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فــي هــذه النســخة مــن التأمــات الدبلوماســية التــي تصدرهــا
أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية ،تســتعرض ســعادة الســفيرة
حفصــة العلمــاء التحديــات التــي واجهتهــا فــي االضطــاع بمهــام
منصبهــا الجديــد فــي برليــن إبــان وبــاء الكوفيــد .19-وتشــدد علــى
أن تلــك الفتــرة ،بالرغــم مــن التعقيــدات التــي اقترنــت بهــا  -أتاحــت
الفرصــة إلبــراز مهــارات القيــادة والتضامــن وإقامــة العالقــات
والتجديــد.
لقــد كان ذلــك فــي أوائــل  2020عندمــا تــم تكليفــي بمهــام منصبــي
الجديــد وكل أوراقــي جاهــزة مــع جــواز ســفر دبلوماســي جديــد
ً
ـتعدادا للوجهــة الجديــدة وهــي :جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة .كنــت
اسـ
متحمســة للغايــة وأعـ ّـد األيــام انتظـ ً
ـارا لالنطــاق إلــى برليــن.
وفــي هــذه األثنــاء كانــت محطــة األخبــار المفضلــة لــدي BBC -
ـاء متكــررةً عــن تفشــي فيــروس جديــد فــي الصيــن وبــدء
 تبــث أنبـ ًإغــاق وعــزل مدينــة ووهــان .ولألمانــة فإننــي لــم آخــذ تلــك األنبــاء
علــى محمــل الجــد وأعتقــدت أنهــا "إلــى حــد بعيــد" ستتالشــى بمــرور
الوقــت .لقــد مررنــا بفيروســي الســارس والمــارس مــن قبــل دون أن
يحــدث اضطــراب كبيــر فــي حياتنــا.
نحن نعرف اآلن أن الوضع لم يكن كذلك.

ً
تمامــا كافــة أشــكال االجتماعــات
اإلغــاق التــام ،ممــا أوقــف
المباشــرة وجهـ ًـا لوجــه .وتقيــدت حركتــي وانحصــرت فــي مقــر إقامــة
وتأجــل اجتماعــي مــع الرئيــس األلمانــي
ســفير الدولــة فــي برليــن،
ّ
لمــدة أكثــر مــن ثالثــة أشــهر.
بتعبيــر آخــر كنــت فــي وضــع غيــر مســتقر؛ فقــد تــم "تعيينــي" سـ ً
ـفيرا
لــدى ألمانيــا ولــم يتــم "اعتمــادي" بعــد .وكان معنــى ذلــك أننــي لــم
أســتطع أن أرتــب مباشــرةً اجتماعــات وأجــري اتصــاالت مــع الــوزارء
وغيرهــم مــن المســؤولين رفيعــي المســتوى ،وذلــك هــو حقـ ًـا 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.
ـت أننــي أحــد الدبلوماســيين وأن الدبلوماســيين ال يقبلــون
ثــم أدركـ ُ
ـرد؛ الدبلوماســيون يبحثــون دومـ ًـا عــن ُســبل إلنجــاز العمــل،
بـــ "ال" كـ ّ
مهمــا كانــت الظــروف.
فــي بقيــة المقــال ،أســرد الــدروس المســتفادة مــن الحيــاة فــي ظــل
القيــود التــي فرضهــا فيــروس الكورونــا.
 .1مهارات القيادة والتضامن
عندمــا تكــون أحــد دبلوماســيي دولــة اإلمــارات فــإن ذلــك لــه مزايــا.
فبمجــرد فــرض اإلغــاق فــي أوروبــا ،ســارعت وزارة الخارجيــة
والتعــاون الدولــي إلــى العمــل ،وتلقينــا اتصــاالت مــن وزارة الخارجية
بعثــت الطمأنينــة فــي صدرونــا لالستفســار 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!

ـدت أول اجتمــاع لــي مــع رئيــس إدارة
ـت إلــى برليــن وعقـ ُ
فقــد وصلـ ُ
ً
تمهيــدا لتقديــم أوراق
البروتوكــول فــي وزارة الخارجيــة األلمانيــة
اعتمــادي إلــى الرئيــس فرانك-فالتــر شــتاينماير .وأذكــر أننــي ناقشــت
تفاصيــل االحتفــال وعــدد الدبلوماســيين الذيــن ســيرافقونني؛ فقــد
كنــت أتطلــع إلــى تلــك اللحظــة.

ً
أيضــا بالســعادة عندمــا أجرينــا مكالمــة بالفيديــو مــع
وشــعرنا
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.

فــي اللغــة العربيــة ،هنــاك قــول مأثــور نصــه" :تجــري الريــاح بمــا ال
تشــتهي الســفن ".وهــذا مــا حــدث بالضبــط .ففــي ذلــك الوقــت
أعلنــت ألمانيــا ،مثلمــا هــو الحــال فــي باقــي دول العالــم ،فــرض

وكانــت هــذه االتصــاالت بمثابــة دفعــة إيجابيــة رفعــت مــن روحنــا
المعنويــة وأعادتنــا إلــى الطريــق الســليم .كانــت الرســالة واضحــة:
نحــن جميعـ ًـا فــي هــذا الوضــع معـ ًـا.

ً
دوما عن ُســبل إلنجاز
«الدبلوماســيون يبحثون
العمل ،مهما كانت الظروف».
 .2إقامة العالقات وتوسيع دائرة المعارف
لقــد فتــح الوبــاء عيوننــا علــى قنــوات جديــدة فــي التواصــل وإنجــاز
مهامنــا.
فقــد بدأنــا اســتخدام اإلنترنــت فيمــا يفيدنــا واكتشــفنا اإلمكانــات
التــي يتيحهــا فــي إقامــة العالقــات 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 األحيان،
كان هنــاك اتصــال مشــترك بيــن برليــن ،وميونــخ ،وأبوظبــي،
ودبــي ،ودرســدن .وشــارك فــي بعــض حلقــات النقــاش أكثــر مــن
ً
شــخصا مــن المســتمعين.
60
بطريقــة مــا ،أشــعر أننــي خرجــت مــن فتــرة اإلغــاق أقــوى ممــا كنــت
عليــه وبشــبكة أوســع مــن العالقــات وقوائــم أطــول مــن عناويــن
البريــد اإللكترونــي.

عنــد الحديــث علــى المســتوى الشــخصي ،فإننــي كنــت أنظــر إلــى
العديــد مــن وســائل الراحــة فــي حياتنــا المعاصــرة قبــل اإلغــاق
وتفشــي فيــروس الكورونــا بأنهــا مــن البديهيــات .غيــر أننــي أصبحــت
ً
ً
دائمــا
معرفــة بــأن مهمــة الدبلوماســي هــي االســتعداد
اآلن أكثــر
لفتــرات الغمــوض واالضطــراب فــي كافــة األوقــات .وينبغــي أن
تتضمــن خطــط عملنــا دائمـ ًـا مختلــف أنــواع الظــروف.
ً
ً
وجهــا لوجــه مــع الرئيــس
عقــدت االجتمــاع المباشــر
وأخيــرا،
ُ
األلمانــي ،ولكــن االحتفــال كان خافتـ ًـا ولــم يرافقنــي ،لســوء الحــظ،
علــي الحفــاظ علــى مســافة
أي دبلوماســي مــن الســفارة ،وكان
َّ
أهــا بالوضــع
مصافحــة.
بــدون
التباعــد االجتماعــي ،وبالطبــع
ً
العــادي الجديــد!

ً
دائمــا
«مهمــة الدبلوماســي هــي االســتعداد
لفتــرات الغمــوض واالضطــراب فــي كافــة
األوقــات».

 .3حان وقت التجديد وإعادة االبتكار
أتاحــت فتــرة اإلغــاق المجــال للتأمــل وتحســين الــذات .فبجانــب
المهــام الروتينيــة فــي المنــزل ومنهــا غســل األطبــاق والمالبــس -
حيــث لــم تســتطع مســاعدتي المنزليــة القــدوم إلــى برليــن بســبب
القيــود المفروضــة علــى التنقــل  -أســتطعت أن أعيــد قــراءة بعــض
كتبــي القديمــة وقــراءة كتــب جديــدة .وكان لــدي أيضـ ًـا وقــت كثيــر
للتواصــل مــع الدبلوماســيين فــي الســفارة ومناقشــة خطــة العمــل
المســتقبلية فــي ألمانيــا .وأحــد العناصــر التــي كانــت تحتــل مكانـ ًـا
بـ ً
ـارزا فــي خططنــا هــي ســيناريوهات "مــاذا لــو".
شــعرت أننــا ال بــد أن نتواصــل بطريقــة مــا مــع
برغــم اإلغــاق،
ُ
المجتمــع فــي ألمانيــا .ولذلــك تواصلنــا مــع بعــض منظمــات
اإلغاثــة اإلنســانية وعرضنــا عليهــم المســاعدة وتضامنــا معهــم.
وكانــت محصلــة هــذه الجهــود تقديــم أكثــر مــن  8,000كمامــة
ً
أيضــا
لألطفــال المحتاجيــن فــي تلــك األوقــات الصعبــة ،وقدمنــا
وجبــات الغــذاء ألكثــر مــن مئتــي طفــل وعائالتهــم فــي المناطــق
المخصصــة للمهاجريــن فــي برليــن .والتبــرع اآلخــر كان توفيــر
الدعــم لشــركة ناشــئة تتولــى تقديــم معلومــات الطــوارئ بلغــات
عديــدة ،ومنهــا اللغــة العربيــة ،إلــى المهاجريــن الذيــن يحتاجــون إلــى
المســاعدة الطبيــة.

«أشــعر أننــي خرجــت مــن فتــرة اإلغــاق أقــوى
ممــا كنــت عليــه وبشــبكة أوســع مــن العالقــات
وقوائــم أطــول مــن عناوين البريــد اإللكتروني».
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