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Lucrarea ambasadorului Rugh, American Encounters with Arabs: The Soft Power of U.S.

Public Diplomacy in the Middle East (Întâlnirile americane cu arabii: puterea soft a diplomației

publice americane în Orientul Mijlociu) a apărut acum aproape un deceniu, devenind astazi o

lucrare clasică în domeniul relațiilor internaționale și al diplomației publice.

Timp de 60 de ani guvernul SUA a dezvoltat programe de diplomație publică pentru a capta

bunăvoința opiniei publice arabe, pentru informarea, educarea, înțelegerea atitutdinilor statelor

arabe.

Diplomații americani au făcut eforturi pentru a schimba percepția negativă a SUA în

diferitele state arabe, dar odată cu evenimentele de la 11 septembrie 2001 a existat un regres al

înțelegerii reciproce, iar opinia publică din statele Orientului Mijlociu a devenit ostilă.

Sondajele făcute în statele Orientului Mijlociu demonstrează influența opiniei negative la

adresa SUA, mai ales în Orientul Mijlociu, și modul în care aceasta influențează relațiile

internaționale ale SUA.

Ambasadorul Rugh, după pensionare a continuat activitatea de predare a relațiilor

internaționale și diplomației publice, acesta fiind unul dintre ambasadorii SUA din statele arabe
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în timpul activității sale diplomatice. Teoriile sale și exemplele practice încearcă să demonstreze

că există posibilități multiple de îmbunătățire a relațiilor SUA cu statele din Orientul Mijlociu.

Interesele naționale americane nu vin în contradicție cu cele ale statelor arabe, după părerea

ambasadorului, dimpotrivă pot fi compatibilizate și se pot ajunge la relații normale, bazate pe

înțelegere reciprocă.

În opinia sa, lupta pentru mintea și inima lumii arabe trebuie dusă cu mijloace soft, aceasta

fiind crucială pentru succesul diplomației americane în Orientul Mijlociu. Lecțiile Irakului,

Afganistanului trebuie învățate și ocupația înlocuită cu contacte culturale, educaționale și

schimburi profesionale.

Un capitol important este cel în care autorul face diferența între diplomația publică și

propagandă, în timp ce diplomația publică folosește mijloace de comunicare deschise și utile,

propaganda este incisivă și puțin deschisă. Rolul diplomației publice este acela de a prezenta

publicului extern, în acest caz publicului arab cultura, instituțiile, modul de viață american,

promovând înțelegerea și deschiderea SUA spre alte culturi și civilizații.

Diplomația publică reprezintă un suport al diplomației clasice, o completare a relațiilor

bilaterale, un schimb cultural și de valori, o modalitate de înțelegere între două părți în aparența

cu păreri antagonice, mai ales după 11 septembrie 2001.

William  A.  Rugh  este  visiting  profesor  de  Diplomație  Publică –  la Edward R. Murrow -

Fletcher School, între anii 1995 și 2003 a fost CEO al AMIDEAST, a avut nouă misiuni în

Orientul Mijlociu, ambassador în Iemen, Emiratele Arabe Unite, director adjunct al Misiunii din

Siria dintre anii 1981 – 1985. A mai avut misiuni la Riad și Cairo, fiind autorul mai multor cărți

cu privire la lumea arabă (Diplomacy and Defense Policy of the United Arab Emirates (2002),

Engaging the Arab and Islamic Worlds through Public Diplomacy (Editor 2004), American

Encounters with Arabs: the “Soft Power” of U.S. Public Diplomacy in the Arab World (2005),

Arab Mass Media: Newspapers, Radio and Television in Arab Politics (2008), and The Practice

of Public Diplomacy: Confronting Challenges Abroad (Editor 2011).
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Surse:

http://www.arabmediasociety.com/?article=211

https://books.google.ro/books/about/American_Encounters_with_Arabs.html?id=gFhtAAA

AMAAJ&hl=ro

http://www.mei.edu/profile/william-rugh
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