
الت دبلوماســية تأمُّ

دبلــومــاســية العلـــوم: أكثـــر أهّمّيـــة من ذي قبــــل، 
ألفـريقيا وللعالم

الدكتور ليوناردو سيماو، 

والشـــــــؤون  الصحــــة  وزيـــر 
الخارجيــة والتعــاون األســبق 

موزمبيــق فــي 

دبلوماســية العلــوم ليســت جديــدًة. فقــد كانــت موجــودًة 
علــى مــدار فتــرات التاريــخ اإلنســاني، عندمــا كان العلمــاء فــي 
تلــك األيــام يرســلون، علــى ســبيل المثــال، المبعوثيــن لتســليم 
نائيــة  إلــى نظرائهــم، فــي أماكــن أو دول  العلميــة  الوثائــق 
ــن  ــاء م ــة للعلم ــذه الطريق ــت ه ــان. وأتاح ــم األحي ــي معظ ف
شــتى الــدول التقريــب بيــن مناطقهــم أو دولهــم، عبــر التبــادل 

ــة. ــوّدي للمعرف ال

فــي  اســُتحِدث  قــد  العلــوم  دبلوماســية  مصطلــح  أّن  غيــر 
لضــرورة  الدعــوة  يتــم  كان  عندمــا  البــاردة،  الحــرب  أعقــاب 
ــة  ــرت نهاي ــد وّف ــدول. وق ــن ال ــراكات بي ــاون والش ــز التع تعزي
الحــرب البــادرة مــوارد بشــرية وماليــة وتكنولوجيــة هاّمــة، 
والتــي كانــت ُتســتخدم فــي المواجهــة بيــن الكتلتيــن الشــرقية 
والغربيــة، لصالــح مواجهــة التحّديــات العالميــة الناشــئة. ومــع 
التركيــز علــى الفقــر فــي أفريقيــا علــى وجــه التحديــد، لعبــت 

ــن.   ــدار برلي ــدم ج ــد ه ــم بع ــي العال ــا ف ــوم دوًرا هاًمّ العل

ــه األمــم المتحــدة فــي 2000،  ــذي أصدرت ــة ال فــي إعــان األلفي
ــا"،  ــة ألفريقي ــات الخاص ــة االحتياج ــم بـــ "تلبي ــادة العال ــزم ق الت
وُوِضعــت األهــداف التــي ُتَجّســد ذلــك فــي األهــداف اإلنمائيــة 
لأللفيــة. وحًقــا لــم تتحقــق كل األهــداف الــواردة فــي األهــداف 
م الــذي ُأحــِرز فــي  اإلنمائيــة لأللفيــة تحقيًقــا كامــًا، ولكــن التقــدُّ
محاربــة الفقــر، وال ســيما فــي أفريقيــا، قــاد إلــى تبنــي أهــداف 
ــا  ــوم والتكنولوجي ــي 2015. وكان للعل ــتدامة، ف ــة المس التنمي

عة. دور مؤثــر فــي تحقيــق هــذه النتائــج الُمشــجِّ

نســبًيا،  جديــًدا  العلــوم  دبلوماســية  مصطلــح  كان  ولمــا 
فــا يــزال ال يوجــد لــه تعريــف متفــق عليــه. غيــر أّن الرؤيــة 
المشــتركة تجاهــه أّنــه يتضمــن "االلتقــاء بيــن النظــم العلميــة 
الدوليــة  والعاقــات  ناحيــة  مــن  واالبتــكار  والتكنولوجيــة 

األخــرى". الناحيــة  مــن  والدبلوماســية 

وقــد أّدى التطــور المّطــرد فــي العلــوم والتعقيــد المتنامــي 
فــي العاقــات الدوليــة إلــى قيــام العلمــاء بتنظيــم أنفســهم 
فــي جمعيــات واّتحــادات مهنيــة تتجــاوز الحــدود الوطنيــة، 
ومنهــا أكاديميــات العلــوم. وفــي مثــل تلــك التنظيمــات يحــدث 

ــية. ــوم والدبلوماس ــن العل ــل بي التفاع

وتشــترك الدبلوماســية مــع دبلوماســية العلــوم فــي أّن لهــا 
تعريفــات شــتى، ولكــن المفهــوم األكثــر شــيوًعا لهــا هــو أّنهــا 
طريقــة واحــدة أو عــدة طــرق للتأثيــر علــى قــرارات وســلوك 
الحكومــات األجنبيــة والمنظمــات الدوليــة والشــعوب مــن 
خــال الحــوار والتفــاوض والتدابيــر األخــرى دون اللجــوء إلــى 
الحــرب أو العنــف. أو بتعريــف آخــر، الدبلوماســية هي اســتخدام 

الحــوار والتفــاوض والتمثيــل فــي العاقــات الدوليــة.

والمتجانســة  الطيبــة  العاقــات  تعزيــز  فحتــى  ذلــك،  ومــع 
والوّديــة بيــن الــدول، دون الدخــول فــي أي مفاوضــات، ينــدرج 
ضمــن الدبلوماســية، والتــي تخضــع لمعاهــدة فيينــا بشــأن 
ــي 1961  ــدرت ف ــدة ص ــي معاه ــية، وه ــات الدبلوماس العالق
لوضــع القواعــد واألعــراف المعمــول بهــا فــي العاقــات بيــن 

ــة.   ــات الدولي ــع المنظم ــدول أو م ال

علــى  قاصــرًة  ليســت  الدبلوماســية  اليــوم،  عالــم  فــي 
أيًضــا،  فيهــا  يشــترك  وإنمــا  المتمرســين،  الدبلوماســيين 
ــدول  ــع ال ــات م ــي عاق ــارك ف ــن يش ــرى، ُكلُّ م ــورة أو بأخ بص
تتعــدد  الدوليــة. ولهــذا،  أو  المنظمــات األجنبيــة  أو  األخــرى 
مســتويات وفئــات النشــاط الدبلوماســي؛ إذ تتــراوح بيــن مجــرد 
إظهــار صــورة طيبــة عــن دولــة مــا إلــى المفاوضــات المعقــدة 
ــرام االّتفاقــات أو المعاهــدات  ــًا إلب ــا طوي ــي تســتغرق وقًت الت
الدوليــة. وفــي هــذه المســتويات للنشــاط الدبلوماســي، فــإّن 
أحــد أبــرز التحّديــات المشــتركة التــي تواجــه العلمــاء هــي كيفية 
إقنــاع واضعــي السياســات علــى كلِّ مــن المســتويين الوطنــي 
ــواردة فــي أبحاثهــم وترجمتهــا  ــات ال ــي بقبــول التوصي والدول
ــى  ــر عل ــة التأثي ــرى، كيفي ــارة أخ ــة. أو بعب ــات تنفيذي ــى سياس إل

ــرار. ــاذ الق ــي اّتخ ــات ف ــي  السياس واضع

ويجتمــع العلمــاء فــي عــدد مــن المنظمــات الدوليــة لمناقشــة 
علــى  األهّمّيــة  ذات  أو  المشــترك  االهتمــام  ذات  القضايــا 
الصعيــد العالمــي، عــاوة علــى عــرض نتائــج أبحاثهــم، بهــدف 
الدوليــة  المنظمــات  تّتخذهــا  التــي  القــرارات  فــي  التأثيــر 

الوطنيــة. والحكومــات  واإلقليميــة 

والمحافــل الدوليــة الرئيســية للتبــادل العلمــي هــي الشــراكة 
عضويتهــا  فــي  وتشــترك   )ICP( العلــوم  أكاديميــات  بيــن 
ــوم  ــس العل ــب؛ ومجل ــوم والط ــة للعل ــن 140 أكاديمي ــر م أكث
للدعــوة النعقــاد  لديــه االختصــاص  والــذي   )ISC( العالمــي
 STC( المجموعــة الرئيســية لألوســاط العلميــة والتكنولوجيــة
ــة  ــهاماته العلمي ــم إس ــه لتقدي ــم دعوت ــدى يت ــو منت MG(، وه
ــد مــن مناقشــات األمــم المتحــدة، ومنهــا أهــداف  فــي العدي
ــرى  ــة األخ ــات الدولي ــن المنظم ــن بي ــتدامة. وم ــة المس التنمي
أكاديميــة الشــباب العالميــة واألكاديميــة العالميــة للعلــوم. 
ــة  ــة األكاديمي ــات العلمي ــمل الجمعي ــا، تش ــاّرة أفريقي ــي ق وف
األفريقيــة للعلــوم، وشــبكة أكاديميــات العلــوم األفريقيــة، 

ــراء. ــوب الصح ــا جن ــي دول أفريقي ــن ف ــركاء اإلقليميي والش
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حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2022.
ر عن رأي المؤلف فقط وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جهة اتحادية مستقلة، وكذلك  ببيان إخالء المسؤولية: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ُتعبَّ

ال تعبر عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ولكــّن التبــادل بيــن العلمــاء ليــس كافًيــا لزيــادة تأثيــر نتائــج 
السياســية.  القــرارات  واضعــي  علــى  وأبحاثهــم  دراســاتهم 
فهنــاك ضــرورة لمــّد جســور التواصــل بيــن األوســاط العلميــة 
مــت  والقــادة السياســيين والدبلوماســيين. ولهــذه الغايــة، قدَّ
والّتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  ومنظمــة  المتحــدة  األمــم 
ــات  ــم ومؤسس ــاء نظ ــي إنش ــة ف ــات الوطني ــون للحكوم الع
بشــأن  مشــتركة  لغــة  وتبنــي  لديهــا،  والتطويــر  البحــوث 
أنمــاط  ذلــك  فــي  بمــا  والتكنولوجيــا،  العلــوم  سياســات 
ــة،  ــات المهني ــيم القطاع ــاث، وتقس ــاالت األبح ــاث، ومج األبح
ومؤشــرات البحــث واالبتــكار، بجانــب أمــور أخــرى فــي هــذا 

الشــأن.

ــبكة  ــف ش ــة، تتأل ــة الدولي ــات العلمي ــى المنظم ــة إل وباإلضاف
العلــوم العالميــة مــن شــبكة واســعة مــن األطــراف، ومنهــا 
تشــترك  والتــي  األبحــاث،  ومجالــس  الوطنيــة  الحكومــات 
األكاديميــة،  األبحــاث واالبتــكار، والمؤسســات  تمويــل  فــي 
ــر  ــات غي ــن، والمنظم ــراء المختصي ــة، والخب ــركات الخاّص والش

الخيريــة وغيرهــم. الحكوميــة، والمؤسســات 

ونظــًرا لتأثيــر العولمــة فــي العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار، 
والمــوارد  المعرفــة  فــي  التبــادل  وتيــرة  اليــوم  تتنامــى 
ــدة  ــوى جدي ــود ق ــى صع ــك إل ــد أّدى ذل ــك. وق ــب كذل والمواه
والهنــد،  والبرازيــل،  الصيــن،  ومنهــا  العلــوم،  مجــال  فــي 
وغيرهــا، وكذلــك صعــود دول فــي مجــال العلــوم فــي الشــرق 
األوســط، وجنــوب شــرق آســيا، وشــمال أفريقيــا، ممــا أظهــر 
ــد  ــة. ويتزاي ــدد القطبي ــى تع ــة إل ــه النزع ــد في ــا تتزاي ــا علمًي عالًم
عــدد الــدول التــي لديهــا رؤيــة أشــمل عــن أهّمّيــة العلــوم 
والتكنولوجيــا والرقمنــة كأدوات للقــوة الناعمــة لهــا قيمتهــا 
ــاء نفوذهــم، فضــًا  ــة عــن دولهــم وبن فــي رســم صــورة طيب
ــة  ــي الّتنمي ــري ف ــاط البش ــن النش ــاالت م ــذه المج ــن دور ه ع

ككّل. الوطنيــة 

اليــوم، يتنقــل العلمــاء بمفردهــم بســهولة أكبــر بيــن الحــدود 
الوطنيــة، ســعًيا للعمــل مــع نظرائهــم المتميزيــن والوصــول 
إلــى المــوارد واألجهــزة والمعرفــة التــي ُتكِمــل مــا لديهــم. 
ــل المواهــب ربمــا يقــود إلــى هجــرة العقــول، غير  صحيــح أّن تنقُّ
ع هــؤالء  ــه مــن الصحيــح أيًضــا أّن السياســات الجيــدة ُتشــجِّ أّن
العلمــاء علــى مواصلــة االنخــراط فــي نظمهــم الوطنيــة، مــع 
ــرص  ــة وف ــادل المعرف ــي تب ــد ف ــن فوائ ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت م
منافــع  يحقــق  وضــع  وهــذا  المؤسســي.  للتطويــر  جديــدة 

ــع. للجمي

ًمــا ظاهــًرا لتتحــول إلــى دول علميــة،  وتحقــق بعــض الــدول تقدُّ
ــزال  ــراء ال ت ــوب الصح ــا جن ــي أفريقي ــة ف ــدول الواقع ــن ال ولك
ْكــِب. ومــع ذلــك، تنهــض الشــراكة فــي التجــارب  تتخلــف عــن الرَّ
 )EDCTP( الســريرية بيــن البلــدان األوروبيــة والبلــدان الناميــة
ل الــدول األفريقيــة إلــى أطــراف  بــدور رئيــس فــي عمليــة تحــوُّ
وتوفيــر  العلمــاء،  تدريــب  عبــر  العلــوم،  مجــال  فــي  مؤّثــرة 
أجهــزة المختبــرات، وتطويــر لجــان المعاييــر األخاقيــة، ووضــع 

اأُلطــر التشــريعية المناســبة.

الحكومــات  بتشــجيع  فإّنــه  ســبق،  مــا  إلــى  باإلضافــة 
إلــى  االســتثمارات  مــن  المزيــد  توجيــه  علــى  األفريقيــة 
فــي  الشــراكة  خــال  مــن  واالبتــكار  والتكنولوجيــا  العلــوم 
التجــارب الســريرية بيــن البلــدان األوروبيــة والبلــدان الناميــة 
ــم  ــة، ومنه ــس الرؤي ــم نف ــن لديه ــركاء الذي ــن الش ــا م وغيره
ــا،  ــة منه ــراض والوقاي ــى األم ــيطرة عل ــي للس ــز األفريق المرك
ــة  ــة التنمي ــة لوكال ــا التابع ــة أفريقي ــدة لتنمي ــراكة الجدي والش
اإلقليمــي  والمكتــب   )AUDA-NEPAD( األفريقــي  لاتحــاد 
ألفريقيــا التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة وغيرهــا، فإننــا نــرى 

ًمــا فــي طــور التحقيــق. تقدُّ

فــي آســيا، الهنــد والصيــن فــي طليعــة الــدول التــي تضــع عــدًدا 
متنامًيــا مــن البرامــج مــع الــدول األفريقيــة فــي مجــال العلــوم 
والتكنولوجيــا واالبتــكار، عبــر المنــح الدراســية، وبرامــج التبــادل 
للعلمــاء، والتعــاون فــي المشــاريع البحثيــة بيــن الجامعــات، 
ــية  ــدات السياس ــب التعه ــك عق ــادرات، وذل ــن المب ــا م وغيره
ــن  ــام بي ــدث بانتظ ــي تح ــة والت ــات القّم ــي اجتماع ــم ف ــي تت الت

ــا وهاتيــن الدولتيــن. أفريقي

وينبغــي أن يســير التعــاون بيــن أفريقيــا ودول الخليــج فــي 
نفــس المســار؛ ليتوســع فيمــا يتجــاوز المجــاالت التقليديــة 
المتمثلــة فــي االقتصــاد واألمــن واإلغاثــة اإلنســانية ويشــمل 
العلــوم والتكنولوجيــا. وقــد تســارعت وتيــرة التعــاون بيــن 
جميــع الــدول فــي العالــم نتيجة لوبــاء الكوفيد - 19. وشــاركت 
ــة تــم  ــج فــي تمويــل كوفاكــس، وهــي منّصــة دولي دول الخلي
ــادل  ــول الع ــان الوص ــاج، وضم ــر، وإنت ــريع تطوي ــاؤها لتس إنش

ــد - 19. ــات الكوفي ــات ولقاح ــارات وعاج ــى اختب إل

وتمــت الكثيــر مــن أنشــطة الدبلوماســية العلميــة فــي ملتقــى 
عليهــا  المتفــق  بالمســاواة  االلتــزام  لضمــان  كوفاكــس؛ 
فــي الحصــول علــى اإلمــدادات. وقــد تســتغل دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي الزخــم الــذي تــم إنشــاؤه فــي هــذا الصــدد؛ 
لتدفــع التعــاون العلمــي مــع أفريقيــا ُقدًمــا، بمشــاركة أطــراف 

ــاء. ــد االقتض ــرى عن أخ

وإجمــااًل، تواجــه أفريقيــا تحــدي تطويــر دبلوماســية العلــوم 
لتجميــع  واســتعدادها  قدرتهــا  تحســين  أجــل  مــن  فيهــا، 
المزيــد مــن المــوارد الضروريــة لزيــادة قدرتهــا علــى النجــاح 
واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  التنميــة  تحديــات  مواجهــة  فــي 
مثــل العــبء المــزدوج الناتــج عــن األمــراض المعديــة والوتيــرة 
المتناميــة لألمــراض المزمنــة، وكذلــك األمــن الغذائــي والحاجة 
ــرات  ــي الفت ــًة، ف ــر مرون ــة أكث ــة تحتي ــآت بني ــاء منش ــة لبن الُملّح
التــي تتزايــد فيهــا وتيــرة الكــوارث الطبيعيــة والدمــار الناتــج 

ــاخ. ــر المن ــراء تغيُّ ــا ج عنه

هــذه التهديــدات للّتنميــة الوطنيــة فــي الــدول األفريقيــة ال 
يمكــن مواجهتهــا بنجــاح دون اســتخدام األدوات الجديــدة 
بالعلــوم  ســوى  توفيرهــا  يمكــن  ال  التــي  والمتقدمــة 
والتكنولوجيــا واالبتــكار. ويقتضــي تحقيــق هــذا الهــدف زيــادة 
الفعاليــة واالبتــكار فــي دبلوماســية العلوم األفريقيــة. وينبغي 
كذلــك أن تتفــاوض البلــدان األفريقيــة إلبــرام اتفاقــات أفضــل 
علــى الصعيــد العالمــي وجــذب مــوارد أكثــر إلــى القــارة، بمــا 
فــي ذلــك تدريــب العلمــاء األفارقــة، وخصوًصــا اإلنــاث منهــم. 
التعــاون الخليجــي تعزيــز شــراكتها  تســتطيع دول مجلــس 
مــع أفريقيــا؛ لضمــان الوصــول إلــى هــذا الهــدف، ممــا يحقــق 
منافــع خالصــة للطرفيــن. ومــن بيــن األمثلــة األمــن الغذائــي، 
باســتغال األراضــي الخصبــة الواســعة والميــاه التــي تزخــر بهــا 

ــا. أفريقي


