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الروسي

مــع التطــرق لإلجابــة علــى ســؤال “هــل ســيغير الوبــاء
الدبلوماســية؟” تجــادل هــذه النســخة مــن التأمــات الدبلوماســية
التــي تصدرهــا أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية بــأن وزارات
الخارجيــة والدبلوماســيين ال بــد أن يكتســبوا مجموعــة مهــارات
جديــدة والتــي ال تتضمــن صياغــة الرســائل بالطريقــة المالئمــة
ً
أيضــا تنســيق الرســائل مــن ثالثــة أبعــاد
وحســب ،وإنمــا تشــمل
علــى األقــل وهــي :الدبلوماســية التقليديــة ،والدبلوماســية
االفتراضيــة الرســمية ،والدبلوماســية االفتراضيــة غيــر الرســمية.
منتصــف األزمــة ليــس النقطــة المثاليــة إلصــدار أحــكام متوازنــة.
فقــد أدت أزمــة وبــاء كوفيــد -19إلــى إبــداء آراء وتعليقــات مفرطــة
اإلثــارة  -وفــي بعــض األحيــان قطعيــة  -وشــديدة التعميــم والتــي
يحركهــا انفعــال اللحظــة وليــس هــدوء العقــل والمنطــق .وليــس إال
عندمــا ننتهــي مــن إطفــاء الحرائــق يمكننــا إجــراء تقييــم دقيــق.
ً
مقدمــا :أنــا ال
ومــع ذلــك الشــرط ،دعونــي أبــدي وجهــة نظــري
أعتقــد أن التأثيــر المباشــر للوبــاء علــى الدبلوماســية والشــؤون
ً
كبيــرا .وسأشــير إلــى اتجاهــات كانــت
الجيوسياســية ســيكون
موجــودة قبــل تفشــي الوبــاء ،والتــي لــن يتغيــر منحاهــا تغيــراً
جوهريـ ًـا .علــى ســبيل المثــال ،فــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة وال
الصيــن ســتخرج مــن هــذه األزمــة فــي صــورة جيــدة .وهــؤالء الذيــن
ـا إلــى التعاطــف أو إبــداء الشــكوك تجــاه هــذا الطــرف
يميلــون فعـ ً
أو ذاك لــن يزيدهــم الوضــع الحالــي إال تشـ ً
ـددا فــي ميولهــم ،ومــن
غيــر المحتمــل أن يغيــروا وجهــات نظرهــم تغييـ ً
ـرا جذريـ ًـا .فالتغييــر -
إن حــدث  -ســيحدث علــى الهامــش.
“دبلوماســية الكمامــات” التــي تنفذهــا الصيــن ســتجلب لهــا
االمتنــان ،ولكــن ذلــك لحظــة انفعــال عاطفــي عابــرة؛ فالعالقــات
الدوليــة تقــوم علــى المصالــح .وأشــك فــي أن أي دولــة جــادة
ســتعيد صياغــة مصالحهــا الوطنيــة بصــورة جذريــة لمجــرد أنهــا

ً
وقطعــا،
حصلــت علــى بعــض الكمامــات أو فحوصــات االختبــار.
دبلوماســية “الذئــب المحــارب” التــي تبنتهــا الصيــن تســببت فــي
إثــارة مشــاعر مناهضــة للصيــن أكثــر مــن كل الجهــود التــي بذلهــا
الرئيــس دونالــد ترمــب ،غيــر أن الدبلوماســيين الصينييــن بــكل تأكيــد
يحاولــون إرضــاء رؤســائهم فــي بكيــن وليــس الــدول المضيفــة
ً
أساســا الجمهــور المحلــي
لهــم .اإلدارة األمريكيــة كذلــك تخاطــب
ً
اســتعدادا النتخابــات نوفمبــر.
التأثيــر غيــر المباشــر للوبــاء علــى الدبلوماســية والشــؤون
الجيوسياســية ســيكون أكبــر .االقتصــاد العالمــي فــي حالــة ركــود
ـا ،وقــد يتحــول ذلــك إلــى كســاد .وقــد تــؤدي فتــرات التباطــؤ
فعـ ً
االقتصــادي المتتابعــة فــي الصيــن ،والواليــات المتحــدة األمريكيــة،
واليابــان ،واالتحــاد األوروبــي إلــى دائــرة مفرغــة مــن انخفــاض
الطلــب ،وإذا تطــورت هــذه الدائــرة فمــن الصعــب كســرها .ولمــا
كانــت التجــارة الدوليــة تنهــض بــدور مؤثــر فــي االقتصــادي العالمــي
فــي الوقــت الراهــن ،فمــن غيــر المحتمــل أن يــؤدي الطلــب المحلــي
ٍ
تعــاف فــي أي اقتصــاد مــن االقتصــادات الكبــرى.
بمفــرده إلــى
وبمــا أن الصيــن كانــت مــن أوائــل الــدول التــي اســتطاعت احتــواء
الفيــروس ،فينبغــي أن تكــون وتيــرة التعافــي فيهــا أســرع مــن
الناحيــة النظريــة ،بيــد أن الصيــن تجــد أن إيقــاف اإلنتــاج أســهل مــن
إعــادة تشــغيل االقتصــاد .فالشــركات الصينيــة الكبــرى تتعافــى
باطــراد ،ولكــن المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة  -والتــي تشــكل
نســبتها  98%مــن المشــاريع وتبلــغ حصتهــا  60%مــن إجمالــي
الناتــج المحلــي ويعمــل فيهــا أكثــر مــن  80%مــن نســبة العمالــة -
ال تــزال تعانــي .ومــا لــم تتعافــى الصيــن ،فمــن الصعوبــة بمــكان
تصــور عــودة اقتصــادات كبــرى أخــرى إلــى وتيرتهــا المعتــادة.
إذا حــدث كســاد عالمــي أو ركــود ممتــد ،فإنــه ســيترك لجميــع
الــدول مــوارد أقــل للدبلوماســية بمعناهــا التقليــدي القائــم علــى
التعامــل أساسـ ًـا مــع “الشــؤون السياســية العليــا” فــي العالقــات.
فــي المســتقبل المنظــور ،ينبغــي أن تكــون األولويــة الرئيســية
هــي تخفيــف حــدة اآلثــار االقتصاديــة علــى شــعوبنا ،وهــذا يتطلــب
ً
تركيــزا أكبــر للشــؤون
أن يتغيــر محــور تركيــز الدبلوماســية ليولــي
االقتصاديــة .وثانيـ ًـة ،فــإن ذلــك ليــس جديـ ً
ـدا ،غيــر أنــه يســتدعي أن
يعيــد وزراء الخارجيــة التفكيــر فــي كيفيــة تخصيــص المــوارد.
ً
تمامــا أمــر غيــر محتمــل الوقــوع .فالتقنيــات التــي
إلغــاء العولمــة
حــرك العولمــة ال يمكــن إلغــاء تعلمهــا؛ قــد يتــم إبطــاء التقــدم
تُ ّ
التكنولوجــي ولكــن ال يمكــن إيقافــه .وبالقــدر الذي يكــون فيه هناك
رد فعــل عكســي علــى العولمــة ،فــإن ذلــك ســيقتصر فــي الغالــب
فعال
علــى مجــاالت معينــة .وكانــت بعــض هــذه االتجاهات واضحــة
ً
قبــل الوبــاء وســتزداد بـ ً
ـروزا نتيجــة لــه :حركــة األشــخاص ،والتجــارة

ـدال مــن الحــرة ،ونقــل التكنولوجيــا والــذي ســتزداد صرامــة
العادلــة بـ ً
القيــود المفروضــة عليــه علــى األرجــح نتيجــة الرتفــاع حــدة التوتــر
بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن ،ورد الفعــل العكســي
فــي االتحــاد األوروبــي تجــاه دبلوماســية “الذئب المحــارب” الصينية.
وســيتأثر النقــل الجــوي التجــاري وكل الصناعــات المعتمــدة عليــه
ـرا شـ ً
تأثـ ً
ـديدا ،وربمــا تتعــرض قطاعــات أخــرى أيضـ ًـا لضغــوط.
ً
جهــودا
ســيتطلب التعامــل مــع آثــار هــذه التوتــرات والضغــوط
دبلوماســية فــي ثالثــة مجــاالت واســعة ،وكلهــا ليســت جديــدة
ً
تمامــا:
أوال  -الدبلوماســية جوهرهــا التواصــل .التحــدي الرئيــس الــذي
ً
تســبب فيــه الوبــاء هــو كيفيــة الحفــاظ علــى االتصــاالت لعــدم
إيقــاف عجلــة العالقــات الثنائيــة واإلقليميــة ومتعــددة األطــراف
والحفــاظ عليهــا علــى األقــل عنــد الحــد األدنــى لضمــان عــدم خــروج
تلــك التوتــرات عــن نطــاق الســيطرة واســتمرار تدفــق اإلمــدادات
األساســية .وكانــت اإلجابــة الواضحــة هــي اســتخدام الوســائل
التقنيــة الحديثــة الســتمرار االتصــاالت عبــر األدوات االفتراضيــة.
وكانــت بعــض وزارات الخارجيــة والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة
ـا قبــل تفشــي الوبــاء ،وســيؤدي تأثيــر
تســتخدم تلــك التقنيــات فعـ ً
األزمــة إلــى توســيع نطــاق انتشــار واســتخدام هــذه الوســائل كأدوات
دبلوماســية.

إلغــاء العولمــة تمامـ ًـا أمــر غيــر محتمــل الوقــوع.
فالتقنيــات التــي ُتحـ ّـرك العولمــة ال يمكــن إلغــاء
تعلمهــا؛ قــد يتــم إبطــاء التقــدم التكنولوجــي
ولكــن ال يمكــن إيقافــه .بالقــدر الــذي يكــون فيــه
هنــاك رد فعــل عكســي ضــد العولمــة ،فإن ذلك
ســيقتصر فــي الغالــب علــى مجــاالت معينــة.
يجــب أن تتعلــم وزارات الخارجيــة والدبلوماســيون مجموعــة مهــارات
جديــدة ال تتضمــن صياغــة الرســائل بطريقــة مالئمــة وحســب،
وإنمــا تشــمل تنســيق الرســائل عبــر ثالثــة أبعــاد علــى األقــل وهــي:
الدبلوماســية التقليديــة ،والدبلوماســية االفتراضيــة الرســمية (علــى
ســبيل المثــال حســابات فيســبوك الرســمية للســفارات أو وزارات
الخارجيــة) والدبلوماســية االفتراضيــة غيــر الرســمية ،والتــي قــد يتــم
تنفيذهــا عبــر الشــخصيات التمثيليــة التــي يمكــن إنــكار الصلــة بهــا.

ً
ثانيــا  -مــن المســتبعد بشــدة ،رغــم مــا ســبق ،أن تحــل وســائل
ً
تمامــا محــل الوســائل التقليديــة لالتصــال
االتصــال االفتراضيــة
ً
وجهــا لوجــه .الكثيــر مــن أنشــطة االتصــال
أو اللقــاءات المباشــرة
ذات طبيعــة غيــر شــفهية .كل دبلوماســي محنــك يعــرف أنــه مــن
الضــروري أن تعتــاد علــى شــخص مــا لتفهــم تمامـ ًـا دقائــق مــا يتــم
نقلــه .دخــول التكنولوجيــا كوســيط فــي ذلــك يطمــس ويحجــب تلك
ـا عــن ذلــك ،فــإن أي تواصــل دبلوماســي،
الفــروق الدقيقــة .فضـ ً
ســواء كان علــى المســتوى الثنائــي أو متعــدد األطــراف ،يحــدث
علــى مســتويين :البروتوكولــي والموضوعــي .ووســائل التواصــل
االفتراضــي أكثــر مالئمــة للنــوع األول .وســتظل المخــاوف
ً
دائمــا.
المتعلقــة باألمــن اإللكترونــي موجــودة

كل دبلوماســي محنــك يعــرف أنــه مــن الضروري
أن تعتــاد علــى شــخص مــا لتفهــم تمامـ ًـا دقائــق
مــا يتــم نقلــه .دخــول التكنولوجيــا كوســيط فــي
ذلــك يطمــس ويحجــب تلــك الفــروق الدقيقــة.
ً
ثالثــا  -يجــب أن تتعلــم وزارات الخارجيــة مــا يمكــن أن نســميه
الدبلوماســية متعــددة األبعــاد .فالكثير مــن وزارات الخارجية والعديد
ـا وســائل التواصــل االجتماعــي
مــن الدبلوماســيين يســتخدمون فعـ ً
ومنهــا فيســبوك ،وتويتــر ،ويوتيــوب ،وغيرهــا .ولكــن “معركــة
الروايــات” بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن والتــي ازدادت
ً
كثافــة نتيجــة للوبــاء هــي ميــدان صاعــد للنشــاط الدبلوماســي،
والــذي ســيقوم األطــراف الدوليــون اآلخــرون ،ومنهــم األطــراف
مــن غيــر الــدول ،بمحاكاتهــا بــكل تأكيــد .فــي رأيــي ،فــا الواليــات
المتحــدة األمريكيــة وال الصيــن تلعــب هــذه اللعبــة الجديــدة علــى
وجــه التحديــد بفعاليــة؛ ألن الرســائل تفتقــر إلــى التناغــم الجيــد.
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