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فــي هــذه النســخة مــن التأمــات الدبلوماســية التــي تصدرهــا
أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية ،يســتعرض ســفير الدولــة لــدى
جمهوريــة نيجيريــا الــدور الحيــوي “لدبلوماســية المســاعدات
اإلنســانية” خــال أزمــة الكوفيــد ،19-وكيــف واصلــت دولــة
ً
ً
أيضــا إلــى
معــا إبــان الوبــاء .ويشــير
اإلمــارات ونيجيريــا التعــاون
ً
ً
متزايــدا “للدبلوماســية
اســتخداما
أن الفتــرة المقبلــة ستشــهد
الرقميــة” حتــى بعــد القضــاء علــى الفيــروس.
شــعر الجميــع بتأثيــر فيــروس الكوفيــد 19-فــي عالمنــا ،ويــكاد ال
المدمــر،
يوجــد جانــب فــي حياتنــا اليوميــة لــم يتأثــر بهــذا الفيــروس
ّ
ودخلنــا فــي فتــرة وجيــزة فــي نظــام جديــد وغريــب .فاألفــراد
والمنظمــات والــدول اضطــرت إلــى التكيــف والتأقلــم بشــدة مــع
مــا اعتقــد الكثيــرون أنــه تغيــر نوعــي .واختفــت األنشــطة المعتــادة
النمطيــة فــي بيوتنــا وأماكــن عملنــا ،وحــل محلهــا اإلغــاق والقلــق
والغمــوض ،بــل واألســوأ مــن ذلــك أن حصيلــة الوفيــات كانــت
آخــذة فــي التصاعــد فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم جــراء هــذا
ً
حقــا.
الفيــروس المدمــر
وال يخفــى علــى أحــد الــدور العريــق للدبلوماســية فــي رســم مالمــح
الشــؤون السياســية والتنميــة علــى الصعيــد الدولــي ،بيــد أن الجميع
ً
أيضــا أنهــا عمليــة معقــدة .فالدبلوماســية كمــا نعرفهــا
يــدرك
ونمارســها ال تقتصــر علــى التفاعــات الرســمية .فواقــع األمــر أن
الدبلوماســية تزدهــر بطبيعــة الحــال عندمــا تتضمــن المصافحــة
وتبــادل المالحظــات غيــر الرســمية فــي فتــرات االســتراحة لتنــاول
ً
وجهــا لوجــه فــي الممــرات
الشــاي وإجــراء المحادثــات الفعالــة
والردهــات .وفــي بعــض األحيــان هــذه هــي األوقــات التــي تتخــذ
فيهــا القــرارات الحقيقيــة.
ومــا يثيــر األســف هــو أن فيــروس الكوفيــد 19-أوقــف تلــك
النشــاطات فجــأةً  ،غيــر أن مكانــة الدبلوماســية  -حتــى فــي فتــرات
الوبــاء  -ال تــزال لهــا أهميــة بالغــة .فالــدول قــد تغلــق حدودهــا،
ولكننــا ال نســتطيع أن نديــر ظهورنــا لهــؤالء الذيــن يعانــون أو مــن
هــم فــي أمــس الحاجــة للمســاعدة .المبــادئ التــي تســير عليهــا
عالقاتنــا الدبلوماســية مــع الــدول األخــرى هــي أن نكــون أصدقــاء

محــل ثقــة وحلفــاء داعميــن فــي أوقــات الحــروب والمجاعــات
والكــوارث الطبيعيــة وأزمــات الهجــرة ،وقطعـ ًـا فــي حــاالت تفشــي
األوبئــة .وال تــزال شــبكة العالقــات الدبلوماســية التــي ســعينا بجهــد
إلقامتهــا علــى مــدار الســنوات فرصــة متاحــة لتحســين أحوالنــا.
مثلمــا هــو الحــال مــع أفــراد الطواقــم الطبيــة الذيــن يعرضــون
حياتهــم للخطــر لرعايــة المصابيــن وســباق العلمــاء مــع الزمــن
إليجــاد عــاج للفيــروس ،فــإن الدبلوماســيين عليهــم أن يبحثــوا عــن
وســائل مبتكــرة لتقديــم العــون والمشــورة وجميــع أشــكال الدعــم
فعــا.
التــي يحتاجهــا العالــم
ً
لقــد أصبــح الوبــاء اختبـ ً
ـارا حقيقيـ ًـا للعزيمــة البشــرية والمــدى الــذي
يمكننــا التأقلــم بــه بطريقــة مبتكــرة مــع المشــكالت التــي تواجهنــا.
ً
وخصوصــا فــي الفتــرات
ويبــدو اآلن أكثــر مــن أي وقــت مضــى -
األخيــرة  -أن هنــاك اتحـ ً
ـادا علــى هــدف مشــترك وهو عالــم واحد في
مواجهــة عــدو واحــد .ومــع التأثيــرات التــي أحدثهــا الفيــروس فــي أكثر
مــن  200دولــة ،فمــن الضــروري أن يتحلــى قــادة العالــم بالشــجاعة
والمرونــة ،وأن يتــم تعزيــز التعــاون فــي تقديــم المســاعدات الطبيــة
واإلنســانية وكذلــك إيجــاد لقــاح أو عــاج للفيــروس.
لقــد أدخلنــا فيــروس الكوفيــد 19-فــي حقبــة "دبلوماســية اإلغاثــة
اإلنســانية ".ويقــع علــى عاتقنــا البحــث عــن ُســبل لنشــر الوعــي حــول
هــذا الفيــروس الغريــب ليــس أمــام المواطنيــن العادييــن فــي العالــم
ً
أيضــا أمــام واضعــي السياســات الذيــن عليهــم
وحســب وإنمــا
مســؤولية اتخــاذ قــرارات مســتنيرة لحمايــة حيــاة النــاس.
ً
معــا فــي هــذه
وبمــا أنهــا إســتراتيجية ذات أهميــة بالغــة للعمــل
الفتــرة العصيبــة ،فــإن الدبلوماســية تتبنــى أســاليب جديــدة.
طــور أدوات
فالحــدود الماديــة قــد تكــون مغلقــة ،غيــر أن العالــم
ّ
تقنيــة ذات كفــاءة تتيــح لنــا التواصــل ومســاعدة بعضنــا بعــض.
وبفضــل المنصــات الرقميــة ،تنعقــد اجتماعــات رفيعــة المســتوى
ومنهــا القمــة الوزاريــة لمجموعــة العشــرين ،واجتمــاع مجموعــة
الســبع ،وغيرهــا مــن االجتماعــات التــي نظمتهــا األمــم المتحــدة
ومجلــس األمــن وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ومنظمــة
الصحــة العالميــة علــى ســبيل المثــال عبــر الوســائل االفتراضيــة.
فــي نيجيريــا ،ال بــد أن نواصــل مســيرة التعــاون مــع الشــركاء
المحلييــن والدولييــن وكذلــك مــع هيئــات الحكومــة الفيدراليــة .فقد
عقدنــا  -ومــا نــزال  -اجتماعــات افتراضيــة وشــاركنا فــي مؤتمــرات
افتراضيــة كذلــك ،لنســعى معـ ًـا إليجــاد حلــول للتحديــات المشــتركة.
واســتطعنا تنظيــم نشــاطات افتراضيــة مــع العديــد مــن وكاالت
الدوليــة للهجــرة ،والتــي ّ
تركــز النقــاش
األمــم المتحــدة والمنظمــة
ّ
فيهــا علــى إســتراتيجيات االســتجابة للوبــاء وجهــود اإلغاثــة للتصــدي
لمخــاوف الســامة التــي تواجههــا المجموعــات المعرضــة للخطــر،

ً
ً
داخليــا فــي شــمال شــرق نيجيريــا،
وخصوصــا مخيمــات النازحيــن
مــع اســتمرار وتيــرة تفشــي فيــروس الكوفيــد 19-فــي أنحــاء البــاد.
وكان ذلــك أســاس عالقــة الشــراكة بيننــا وبيــن منظمــة اليونيســف
خــال تلــك الفتــرة للتبــرع بـــ  2,500صنــدوق مــن األغذيــة العالجيــة
لألطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة في شــمال شــرق نيجيريا
لمســاعدتهم علــى التعافــي .وكمــا أقــرت منظمــة اليونيســف "فإنــه
فــي األزمــات الصحيــة المشــابهة لتلــك األزمــة ،فــإن التغذيــة أكثــر
أهميــة مــن أي وقــت مضــى؛ ألنهــا تســاعد فــي بنــاء المناعــة
لمواجهــة المــرض".
لقــد باتــت المشــاركة فــي المؤتمــرات واالجتماعــات االفتراضيــة
ـزءا ال يتجــزأ مــن مهامنــا فــي الســفارة .وكنــت مؤخـ ً
جـ ً
ـرا المتحــدث
الرئيــس فــي أول حفــل ختامــي ليــوم البيــان العملــي لقمــة نيجيريــا
وعرضــت فــي كلمتــي الجهــود المتواصلــة التــي
برعايــة فوربــس،
ُ
تبذلهــا دولــة اإلمــارات لدعــم وتشــجيع ريــادة األعمــال فــي نيجيريــا.
وكانــت تلــك المبــادرة برعايــة مجلــة فوربــس ومؤسســة Global
 ،Startup Ecosystemوهــي مبــادرة الهــدف منهــا مســاعدة
الشــركات الكبــرى فــي نيجيريــا فــي بنــاء وتوســيع أعمالهــا ،ممــا
يعطــي نيجيريــا ميــزة تنافســية أعلــى علــى الصعيــد الدولــي.
وفــي المقابــات اإلعالميــة االفتراضيــة التــي أجريتهــا ،أبــرزت
الجهــود الهائلــة التــي بذلتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لدعــم
العديــد مــن الــدول المتأثــرة بالكوفيــد 19-وضــرورة بــذل المزيــد.
ورغــم أن أداة توصيــل الرســالة تغيــرت إال أن مضمــون الرســالة
ذاتــه لــم يتغيــر.
ويبلــغ عــدد حــاالت اإلصابــة فــي نيجيريــا فــي الوقــت الحالــي
أكثــر مــن  40,000حالــة منــذ اكتشــاف أول حالــة فــي  27فبرايــر
 .2020ولــم يوقــف ذلــك مســيرة التعــاون الدبلوماســي بيــن دولــة
اإلمــارات ونيجيريــا؛ ألننــا واصلنــا البحــث عــن أو صياغــة وســائل
متعــددة لتعزيــز التعــاون بيننــا بأكثــر ممــا كان عليــه فــي الســابق.
وفــي مثــال علــى التعــاون الدبلوماســي المشــترك والناجــح بيــن
العديــد مــن المســؤولين مــن كال البلديــن ،نجحنــا حتــى اآلن فــي
إعــادة نحــو  1,280مواطنـ ًـا نيجيريـ ًـا مــن دولــة اإلمــارات علــى متــن
عــدة رحــات تابعــة لشــركة طيــران اإلمــارات.
واســتطعنا بالتعــاون مــع مؤسســة خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
الخيريــة ومؤسســة زايــد لألعمــال اإلنســانية توزيــع وجبــات اإلفطــار
الرمضانــي علــى المجتمعــات المحرومــة في شــهر رمضــان ،وقدمنا
أيضـ ًـا العديــد مــن وســائل الســامة الخاصــة بفيــروس الكوفيــد19-
إلــى مــا يزيــد عــن  5,000أســرة معرضــة للخطــر في نيجيريــا للحد من
انتشــار الفيــروس .وشــملت هــذه األدوات كمامــات قابلــة إلعــادة
االســتخدام وســوائل تعقيــم لأليــدي عليهــا شــعار دولــة اإلمــارات.
وكلفنــا أيضـ ًـا إحــدى الجهــات بتنفيــذ  6مشــاريع لحفــر اآلبــار لتوفيــر
الميــاه النظيفــة والقابلــة للنقــل فــي خمــس واليــات فــي البــاد
ليســتفيد منهــا أكثــر مــن  25,000شــخص ،مــع االلتــزام التــام
بمختلــف تدابيــر الوقايــة والســامة مــن فيــروس الكوفيــد.19-
وأثبتــت الخطــوات التــي اتخذتهــا دولــة اإلمــارات مصداقيــة الــرأي
الــذي يقــول بأننــا فــي أوقــات كهــذه نحــن أحــوج مــا نكــون إلــى
العالقــات الدبلوماســية .وأوضحــت الدولــة بجــاء أنهــا إحــدى الــدول
الرائــدة فــي هــذا الشــأن .بنهايــة يونيــو ،كانــت دولــة اإلمــارات قــد
قدمــت أكثــر مــن  1,000طــن مــن المســتلزمات الطبيــة إلــى 70
دولــة علــى مســتوى العالــم ،واســتفاد مباشــرةً مــن المســاعدات
اإلماراتيــة  60مليــون شــخص.

عبــر عــن ذلــك ببالغــة ســمو الشــيخ عبــد اللــه بــن زايــد آل
وكمــا ّ
نهيــان ،وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي لدولــة اإلمــارات ،فــي
كلمتــه أمــام المؤتمــر االفتراضــي الــذي نظمــه مجلــس شــباب وزارة
الخارجيــة والتعــاون الدولــي" :إننــا نعيــش محنــة إنســانية بــرزت فيهــا
أهميــة ِ
الع ْلــم والعلمــاء والباحثيــن واألطبــاء والممرضيــن والعاملين
فــي القطــاع الطبــي ،والبــد أن نحيــي جهــود هــؤالء جميعـ ًـا ،فهــم
يضحــون بأنفســهم ،بــل وأســرهم مــن أجــل أداء واجبهــم علــى الوجــه
األمثــل".
وتصــل المســاعدات اإلماراتيــة إلــى مليــون شــخص مــن العامليــن
فــي القطــاع الطبــي علــى مســتوى العالــم ،ممــا يؤكــد التــزام دولــة
اإلمــارات بمــد يــد العــون إلــى العالــم بغــض النظــر عــن الديــن أو
العــرق أو اإليديولوجيــة .ويبرهــن ذلــك ثانيـ ًـة علــى أن الدبلوماســية
اإلماراتيــة تقــوم علــى القيــم الضروريــة ومنهــا تمثيــل الجميــع
والتســامح ،وقــد حظــي الــدور الــذي قامــت بــه دولــة اإلمــارات
بتقديــر كبيــر .وبالقطــع ال يــزال هنــاك مجــال لبــذل المزيــد ،بيــد
أننــا نفخــر بوقوفنــا بجانــب أصدقائنــا رغــم البحــار والمحيطــات
التــي تفصــل بيننــا .لقــد اســتخدمنا قــوة الدبلوماســية للتواصــل
مــع اآلخريــن ،حتــى فــي األوقــات التــي مــن الصعــب القيــام فيهــا
بذلــك ،وهــذا مؤشــر علــى مــدى التطــور الــذي وصلــت إليــه ثقافتنــا
وريادتنــا الدبلوماســية.
هــذه الخطــوات وغيرهــا تبيــن أن الدبلوماســية مــا تــزال أداة فــي
منتهــى األهميــة ليــس الســتمرار العالقــات الدوليــة وحســب وإنمــا
كذلــك لمواجهــة وبــاء كفيــروس الكوفيــد.19-
فــي نيجيريــا ،شــحذنا تفكيرنــا لنجــد الوســائل التــي تتيــح اســتمرار
النشــاط الدبلوماســي وعــدم توقفــه بقــدر اإلمــكان .ومــع تخفيــف
ً
تدريجيــا فــي تنظيــم
القيــود المفروضــة نتيجــة لإلغــاق ،بدأنــا
بعــض االجتماعــات المباشــرة وذلــك فــي الحــاالت التــي تكــون فيها
االجتماعــات المباشــرة هــي أفضــل الخيــارات المتاحــة ،مــع االلتــزام
بكافــة تدابيــر الســامة ومنهــا ارتــداء مســتلزمات الوقايــة وااللتــزام
بالتباعــد االجتماعــي والتعقيــم الشــخصي المتواصــل وغيرهــا.
فــي بعــض األحيــان ،أهميــة أي أزمة تكمن في الدروس المســتفادة
التــي نســتخلصها منهــا .ففــي حيــن أن فيــروس الكوفيــد 19-جعــل
ً
تقريبــا ،فإننــا أدركنــا أنــه مــن
االجتماعــات المباشــرة مســتحيلة
الضــروري تبنــي وحتــى الحفــاظ علــى بعــض تقينــات وإســتراتيجيات
التواصــل االفتراضيــة فيمــا عالــم مــا بعــد الوبــاء .ولعــل االجتماعــات
االفتراضيــة ليســت الوســيلة المناســبة للمفاوضــات ،وال ســيما
حــول القضايــا الحساســة ،غيــر أنهــا مفيــدة للغايــة فــي مناقشــة
الشــؤون الروتينيــة علــى نحــو يحقــق توفيـ ً
ـرا فــي الوقــت والتكلفــة.
الــدرس المســتفاد مــن هــذا الوبــاء هــو ضــرورة االســتعداد المبكــر
دائمـ ًـا لمــا قــد يحــدث دون أن ننزلــق بالضــرورة إلــى التشــاؤم ،ولكــن
ينبغــي أن يكــون لدينــا نظــرة إيجابيــة تقــوم علــى التأقلــم وإيجــاد
الحلــول والتغلــب علــى التحــدي .كل شــيء يتطــور ،والدبلوماســية
اســتثناء مــن ذلــك ،وال بــد أن يكــون لدينــا األدوات
ليســت
ً
المناســبة واالســتعداد الذهنــي لهــذه التغيــرات .وعندمــا نعلــن عــن
تســجيل آخــر حالــة مــن فيــروس الكورونــا ،فإننــا سنســجل أيضـ ًـا أن
ً
ً
صغيــرا فــي ذلــك النصــر.
دورا
الدبلوماســية لــم تلعــب
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