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مــع التركيــز علــى أن الدبلوماســية فــي المســتقبل لــن تكــون
تقليديــة بالشــكل الــذي كانــت عليــه ولــن تكــون رقميــة كمــا هــو
الحــال اآلن ،يبيــن الســفير علــي الظاهــري فــي هــذه النســخة مــن
التأمــات الدبلوماســية أن طبيعــة الجلــوس معـ ًـا فــي االجتماعــات
ال بــد مــن إعــادة صياغتهــا ومحاكاتهــا علــى المنصــات اإللكترونيــة.
ً
أيضــا إلــى أن
وتشــير هــذه النســخة مــن التأمــات الدبلوماســية
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 األقطــاب الــذي واجــه
بعــض درجــات التشــتت ،فإننــا نواجــه أزمــة وبــاء جديــدة .وكان
يتعيــن علــى 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
عامــة ،ويشــمل ذلــك الدبلوماســيين والقــادة ،فإننــي أقــول إنــه
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 مسـ ً
ـبقا ،فــإن االجتماعــات فــي خضــم
اإلغــاق الناتــج عــن فيــروس كوفيــد -19تطلبــت درجـ ًـة أعلــى مــن
االســتعجال ،وكان المشــاركون يدفعــون باتجــاه اتخــاذ تدابيــر محــددة
حتــى لــو كان النقــاش عبــر الوســائل االفتراضيــة.
لقــد ناقــش المؤتمــر االفتراضــي لمجموعــة الســبع فــي منتصــف
أبريــل الضــرورة الملحــة الســتئناف النشــاط االقتصــادي والتعامــل
مــع أوجــه الغمــوض التــي ســتميز عالــم مــا بعــد فيــروس كورونــا.
وكانــت االجتماعــات الوزاريــة لمجموعــة العشــرين ،والمؤتمــرات
اإللكترونيــة لصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي بمثابــة بدائــل

لالجتماعــات المباشــرة .وعنــد الحديــث عــن مجموعــة العشــرين على
وجــه التحديــد ،فــإن ذلــك كان لحظــة فاصلــة؛ ألن االجتمــاع كان أول
مؤتمــر قمــة رفيــع المســتوى يعقــد عبــر الوســائل االفتراضيــة.
وتشــمل األمثلــة األخــرى للدبلوماســية القائمــة علــى اإلنترنــت
 التــي فرضتهــا الضــرورة  -تنظيــم البنــك الدولــي وصنــدوقالنقــد الدولــي الجتماعــات الربيــع عبــر الوســائل اإللكترونيــة،
ألول مــرة فــي تاريخهمــا .وانتقلــت األمــم المتحــدة ،واالتحــاد
األوروبــي ،وغيرهــا مــن المنظمــات مــن االجتماعــات المباشــرة
إلــى االجتماعــات اإللكترونيــة ،ممــا أحــدث تغييـ ً
ـرا عميقـ ًـا فــي نهــج
ممارســة الدبلوماســية.
مــن منظــور شــخصي وعملــي ،أعتقــد أن العديــد مــن المهــن
اضطــرت لتعديــل أســاليبها بمــا يتناســب مــع الوضــع الجديــد،
ـتثناء مــن ذلــك .وشــملت هــذه التغييــرات
والدبلوماســية ليســت اسـ ً
العمــل مــن المنــزل ،وتوخــي الحــذر بارتــداء وســائل الحمايــة
الشــخصية والكمامــات وزيــادة التعقيــم والتطويــر وهكــذا .وكانــت
مواكبــة التغييــرات فــي الحيــاة ،مثــل العديــد فــي العالــم ،هــي
الدافــع وراء ضــرورة التحلــي بالمرونــة.
هنــاك تحديــات خاصــة بالدبلوماســية ،وهــي أنهــا مهنــة تعتمــد فــي
األســاس علــى التفاعــل البشــري المتمثــل فــي االلتقــاء والتعامــل
ً
وجهــا لوجــه لفهــم المتطلبــات .علــى ســبيل المثــال،
مــع النــاس
يلتقــي فريقنــا الدبلوماســي فــي الســفارة عــادةً بالــوزراء ورجــال
األعمــال ،ويشــارك فــي الفعاليــات مــع مئــات الضيــوف .بجانــب مــا
ســبق ،ينطــوي الكثيــر مــن ذلــك علــى ســفر محلــي ودولــي مكثــف،
وكان كل ذلــك ال بــد أن يتغيــر واضطررنــا إلــى التكيــف مــع الواقــع
الجديــد.
وبالطبــع زاد اعتمادنــا علــى وســائل االتصال الحديثــة ومنها كاميرات
اإلنترنــت ،والهواتــف ،والبريــد اإللكترونــي .وكان ذلــك مفيـ ً
ـدا فــي
التواصــل الدائــم مــع القيــادة ومســؤولي الــوزارة فــي دولــة اإلمــارات
واالتصــال والمبــادرات المســتمرة فــي الصيــن .وتدريجيـ ًـا ،شــهدنا
تطـ ً
ـورا أكبــر فــي االتصــال ،حيــث انتقلــت الفعاليــات والمؤتمــرات
إلــى المنصــات اإللكترونيــة.
هــذا األســلوب الجديــد هــو بمثابــة ابتــكار فــي تنظيــم االجتماعــات
وممارســة الدبلوماســية .المنصــات اإللكترونيــة بحاجــة اآلن
لتطويرهــا بمــا يضمــن الثبــات واألمــن وهمــا عنصــران لهمــا أهميــة
ً
معــا فــي
بالغــة فــي المجــال الدبلوماســي .إن طبيعــة الجلــوس
االجتماعــات ال بــد مــن إعــادة صياغتهــا ومحاكاتهــا علــى المنصــات
اإللكترونيــة ،والبروتوكــوالت الدبلوماســية التــي تراكمــت منــذ مــدة
طويلــة وتضــرب بجذورهــا فــي أعمــاق التاريــخ ال بــد مــن إعــادة النظر

إليهــا اآلن .وتظهــر بســرعة “دبلوماســية هجينــة” جديــدة تمــزج بيــن
ً
وجهــا لوجــه وبيــن المشــاركة اإللكترونيــة
االجتماعــات التقليديــة
المنظمــة واالجتماعــات اإللكترونيــة المخصصــة.
ً
أيضــا أن نتعــرض بإيجــاز لنشــاط الكــوادر
ومــن المهــم هنــا
الدبلوماســية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــال األزمــة .ففــي
جميــع أنحــاء العالــم ،تــم تفعيــل المبــادئ وأســاليب العمــل مــع
ً
أيضا هو
تطبيــق قــوي وفعــال علــى هــذه األزمــة .ومــا اتضــح بشــدة
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 طبيــة إلــى الصيــن ،وشــملت شــحنات مــن الكمامــات
والقفــازات.

نحــن بحاجــة إلى أن ننظر إلى قيمة “دبلوماســية
العلــوم” بنظــرة مختلفــة .لقــد دأب العلماء على
إقامــة العالقــات مــع نظرائهــم مــن جميــع أنحــاء
العالــم منــذ أمــد بعيــد ،حتــى لــو كانــت هنــاك
خالفــات بيــن الــدول التــي ينتمــون عليهــا ،وهــم
ً
ثانيــة لمواجهــة
يحتاجــون إلــى القيــام بذلــك
هــذا الوبــاء.
إحــدى نقــاط القــوة لدولــة اإلمــارات هــي أنهــا تقــع فــي مفتــرق
طــرق بيــن أوروبــا وآســيا وأفريقيــا ،وهــي تســتغل ذلــك لصالحهــا
كمركــز للطيــران .لقــد نهضــت ســفارة الدولــة فــي الصيــن بــدور
حيــوي فــي مبــادرة مدينــة اإلمــارات اإلنســانية ،والتــي تــم فيهــا
ً
ـخصا مــن الــدول المجــاورة والصديقــة مــن الصيــن
إجــاء  215شـ
وإيوائهــم فيهــا.
وهــؤالء الذيــن تــم إجالؤهــم تــم توفيــر المتابعــة والعنايــة الصحيــة
الوقائيــة الضروريــة لهــم وال ســيما أنــه تــم إجالئهــم مــن البــؤرة
الحرجــة لتفشــي فيــروس كوفيــد -19وهــي إقليــم هوبــي .مــن
المهــم التنويــه إلــى أن التدابيــر الطارئــة تــم وضعهــا فــي  48ســاعة
فقــط ،وهــو مــا يبــرز قــدرات الدولــة فــي اإلغاثــة اإلنســانية والرعايــة
الطبيــة فــي أوقــات األزمــات.

3 .3كافــة الــدول ينبغــي أن تدعــم المنظمــات الدوليــة ،ومنهــا
منظمــة الصحــة العالميــة ،والتــي تنهــض بــأدوار هامــة فــي
أوقــات األزمــات .يجــب اســتخدام منصــة مجموعــة العشــرين
لالتصــال والتنســيق لزيــادة الحــوار وتبــادل اآلراء حــول
السياســات ،وينبغــي عقــد اجتمــاع رفيــع المســتوى لمناقشــة
أمــن الصحــة العامــة الدولــي.
4 .4يتعيــن تعزيــز وتنســيق السياســات الدوليــة علــى صعيــد
االقتصــاد الكلــي بيــن الــدول لمواجهــة التأثيــرات الســلبية علــى
اإلنتــاج والطلــب فــي مختلــف أنحــاء العالــم وتجنــب دخــول
العالــم فــي ركــود اقتصــادي .ويجــب تنفيــذ سياســات ماليــة
ونقديــة قويــة للحفــاظ علــى اســتقرار أســعار الصــرف ،مــع
زيــادة التنســيق فــي التنظيــم المالــي للمحافظــة علــى اســتقرار
األســواق الماليــة العالميــة .وال بــد مــن التعــاون للحفــاظ علــى
اســتقرار السالســل الصناعيــة وسالســل اإلمــداد الدوليــة.
تلــك الحلــول الواضحــة والعمليــة التــي تتناســب مــع مختلــف دول
العالــم هــي تحديـ ً
ـدا مــا نحتــاج إليــه فــي هــذا الوقــت.
ً
وأخيــرا ،أعتقــد أننــا بحاجــة إلــى أن ننظــر إلــى قيمــة “دبلوماســية
العلــوم” نظــرة 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 .ويتزايــد
إدراك الــدول للقيمــة الدبلوماســية لتلــك المشــاريع والشــبكات
العلميــة العابــرة للحــدود ،والتــي يمكنهــا إعــادة الثقــة وتخفيــف حــدة
التوتــرات حتــى حينمــا تكــون العالقــات السياســية متوتــرة .وبعــض
التدابيــر التــي تــم ذكرهــا آنفـ ًـا هــي أدوات فعالــة لتدعيــم دبلوماســية
العلــوم ومضاعفــة التعــاون فيهــا كأداة لمواجهــة الوبــاء.
شــيء واحــد واضــح تمامـ ًـا .هــذا الشــيء هــو أن الطريقــة التــي يفكــر
بهــا النــاس ويتفاعلــون بهــا ســتختلف عمــا كانــت عليــه سـ ً
ـابقا ،ليس
فقــط أثنــاء أزمــة كوفيــد -19وحســب وإنمــا أيضـ ًـا فــي عالــم مــا بعــد
ً
جميعــا فــي مختلــف الوظائــف إلــى التكيــف
كوفيــد .-19ونحتــاج
مــع هــذا الوضــع الجديــد ،ويشــمل ذلــك الدبلوماســية .ونحــن نغيــر
ـا فــي التقاليــد التــي ترســخت علــى مــدار قــرون عديــدة لمواجهــة
فعـ ً
هــذا التحــدي ،وسنشــهد تسـ ً
ـارعا فــي تأقلــم وتطــور الدبلوماســية
وتحولهــا إلــى نمــط دبلوماســية أكثــر قــوةً وفعاليـ ًـة.

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.
ـازا علــى الدبلوماســية ونهجـ ًـا بسـ ً
ـاال ممتـ ً
ـيطا متدرجـ ًـا
فقــد كانــت مثـ ً
وضــع خطــة عادلــة ومعقولــة لجميــع أصحــاب المصلحــة .وشــملت
بعــض هــذه التدابيــر:
1 .1لشــن حــرب عالميــة شــاملة علــى فيــروس كوفيــد ،-19ينبغــي
أن يجتمــع وزراء الصحــة فــي مجموعــة العشــرين فــي أقــرب
فرصــة ممكنــة لتحســين تبــادل المعلومــات ،وتعزيــز التعــاون
حــول العقاقيــر ،واللقاحــات والســيطرة علــى األوبئــة ،والقضــاء
علــى العــدوى العابــرة للحــدود.
2 .2هنــاك ضــرورة إلنشــاء أقــوى شــبكة عالميــة ممكنــة مــن
الرقابــة والعــاج .وينبغــي أن تجمــع الــدول بيــن نقــاط
قوتهــا وتســرع مــن وتيــرة األبحــاث والتطويــر فــي العقاقيــر،
واللقاحــات ،وقــدرات الفحــص علــى أمــل تحقيــق انفراجــات
مبكــرة لمصلحــة الجميــع.
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