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مــع الحديــث بالتفصيــل عــن خطــة االســتجابة الوطنيــة فــي رونــدا،
والتــي ُبنيــت علــى مبــادرات إقليميــة ودوليــة ،تشــير هــذه النســخة
مــن التأمــات الدبلوماســية التــي تصدرهــا أكاديميــة اإلمــارات
الدبلوماســية إلــى أن فيــروس كوفيــد 19-أحــدث تغييــرات خاصــة
فــي مهنــة الدبلوماســية وفــي الــدور التقليــدي الــذي يضطلــع بــه
الســفير بطــرق شــتى.
لــم تســلم أي دولــة مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد أو
كوفيــد ،19-وحصــد هــذا الوبــاء العالمــي أرواح الكثيريــن ،وأحــدث
شــلال فــي االقتصــادات فــي معظــم النصــف األول مــن .2020
ً

وكانــت هــذه التدخــات تقــوم علــى البيانــات والمعلومــات ،وتــم
وبذلــت
تنفيذهــا علــى مســتوى الفــرد والمجتمعــات المحليــةُ .
كذلــك جهــود لمواجهــة فيــروس كوفيــد 19-عبــر تســريع وتيــرة
األبحــاث وتبــادل المعرفــة واالبتــكار .وكانــت التكنولوجيــا لهــا دور
حيــوي .فتــم ،علــى ســبيل المثــال ،اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار
“الدرونــز” للتواصــل مــع الســكان وتوعيتهــم ،واســتخدام أجهــزة
روبــوت عاليــة التقنيــة فــي المنشــآت الصحيــة لفحــص الحــرارة
ومتابعــة حالــة المرضــى؛ للحيلولــة دون انتقــال العــدوى إلــى
العامليــن فــي القطــاع الصحــي فــي الخطــوط األماميــة.
وتقــوم خطــة االســتجابة الوطنيــة فــي رونــدا أيضـ ًـا علــى مبــادرات
إقليميــة ودوليــة .لقــد أحــدث فيــروس كوفيــد 19-تغييــرات خاصــة
فــي مهنــة الدبلوماســية وفــي الــدور التقليــدي الــذي يضطلــع
بــه الســفير بطــرق شــتى .وبالطبــعّ ،أثــر كذلــك علــى دور وزارات
الخارجيــة فــي تواصلهــا الدولــي أثنــاء األزمــة.
فالدبلوماســية تســعى لتعزيــز التعــاون بيــن الــدول عبــر المحافــل
الثنائيــة أو متعــددة األطــراف ،والهــدف الرئيــس لهــا فــي جميــع
األوقــات هــو تعزيــز المصالــح العليــا للدولة والتي تحددها السياســة
الخارجيــة ألي دولــة ،غيــر أن هــذه المصالــح يتــم توجيههــا بمــا يعــزز
الثقــة والمنفعــة المتبادلــة إلقامــة عالقــات دائمــة ومثمــرة بيــن
الــدول.

فــي قــارة أفريقيــاُ ،ســجلت أول حالــة مــن فيــروس كوفيــد 19-فــي
مصــر فــي  14فبرايــر .ومنــذ ذلــك الحيــن ،تضاعف انتشــار الفيروس
ً
أضعافــا كثيــرةً  ،حيــث وصلــت الحــاالت اإليجابيــة المســجلة إلــى
 393,232حالــة إصابــة و  9,880حالــة وفــاة بنهايــة شــهر يونيــو،
ً
طبقــا لبيانــات جامعــة جونــز هوبكنــز والمركــز اإلفريقــي
وذلــك
للســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا.

إحــدى الخطــوات المبكــرة للغايــة التــي اتخذتهــا ســفارة رونــدا فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي ضــوء إغــاق الــدول لحدودهــا
وتعليــق شــركات الطيــران لرحالتهــا هــو معرفــة عــدد المواطنيــن
الرواندييــن العالقيــن فــي دولــة اإلمــارات وضمــان ســامتهم
ورعايتهــم.

تعتمــد خطــة الجاهزيــة واالســتجابة لكوفيــد 19-فــي رونــدا علــى
المحــاور الرئيســية التاليــة :التنســيق والتمويــل ،إشــراك المجتمعات
المحليــة ،والرصــد والقــدرات المخبريــة ،وإدارة الحــاالت ،والوقايــة
مــن العــدوى والســيطرة عليهــا ،وتوفيــر اإلمــدادات اللوجيســتية.
واإلســتراتيجية الوطنيــة الروانديــة عمادهــا عــزل وعــاج جميــع
الحــاالت بمجــرد اكتشــافها ،وتتبــع كل المخالطيــن إليقــاف سلســلة
انتقــال العــدوى.

ونظـ ً
ـرا لطبيعــة الوبــاء ،فــإن الســفارة شــاركت فــي تتبــع المخالطيــن
وإجــراء الفحوصــات للمواطنيــن الرواندييــن قبــل مغادرتهــم دولــة
اإلمــارات .وتــم عــزل الحــاالت اإليجابيــة المصابــة بالفيــروس للحــد
مــن انتشــاره .ولحســن الحــظ ،فــإن جميــع الحــاالت اإليجابيــة مــن
المواطنيــن الرواندييــن الذيــن تــم تحديدهــم فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة تــم عالجهــا وبعــد الحجــر الصحــي ،جــاءت اختبارتهــم
جميعـ ًـا ســلبية مــن فيــروس كوفيــد.19-

بعــد تســجيل أول حالــة مؤكــدة فــي  14مــارس ،أصبحــت رونــدا أول
دولــة أفريقيــة تفــرض حالــة إغــاق تــام وذلــك بتاريــخ  21مــارس،
وبــدأت فــي فــرض الحجــر الصحــي اإللزامــي لمــدة  14يومـ ًـا علــى
ً
فــورا
جميــع مواطنيهــا العائديــن مــن الخــارج .وأصــدرت الحكومــة
ً
أيضــا بهــدف الحــد
تعليمــات بالبقــاء فــي المنــازل والعمــل منهــا
مــن انتشــار الفيــروس .حتــى اآلن ،ســيطرت رونــدا علــى كل بــؤر
الوبــاء ،وحافظــت علــى معــدل عــدوى منخفــض ،وتســعى جاهــدة
لمنــع كل أشــكال انتقــال العــدوى.

وكان ذلــك يتــم فــي فتــرة تفــرض فيهــا دولــة اإلمــارات الحظــر
واإلغــاق .ويشــير هــذا الجانــب ضمنـ ًـا إلــى أنــه كان ال بــد مــن إعــادة
النظــر فــي الطريقــة التــي تنفــذ بهــا الســفارة أعمالهــا .فــكان وجــود
قنــوات اتصــال مفتوحــة مــع الســلطات اإلماراتيــة وأفــراد الجاليــة
الروانديــة أهــم األدوات المســتخدمة فــي تلــك الفتــرة الغامضــة
وســريعة التغيــر.

وأحــد األمثلــة علــى ذلــك هــو العمــل اإلنســاني الذي قدمتــه حكومة
دولــة اإلمــارات بترتيــب رحــات إلعــادة المواطنيــن الرواندييــن
العالقيــن الــذي يرغبــون فــي العــودة إلــى بالدهــم .ولــم تكــن وســيلة
االتصــال المســتخدمة فــي ذلــك هــي الطريقــة المعتــادة لتبــادل
المذكــرات الشــفوية ،وإنمــا المكالمــات الهاتفيــة ودبلوماســية
الواتــس آب.
والحظــت الســفارة أن هنــاك تغيريــن رئيســيين آخريــن فــي ممارســة
الدبلوماســية أثنــاء الوبــاء؛ التغيــر األول هــو تطــور دور الســفير
وكيفيــة تواصــل الدبلوماســيين مــع أبنــاء جاليتهــم ،والتغيــر الثانــي
هــو كيفيــة تأقلــم الدبلوماســية مــع الوضــع العــادي الجديــد
“للعمــل مــن المنــزل” عبــر اســتخدام وســائل التكنولوجيــا للتواصــل
االفتراضــي.
فــي الحالــة األولــى ،عندمــا يصبــح المواطنــون عالقيــن لفتــرة غيــر
محــددة مــن الوقــت ،فــإن الشــاغل األول هــو كيفيــة مســاعدتهم.
عــادةً ُ ،يتــاح أمــام الســفارات خيــار تســهيل عــودة مواطنــي دولهــم
بســام إلــى بلدانهــم ،ولكــن أثنــاء فتــرة اإلغــاق وبعــد مغــادرة آخــر
رحلــة إلــى كيجالــي ،كانــت الخيــارات محــدودة.
وقــررت الســفارة ودبلوماســيوها حشــد جهــود الجاليــة الروانديــة فــي
دولــة اإلمــارات لجمــع األمــوال لتوفيــر الرعاية للعالقين .وبمســاعدة
الحكومــة الروانديــة ،تــم تحويــل أمــوال نقديــة لمســاعدة الفئــات
المعرضــة للخطــر للوفــاء باحتياجتهــا األساســية .وكان الغمــوض
والطبيعــة غيــر المســبوقة للوبــاء يعنــي أن الدبلوماســيين ال بــد
أن يفكــروا تفكيـ ً
ـرا غيــر تقليــدي ،وينفــذوا خططـ ًـا لضمــان ســامة
وصحــة المواطنيــن حتــى عودتهــم إلــى بالدهــم الســتئناف حياتهــم
المعتــادة.

بمــا أن األنشــطة الرقميــة والتواصــل البشــري
المحــدود ســتكون الطريقــة الجديــد لتنفيــذ
العمــل فــي المســتقبل المنظــور ،فــإن وزارات
الخارجيــة بحاجــة لســد الفجــوة الرقميــة التــي ال
تــزال قائمــة بيــن الــدول.
وفــي رســالته لالحتفــال بيــوم أفريقيــا فــي  25مايــو ،قــال فخامــة
الرئيــس بــول كاجامــي“ :الــدواء مــن وبــاء فيــروس كوفيــد 19-هــو
أن نهتــم ونعتنــي ببعضنــا .كل وجــه مــن أوجــه التضامــن ُي ِ
ضعــف
الفيــروس .حافظــوا علــى ســامتكم”.
وفــي إحــدى بــوادر التضامــن ،قدمــت رونــدا تجهيــزات طبيــة إلــى
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى .وقــال رئيــس الخدمــات الطبيــة
فــي وحــدة حفــظ الســام الروانديــة ،العقيــد جــون بــول بيتيجــا،
والــذي قــاد جهــود التعــاون الدولــي“ :نحــن نؤمــن بشــدة بالتعــاون
بيــن بلــدان الجنــوب فــي أفريقيــا .وتجهيــزات الفحــص المقدمــة
لجمهوريــة أفريقيــا الوســطى تتيــح لهــا القــدرة الوطنيــة المســتقلة
علــى إدارة وبــاء كوفيــد.”19-
وضعــت حكومــة رونــدا خطــة تعافــي اقتصــادي لتخفيــف حــدة آثــار
الوبــاء علــى االقتصــاد .وتثــق البــاد فــي قدرتهــا علــى مواصلــة
مســيرتها فــي التنميــة الوطنيــة والتعــاون الدولــي.

فــي الحالــة الثانيــة ،أجبــر الوضــع الجديــد “للعمــل مــن المنــزل”
جميــع الدبلوماســيين علــى تنفيــذ واجباتهــم المعتــادة مــن أجــواء
الراحــة فــي منازلهــم؛ وهــو تقليــد جديــد جعلنــا نعمــل فــي بعــض
األحيــان ســاعات أطــول مــن المعتــاد .وتطــورت مهاراتنــا التقنيــة
جــراء اســتخدام التكنولوجيــا إلجــراء االجتماعــات والتنســيق مــع
فريــق الســفارة ومقــر الــوزارة ،وأصبحنــا نتنقــل بيــن العديــد مــن
التطبيقــات للتواصــل اإللكترونــي.
وأجــرت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي دولــة اإلمــارات
سلســلة مــن لقــاءات إحاطــة الســفراء عبــر نظــام مؤتمــرات الفيديــو
برئاســة معالــي ريــم الهاشــمي ،وزيــر دولــة للتعــاون الدولــي .ومــن
نافلــة القــول إن األنشــطة الرقميــة مــع القليــل مــن التواصــل
البشــري ســتكون الطريقــة الجديــدة لتنفيــذ العمــل فــي المســتقبل
المنظــور ،وهــذا يعنــي أن وزارات الخارجيــة بحاجــة إلــى ســد الفجــوة
الرقميــة التــي ال تــزال موجــودة بيــن الــدول.
فــي رونــدا ،التعــاون والتواصــل علــى المســتويين الوطنــي والدولــي
لهمــا دور حيــوي دائمـ ًـا ،وال يــزال الحــال كذلــك أثنــاء هــذه األزمــة.
فقــد تلقــت الحكومــة دعمـ ًـا كبيـ ً
ـرا مــن مؤسســات القطــاع الخــاص،
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والشــركاء الدولييــن ،علــى الصعيديــن
الثنائــي ومتعــدد األطــراف علــى حــد الســواء.
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