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بالرغــم مــن أن الوبــاء هــو أزمــة عابــرة للحــدود بامتيــاز وال بــد مــن
مواجهتــه بالتعــاون بيــن جميــع دول العالــم ،فــإن هــذه النســخة
مــن التأمــات الدبلوماســية التــي تصدرهــا أكاديميــة اإلمــارات
الدبلوماســية تشــير إلــى أنــه لــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن القرائــن
التــي تنبــئ عــن الرغبــة فــي التعــاون الدولــي ،غيــر أنهــا تبــرز جهــود
التواصــل الدولــي والنجــاح الــذي حققتــه الهنــد فــي التعامــل مــع
األزمــة.
ً
ً
شــديدا علــى أنمــاط الحيــاة والعمــل
تأثيــرا
ّأثــر وبــاء الكوفيــد19-
علــى المســتويات الفرديــة والمجتمعيــة والوطنيــة والدوليــة.
والدبلوماســية كإحــدى أدوات إدارة العالقــات الخارجيــة للــدول كان
ال بــد أن تتكيــف مــع هــذا الوضــع الجديــد ودائــم التغيــر .ويبــدو
أن هنــاك توقفـ ًـا ،وحتــى فــي بعــض األحيــان تراجعـ ًـا 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
الرقميــة ،زاد الوبــاء مــن وتيــرة العولمــة ،حيــث يتضــح أن وتيــرة
التبــادل العابــرة للحــدود وصلــت لمســتويات لــم يســبق لهــا
مثيــل .هــذا التناقــض المتعمــق يضــع تحديـ ًـا أمــام الدبلوماســية.
فاللقــاءات الشــخصية وجهـ ًـا 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
الســتمرار التبــادالت الدبلوماســية والتواصــل ،ووزارة الشــؤون
اســتثناء مــن ذلــك.
الخارجيــة الهنديــة ليســت
ً
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 أيضـ ًـا مــع الجاليــات
والمواطنيــن الهنــود فــي الداخــل والخــارج علــى حــد الســواء .ولمــا
كانــت وزارة الشــؤون 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 ،والذيــن يتــم نشــر بيانــات التواصــل
معهــم علــى نطــاق واســع فــي وســائل التواصــل االجتماعــي
ووســائل اإلعــام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة.
كانــت األولويــة أثنــاء وبــاء الكوفيــد 19-هــي رعايــة ومســاعدة
المواطنيــن الهنــود فــي الــدول األجنبيــة .فعلــى ســبيل المثــال،
كان هنــاك العديــد مــن الطــاب الهنــود العالقيــن فــي مركــز الوبــاء
فــي ووهــان الصينيــة .ولذلــك تــم تنظيــم رحــات طيــران خاصــة
إلعــادة المواطنيــن الذيــن يرغبــون فــي العــودة إلــى الهنــد ،وفتحــت
ً
ً
مؤقتــا فــي ووهــان إلجــاء
مكتبــا
الســفارة الهنديــة فــي الصيــن
المواطنيــن وكذلــك تقديــم العــون والدعــم النفســي للطــاب الذيــن
ظلــوا فــي المدينــة.
وقـ ِّـدم الدعــم نفســه إلــى المواطنيــن الهنــود فــي العديــد مــن دول
ُ
العالــم األخــرى .والحقيقــة أن الحكومــة نفــذت أكبــر عمليــة إلعــادة
المواطنيــن العالقيــن فــي الخــارج فــي العالــم وفــي تاريــخ الهنــد
منــذ اســتقاللها .ففــي غضــون ســبعة أســابيع فــي مايــو ويونيــو،
تمــت إعــادة نحــو  365,000هنــدي إلــى أرض الوطــن ،ومعظمهــم
ـوا ولكــن بحـ ً
عــاد جـ ً
ـرا أيضـ ًـا ،مــن مــا يزيــد عــن  50دولــة فــي خمــس
قــارات .ومــن المقــرر أن تتواصــل عمليــة إعــادة المواطنيــن لعــدة
أســابيع أخــرى.
واقتضــت هــذه الجهــود الحصــول علــى دعــم الحكومــات األجنبيــة
ً
يســيرا فــي ضــوء التجــارب الســابقة التــي
وتعاونهــا ،وكان ذلــك
ً
تــم تنفيذهــا لالســتعداد لمثــل تلــك األزمــات .وغالبــا ،تمــت
تلــك المبــادرات الدبلوماســية عبــر وســائل االتصــال بالفيديــو،
والمحادثــات الهاتفيــة ،واالجتماعــات الشــخصية المباشــرة حيثمــا
أمكــن ،مــع مراعــاة قواعــد التباعــد االجتماعــي.
ولمــا كان الدبلوماســيون علــى إلمــام بكيفيــة اســتخدام وســائل
التواصــل االجتماعــي ،فإنهــم اســتطاعوا التكيــف مــع هــذا الوضــع
ً
تمامــا .لقــد زاد الوبــاء وســيزيد مــن الزخــم فــي اســتخدام
الجديــد
الوســائل التكنولوجيــة ،غيــر أنــه ليــس مــن بديــل فــي المجــال
الدبلوماســي عــن التواصــل والحديــث وجهـ ًـا لوجــه ،وبنــاء العالقــات
التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي أوقــات األزمــات .ولهــذا الســبب
هنــاك أمــل بأنــه مــع تراجــع حــدة الوبــاء ســتعود بعــض الجوانــب
المألوفــة للدبلوماســية.

وينبغــي التنويــه إلــى أن الدبلوماســية أصبحــت أقــل التزامـ ًـا بقواعــد
ً
تقيــدا بالطابــع الرســمي فــي ممارســتها.
البروتوكــول ،وأقــل
فــا يوجــد التــزام بقواعــد البروتوكــول واإلتيكيــت الدبلوماســي
بنفــس الدرجــة التــي كان عليهــا فــي الماضــي ،وأن هــذه التوجــه
ســرع التحــول نحــو اســتخدام
مــن المحتمــل أن يتواصــل .وربمــا ُي ّ
الوســائل الرقميــة فــي التفاعــات الدبلوماســية مــن وتيــرة
ويعتبــر توقيــع الهنــد وأســتراليا علــى اتفــاق شــراكة
هــذا التوجــهُ .
مثــاال علــى
يونيــو
فــي
افتراضــي
مؤتمــر
فــي
شــاملة
إســتراتيجية
ً
المرونــة واالبتــكار فــي الممارســات الدبلوماســية .ورغــم ذلــك،
فــإن الخصائــص المماثلــة الســتخدام ألقــاب المخاطبــة المهذبــة،
واســتعمال عبــارات االحتــرام والتكريــم وأســلوب التحيــة المالئــم
ســتظل  -ويجــب أن تظــل  -ملزمــة للجميــع.
هــل اســتطاع الدبلوماســيون الهنــود والدبلوماســية الهنديــة
مواكبــة هــذه األزمــة التــي لــم يســبق لهــا مثيــل؟ اإلجابــة نعــم .فقــد
أدى 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 بهــا العمــل فــي معظــم الحكومــات ،وأن
يتبعــوا نهــج الحكومــة 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 علِ منــا 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 العالقــات 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 إلــى دول أخــرى ،وتولــت وزارة الشــؤون
الخارجيــة تنســيق هــذه الجهــود ،حيــث إن الــوزارة لديهــا إدارة
متكاملــة تســمى الشــراكة إلدارة التنميــة تضطلــع بمهمــة تنســيق
هــذه الجوانــب.

ينبغــي التنويــه إلــى أن الدبلوماســية أصبحــت
ً
التزامــا بقواعــد البروتوكــول ،وأقــل
أقــل
ً
تقيــدا بالطابــع الرســمي فــي ممارســتها .فــا
يوجــد التــزام بقواعــد البروتوكــول واإلتيكيــت
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
ســتضطلع بــدور قيــادي هــام فــي مواجهــة التحديــات الناتجــة
عــن الوبــاء .الدبلوماســيون الهنــود لديهــم خبــرات واســعة فــي
ً
الدبلوماســية متعــددة األطــراف ،وسيســاهمون مسـ
ـاهمة مؤثــرةً
فــي تنشــيط المؤسســات والنظــم متعــددة األطــراف للتصــدي
لهــذا التحــدي ذي األبعــاد الدوليــة.
هــذا الوبــاء ليــس تحديـ ًـا فــي مجــال الصحــة العامــة وحســب ،وإنمــا
تحــدٍ اقتصــادي أيضـ ًـا .فقــد تســبب الوبــاء فــي تعطيــل األنشــطة
االقتصاديــة وبمــا أنــه أحــدث أزمــة فــي جانبــي العــرض والطلــب،
فإنــه تحــدٍ معقــد فريــد مــن نوعــه .وفــي هــذه الحالــة كذلــك ،نحــن
بحاجــة إلــى سياســات متســقة علــى مســتوى العالــم ،وهــو مــا
نفتقــده حتــى اآلن.
ويتــم توجيــه الدبلوماســية الهنديــة نحــو تشــجيع التنســيق علــى
الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي .علــى ســبيل المثــال ،عقــد رئيــس
الــوزراء الهنــدي قمـ ًـة افتراضيـ ًـة لقــادة الــدول المشــاركة فــي اتحــاد
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
األزمــة علــى منــوال تعامــل المجموعــة مــع األزمــة الماليــة
واالقتصاديــة الدوليــة فــي  .2007-2008ولعبــت وزارة الشــؤون
دورا نشـ ً
ً
ـيطا للغايــة فــي تقديــم العــون للقيــادة فــي عقــد
الخارجيــة
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.

ً
أيضــا علــى دعــم لجهودهــا مــن دول صديقــة.
وحصلــت الهنــد
واعتمــد البنــك الدولــي مبلغـ ًـا وقــدره  1مليــار دوالر أمريكــي للهنــد
لمواجهــة أزمــة الكوفيــد .وتتعــاون الهنــد كذلــك مــع العديــد مــن
الشــركاء مــن الــدول فــي أبحــاث وتطويــر لقــاح فعــال لفيــروس
الكوفيــد ،19-وبمــا أن الهنــد لديهــا صناعــة دوائيــة مزدهــرة فإنهــا
تمتلــك القــدرة علــى إنتــاج اللقــاح علــى نطــاق صناعــي وتوزيعــه
بمجــرد إعــداده واختبــاره .وتنهــض البعثــات الهنديــة فــي الخــارج بــدور
هــام فــي تيســير ذلــك التعــاون الدولــي.
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