تأمــات دبلوماســية

أزمة عالمية بدون
حل عالمي

سلسلة دبلوماسية مكافحة األوبئة

اكتوبر 2020

السفير هورهيه ديسكجار
السفير األسباني األسبق إلى
المغرب والفاتيكان والواليات
المتحدة األمريكية

مــع التعــرض لمزايــا وعيــوب الدبلوماســية الرقميــة ،تشــير هــذه
النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية إلــى أنــه
فــي حيــن أن العمــل عــن ُبعــد هــو التغيــر األبــرز الــذي حــدث خــال
هــذه الفتــرة فــإن الوســائل االفتراضيــة ال تتالئــم مــع الدبلوماســية
ُ
والقــرب
متعــددة األطــراف ،وتشــدد علــى أن العامــل البشــري
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 تأثيــرات هائلــة فــي االقتصــاد والعولمــة والشــؤون
الجيوسياســية .وكذلــك الحــال أيضـ ًـا فــي الدبلوماســية .عندمــا كان
تشــوان الي وزيـ ً
ـرا للخارجيــة فــي الصيــن فــي عهــد مــاو تســي تونــج،
وســئل عــن الثــورة الفرنســية التــي حدثــت فــي  ،1789فإنــه أجــاب
ُ
الحكــم
إجابتــه المشــهورة بأنــه يعتقــد أنــه ال يــزال مــن المبكــر للغايــة ُ
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  1945التــي تفتقــر إلــى القيــادة األمريكيــة والتنســيق متعــدد
األطــراف فــي ضــوء االنقســام فــي مجلــس األمــن التابــع لألمــم
المتحــدة بســبب التنافــس والصــراع بيــن القــوى العظمــى .ولهــذا
الســبب لجــأ المواطنــون الذيــن يشــعرون بالخــوف إلــى دولهــم
الوطنيــة طلبـ ًـا للحمايــة وســتخرج الــدول منفــردة مــن هــذه األزمــة
ً
ارتفاعــا علــى الحــدود وبحظــر
بصالحيــات أقــوى ،وبســياجات أكثــر
علــى دخــول المهاجريــن.
فــي ذات الوقــت ،تســارعت وتيــرة التوجهــات العالميــة التــي بــرزت
قبــل األزمــة وهــي :االنســحاب األمريكــي ،واألزمــة فــي أوروبــا،
و"صعــود باقــي الــدول" بقيــادة الصيــن .نحــن نعيــش فــي اللحظــات
األخيــرة مــن ُعمــر الــدورة الجيوسياســية متعــددة األطــراف التــي
بــدأت فــي 1945؛ أي نهايــة العالــم الــذي تقــوده الــدول الغربيــة
وبــزوغ فجــر مشــهد جيوسياســي متعــدد األطــراف مــع انتقــال مركــز

القــوة االقتصاديــة فــي العالــم إلــى الــدول الواقعــة فــي منطقتــي
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ.
قــال الكاتــب اإليطالــي كالوديــو ماجريــس إن العالــم القديــم
ينتهــي والعالــم الجديــد لــم يولــد بعــد .إنهــا "فتــرة االنتقــال" أي
حقبــة مــن الغمــوض وعــدم اليقيــن .لقــد ّأثــر وبــاء الكوفيــد19-
علــى الدبلوماســية ،والتــي هــي بحســب تعريــف الدبلوماســي
البريطانــي الســير إرنســت ســاتو "اســتخدام الــذكاء والبراعــة فــي
تســيير العالقــات الرســمية بيــن حكومــات الــدول المســتقلة ...أو
بعبــارة أكثــر إيجـ ً
ـازا تصريــف األمــور بيــن الــدول بوســائل ســلمية".
ضيــق هارولــد نيكولســون ،وهــو دبلوماســي بريطانــي آخــر ،مــن
ُ
وي ّ
محــور تركيــز الدبلوماســية ليكــون إدارة التفــاوض ،وطريقتــه ،وفــن
الدبلوماســي ،ومهارتــه أو مهارتهــا.
كل هــذه الجوانــب أو األبعــاد التقليديــة المختلفــة للدبلوماســية
ً
وجهــا لوجــه تقلصــت ،وأدوار
تأثــرت بالفيــروس .فالدبلوماســية
الســفارات تعــززت .ولكــن مــن ناحيــة ثانيــة فــإن التأقلــم مــع
األوضــاع المتغيــرة هــو جانــب رئيــس مــن عمــل الدبلوماســيين منــذ
بــزوغ الدبلوماســية.
التأقلم مع تغير الظروف
فوجــئ الجميــع بفيــروس الكوفيــد ،19-واقتضــى الوضــع االرتجــال
والبحــث عــن حلــول .وال يرجــع ذلــك إلــى أننــا لــم نكــن نعــرف أن
ً
شــيئا مــن هــذا القبيــل قــد يحــدث؛ ألنــه كانــت هنــاك تنبــؤات
هونــا مــن شــأن
عنــه فــي الماضــي .ولكــن عندمــا حــدث ،فإننــا ّ
الخطــر .وعندمــا تبيــن حجــم المشــكلة فيمــا بعــد ،كانــت المهمــة
األولــى للســفارات هــي اتخــاذ تدابيــر علــى المســتوى المحلــي
لحمايــة العامليــن فيهــا 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 تنظيــم العمــل بســبب تعــذر عقــد
ً
وجهــا لوجــه ،لتصبــح الوضــع الطبيعــي.
اجتماعــات مباشــرة
ـاال مــن غيرهــا ،وال ســيما تلــك التــي
وكانــت بعــض الــدول أفضــل حـ ً
كان لديهــا شــركاء تعتمــد عليهــم ،مثلمــا هــو الحــال مــع أعضــاء
االتحــاد األوروبــي .فقــد دعمــوا بعضهــم بعــض عنــد االقتضــاءً ،
بدءا
مــن تبــادل المعلومــات إلــى التعــاون فــي إعــادة مواطنــي دولهــم.
الهدفــان المبدئيــان للدبلوماســية األســبانية كانــا :الهــدف األول
هــو إعــادة  25,000مواطــن أســباني عالقيــن فــي الخــارج؛ والهــدف
ً
ً
قويــا عــن المؤسســات
مدافعــا
الثانــي هــو أن أســبانيا باعتبارهــا
متعــددة األطــراف دافعــت باســتمرار عــن ضــرورة إيجــاد حــل عالمــي

لألزمــة ،وعمــل الدبلوماســيون األســبان علــى تعزيــز التعــاون فــي
الجاهزيــة والبحــوث.
التأقلــم مــع الظــروف المتغيــرة هــو أحــد الســمات األساســية
للدبلوماســي المتميــز .ولمــا كانــت هنــاك قيــود مفروضــة علــى
االتصــال واالقتــراب الشــخصي ،تســارعت وتيــرة التحــول إلــى
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
يتــم إرســالها عــادة مرتيــن فــي اليــوم)؛ والمســتوى الثالــث هــو
الزيــادة التــي حدثــت في اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعي وال
ســيما الواتــس آب ،دون اإلخــال باشــتراطات أمــن المعلومــات؛
والمســتوى الرابــع هــو االســتخدام واســع النطــاق لتقنيــة مؤتمــرات
الفيديــو فــي االجتماعــات الكبيــرة.
وأتاحــت هــذه األدوات تنظيــم اجتماعــات شــهرية متواصلــة بيــن
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
الهــادئ والــدول األفريقيــة وأمريــكا الجنوبيــة لمناقشــة مقتــرح
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
المنصــات االفتراضيــة للتواصــل مــع وزراء دولهــم وغيرهــم مــن
المســؤولين فــي ديــوان الــوزارة.

مــن اليســير أن تلقــي بالالئمــة علــى الموظفيــن العمومييــن وتركــز
علــى جوانــب النقــص الحتميــة فــي عملهــم أثنــاء األزمــات .غيــر
ً
ً
حيويــا فــي محاولــة حشــد المجتمــع
دورا
أن الدبلوماســيين لعبــوا
الدولــي إليجــاد حــل ،وأعتقــد أن المســتقبل القريــب يتطلــب
ً
ـتثمارا أكبــر فــي الدبلوماســية .فــي هــذه األزمــة تحولــت الــدول
اسـ
إلــى االهتمــام بشــؤونها الداخليــة ،والعولمــة تصدعــت ،والتضليــل
المعلوماتــي تفشــى ،والمنظمــات متعــددة األطــراف عانــت،
وسالســل اإلمــداد اضطربــت ،والعالقــات ال بــد مــن ترميمهــا.

«مــن اليســير أن تلقــي بالالئمــة علــى
الموظفيــن العمومييــن وتركــز علــى جوانــب
النقــص الحتميــة فــي عملهــم أثنــاء األزمــات،
ً
ً
حيويــا فــي
دورا
ولكــن الدبلوماســيين لعبــوا
محاولــة حشــد المجتمــع الدولــي إليجــاد حــل».
أؤيــد دعــوة المفكــر األمريكــي جوزيــف نــاي "للعمــل مــع اآلخريــن"
ـدال مــن المعادلــة الصفريــة القائمــة علــى "العمــل علــى حســاب
بـ ً
اآلخريــن" .وفــي جميــع األحــوال ال بــد مــن ُبعــد دبلوماســي قــوي
ومــرن فــي فتــرة إعــادة البنــاء بعــد انتهــاء أزمــة الوبــاء.
الدبلوماسيون وجودوا ليبقوا ،وهذه أخبار سارة!

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 مــن ذلــك فقــد أعــاد فيــروس الكوفيــد 19-التأكيــد علــى
أهميــة الدبلوماســيين المقيميــن .فقــد نفــذوا خــال هــذه األزمــة
خدمــات قنصليــة هامــة ومنهــا إرســال المعلومــات إلــى المواطنيــن
العالقيــن ،وإعادتهــم ،وترتيــب رحــات الطيــران العــارض عنــد
الضرورة...الــخ.
ولكــن الوســائل االفتراضيــة ال تصلــح لتنفيــذ أنشــطة الدبلوماســية
ً
وجهــا لوجــه بيــن
متعــددة األطــراف ،والتــي يتيــح فيهــا التفاعــل
المفاوضيــن والمحادثــات الجانبيــة والنقــاش أثنــاء احتســاء القهــوة،
المجــال للمنــاورة وفــي نهايــة المطــاف التوصــل لحلــول وســطى.
ليــس مــن اليســير إقامــة روابــط وديــة مــع دبلوماســي آخــر علــى
مســافة آالف الكيلومتــرات.

«أؤيــد دعــوة المفكــر األمريكــي جوزيــف نــاي
بــدال مــن المعادلــة
"للعمــل مــع اآلخريــن"
ً
الصفريــة القائمــة علــى "العمــل علــى حســاب
اآلخريــن"».
والقــرب المكانــي ال بديــل عنهمــا لممارســة
البعــد اإلنســاني
ُ
ُ
الدبلوماســية بكفــاءة .فــي بعــض الــدول ،كان الوجــود الفعلــي
ً
ً
رئيســيا فــي الحصــول علــى التجهيــزات
عنصــرا
للدبلوماســيين
الطبيــة الضروريــة فــي ِظــل المنافســة مــع الــدول األخــرى ،والتــي
تحتــاج كلهــا إلــى المنتجــات ذاتهــا لمحاربــة الوبــاء .ويصــدق هــذا
ً
تمامــا علــى ســفارتي أســبانيا فــي الهنــد ،فيمــا يتعلــق
القــول
باألدويــة ،وفــي الصيــن ،فيمــا يتعلــق بالكمامــات وأجهــزة التنفــس
والقفــازات والمالبــس الطبيــة والنظــارات وغيرهــا .وفــي العديــد
يوقــع بنفســه علــى العقــود.
مــن الحــاالت ،كان الســفير ّ
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