
 مشاكل الدبلوماسية العامة األمريكية
 

الدبلوماسية العامة الزالت تواجو مشكالت وحتدايت مهمة  
 

قد أصدر عددا من التوصيات ادلهمة لتفعيل الدبلوماسية العامة، ( GAO" )مكتب زلاسبة احلكومة"كان 
الت واذليئات ادلعنية بتنفيذ للتعامل مع ادلشكالت األساسية للدبلوماسية العامة، خاصة ضعف التنسيق بني الوكا

. أنشطة وبرامج الدبلوماسية العامة، وادلشكالت اخلاصة بوضع مؤشرات لقياس أداء وفاعلية الدبلوماسية العامة
تطوير اسًتاتيجيات اتصالية، للتنسيق بني جهود الوكاالت احلكومية ( 1: )وقد تركزت التوصيات ادلقًتحة يف

( 3)تقوم وزارة اخلارجية بوضع خطة اسًتاتيجية للتكامل بني أنشطتها وجهودىا أن ( 2)الرئيسية والقطاع اخلص 
رللس أمناء "تطوير مؤشرات ومعايري لتقييم أداء وفعالية أنشطة الدبلوماسية العامة على مستوى وزارة اخلارجية أو 

تفتقد إىل اسًتاتيجية " لعامةالدبلوماسية ا"وانتهى التقرير موضوع العرض إىل أنو حىت اآلن الزالت أنشطة ". البث
ورغم أن وزارة اخلارجية قد . شاملة تضمن حتقيق التكامل بني الوكاالت ادلختلفة ذات الصلة بتلك الدبلوماسية

وضعت إطارا اسًتاتيجيا لتوجيو جهودىا إال أنو ال يوجد حىت اآلن دليل شامل يشرح كيفية تنفيذ وتطبيق ىذا 
قد أضاف معيار حجم اجلمهور كمعيار لتقييم أداء خطتو " لس أمناء البثمج"وعلى الرغم من أن . اإلطار

االسًتاتيجية إال أن مراجعة أنشطة شبكات بث الشرق األوسط تثري تساؤال مهما حول قيمة ىذا ادلعيار العتبارات 
.  وفيما يلي عرض ألىم االنتقادات الواردة يف التقرير حول النقاط السابقة. منهجية عدة

 
 2006أبريل  8يف : اب اسًتاتيجية واضحة للتنسيق بني الوكاالت واذليئات ادلعنية بتنفيذ الدبلوماسية العامةغي. 1

 Policy" جلنة تنسيق الدبلوماسية العامة واالتصاالت االسًتاتيجية"أنشأ الرئيس األمريكي 

Coordination Committee on Public Policy and Strategic 

communicationائسة مساعد وزير اخلارجية للدبلوماسية العامة، هبدف التنسيق بني أنشطة الوكاالت ، بر
ذات الصلة مبا يف ذلك تطوير اسًتاتيجية مشًتكة عابرة للهيئات والوكاالت ذات الصلة أبنشطة وبرامج 

ضافة إىل ذلك، فإن وابإل. حتت اإلعداد( حىت كتابة التقرير)ولكن ىذه االسًتاتيجية الزالت . الدبلوماسية العامة
احلكومة تفتقد السًتاتيجية وأدوات فاعلة للتأكد من أن الشعوب ادلستقبلة للمساعدات األمريكية على علم أبن 

يف مارس . تلك ادلساعدات أتيت من الوالايت ادلتحدة، وأنو يتم دتويلها من الضرائب اليت يدفعها ادلواطن األمريكي
كية ذات الصلة ابدلساعدات اخلارجية بوضع عدد من اإلجراءات والشروط قامت معظم ادلؤسسات األمري 2007

اليت تضمن الًتويج لتلك ادلساعدات، إال أن ىذا الًتويج قد يواجو بعض ادلشكالت منها عدم وجود اسًتاتيجية 
يوجد أضف إىل ذلك أنو ال . زلددة للتأكد من أن تلك اإلجراءات تؤدي ابلفعل إىل الًتويج لتلك ادلساعدات



دليل إرشادي متكامل وتفصيلي لكيفية الًتويج لتلك ادلساعدات وضمان علم الشعوب ادلستهدفة وادلستقبلة 
.  مبصدر ىذه ادلعوانت

 
قام مساعدة وزير اخلارجية  2005يف عام : عدم وضوح االرتباط بني أىداف وأدوات تنفيذ الدبلوماسية العامة. 2

أن تطرح الدبلوماسية : ود الدبلوماسية العامة، ضم ثالثة أولوايت أساسية، ىياألمريكية بوضع إطار اسًتاتيجي جلو
العامة أمام الشعوب ادلستهدفة رلموعة من اآلمال والطموحات يتم ربطها مبجموعة القيم األمريكية األساسية، 

ب األمريكي وشعوب وهتميش ادلتطرفني، وأخريا تشجيع التفاىم ادلتبادل حول القيم وادلصاحل ادلشًتكة بني الشع
وقد حددت مساعدة وزيرة اخلارجية رلموعة من األدوات لتنفيذ تلك . العامل األخرى من سلتلف الثقافات

ولكن وزارة اخلارجية مل . ، ادلبادالت، التعليم، التقييمengagementاالسًتاتيجية، على سبيل ادلثال االرتباط 
.  دوات اخلمس لتحقيق أىداف الدبلوماسية العامةتقدم دليال مكتواب حول كيفية استخدام ىذه األ

 
تفتقد برامج الدبلوماسية العامة إىل القواعد ادلنهجية ادلعروفة يف صياغة تلك الربامج، واليت تبدأ بتحديد الرسالة . 3

تفصيلية  اجلوىرية من الربانمج ادلطبق، وحتديد اجلمهور ادلستهدف يف الربانمج، وتطوير اسًتاتيجيات وتكتيكات
لتوصيل الرسائل ادلطلوبة إىل اجلمهور ادلستهدف، وتطوير وتطبيق خطة اتصال تضمن حتقيق اذلدف الرئيسي 
للربانمج والرسالة ادلطلوبة إىل اجلمهور ادلستهدف، والتقييم ادلستمر للربانمج يف ضوء أىدافو الرئيسية، وأخريا 

. ادلستخدمةإعادة صياغة الرسالة واالسًتاتيجيات والتكتيكات 
 

إىل تطبيق اسًتاتيجية للبث الدويل تقوم على توسيع اجلهور  2001بداء من عام " رللس أمناء البث"اجتو . 4
وقد أدى ىذا . ادلستهدف إىل أكرب درجة شلكنة، خاصة يف األقاليم ذات األولوية ابلنسبة للحرب ضد اإلرىاب

يو سوا، وتليفزيون احلرة، إال أن ادلسوحات والدراسات التوجو إىل استحداث بعض الشبكات واإلذاعات مثل راد
يف مراجعة لو لشبكات " مكتب زلاسبة احلكومة"فقد انتهى . ادليدانية تشري إىل عدم حتقق ىذا اذلدف حىت اآلن

تبني لو أن معدالت استماع راديو سوا ومعدالت مشاىدة تليفزيون احلرة  2006بث الشرق األوسط يف أغسطس 
ويوصي التقرير ىنا بضرورة اىتمام تلك الشبكات إبجراء البحوث ادليدانية . ادلستوى ادلطلوب الزالت دون

.  للوقوف على آليات توسيع مجهورىا
 

على الرغم من أن تقارير عدة حول الدبلوماسية العامة قد أوصت : عدم االستغالل األمثل للمخصصات ادلالية. 5
العامة وزايدة حجم ادلخصصات ادلالية ادلخصصة لتلك الربامج، إال أن ىذه  بزايدة اإلنفاق على برامج الدبلوماسية

ادلخصصات مل ميكن توظيفها بشكل جيد ألسباب عديدة، أمهها نقص الكوادر وعدم كفاية عدد ادلوظفني 
من  ادلخصصني لتلك الربامج، فقد أشار الكثري من مسئويل السفارات األمريكية يف اخلارج إىل أن العدد احلايل



ووفقا لوزارة اخلارجية . ادلوظفني يف برامج الدبلوماسية العامة ال يسمح ذلم ابالستغالل األمثل للموارد ادلالية ادلتاحة
، 2007مارس  31موقعا وظيفيا حىت  887األمريكية بلغ عدد ادلواقع الوظيفية ادلخصصة للدبلوماسية العامة 

(.  موقعا 199)من ىذه ادلواقع الزالت فارغة % 22ولكن 
 

وابإلضافة إىل ذلك، فإن موظفي الدبلوماسية العامة زلملني ابألعباء وادلهام اإلدارية، وال يتاح ذلم الوقت الكايف 
يقول أحد موظفي الدبلوماسية العامة إن ادلهام اإلدارية، . للًتكيز على ادلهام االسًتاتيجية لوظيفة الدبلوماسية العامة

يزانية، وإعداد التقارير اإلدارية وادلالية تستقطع مساحة مهمة من وقتو على حساب خاصة ادلهام ادلتعلقة ابمل
وقليال ما جيد مسئولو الدبلوماسية العامة يف اخلارج الوقت الكايف . ادلسئوليات واألنشطة الدبلوماسية ادلهمة

، حتت ضغط ادلهام اإلدارية، لبناء لالنتقال خارج عاصمة الدولة اليت يعملون فيها، بل اندرا ما جيدون الوقت الكايف
ويوصي التقرير ىنا بضرورة ختفيف العبء اإلداري عن . عالقات شخصية مباشرة مع اجملتمع الذي يعملون فيو

كاىل مسئويل الدبلوماسية العامة لتوفري ادلساحة الكافية من الوقت للتفرغ لألنشطة وادلهام الرئيسية ذات الصلة 
.  ة العامةجبوىر وظيفة الدبلوماسي

 
 

نقص ادلوظفني الذين جييدون لغات اجملتمعات احمللية اليت يعملون داخلها، وىي ادلشكلة األكثر إحلاحا ووضوحا . 6
فقد أشار تقرير رللس زلاسبة احلكومة يف مايو . يف حالة اجملتمعات اإلسالمية، بشكل عام، والعربية بشكل خاص

 رلال الدبلوماسية العامة يف الدول اإلسالمية مت شغلها من قبل من ادلواقع الوظيفية يف% 30إىل أن  2006
. يف ادلتوسط ابلنسبة لباقي األقاليم% 24موظفني ال تتوفر فيهم الشروط وادلهارات اللغوية ادلطلوبة، مقارنة بنحو 

واقع الوظيفية من امل% 36وتصبح ادلشكلة أكثر وضوحا وإحلاحا يف حالة الدول العربية، إذ يشري التقرير إىل أن 
. يف رلال الدبلوماسية العامة يتم شغلها بواسطة موظفني ال جييدون التحدث ابللغة العربية ابدلستوى ادلطلوب

وابإلضافة إىل ذلك، فإن معظم ىؤالء ال جييدون احلوار والتفاعل مع اإلعالم العريب، أو ادلشاركة يف اجلدل العام 
.  ابللغة العربية

 
 

: ادلصدر 
 قرير واشنطنموقع ت


