعايــة 
فوربــس، وعرضــُت فــي كلمتــي الجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا 
دولــة اإلمــارات لدعــم وتشــجيع ريــادة األعمــال فــي نيجيريــا. وكانــت 
 Global Startup تلــك المبــادرة برعايــة مجلــة فوربــس ومؤسســة
Ecosystem، وهــي مبــادرة الهــدف منهــا مســاعدة الشــركات الكبرى 
ــزة  ــا مي ــاء وتوســيع أعمالهــا، ممــا يعطــي نيجيري ــا فــي بن فــي نيجيري

تنافســية أعلــى علــى الصعيــد الدولــي.  

وفــي المقابــات اإلعاميــة االفتراضيــة التــي أجريتهــا، أبــرزت الجهــود 
ــد  ــة المتحــدة لدعــم العدي ــة اإلمــارات العربي ــة التــي بذلتهــا دول الهائل
ــم أن  ــد. ورغ ــذل المزي ــد-19 وضــرورة ب ــرة بالكوفي ــدول المتأث مــن ال
أداة توصيــل الرســالة تغيــرت إال أن مضمــون الرســالة ذاتــه لــم يتغيــر.

ــر  ــي أكث ــي الوقــت الحال ــا ف ــي نيجيري ــة ف ــاالت اإلصاب ــدد ح ــغ ع ويبل
ــر 2020.  ــي 27 فبراي ــة ف ــذ اكتشــاف أول حال ــة من مــن 40,000 حال
ولــم يوقــف ذلــك مســيرة التعــاون الدبلوماســي بيــن دولــة اإلمــارات 
متعــددة  وســائل  أو صياغــة  عــن  البحــث  واصلنــا  ألننــا  ونيجيريــا؛ 
لتعزيــز التعــاون بيننــا بأكثــر ممــا كان عليــه فــي الســابق. وفــي مثــال 
التعــاون الدبلوماســي المشــترك والناجــح بيــن العديــد مــن  علــى 
إعــادة نحــو  البلديــن، نجحنــا حتــى اآلن فــي  المســؤولين مــن كا 
1,280 مواطنــًا نيجيريــًا مــن دولــة اإلمــارات علــى متــن عــدة رحــات 

تابعــة لشــركة طيــران اإلمــارات.

واســتطعنا بالتعــاون مــع مؤسســة خليفــة بــن زايــد آل نهيــان الخيريــة 
ومؤسســة زايــد لألعمــال اإلنســانية توزيــع وجبــات اإلفطــار الرمضاني 
أيضــًا  فــي شــهر رمضــان، وقدمنــا  المحرومــة  المجتمعــات  علــى 
العديــد مــن وســائل الســامة الخاصــة بفيــروس الكوفيــد-19 إلــى مــا 
يزيــد عــن 5,000 أســرة معرضــة للخطــر فــي نيجيريــا للحــد مــن انتشــار 
الفيــروس. وشــملت هــذه األدوات كمامــات قابلة إلعادة االســتخدام 
وســوائل تعقيــم لأليــدي عليهــا شــعار دولــة اإلمــارات. وكلفنــا أيضــًا 
إحــدى الجهــات بتنفيــذ 6 مشــاريع لحفــر اآلبــار لتوفيــر الميــاه النظيفــة 
والقابلــة للنقــل فــي خمــس واليــات فــي البــاد ليســتفيد منهــا أكثــر 
ــة  ــر الوقاي ــف تدابي ــام بمختل ــزام الت مــن 25,000 شــخص، مــع االلت

والســامة مــن فيــروس الكوفيــد-19.

وأثبتــت الخطــوات التــي اتخذتهــا دولــة اإلمــارات مصداقيــة الــرأي 
الــذي يقــول بأننــا فــي أوقــات كهــذه نحــن أحــوج مــا نكــون إلــى 
العاقــات الدبلوماســية. وأوضحــت الدولــة بجــاء أنهــا إحــدى الــدول 
الرائــدة فــي هــذا الشــأن. بنهايــة يونيــو، كانــت دولــة اإلمــارات قــد 
قدمــت أكثــر مــن 1,000 طــن مــن المســتلزمات الطبيــة إلــى 70 
دولــة علــى مســتوى العالــم، واســتفاد مباشــرًة مــن المســاعدات 

اإلماراتيــة 60 مليــون شــخص.

وكمــا عّبــر عــن ذلــك بباغــة ســمو الشــيخ عبــد اللــه بــن زايــد آل 
نهيــان، وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي لدولــة اإلمــارات، فــي كلمتــه 
أمــام المؤتمــر االفتراضــي الــذي نظمــه مجلــس شــباب وزارة الخارجية 
ــة  ــرزت فيهــا أهمي ــة إنســانية ب ــا نعيــش محن ــي:  "إنن والتعــاون الدول
الِعْلــم والعلمــاء والباحثيــن واألطبــاء والممرضيــن والعامليــن فــي 
القطــاع الطبــي، والبــد أن نحيــي جهــود هــؤالء جميعــًا، فهــم يضحــون 
بأنفســهم، بــل وأســرهم مــن أجــل أداء واجبهــم علــى الوجــه األمثــل."

ــن  ــون شــخص مــن العاملي ــى ملي ــة إل وتصــل المســاعدات اإلماراتي
فــي القطــاع الطبــي علــى مســتوى العالــم، ممــا يؤكــد التــزام دولــة 
اإلمــارات بمــد يــد العــون إلــى العالــم بغــض النظــر عن الديــن أو العرق 
أو اإليديولوجيــة. ويبرهــن ذلــك ثانيــًة علــى أن الدبلوماســية اإلماراتيــة 
تقــوم علــى القيــم الضروريــة ومنهــا تمثيــل الجميــع والتســامح، وقــد 
حظــي الــدور الــذي قامــت بــه دولــة اإلمــارات بتقديــر كبيــر. وبالقطــع 
ــا بجانــب  ــا نفخــر بوقوفن ــد أنن ــد، بي ــزال هنــاك مجــال لبــذل المزي ال ي
أصدقائنــا رغــم البحــار والمحيطــات التــي تفصــل بيننــا. لقد اســتخدمنا 

قــوة الدبلوماســية للتواصــل مــع اآلخريــن، حتــى فــي األوقــات التــي 
مــن الصعــب القيــام فيهــا بذلــك، وهــذا مؤشــر علــى مــدى التطــور 

الــذي وصلــت إليــه ثقافتنــا وريادتنــا الدبلوماســية.  

هــذه الخطــوات وغيرهــا تبيــن أن الدبلوماســية مــا تــزال أداة فــي 
منتهــى األهميــة ليــس الســتمرار العاقــات الدوليــة وحســب وإنمــا 

كذلــك لمواجهــة وبــاء كفيــروس الكوفيــد-19.

فــي نيجيريــا، شــحذنا تفكيرنــا لنجــد الوســائل التــي تتيــح اســتمرار 
ــف  ــه بقــدر اإلمــكان. ومــع تخفي ــدم توقف النشــاط الدبلوماســي وع
تنظيــم  فــي  تدريجيــًا  بدأنــا  لإلغــاق،  نتيجــة  المفروضــة  القيــود 
بعــض االجتماعــات المباشــرة وذلــك فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا 
ــارات المتاحــة، مــع االلتــزام  االجتماعــات المباشــرة هــي أفضــل الخي
ــزام  ــة وااللت ــداء مســتلزمات الوقاي ــر الســامة ومنهــا ارت بكافــة تدابي

بالتباعــد االجتماعــي والتعقيــم الشــخصي المتواصــل وغيرهــا.

فــي بعــض األحيــان، أهميــة أي أزمــة تكمــن فــي الــدروس المســتفادة 
التــي نســتخلصها منهــا. ففــي حيــن أن فيــروس الكوفيــد-19 جعــل 
مــن  أنــه  أدركنــا  فإننــا  تقريبــًا،  مســتحيلة  المباشــرة  االجتماعــات 
الضــروري تبنــي وحتــى الحفــاظ علــى بعــض تقينــات وإســتراتيجيات 
التواصــل االفتراضيــة فيمــا عالــم مــا بعــد الوبــاء. ولعــل االجتماعــات 
االفتراضيــة ليســت الوســيلة المناســبة للمفاوضــات، وال ســيما 
حــول القضايــا الحساســة، غيــر أنهــا مفيــدة للغايــة فــي مناقشــة 
ــرًا فــي الوقــت والتكلفــة. ــة علــى نحــو يحقــق توفي الشــؤون الروتيني

ــر  ــاء هــو ضــرورة االســتعداد المبك ــدرس المســتفاد مــن هــذا الوب ال
دائمــًا لمــا قــد يحــدث دون أن ننزلــق بالضــرورة إلــى التشــاؤم، ولكــن 
ينبغــي أن يكــون لدينــا نظــرة إيجابيــة تقــوم علــى التأقلــم وإيجــاد 
الحلــول والتغلــب علــى التحــدي. كل شــيء يتطــور، والدبلوماســية 
ليســت اســتثناًء مــن ذلــك، وال بــد أن يكــون لدينــا األدوات المناســبة 
واالســتعداد الذهنــي لهــذه التغيــرات. وعندمــا نعلــن عــن تســجيل آخــر 
ــا، فإننــا سنســجل أيضــًا أن الدبلوماســية  حالــة مــن فيــروس الكورون

لــم تلعــب دورًا صغيــرًا فــي ذلــك النصــر.
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والواليات المتحدة األمريكية

مــع التعــرض لمزايــا وعيــوب الدبلوماســية الرقميــة، تشــير هــذه 
النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية إلــى أنــه 
ــذي حــدث خــالل  ــرز ال ــر األب ــن أن العمــل عــن ُبعــد هــو التغي فــي حي
هــذه الفتــرة فــإن الوســائل االفتراضيــة ال تتالئــم مــع الدبلوماســية 
والُقــرب   البشــري  العامــل  أن  علــى  وتشــدد  األطــراف،  متعــددة 

المكانــي ال بديــل عنهمــا لممارســة الدبلوماســية بكفــاءة.

ُيقــال إن الفيروســات هــي أخبــار ســيئة فــي صــورة بروتينــات! لقــد 
قلــب فيــروس الكوفيــد-19 نظــام حياتنــا مــن نواحــي عديــدة، وأحــدث 
ــة فــي االقتصــاد والعولمــة والشــؤون الجيوسياســية.  ــرات هائل تأثي
وكذلــك الحــال أيضــًا فــي الدبلوماســية. عندمــا كان تشــوان الي وزيــرًا 
للخارجيــة فــي الصيــن فــي عهــد مــاو تســي تونــج، وُســئل عــن الثــورة 
الفرنســية التــي حدثــت فــي 1789، فإنــه أجــاب إجابتــه المشــهورة بأنــه 
يعتقــد أنــه ال يــزال مــن المبكــر للغايــة الُحكــم علــى تأثيرهــا وتبعاتهــا. 
وربمــا ُيقــال الشــيء ذاتــه عــن الوبــاء الحالــي، ولكــن ُيمكــن طــرح 

بعــض األفــكار بحــذر.

هــذه أزمــة عالميــة دون اســتجابة عالميــة، وربمــا هــي األزمــة األولــى 
منــذ 1945 التــي تفتقــر إلــى القيــادة األمريكيــة والتنســيق متعــدد 
األطــراف فــي ضــوء االنقســام فــي مجلــس األمــن التابــع لألمــم 
المتحــدة بســبب التنافــس والصــراع بيــن القــوى العظمــى. ولهــذا 
دولهــم  إلــى  بالخــوف  يشــعرون  الذيــن  المواطنــون  لجــأ  الســبب 
ــردة مــن هــذه األزمــة  ــدول منف ــة وســتخرج ال ــًا للحماي ــة طلب الوطني
بصاحيــات أقــوى، وبســياجات أكثــر ارتفاعــًا علــى الحــدود وبحظــر 

علــى دخــول المهاجريــن.

ــرزت  ــي ب ــة الت ــات العالمي ــرة التوجه فــي ذات الوقــت، تســارعت وتي
أوروبــا،  فــي  واألزمــة  األمريكــي،  االنســحاب  وهــي:  األزمــة  قبــل 
و"صعــود باقــي الــدول" بقيــادة الصيــن. نحــن نعيــش فــي اللحظــات 
التــي  الجيوسياســية متعــددة األطــراف  الــدورة  ُعمــر  األخيــرة مــن 
الــدول الغربيــة  الــذي تقــوده  بــدأت فــي 1945؛ أي نهايــة العالــم 
وبــزوغ فجــر مشــهد جيوسياســي متعــدد األطــراف مــع انتقــال مركــز 
ــي  ــة فــي منطقت ــدول الواقع ــى ال ــم إل ــة فــي العال ــوة االقتصادي الق

المحيطيــن الهنــدي والهــادئ.

قــال الكاتــب اإليطالــي كاوديــو ماجريــس إن العالــم القديــم ينتهــي 
حقبــة  أي  االنتقــال"  "فتــرة  إنهــا  بعــد.  يولــد  لــم  الجديــد  والعالــم 
علــى  الكوفيــد-19  وبــاء  أّثــر  لقــد  اليقيــن.  وعــدم  الغمــوض  مــن 
ــي  ــي هــي بحســب تعريــف الدبلوماســي البريطان الدبلوماســية، والت
تســيير  فــي  والبراعــة  الــذكاء  "اســتخدام  ســاتو  إرنســت  الســير 
العاقــات الرســمية بيــن حكومــات الــدول المســتقلة... أو بعبــارة 

أكثــر إيجــازًا تصريــف األمــور بيــن الــدول بوســائل ســلمية." وُيضّيــق 
هارولــد نيكولســون، وهــو دبلوماســي بريطانــي آخــر، مــن محــور تركيــز 
الدبلوماســية ليكــون إدارة التفــاوض، وطريقتــه، وفــن الدبلوماســي، 

ومهارتــه أو مهارتهــا.

كل هــذه الجوانــب أو األبعــاد التقليديــة المختلفــة للدبلوماســية تأثرت 
بالفيــروس. فالدبلوماســية وجهــًا لوجــه تقلصــت، وأدوار الســفارات 
تعــززت. ولكــن مــن ناحيــة ثانيــة فــإن التأقلــم مــع األوضــاع المتغيــرة 
هــو جانــب رئيــس مــن عمــل الدبلوماســيين منــذ بــزوغ الدبلوماســية.

التأقلم مع تغير الظروف

ــد-19، واقتضــى الوضــع االرتجــال  ــروس الكوفي ــع بفي فوجــئ الجمي
والبحــث عــن حلــول. وال يرجــع ذلــك إلــى أننــا لــم نكــن نعــرف أن شــيئًا 
مــن هــذا القبيــل قــد يحــدث؛ ألنــه كانــت هنــاك تنبــؤات عنــه فــي 
الماضــي. ولكــن عندمــا حــدث، فإننــا هّونــا مــن شــأن الخطــر. وعندمــا 
تبيــن حجــم المشــكلة فيمــا بعــد، كانــت المهمــة األولــى للســفارات 
ــا  ــن فيه ــة العاملي ــي لحماي ــى المســتوى المحل ــر عل ــاذ تدابي هــي اتخ
ومواصلــة عملهــا المعتــاد بقــدر اإلمــكان. وتحولــت إعــادة الموظفيــن 
غيــر األساســيين أو المعرضيــن للخطــر فــي الســفارة وتدويــر الباقــي 
علــى اإلدارات، والتباعــد االجتماعــي وتدابيــر النظافــة الصحيــة، وإعــادة 
ــم العمــل بســبب تعــذر عقــد اجتماعــات مباشــرة وجهــًا لوجــه،  تنظي

لتصبــح الوضــع الطبيعــي.

وكانــت بعــض الــدول أفضــل حــااًل مــن غيرهــا، وال ســيما تلــك التــي 
كان لديهــا شــركاء تعتمــد عليهــم، مثلمــا هــو الحــال مــع أعضــاء 
االتحــاد األوروبــي. فقــد دعمــوا بعضهــم بعــض عنــد االقتضــاء، بــدءًا 

ــادل المعلومــات إلــى التعــاون فــي إعــادة مواطنــي دولهــم. مــن تب

الهدفــان المبدئيــان للدبلوماســية األســبانية كانــا: الهــدف األول هــو 
إعــادة 25,000 مواطــن أســباني عالقيــن فــي الخــارج؛ والهــدف الثانــي 
هــو أن أســبانيا باعتبارهــا مدافعــًا قويــًا عــن المؤسســات متعــددة 
األطــراف دافعــت باســتمرار عــن ضــرورة إيجــاد حــل عالمــي لألزمــة، 
ــة  ــي الجاهزي ــاون ف ــز التع ــى تعزي وعمــل الدبلوماســيون األســبان عل

والبحــوث.

األساســية  الســمات  أحــد  هــو  المتغيــرة  الظــروف  مــع  التأقلــم 
للدبلوماســي المتميــز. ولمــا كانــت هنــاك قيــود مفروضــة علــى 
إلــى  التحــول  وتيــرة  تســارعت  الشــخصي،  واالقتــراب  االتصــال 
الدبلوماســية الرقميــة. وحــدث هــذا التحــول علــى أربعــة مســتويات:  
المســتوى األول هــو أن %65 مــن العامليــن فــي وزارة الخارجيــة 
األســبانية تحولــوا إلــى العمــل مــن منازلهــم علــى أجهــزة الكمبيوتــر؛ 
والمســتوى الثانــي هــو أن رســائل البريــد اإللكترونــي، وهــي أســرع 
مــن غيرهــا، حلــت محــل البرقيــات الدبلوماســية التقليديــة )والتــي 
هــو  الثالــث  والمســتوى  اليــوم(؛  فــي  مرتيــن  عــادة  إرســالها  يتــم 
الزيــادة التــي حدثــت فــي اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي وال 
ســيما الواتــس آب، دون اإلخــال باشــتراطات أمــن المعلومــات؛ 
والمســتوى الرابــع هــو االســتخدام واســع النطــاق لتقنيــة مؤتمــرات 

الفيديــو فــي االجتماعــات الكبيــرة.

أزمة عالمية بدون حل عالمي
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بيــن  وأتاحــت هــذه األدوات تنظيــم اجتماعــات شــهرية متواصلــة 
ســفراء دول االتحــاد األوروبــي وحتــى اجتماعــات عديــدة بيــن وزارء 
الخارجيــة. علــى ســبيل المثــال، فــي أقــل مــن أســبوع تــم الترتيــب 
لتنظيــم اجتمــاع افتراضــي بيــن عشــرات الــوزراء مــن دول المحيــط 
مقتــرح  لمناقشــة  الجنوبيــة  وأمريــكا  األفريقيــة  والــدول  الهــادئ 
أســباني كان مــن المقــرر إدراجــه فــي أجنــدة األمــم المتحــدة. وكان 
ســيصعب تنفيــذ ذلــك فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة القصيــرة إذا كان 
تــم اللجــوء إلــى األســاليب التقليديــة. وبالمثــل، اســتخدم الســفراء 
للتواصــل مــع وزراء دولهــم وغيرهــم مــن  المنصــات االفتراضيــة 

المســؤولين فــي ديــوان الــوزارة.

وكان العمــل عــن ُبعــد لمراعــاة اشــتراطات التباعــد االجتماعــي هــو 
التغيــر األبــرز فــي مجــال الدبلوماســية فــي تلــك الفتــرة. وهــذا ال 
يعنــي أن الدبلوماســيين يمكــن االســتغناء عنهــم، بــل علــى النقيــض 
التأكيــد علــى أهميــة  الكوفيــد-19  أعــاد فيــروس  ذلــك فقــد  مــن 
ــن. فقــد نفــذوا خــال هــذه األزمــة خدمــات  الدبلوماســيين المقيمي
قنصليــة هامــة ومنهــا إرســال المعلومــات إلــى المواطنيــن العالقيــن، 
وإعادتهــم، وترتيــب رحــات الطيــران العــارض عنــد الضرورة...الــخ.

ولكــن الوســائل االفتراضيــة ال تصلــح لتنفيــذ أنشــطة الدبلوماســية 
التفاعــل وجهــًا لوجــه بيــن  متعــددة األطــراف، والتــي يتيــح فيهــا 
ــاء احتســاء القهــوة،  ــة والنقــاش أثن ــات الجانبي المفاوضيــن والمحادث
ــول وســطى.  ــة المطــاف التوصــل لحل ــي نهاي ــاورة وف ــال للمن المج
ليــس مــن اليســير إقامــة روابــط وديــة مــع دبلوماســي آخــر علــى 

الكيلومتــرات. آالف  مســافة 

»أؤيــد دعــوة المفكــر األمريكــي جوزيــف نــاي 
المعادلــة  مــن  بــداًل  اآلخريــن"  مــع  "للعمــل 
الصفريــة القائمــة علــى "العمــل علــى حســاب 

اآلخريــن".«
لممارســة  عنهمــا  بديــل  ال  المكانــي  والُقــرب   اإلنســاني  الُبعــد 
الفعلــي  الوجــود  كان  الــدول،  بعــض  فــي  بكفــاءة.  الدبلوماســية 
للدبلوماســيين عنصــرًا رئيســيًا فــي الحصــول علــى التجهيــزات الطبيــة 
الضروريــة فــي ِظــل المنافســة مــع الــدول األخــرى، والتــي تحتــاج 
كلهــا إلــى  المنتجــات ذاتهــا لمحاربــة الوبــاء. ويصــدق هــذا القــول 
تمامــًا علــى ســفارتي أســبانيا فــي الهنــد، فيمــا يتعلــق باألدويــة، 
وفــي الصيــن، فيمــا يتعلــق بالكمامــات وأجهــزة التنفــس والقفــازات 
والمابــس الطبيــة والنظــارات وغيرهــا. وفــي العديــد مــن الحــاالت، 

كان الســفير يوّقــع بنفســه علــى العقــود.

ــن العمومييــن وتركــز  مــن اليســير أن تلقــي بالائمــة علــى الموظفي
ــر أن  ــاء األزمــات. غي ــة فــي عملهــم أثن ــب النقــص الحتمي ــى جوان عل
الدبلوماســيين لعبــوا دورًا حيويــًا فــي محاولــة حشــد المجتمــع الدولــي 
ــر  ــب اســتثمارًا أكب ــب يتطل إليجــاد حــل، وأعتقــد أن المســتقبل القري
ــى االهتمــام  ــدول إل ــت ال فــي الدبلوماســية. فــي هــذه األزمــة تحول
بشــؤونها الداخليــة، والعولمــة تصدعــت، والتضليــل المعلوماتــي 
تفشــى، والمنظمــات متعــددة األطــراف عانــت، وساســل اإلمــداد 

ــد مــن ترميمهــا. اضطربــت، والعاقــات ال ب

»مــن اليســير أن تلقــي بالالئمــة علــى الموظفين 
العمومييــن وتركــز علــى جوانــب النقــص الحتميــة 
فــي عملهــم أثنــاء األزمــات، ولكن الدبلوماســيين 
لعبــوا دورًا حيويــًا فــي محاولــة حشــد المجتمــع 

الدولــي إليجــاد حــل.«
ــن"  ــاي "للعمــل مــع اآلخري ــف ن ــر األمريكــي جوزي ــوة المفك ــد دع أؤي
بــداًل مــن المعادلــة الصفريــة القائمــة علــى "العمــل علــى حســاب 
اآلخريــن". وفــي جميــع األحــوال ال بــد مــن ُبعــد دبلوماســي قــوي 

ــاء. ــاء أزمــة الوب ــاء بعــد انته ــادة البن ــرة إع ومــرن فــي فت

الدبلوماسيون وجودوا ليبقوا، وهذه أخبار سارة!
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