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Lucrarea lui Jean-Robert Leguey-Feilleux, The Dynamics Of Diplomacy (Dinamica
diplomației) reprezintă o abordare nouă și dinamică a evoluției diplomației, precum și a practicii
diplomatice.
Profesorul Leguey-Feilleux pornește de la abordarea istorică a diplomației, a diplomației
tradiționale, din timpuri străvechi și modul în care s-a diversificat până astăzi.
Backgroundul istoric îl îndeamnă pe autor să facă comparații între diverse epoci, să analizeze
schimbările apărute și modul de evoluție al politicii internaționale. Evoluția a fost însoțită de cea
tehnologică, cu efecte practice asupra diplomației.
Culegerea de informații a devenit un apanaj al informării, nu a diplomatului în sine, trecând
pe un loc secund în ierarhia acțiunilor diplomatice din secolul al XX-lea.
Întrebările autorului din această carte se axează pe cât mai este de actual diplomația clasică de
acum o sută sau mai multe sute de ani.
Dinamica Diplomației este o lucrare extrem de interesantă, care și-a păstrat actualitatea cu
toate că a fost scrisă acum câțiva ani, fiind o analiză perenă și nu o lucrare care cu timpul își
pierde din savoare și credibilitate.
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Jean Robert Leguey-Feilleux este professor emerit de științe politice la Saint Louis
University, specializat în relații internaționale, metodele diplomației, dar și politici internaționale
în Orientul Mijlociu, scriind un număr mare de lucrări în domeniul relațiilor internaționale, al
politicilor internaționale, fiind un analist al acestor domenii și totodată un teretician.

În această recent lucrare a sa, apărută în octombrie 2008, analistul teoretizează, dar folosește
și exemple pentru prezentarea modului în care diplomația a avut o dinamică similară – evoluției
generale internaționale, evoluției tehnologice, precum și dinamica aparte în secolul XXI a unei
arte care își are începutul undeva în istorie.

Lucrarea Jean-Robert Leguey-Feilleux, The Dynamics Of Diplomacy (Dinamica diplomației)
trebuie să se regăsească în biblioteca fiecărui centru de studii în relații internaționale și
diplomație publică și de asemenea trebuie folosită în structurarea cursurilor de diplomație
publice.
Fiecare capitol contribuie la înțelegerea fiecărui aspect al structurii diplomatice internaționale.
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