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الدبلوماسية العامة - دراسة يف املفهوم

اأن نعمل على �صبط مفاهيمه وتحرير م�صطلحاته وتو�صيح  نتمكن من تطوير علم لبد  لكي 
دللتها، والكفاح لتحديد الم�صطلحات عملية مهمة فالت�صمية جزء من الكفاح لفهم المعنى.

ومعظم العلوم تعاني من اإ�صطراب الم�صطلحات وتداخلها وعدم و�صوحها، واأدى ذلك اإلى اأن 
ي�صتخدم كل طرف الم�صطلح طبقًا لتف�صيره، وفي بع�ص الحيان لإخفاء الحقائق والت�صليل، فكم 
من م�صطلح براق تم تحميله بدللت �صيئة، وا�صتخدم لتحقيق اأغرا�ص ل يك�صفها ظاهر الم�صطلح.

غمو�ص الم�صطلحات في بع�ص الأحيان يقلل القدرة على الحوار، وقد يجعل ذلك الحوار عقيمًا 
ل يقوم على فهم ونظر، ويقف عقبة اأمام تطوير علم محدد. 

و�صبط  وتحديد  تعريف  اإلى  تحتاج  مازالت  الإن�صانية،  العلوم  في  الم�صطلحات  من  وكثير 
وتحرير حتى يمكن التفاق على حدود ال�صتخدام، وتطوير مجالت جديدة.

وربما يكون م�صطلح الدبلوما�صية العامة من اأهم تلك الم�صطلحات التي مازالت رغم كثرة 
الجدل حولها في حاجة اإلى تعريف وتو�صيح وتحديد.

القرن  من  الأول  العقد  في  والباحثون  وال�صحفيون  ال�صيا�صيون  ي�صتخدمه  الم�صطلح  هذا 
الع�صرين لالإ�صارة اإلى اأن�صطة متداخلة، واأعمال متنوعة تقوم بها الدول في اإدارة عالقاتها الدولية، 
رغم  و  التعريفات  وتكثر  ال�صتخدام،  زاد  كلما  الغمو�ص  يزداد  لكن  الخارجية.  �صيا�صاتها  و�صنع 

كثرتها وتنوعها يزداد الت�صابك بين مفهوم البلوما�صية العامة والكثير من المفاهيم الأخرى.

ولكي نحاول اأن نحدد المفهوم ونعرفه لبد اأن نعرف اأوًل الدبلوما�صية.

التجديد اللغوي للدبلوما�صية ل يخلو من فائدة، فكلمة الدبلوما�صية م�صتقة من الكلمة الالتينية 
اآلن  ي�صير  لذلك  ملف،  �صكل  في  واأ�صبحت  اأ�صرارًا،  لتخفي  تلف  التي  الورقة  وتعنى  “دبلوما” 

هنريك�صون اإلى اأن م�صطلح الدبلوما�صية يعنى اإخفاء الأ�صرار.

فال�سرية �سرط �سروري في الدبلوما�سية التقليدية لذلك يقوم بها م�سوؤولون حكوميون ر�سميون 
خلف الأبواب المغلقة، ويتم فقط اإعالن النتائج للجمهور)1(.

لكن بيتر مار�صال يرى اأن هناك �صتة معان مختلفة لكلمة دبلوما�صية على النحو التالي.
م�صمون ال�صوؤون الخارجية. كما ت�صتخدم كمرادف لل�صيا�صة الخارجية.. 1
اإدارة ال�صيا�صة الخارجية، وهي من وظائف الدولة، وقد ا�صتخدمها هنري ك�صينجر بهذا المعنى.. 2
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وي�صود ا�صتخدام م�صطلح الدبلوما�صية بالمعنيين ال�صابقين في اأوروبا واأمريكا. 

كما عرفها . 3 اأك�صفورد،  قامو�ص  بذلك  وعرفها  المفاو�صات  با�صتخدام  الدولية  العالقات  اإدارة 
التي  ال�صيا�صية  الكيانات  بين  المفاو�صات  الدبلوما�صية هي  يقول:  المعنى حيث  بهذا  وات�صون 

تعترف با�صتقالل بع�صها.
اأما بردج فاإنه يعرفها باأنها اإدارة العالقات الدولية عن طريق التفاو�ص بدًل من القوة، 

بالإ�صافة اإلى الدعاية والقانون والو�صائل ال�صلمية الأخرى.

على . 4 يقت�صر  التعريف  وهذا  الدبلوما�صية  الخدمة  في  المنظمين  الدبلوما�صيين  ا�صتخدام 
باأن  الأولى  العالمية  الحرب  بعد  العتراف  بداأ  وقد   ،Professionalization والمهنية  المهنة 

الدبلوما�صية مهنة.

الطرق التي يتم اإدارة العالقات بين  الدول.. 5
الفن اأو المهارات التي يتمتع بها الدبلوما�صيون المهنيون)2(.. 6

لكن كل ذلك ي�صكل جوانب للدبلوما�صية تتعلق بعملية اإدارة ال�صراع اأو العمل على التو�صل اإلى 
حلول لل�صراعات بين الدول.

والجهود الدبلوما�صية التي تبذل لحل ال�صراعات الدولية ت�صكل جزءًا ل يتجزاأ من ال�صيا�صة 
المهنيون  الدبلوما�صيون  فيها  ي�صارك  التي  المفاو�صات  الوظيفة  هذه  وت�صمل  واإدارتها  الخارجية 
بالعتماد على مهاراتهم. وعندما تتعلق الدبلوما�صية بحل ال�صراعات فاإنها تفهم بمعنى الممار�صة 
بالدبلوما�صية،  المرتبطة  الممار�صات  اأهم  من  والمفاو�صات   Diplomatic Practice الدبلوما�صية 

ويقوم الدبلوما�صيون بالتفاو�ص والو�صاطة بين الدول باعتبارهم ممثلين ر�صميين لدولهم.

الإدارة  هي  فالدبلوما�صية  الحرب  نقي�ص  هي  دائمًا  الدبلوما�صية  اإن  واأج�صتام  جون�صون  يرى 
ال�صلمية للعالقات بين الكيانات ال�صيا�صية.

لكن ظهر هناك معنى اآخر للدبلوما�صية يقوم على اأنها فن الإقناع بدون ا�صتخدام القوة)3(.

هو  للقوة  ال�صيا�صي  ال�صتخدام  كتابه  في   1966 عام  جديدًا  م�صطلحًا  �صك  فقد  �صلينج  اأما 
Coercive Diplomacy ويعنى التهديد با�صتخدام القوة لإقناع الخ�صوم بعدم تغيير الو�صع الراهن 

لم�صلحتهم اأو اإجبار الخ�صم على ال�صت�صالم اأو تغيير موقفه)4(.

الدبلوما�صية بهذا المعنى ت�صبح جزءًا من ال�صراع الم�صلح حيث يكون الم�صتهدف هو عقول 
العدو بالإ�صافة اإلى ميدان المعركة.
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معنى  ي�صبح  وهنا  فعلي،  ب�صكل  ا�صتخدامها  من  اأهم  القوة  با�صتخدام  التهديد  ي�صبح  وقد 
اإدراكه للمخاطر الناتجة  للتاأثير على توقعات الخ�صم وزيادة  ا�صتخدام الدبلوما�صية هو الت�صال 

عن ال�صتخدام الفعلي للقوة اأو العمل على تجنب المخاطرة با�صتخدامها.

بهذا المعنى يكون هناك تكامل بين الحرب والدبلوما�صية ذلك اأن لكل حرب نهاية، واإذا كانت 
بداية الحرب الفعلية تعنى نهاية الدبلوما�صية فاإن نهاية الحرب تعنى اأن عماًل دبلوما�صيًا لبد اأن 

يبداأ للتو�صل اإلى معاهدات واتفاقيات.

الدبلوما�صية تعتمد كما يقول جاريت ما تنجلى على منطق التعاي�ص Coexistence، فبدون اأن 
تدرك ال�صعوب اأنها يمكن اأن تعي�ص معًا بالرغم من خالفاتها، فاإن الدبلوما�صيين ل مكان لهم ول 

اأهمية.

ومعظم تعريفات الدبلوما�صية ركزت على ما يلي:-

اإنها اإدارة العالقات بدون �صراع.. 1
هي الأداة الأ�صا�صية لل�صيا�صة الخارجية.. 2
اإنها ت�صتخدم المفاو�صات ال�صرية التي يقوم بها مبعوثون ر�صميون اأو ممثلون ر�صميون للدول.. 3
هدف الدبلوما�صية هو تحقيق م�صالح الدولة الخارجية وحماية ا�صتقاللها واأمنها.. 4
اإنها تحاول تحقيق الحد الأق�صى للم�صالح القومية بدون ا�صتخدام القوة.. 5
ا�صتخدام الو�صائل ال�صلمية في اإدارة العالقات الدولية)5(.. 6

وظائف البعثة الدبلوماسية
لكي نتمكن من تقديم تعريف �صامل للدبلوما�صية ونميز بين الدبلوما�صية التقليدية الكال�صيكية 
والدبلوما�صية العامة فاإننا لبد اأن نتعرف على مفهوم البعثة الدبوما�صية فهي مجموعة من الأفراد يتم 
اإر�صالها اإلى دولة اأخرى للقيام بوظائف الدبلوما�صية، هكذا عرفتها المو�صوعة البريطانية عام 2006.

من ناحية الدور والوظيفة تقوم البعثة الدبلوما�صية بما يلي:-

وهذه . 1 الم�صيفة،  الدولة  في  للدولة  الر�صمي  الممثل  هي  الدبلوما�صية  فالبعثة  الدولة،  تمثيل 
الوظيفة ت�صكل اأ�صا�ص عمل هذه البعثة، والتعامل معها يتم في �صوء هذه الوظيفة.

حماية م�صالح الدولة ومواطنيها في الدولة الم�صيفة.. 2
التفاو�ص مع الحكومة في الدولة الم�صيفة.. 3
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مراقبة الأو�صاع والتطورات ال�صيا�صية والقت�صادية والثقافية، وكتابة تقارير عن هذه التطورات . 4
لحكومة الدولة، وفي �صوء هذه التقارير تتخذ الدولة قراراتها، وتحدد كيفية التعامل مع الدولة 

بما يحقق م�صالحها واأهداف �صيا�صتها الخارجية.
بناء عالقات ودية مع الدولة الم�صيفة.. 5
تطوير العالقات ال�صيا�صية والقت�صادية والتجارية والعلمية مع الدولة الم�صيفة.. 6
اإ�صدار جوازات ال�صفر وتاأ�صيرات الدخول. . 7

لكن اأولي�صيا جري�ص Gresh ت�صنف وظائف البعثات الدبلوما�صية باخت�صار كما يلي:-

1Official Representation. التمثيل الر�صمي

2Service to Citizens. خدمة المواطنين

Protection of Interests 3. حماية الم�صالح

4Source of Information. م�صدر للمعلومات

Negotiation 5. التفاو�ص

Biletral Relation Development 6. تطوير العالقات الثنائية

مفهوم الدبلوماسية
في �صوء ذلك يمكن اأن تطور مفهوم الدبلوما�صية التقليدية ك�صرورة لتطوير مفهوم الدبلوما�صية 

العامة وتمييزه.

بعد مراجعة الكثير من الم�صادر يمكن اأن نعرف الدبلوما�صية باأنها اأ�صاليب حل ال�صراعات 
واإدارة العالقات الدولية بالأ�صاليب ال�صلمية ومن اأهمها التفاو�ص، ويقوم بالعمل الدبلوما�صي نخبة 
من الموؤهلين لممار�صة هذا العمل يتمتعون بامتيازات تمثيل الدولة، ويت�صلون بالحكومة وممثليها 
في الدولة الم�صيفة بغر�ص تطوير العالقات الثنائية وحماية م�صالح دولتهم مع اللتزام بال�صرية، 

والك�صف فقط عن نتائج المفاو�صات للجمهور.
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االتصال في العمل الدبلوماسي

 Communication is to Diplomacy الإن�صان  لج�صم  كالدم  للدبلوما�صية  بالن�صبة  الت�صال 
as Blood is to Human Body، ولذلك لبد اأن تظل قنوات الت�صال دائمًا مفتوحة بين الدول، 

وعندما يتوقف الت�صال فاإن ال�صيا�صات الدولية والعمليات الدبلوما�صية تموت، وتكون النتيجة هي 
ال�صراع العنيف.

والدبلوما�صية كما يرى تيران هي عملية نقل الر�صائل من مجتمع م�صتقل اإلى اآخر، والدبلوما�صيون 
هم مجرد مبعوثين يقومون بنقل الر�صائل)6(. وفي هذا الع�صر تزايدت الحاجة اإلى الت�صال وكل 
بينها  التي ل يوجد  الدول  اأ�صبحت تبحث عن طرق لالت�صال وحتى  والمنظمات  والأحزاب  الدول 
اإبقاء  في  مهمًا  دورًا  يلعبون  الو�صطاء  وهوؤلء  و�صطاء،  عبر  الر�صائل  تتبادل  دبلوما�صية  عالقات 
قنوات الت�صال مفتوحة بين الدول في حالة الحرب اأو ال�صراع، ويفتحون اأبوابًا خلفية للمفاو�صات، 

ويقدمون المعلومات للدولتين بهدف بناء اأ�ص�ص للتفاهم والتو�صل اإلى حلول و�صط.

لذلك فاإن الت�صال الدبلوما�صي Diplomatic Communication يعمل على التو�صل اإلى لغة مفهومة 
.Cross Cultural Communication وعبارات متفق عليها، وهذا يفتح المجال لدرا�صة الت�صال الثقافي

اإن اللغة الم�صتركة التي ت�صتخدم فيها كلمات وا�صحة ومتفق عليها تزيد اإمكانيات التو�صل اإلى 
تفاهم وتحقيق التفاق، وت�صييق نطاق الخالف، فكل كلمة قد تحمل ظالًل ودللت، وتختلف المعاني 
التي يفهمها كل طرف، لذلك لبد من تدريب الدبلوما�صيين على الت�صال با�صتخدام لغة وا�صحة، 
وزيادة خبرتهم في فهم الكلمات وا�صتيعابها وتاأثيرها على المتلقي. ومع ذلك فاإن اللغة الدبلوما�صية 

قد ت�صكل عائقًا عندما يتم الت�صال بين الدبلوما�صيين المهنيين والجمهور وال�صحفيين وغيرهم.

اأن نو�صح �صرورة الت�صال  اآخر، وما يهمنا هنا هو  لكن الت�صال الدبلوما�صي مو�صوع بحث 
واأهميته للعمل الدبلوما�صي ودوره في تطوير هذا العمل وفتح اآفاق جديدة.

الدبلوماسية وثورة االتصال
توؤثر  واأي تقدم في عملية الت�صال وو�صائله  للدبلوما�صية كان دائمًا كذلك  الت�صال �صروري 

على ممار�صة الدبلوما�صية.

في عام 1840 تلقى لورد بالمر�صتون وزير خارجية بريطانيا اأول تلغراف، ف�صاح: اإنها نهاية 
الدبلوما�صية، وكان يعني بذلك اأن تكنولوجيا الت�صال التي اأدت اإلى اخت�صار الزمن والم�صافات قد 

جعلت الدبلوما�صيين يفقدون اأهميتهم)7(.
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فكيف يمكن اأن يكون رد فعل بالمر�صتون لو راأى ثورة الت�صال الحديثة بكل و�صائلها مثل قنوات 
التليفزيون والإنترنت والتليفونات المحمولة وو�صائل التوا�صل الجتماعي، وهذه الثورة ت�صكل عالمًا 
جديدًا وبيئة ات�صالية تحتاج اإلى دبلوما�صية جديدة، اأو كما يقول ار�صيتى اإنها توؤدى اإلى تغيير ثوري 

في مجال العمل الدبلوما�صي)8(.

وثورة الت�صال ترتبط بثورة معلوماتية، يرى رونفلدت اأنها تفر�ص ثورة جديدة في مجال ال�صوؤون 
الدبلوما�صية حيث اأنتجت تكنولوجيا الت�صال اأدوات جديدة ت�صتخدم في العمل الدبلوما�صي. 

كما اأن ع�صر المعلومات �صوف يوؤدي اإلى التقليل من اأهمية الدبلوما�صية الكال�صيكية القائمة على 
الناعمة  القوة  المبنية على  الدبلوما�صية الجديدة  اأهمية  Hard Power، و�صوف يزيد  الخ�صنة  القوة 
اإلى ت�صكيل واقع عالمي جديد يقوم على  اأدى  اأن ع�صر المعلومات  اإلى ذلك  Soft Power. وي�صاف 

.A New Paradigm for Diplomacy الترابط العالي، وهذا فر�ص نموذجًا جديدًا للدبلوما�صية

على  واأن  الدبلوما�صية،  ال�صوؤون  مجال  في  ثورة  فر�صت  قد  والمعلومات  الت�صال  ثورة  اإن 
الدبلوما�سيين اأن يعيدوا التفكير في كل �سروط الدبلوما�سية الكال�سيكية واأدواتها، فهناك دبلوما�سية 

جديدة قد ظهرت ت�صكل اأ�صا�صًا للقوة الناعمة، وهذه اأ�صبحت هي القوة الأهم)10(.

للبحث عن  الدول  الدبلوما�صية، ودفعت كل  والمعلومات فر�صت �صروطها على  الت�صال  ثورة 
نموذج جديد للدبلوما�صية، يتم فيه تطوير قدراتها على اإدارة �صيا�صتها الخارجية وعالقاتها الدولية 

باأ�صاليب جديدة.

في واقع عالمي جديد يت�صكل علم جديد هو علم الدبلوما�صية العامة.

هل الدبلوماسية العامة علم؟
يقول مركز الدبلوما�صية العامة بجامعة �صاوثرن كاليفورنيا: اإن الدبلوما�صية العامة علم بيني 
وال�صحافة  الدولية  والعالقات  الت�صال  مثل  متعددة  علوم  تطويره  في  ت�صارك   Interdisplinary

وعلى  والفنون.  والدين  الأعمال  واإدارة  العامة  وال�صيا�صة  النف�ص  وعلم  والقانون  العامة  والعالقات 
 ،2005 اأ�صا�ص ذلك بنت جامعة اأننبرج اأول درجة جامعية في الدبلوما�صية العامة في خريف عام 

وبداأت بعد ذلك برنامج ماج�صتير.

منظور  على  يعتمد  اإنه  البرنامج  لهذا  تقديمها  في  اأنانبرج  بجامعة  الت�صال  مديرة  وقالت 
عالمي متعدد النظم)11(. لكن تلك لي�صت ق�صيتنا الآن فما يهمنا اأن نوؤكد عليه اأننا في مواجهة علم 
جديد يت�صكل، واأن هذا العلم يحتاج اإلى الكثير من الجهود البحثية لتطوير مناهج هذا العلم واأدواته 
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ونظرياته، واأنه علم بيني يحتاج اإلى مناظير متعددة واجتهادات من باحثين وعلماء في تخ�ص�صات 
مختلفة اأهمها ال�صيا�صة والت�صال والإعالم وال�صحافة والعالقات العامة والراأي العام.

العام في  ونحن �صنجتهد هنا من منظور علوم الت�صال وال�صحافة والإعالم الدولي والراأي 
تطوير الأ�صا�ص العلمي للدبلوما�صية العامة.

لذلك �صنبداأ بدرا�صة المفهوم، ذلك اأن تو�صيح المفهوم و�صرحه يمكن اأن ي�صكل بداية لتطوير 
هذا العلم ولذلك ت�صتهدف هذه الدرا�صة الإجابة على الت�صاوؤلت التالية:

ما تعريف الدبلوما�صية العامة؟. 1
كيف تطور هذا المفهوم؟. 2
كيف نميز بين الدبلوما�صية العامة ومجالت اأخرى كالعالقات العامة وال�صوؤون العامة والدعاية . 3

والت�صال ال�صتراتيجي والعمليات النف�صية، وما اأوجه الت�صابه والختالف بين هذه المفاهيم؟
ما عالقة الدبلوما�صية العامة بالدبلوما�صية الكال�صيكية وهل ت�صكل بدياًل لها؟. 4
هل يمكن اأن ت�صاهم الدبلوما�صية العامة في تطوير العمل الدبلوما�صي الكال�صيكي؟. 5

تعريفات الدبلوماسية العامة: ثراء أم غموض واستغالل؟
تم تعريف م�صطلح الدبلوما�صية العامة بطرق واأ�صاليب مختلفة، وهذا جعله مفتوحًا ل�صل�صلة 
وا�صعة من التف�صيرات حيث ين�صب ال�صيا�صيون والعلماء معان للمفاهيم تنا�صب م�صالحهم ومواقفهم 
ومعظم الغمو�ص يعود اإلى �صوء الفهم بين الباحثين في مجالت العالقات الدولية وعلماء الت�صال 

والممار�صين.

فيه  تتداخل  علمي  مجال  اأمام  اأننا  اإدراك  من  يبداأ  و�صبطه  وتف�صيره  الم�صطلح  فهم  لكن 
المعرفة والمعلومات، وتختفي الحدود بين النظم خا�صة في مرحلة البحث عن نظرية )12(.

وتداخلها  لكثرتها  نظرًا  مختلفة  تعريفات  وجدنا  والمراجع  الم�صادر  من  الكثير  وبمراجعة   
فاإننا �صنعر�ص منها ما يمكن اأن يو�صح الجوانب المتميزة للدبلوما�صية العامة، وي�صاعدنا في �صرح 
الم�صطلح وفتح المجال لتطوير نظرية للدبلوما�صية العامة، وتطوير المهارات المطلوبة لممار�صتها. 

يمكن  التعريفات  كثرة  هل  هو  �صوؤاًل  نطرح  اأن  لبد  التعريفات  هذه  في عر�ص  نبداأ  اأن  وقبل 
تف�صيرها على اأ�صا�ص اأنها ت�صكل ثراء للمفهوم، واأنه يت�صمن جوانب متعددة ومتنوعة؟

اإن هذا ما يمكن اأن يك�صف عنه تحليلنا لهذه التعريفات، و�صنحاول في هذا التحليل اأن نو�صح 
التطور التاريخي للمفهوم وما ت�صمنته التعريفات التي اأنتجت في فترات زمنية مختلفة من جوانب 
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كان التركيز عليها نتيجة لأو�صاع �صيا�صية واقت�صادية وبيئة ات�صالية مختلفة. 

هناك قدر من الإجماع على اأن اأول من �صك مفهوم الدبلوما�صية العامة كان اإدموند جوليون 
عميد مدر�صة فليت�صر للقانون والدبلوما�صية عام 1965 – جامعة تافت�ص)13(.

لكن هناك من الباحثين من يتحدى هذا التفاق ويبرهن على اأن الم�صطلح قد ا�صتخدم منذ 
منت�صف القرن التا�صع ع�صر �صواء بمبناه اأو بمعناه، حيث يرى نيكول�ص كول اأن هذا الم�صطلح قد 
ا�صتخدمته جريدة التايمز عام 1856، اأما المعنى فقد ا�صتخدمه روزفلت عام 1930 حيث قال اإن 
الأمن الأمريكي يعتمد على قدرة اأمريكا على اأن تتحدث للنا�ص في الدول الأخرى وتك�صب تاأييدهم.

باأن  العتراف  من  لبد  اأنه  اإل  وتطبيقاته  الم�صطلح  ن�صاأة  حول  الختالف  من  وبالرغم 
الم�صطلح قد اكت�صب معنى جديدًا حين �صكه اإدموند جوليان لي�صف تاأثير التجاهات العامة على 

ت�صكيل ال�صيا�صات الخارجية وتنفيذها. 

بعد ذلك ن�صاأ مركز مورو لدرا�صة الدبلوما�صية العامة وقد اأ�صاف هذا المركز لهذا الم�صطلح 
معان جديدة اأهمها: 

قيام الحكومات بت�صكيل الراأي العام في الدول الأخرى. . 1
تفاعل الجماعات والم�صالح الخا�صة في دول مختلفة. . 2
تغطية ال�صوؤون العامة وتاأثيرها على ال�صيا�صة الخارجية. . 3
الت�صال بين الدبلوما�صيين والمرا�صلين الأجانب.. 4
عملية الت�صال الثقافي.. 5

مع ذلك فاإننا �صن�صتعر�ص هنا عددًا من التعريفات على النحو التالي: 
يرى اندرليك اأن هناك اتفاقًا على تعريف الدبلوما�صية العامة باأنها عملية التاأثير على الراأي . 1

العام لتحقيق اأهداف ال�صيا�صة الخارجية.

لكنه ي�صيف تعريفًا اآخر هو اأن الدبلوما�صية العامة تعمل للتاأثير على الحكومات من خالل 
التاأثير على مواطنيها عن طريق و�صائل الإعالم)14(.

يعرفها مركز الدبلوما�صية العامة بجامعة كاليفورنيا باأنها كل الطرق التي ت�صتخدمها الدولة . 2
للتاأثير على اآراء المواطنين في الدول الأجنبية.

مفاهيم  بدخول  ي�صمح  فاإنه  وبالتالي  العامة،  للدبلوما�صية  تعريف  اأو�صع  هو  هذا  ويعتبر 
وم�صطلحات اأخرى)15(
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الدبلوما�صية العامة هي عملية ات�صال بالجمهور الخارجي للترويج لل�صيا�صة الخارجية للدولة . 3
والطالب  والمهنيين  الثقافيين  القادة  بين  الحوار  واإدارة  الإعالم  و�صائل  وت�صتخدم في ذلك 

ونظرائهم في الدول الأخرى)16(.

تعريف هوفمان: الدبلوما�صية العامة هي الطرق التي توؤثر بها الحكومات والجماعات والأفراد . 4
ب�صكل مبا�صر اأو غير مبا�صر على التجاهات العامة والراأي العام الذي يوؤثر بدوره على القرارات 

ال�صيا�صية للحكومات الأجنبية)17(.

لالأفكار . 5 المفتوح  التبادل  هي  العامة:  للدبلوما�صية  الأمريكية  ال�صت�صارية  اللجنة  تعريف 
والمعلومات وهي �صمة مميزة للمجتمعات الديموقراطية، وتهدف اإلى تحقيق الم�صالح القومية 

وزيادة دور الدولة في العالم )18(.

الدبلوما�صية العامة هي الجهود المخططة لإعالم اأكبر عدد ممكن من الجمهور في دول اأجنبية . 6
ال�صخ�صي  ت�صتخدم الت�صال  التي  البرامج  وا�صع من  با�صتخدام نطاق  والتاأثير عليهم وذلك 

والمواد المطبوعة والإذاعة وو�صائل الإعالم الإلكترونية بالإ�صافة اإلى و�صائل اأخرى)19(.

اإعالم . 7 تعريف لجنة دجرجيان: الدبلوما�صية العامة هي تحقيق الم�صالح القومية عن طريق 
الجمهور حول العالم والتاأثير عليه، وجعله يفهم ال�صيا�صة الخارجية للدولة)20(.

يركز جيوفري بردج في تعريفه على الأهداف حيث يرى اأن الدبلوما�صية التقليدية )الكال�صيكية( . 8
تهدف اإلى التاأثير على �صيا�صات الدولة واأعمالها ب�صكل مبا�صر من خالل الت�صال بالموظفين 
الدولة  �صيا�صات  على  توؤثر  اأنها  في  يختلف  العامة  الدبلوما�صية  لكن هدف  للدولة  الر�صميين 
واأعمالها ولكن ب�صكل غير مبا�صر وعبر قنوات غير ر�صمية من اأهمها و�صائل الإعالم )ال�صحافة 
التجارية  والتحادات  الأعمال  رجال  �صبكة من  وعبر  – الإنترنت(  – التليفزيون  – الإذاعة 

والموؤ�ص�صات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني)21(.

تعريف وزارة الخارجية الهولندية: هي خلق التاأييد لأهداف ال�صيا�صة الهولندية، وزيادة فهم . 9
الجماعات غير الر�صمية الم�صتهدفة في الدول الأجنبية لمواقف هولندا، وتقديم �صورة واقعية 

ومرغوبة لهولندا في الدول الأخرى)22(.

تعريف وزارة الخارجية البريطانية: ا�صتخدمت وزارة الخارجية البريطانية الأهداف لتعريف . 10
الدبلوما�صية العامة حث حددت ثالث مراحل الأولى ق�صيرة المدى ت�صتهدف تمييز ال�صيا�صة 

البريطانية عن ال�صيا�صة الأمريكية، وتقديم �صورة حقيقية عن هذه ال�صيا�صة.
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اأما في المرحلة المتو�صطة ت�صتهدف الدبلوما�صية العامة البريطانية اإقناع الجماهير في 
العالم الإ�صالمي باأن ال�صيا�صة البريطانية ل تحركها فكرة �صراع الح�صارات.

الب�صرية،  التنمية  البريطانية تحقيق  العامة  الدبلوما�صية  ت�صتهدف  المدى الطويل  وعلى 
الخارجية  وزارة  واأ�صافت  بال�صتعمار.  التهامات  ومواجهة  اإ�صالحية،  اأجندة  وم�صاندة 
اأن  يجب  لكن  للنخبة،  توجيهها  يتم  العامة  الدبلوما�صية  كانت  الما�صي  في  اإنه  البريطانية: 
تعمل الدبلوما�صية العامة للو�صول اإلى الجماهير وتح�صين �صورة الغرب في اأذهان الجماهير 
في  الأو�صط  وال�صرق  الإ�صالم  عن  والمناق�صة  المعرفة  م�صتويات  تغيير  على  والعمل  العربية، 
الغرب )23( ومن الوا�صح اأن هذا التعريف اأ�صاف اأبعادًا جديدة للمفهوم يمكن اأن ت�صاهم في 

تطويره.

اأما الوليات المتحدة الأمريكية فظلت التعريفات التي تم اإنتاجها فيها تدور حول التاأثير على . 11
الجمهور الخارجي لكن ظهرت اأبعاد جديدة في التعريفات الحديثة فعلى �صبيل المثال قالت 
اأعدتها  التي  الإ�صتراتيجي  والت�صال  العامة  للدبلوما�صية  الأمريكية  القومية  الإ�صتراتيجية 
لجنة التن�صيق ال�صيا�صية الحكومية اإن الدبلوما�صية العامة هي كيفية اإدارة الحكومات لوجودها 
على  للتاأثير  وا�صتخدامهم  الخارج  في  الموؤثرين  اإلى  الو�صول  اإلى  تهدف  واأنها  الخارج،  في 

مجتمعاتهم.

ومن الوا�صح اأن الوليات المتحدة قد بداأت تو�صع نطاق المفهوم وتفتح مجالت جديدة 
لتطويره. 

اأن  اأ�صاف مركز الدبلوما�صية العامة بجامعة �صاوثرن كاليفورنيا تعريفًا جديدًا هو  كما 
الدبلوما�صية العامة هي البرامج الإعالمية والتعليمية والثقافية الممولة من الحكومة، وتبادل 
اإعالم  خالل  من  للدولة  القومية  الم�صالح  تحقيق  اإلى  تهدف  التي  والإذاعات  المواطنين، 
الأفالم  الخارجي  والتاأثير  و�صائل تحقيق  اأن من  اعتبر  التاأثير عليه، كما  الخارجي  الجمهور 

والمو�صيقى ال�صعبية والإعالنات التجارية.

الناعمة، و�صوف ندر�ص  القوة  العامة من و�صائل تحقيق  الدبلوما�صية  اأن  المركز  واعتبر 
فيما بعد عالقة الدبلوما�صية العامة بالقوة الناعمة.

في العقد الأول من القرن الحادي والع�صرين بداأت اأفكار جديدة ت�صاف اإلى المفهوم وتو�صعه، . 12
وبالرغم من اأن التعريفات التي اأنتجت منذ عام 1965 حتى عام 2000 مازالت تجد �صداها 
في الدرا�صات الأمريكية وخطاب الم�صوؤولين الأمريكيين حول الدبلوما�صية العامة اإل اأن هناك 
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جهودًا م�صتمرة لتو�صيع المفهوم حيث و�صف وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جيم�ص جال�صمان 
مع  فريدمان  توما�ص  الفكرة  هذه  وكرر  الأفكار،  حرب  باأنها  العامة  الدبلوما�صية   2008 عام 

ربطها بفكرة اأخرى هي اأن الحرب العالمية الثالثة هي معركة الغرب �صد الأ�صولية.

تقوم  التي  الأن�صطة  باأنها  العامة  الدبلوما�صية  تعريف  اأن  يرى  فريدمان  فاإن  وعلى ذلك 
بها الحكومة من خالل وزارة الخارجية للتاأثير على الجمهور الخارجي بهدف تحقيق م�صالح 
الدولة لم يعد كافيًا حتى بعد تو�صيعه لي�صمل الأن�صطة التي يمكن اأن تقوم بها منظمات المجتمع 

المدني ورجال الأعمال وال�صركات والإعالميون)24(.

في �صوء هذا النقد والمطالبة بتو�صيع المفهوم، واإدراك تاأثير ثورة الت�صال على الدبلوما�صية . 13
اإدوارد مورو  التعريف حيث قدم مركز  وتو�صع  المفهوم  تطور  الدرا�صات  بداأت مراكز  العامة 
في مدر�صة فليت�صر للقانون والدبلوما�صية تعريفًا جديدًا يقوم على اأن الدبلوما�صية العامة هي 
تاأثير التجاهات العامة على ت�صكيل ال�صيا�صات الخارجية وتنفيذها، وي�صمل اأي�صًا التاأثير على 
الراأي العام في الدول الأجنبية والتفاعل مع الجماعات الخا�صة والت�صال بين الدبلوما�صيين 

والإعالميين خا�صة المرا�صلين الخارجيين وعملية الت�صال الثقافي. 

واأ�صاف المركز اإن الت�صال بين الدول وال�صعوب والثقافات ي�صكل اأ�صا�ص هذا التعريف. 

وزارة  اإلى  ينتمون  الذين  غير  من  الكثيرون  بها  يقوم  وظيفة  العامة  الدبلوما�صية  اأن  كما 
الخارجية اأو الموؤ�ص�صات الحكومية الر�صمية، مثل ال�صحفيين الذين ين�صرون تجارب الدول الأخرى 

لجمهورهم)25(.

وبالرغم من اأن هذا التعريف يو�صع المفهوم وي�صمل عنا�صر جديدة اإل اأنه مازال غير كاف، 
وهناك حاجة لتثوير المفهوم لكي ي�صكل بداية لمرحلة جديدة واأ�صا�صًا لتطوير نظرية الدبلوما�صية 

العامة الجديدة.

الدبلوماسية العامة الجديدة
هكذا بداأت اأفكار جديدة تتبلور، ويطور الباحثون المفهوم با�صتخدام عنا�صر جديدة من اأهمها: 

اإنها دبلوما�صية الجمهور، . 1 اإن الدبلوما�صية العامة لي�صت دعاية ولي�صت دبلوما�صية حكومية .. 
وهذا يعني الحوار بين مجاميع اجتماعية مختلفة لتحقيق تفاهم م�صترك، ولذلك فاإن هدف 
الدبلوما�صية العامة هو الت�صال ولي�ص الإقناع، كما اأن الدبلوما�صية العامة ت�صعى لبناء مجال 
عام ت�صمع فيه الأ�صوات المتنوعة بالرغم من اأ�صولهم المختلفة وقيمهم المتميزة وم�صالحهم 

المتناق�صة)26(.


