
 

في  الدبلوماسي النشاط اتجاهات عنفي جامعة جورجتاون  ةمحاضر تلقي الواليات المتحدة في قطر  ةسفير 
 المنطقة

 
الواليات المتحدة األمريكية لدى دولة  ةسوزان زياده، سفير سعادة  جامعة جورجتاون في قطر مؤخراً استضافت 

 .أمريكية"وجية نظر دبموماسيون: المحاضرة بعنوان "الدور المتطور لمدبموماسية و  إللقاءوذلك قطر، 
 

 تأوضح،  5102دفعة عام  افاد الطالبة مرام المن قبل حماسية مقدمة و بعد  في مستيل المحاضرة
 منطقة الجيود الدبموماسية في ة عمىسريعالاالتجاىات الناشئة و  كيفية تأثير بشكل منيجيزياده السفيرة 

 جميع مستويات المجتمع مننخراط الناس اثالثة اتجاىات عمى وجو الخصوص:  ناقشتو  ،الشرق األوسط
 وسائل قالت: "أصبحتو  ،أحزاب المعارضة تأثيروسائل االعالم االجتماعية، و  انتشار، و معًا وبشكل شخصي

عادة السياسية المجتمعات لبناء قوية أدوات االجتماعية االعالم  في الزخم حشدو  الوطني، التراث كتابة وا 
 تديرىا التي اإلعالم ووسائل الحكومة مثل العامة لممعمومات التقميدية المصادر وتفادي المدني، المجتمع
أيضًا بدور  يقومون اآلن ولكن الحكومات، بين سلر   بمثابة دائماً  دبموماسيونال كان لقد"وأضافت: . الدولة"

 الدولية، العالقات عمى لمتكنولوجيا العميق األثر من الرغم عمى لكن". والشعوب الحكومات بين محاورينال
 ."الدبموماسية في نسانيةاال ممسةل تقني بديل" يوجد ال" أنوإلى  زياده أشارت سوزان

 
تعتقد  تكانإذا  ماع زياده سوزان ةالسفير  في جامعة جورجتاون ، سأل طالباإلجابة عن األسئمةخالل فترة و 
الذي  كان المثالو  ،"تضحية حقيقيةل" الحاجة دون وسيمة نشطة سياسياً تمثل وسائل االعالم االجتماعية  أن

 االحتجاج في بدياًل عنفي وسائل اإلعالم االجتماعي  "Like" ضغط عمىيعتبر الىل  ،طرحو الطالب ىو
 ىي األفكار السفيرة بالقول: "إن وتابعت األفكار؟ تبادل مأ الحواجز أقوى؟ "أييما: "قائمة زياده أجابتو  الشارع.
أي  نيتمكفي  االجتماعية االعالم تساىم وسائلوىنا . مجموعة أو زعيم أي التي يمتمكيا األقوى األداة

لجمع الناس المتشابيين  وسيمة تعتبر االجتماعية االعالم وسائل كما أن .ومكانة نفوذ مجموعة من امتالك
 ."معاً  التفكير طريقة في
 

لحرم  خاصصديق  يزياده ى ة سوزانالسفير نونيمان، عميد جامعة جورجتاون: " يردغبدوره قال الدكتور 
حضورىا و  ،ليذه المؤسسةأساسية ركيزة دعم  ةالسفير  ت"لقد كان وأضاف: ."ىنا في قطر جامعة جورجتاون

كمية المرموقة لسمعة الجميع أنحاء قطر، ىو شيادة عمى  من المتنوع من الجميورالمستوى الرفيع و الميمة 



طالبنا ل ،مثل السفيرة سوزان زياده، إن تقديم تجربة وخبرة كبار القادةجورجتاون.  الشؤون الخارجية في جامعة
والمشاركة  التعميمفي بدورنا  ليا نقوممن خالالرئيسية التي  الوسائل، ىي واحدة من بشكل عاموالمجتمع 

 .ل"صوالتوا
 

من أعضاء مجتمع الدوحة، بما في ذلك كبار الشخصيات وأعضاء السمك  031أكثر من  الحدث حضر
قطاع األعمال والمجتمع. ممثمي الدبموماسي، والطالب وأعضاء ىيئة التدريس، والموظفين، والعديد من 

سمسمة محاضرات "حممت اسم  طالب جامعة جورجتاون التيلمبادرة  ةاالفتتاحي الكممةوتميزت األمسية كذلك ب
 ."تاونجامعة جورجفي السفراء 

 
 البعثة ةرئيس شغمت منصب ، حيثقطر والمنطقة بشكل جيد تعرف زياده ة سوزانالسفير  أن جدير بالذكر

 9إلى أمير دولة قطر في  الدبموماسياعتمادىا  ياأوراق تبعد أن قدموذلك في قطر لعدة سنوات،  األمريكية
نائب  ليا ىو وكان آخر منصب ن الخارجيةو الشؤ  كبار موظفي مجموعة في. وىي عضو 5100أكتوبر 

 زياده سوزان تحمل السفيرةو  .5100إلى  5119في الفترة من  رئيس البعثة في السفارة األميركية في الرياض
ىي و ودرجة الماجستير من الجامعة األميركية في بيروت.  شيغانتدكتوراه في التاريخ من جامعة ميشيادة ال

في  ماجستيركما أنيا حاصمة عمى جامعة الدفاع الوطني، في  الوطنية الدفاعخريجة متميزة من كمية 
 األمن القومي. اتاستراتيجي
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