الدبلوماسية اإلنسانية ..رؤية ممكنة لحركة سيدة مصر االولى والتعاون الدولي
"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"

نهضة من اإلنسان وباإلنسان وإلى اإلنسان

بقلم أ /كريم حسين
المتابع والدارس لتاريخ العالقات الدولية وتفاعالتها سيجد تطورا ً مالحظا ً في عدد من األمور كأدوات
التفاعل والتأثير والقضايا المطروحة  ,فما كان مطروحا ً في بداية القرن العشرين قطعا ً تغير وتطور في
بداية القرن الواحد والعشرين  ,عصر تتوافر فيه المعلومات وعالم أصبح مع العولمة كما يقولون قرية
صغيرة  ,ما يحدث في منطقة منه يؤثر على باقي العالم  ,تظهر فيه بوضوح قضايا حقوق اإلنسان
المتنوعة وتكشف عن معاناة بني اإلنسان في العديد إن لم يكن أغلب بقاع هذا العالم  ,معاناة إنسانية
متعددة مرض وجهل وأزمات غذائية  ,معاناة تصيب النساء واألطفال والشيوخ  ,ضحايا حروب أو أوبئة
أو جهل أو ظلم او كلهم جميعا ً .
إنه ذلك العصر الذي من البديهي أن تتطور فيه أدوات السياسات الخارجية للدول  ,ومن اهم تلك االدوات
التقليدية هي الدبلوماسية  ,وتقليديا ً عند الحديث عن الدبلوماسية تتوجه االنظار إلى وزارات الخارجية
والسفارات التي تمثلها  ,الحديث عن المستوى الدبلوماسي التقليدي لتلبية حقوق الجاليات في الخارج أو
إلقامة جسور تعاون وتواصل مع الدول األخرى  ,إال أن هذا األمر التقليدي مع تطور العالم البد له هو
اآلخر من تطور  ,فالذي ال يتطور مع تطور العالم ال يمكن له أن يواكب العالم  ,ال يمكن له ان يحدث
تأثيرا ً  ,حتى وإن كان موجودا ً فهناك فرق بين التواجد والقدرة على التأثير عبر هذا التواجد  ,ثم إن
للتأثير مستويات  ,وهنا علينا أن نرى تجارب فواعل دولية أخرى والفواعل الدوليين في قرننا هذا لم
يعودوا فقط دوال ً بل دوالً ومؤسسات ثقافية أو اقتصادية عابرة للقارات وأفرادا ً
وحديثي هنا عما أسميه بالدبلوماسية اإلنسانية  ,فأرى ان هناك عبر المشاهدة أنواعا ً من الدبلوماسيات
تتجاوز الدبلوماسية التقليدية  ,فترى دبلوماسية أزمات سواء بصنعها أو بإدارتها أو بإيجاد حلول لالزمات
 ,وهناك دبلوماسية عامة وشعبية تعتمد على الشعوب ويتم توجيهها إلى الشعوب  ,هناك أنواع كثيرة
يمكن أن ندرجها تحت مصطلح الدبلوماسية ,لكني أرى ضرورة الدفع بهذا المصطلح الذي أتصوره وهو
الدبلوماسية اإلنسانية  ,هي تلك التي تتجه إلى اإلنسان  ,هي تلك التي تأنسن اإلنسان  ,تهتم بإنسانية
اإلنسان  ,تحيي النفوس  ,فتحيي الناس جميعا  ,تواجه قتلها الذي يقتل الناس جميعا .
إن المتأمل في هذا العالم البد أن يشاهد معاناة أغلب البشر  ,والمدقق في محيط مصر اإلقليمي يرى أهمية
وخطورة الحالة اإلنسانية حولنا  ,فهذا االمتداد الجنوبي والجنوبي الشرقي حتى القرن األفريقي ودول
البحر األحمر والصومال البد أن يرى معاناتها اإلنسانية  ,وهو ذات األمر المتعلق بامتدادنا الغربي
والجنوبي الغربي بدءا ً من دارفور مرورا ً بالصحراء األفريقية الكبرى التي تتصل بمصر مباشرة عبر
الصحراء الغربية لتمر بالنيجر ومالي وتشاد وموريتانيا وحتى بوريكنا فاسو ثم االمتداد حتى سواحل
المحيط االطلنطي لدول وسط وغرب أفريقيا  ,فضال عن اثار النزاعات المسلحة على اإلنسان في مثل هذه
االماكن وأقرب مثال لنا هو الحرب الفرنسية األخيرة على مالي ونتائجها اإلنسانية القاسية من نزوح

اآلالف وتشردهم بما يشمل ذلك من نساء وأطفال وشيوخ بل وحتى الرجال  ,أما الناظر شرقا ً ألقرب نقطة
وهي غزة فحدث وال حرج عن الحالة اإلنسانية الناتجة عن سياسة االحتالل اإلسرائيلي فما يلبث أهل غزة
بالهدوء وإعادة البناء لعدة أسابيع حتى يفاجأون بضربة هنا او هناك وما لهذا من أثر على اإلنسان هناك
 ,وشماال ً حيث سوريا والحرب الدائرة هناك ونزوح اآلالف .
كل هذا يوضح جليا ً الحالة اإلنسانية الصعبة والمتدهورة في محيطنا اإلقليمي وعمقنا اإلستراتيجي
المصري  ,وهذا االمر البد أن يفرض علينا نظرة غير تقليدية  ,نظرة دبلوماسية جديدة  ,دبلوماسية
تتجاوز االطر البيروقراطية  ,وسياسة خارجية تتجاوز الملفات التقليدية في أدراج صانعي تلك السياسة ,
فإن لألمن مستويات ويكون وفقا ً للحالة وهنا أرى األمن اإلنساني البد أن يتصدر أجندة السياسة الخارجية
المصرية  ,إذا أردنا دورا ً مؤثرا ً حقيقيا ً في محيطنا فليكن لألمن اإلنساني  ,وإذا تأملنا في مسئوليتنا
الحضارية والتاريخية وإمكاناتنا الواقعية فالبد أن يتصدر في ذهننا وعملنا ملف األمن اإلنساني .
أعود ألقول من جديد  ,ليس بالضرورة أن من يتولى كافة ملفات السياسة الخارجية تخطيطا ً وتطبيقا ً هي
تلك المؤسسات التقليدية  ,وبالتالي وبديهي ومنطقي أن ننظر إلى المؤسسات األقرب إلى مسألة األمن
اإلنساني  ,وهنا أرى مسئولية كبيرة وقدرة يمكن ان تقوم بها سيدة مصر األولى  ,وينبغي علينا أن
نتحرك باالمر إلى مأسسة  ,ليس مجرد نشاطا ً مراسميا ً هنا أو هناك  ,أعلم ان هناك عقدة في وطننا من
دور السيدة األولى وتغول من سبقت على مجاالت السياسة  ,إال أن هذا ال ينبغي ان يعمي أبصارنا عن
تلك األدوار التي قد تقوم بها سيدات أول في العالم الذي نعيش فيه ويحدث أثرا ً طيبا ً وإيجابيا ً  ,فقد ال
ننسى مشهد زوجة رئيس الوزراء التركي أردوغان وهي في بورما مع وزير الخارجية التركي أوغلو ,
وكيف ان مثل هذه الزيارة اإلنسانية والتعاطف مع المسلمين هناك أحدث أثرا ً قويا ً لصورة تركيا وتدعيما ً
لدور قيادتها  ,باإلضافة إلى كسر الطريقة التقليدية في محاولة معالجة مثل هذه األزمات وكل هذا عمل
إنساني .
لذلك فما المانع ان نرى سيدة مصر األولى ووزير التعاون الدولي يتحركون بزيارات وسياسة ممنهجة
تجاه عمقنا االستراتيجي للمشاركة في حل أزماته اإلنسانية  ,فمثل هذه المشاركة في رأيي في أماكن
كمعسكرات النازحين من مالي في النيجر وموريتانيا غربا ً  ,وفي دارفور جنوبا  ,وفي الصومال جنوب
شرق وفي غزة شرقا  ,وشماالً في مخيمات النازحين السوريين في تركيا وكذلك باألردن ولبنان  ,أراه
قطعا ً سيحدث نقلة نوعية إيجابية في حركتنا الخارجية .
ثم إني على قناعة أن هذا التحرك اإلنساني البد وأن يصاحبه زخما ً شعبيا ً  ,فتبرعات المصريين
للمؤسسات االهلية لنجدة المسلمين هنا وهناك في كل مناطق األزمات اإلنسانية التي ذكرتها  ,ال اقترح
شيئا ً يثقل كاهل ميزانية الدولة  ,فهناك برامج مساعدات تقوم بها الدولة المصرية تجاه كل هذا بما يشمل
إطار تعاون دولي ثنائي وثالثي ومتعدد األطراف  ,المسألة تتعلق بالرؤية واالستراتيجية التي ينبغي أن
تبني في مصر الجديدة  ,التي تربط بين قدرات مؤسسات الدولة  ,وتحدث شراكة حقيقية مطلوبة بين
الحكومة والشعب  ,والتي يكون فيها دور للمرأة المصرية نفتخر به  ,دور حقيقي فعال مؤثر وليس
مراسمي روتيني  ,دور تتفاعل فيه القوى الشعبية المؤثرة من صحية ودعوية ودينية وإعالمية وفنية

ورياضية في إطار استراتيجية متكاملة يتضح فيها جليا دور كل فئة وكل قطاع وفي إطار مشروع قومي
حضاري كما أقول يغلب فيه اإلنساني فالنهضة تكون من اإلنسان وباإلنسان وإلى اإلنسان .

