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: الدبلوماسية الشعبية  أولاً
وأبعادها

ٍر جديد للعالم، تتحول وفقًا  تعد الدبلوماسية الشعبية دبلوماسية تحويلية تحاول وضع تصوُّ
له كل األولويات العالمية من الشكل الحالي إلى شكل جديد يسوده التكافل والتعاون بين 
مة على المصالح  الدول في مجاالت متعددة ومختلفة، وهذا يجعل األولويات اإلنسانية مقدَّ

اإلستراتيجية للدول، فتصبح بذلك العالقات الدولية، عالقات بين الشعوب ال بين الدول.

التي  تلك  بأنها  الشعبية  الدبلوماسية  وتُعرَّف 
تستهدف مخاطبة الجماهير بوسائل شعبية إليجاد عالقات مباشرة 
بين الشعوب. وتمثل الدبلوماسية الشعبية صورة التطور الذي طرأ 
على الدبلوماسية في القرن العشرين، بفعل التقدم التقني واتساع 
قنوات التواصل بين الشعوب، وهذا األمر الذي منحها هذه التسمية؛ 

ألّن الهدف منها في األساس كسب الرأي العام.

أ . مفهوم الدبلوماسية الشعبية



فها مجلس الصداقة العالمية بأنها  »مزيج من االتصاالت والتفاعالت غير الرسمية  ويعرِّ
بين الكيانات السياسية المعاصرة وغيرها من األطراف داخل المسرح العالمي، وذلك 

من خالل المنظمات الشعبية والجماعات األهلية، والهيئات غير الحكومية«.
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في عرض قيم ورؤى 
وصوت الدولة المعنية، 

للعالم بالطرق التي 
تتالءم مع الشعوب 

وثقافاتهم.

يكمنان في قلب العملية 
الدبلوماسية الشعبية.

وهو مطلب ضروري لدعم 
المصداقية، كمشاركة وسائل 

اإلعالم، واألدباء، والفنانين، 
ورجال األعمال، والمنظمات 
الخيرية غير الربحية، واألفراد.

تعتمد عمليات وتطبيقات الدبلوماسية الشعبية على 
ثالثة مرتكزات أساسية:

ب-مرتكزات الدبلوماسية الشعبية

2.الحوار واإلنصات الجيد1.المصداقية واإلقناع 

3. المشاركة 
النشطة الموازية 
من قبل الجهات 

الفاعلة غير 
الحكومية



الدبلوماسية  إليه  تسعى  الذي  الرئيس  فالهدف  الشعبية،  للدبلوماسية  أهداف  عدة  هناك 
العالم، هذه الشعوب هي أطراف العالقات  الشعبية هو قيام عالقات مباشرة بين شعوب 
الدبلوماسية والدولية وذات المصلحة الحقيقية، ومن البديهي أن تختلف أهداف الدبلوماسية 
الشعبية بإطارها غير الرسمي عن الدبلوماسية الرسمية، فالدبلوماسية الشعبية، تهدف إلى 

ر عن الشعب وتطلعاته. إقامة عالقات مباشرة بين الشعوب بوسائل شعبية وأجهزة تعبِّ

ج-أهداف الدبلوماسية الشعبية
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جعل . 1 أي  ما؛  لدولة  التآلف  زيادة 
الدولة،  في  يفكرون  األفراد 
اإليجابية  صورتها  ويطّورون 

لديهم.

عن . 2 األفراد  توجهات  في  التأثير 
على  الشركات  تشجيع  طريق 
على  األفراد  وتشجيع  االستثمار، 
تأييد موقف الدولة والتسويق له.

زيادة الجهد الشعبي الذي يسعى . 3
اإلنسان  كرامة  على  التأكيد  إلى 
إحداث  أجل  من  قراره  وحرية 
ومظهره  سلوكه  وترقية  التغيير 
العام إلى جانب اتجاهات التنمية 

في شتى صورها.

تعزيز أولويات السياسة الخارجية، . 4
األجنبي  النفوذ  وإعالم  فهم  من 
اع القرار، وتوسيع الحوار بين  وصنَّ
الدولة  ومؤسسات  المواطنين 

ونظرائهم في الخارج.

األطراف . 5 مع  التواصل  إحداث 
المدني،  المجتمع  في  الفاعلة 
الحكومية  غير  المنظمات  مثل: 
ووسائل اإلعالم والجمهور العام.

الشعوب في محاولٍة . 6 تفعيل دور 
الخاطئة،  التصّورات  لتصحيح 
التي  للمشاكل  الحلول  وإيجاد 
ها الجهات الرسمية. عجزت عن حلِّ

العام من خالل . 7 الرأي  التركيز على 
وسائل اإلعالم والكتب والنشرات 
بهدف  والمحاضرات،  والندوات 
تحريك الرأي العام لتأييد موقفها 
الحكومة  على  تأثير  لها  يحقق  بما 

أو السلطة أو كليهما.

الشعبية . 8 الدبلوماسية  تركيز 
الديمقراطية  الممارسة  على 
إيجاد  إلى  تهدف  التي 
المشتركة  والقيم  االفتراضات 
واالتصاالت  الحوار  خالل  من 

التي تصبُّ في اتجاه واحد.

وهو . 9 مهم  عنصر  على  التركيز 
والمؤسسية  الشخصية  بناء 
إطار  في  الخارجية  والعالقات 
لتحديد  الجماهير  مع  الحوار 

طبيعة األنشطة.

وتستطيع الدبلوماسية الشعبية، تبعًا لكثير من الباحثين، تحقيق مجموعة من األهداف، وهي:



 اإلذاعات المسموعة 
والمرئية والصحافة.

لتحقيق األهداف التي تسعى إليها الدبلوماسية 
الشعبية، فإنها ترتكز على عدد من الوسائل واآلليات، 

من أهمها: 

د.أدوات الدبلوماسية الشعبية

 االتحادات والروابط والنقابات، واالتحادات النسائية 
وجماعات أنصار السالم واتحادات األدباء والفنانين، 

واالتحادات والنقابات العمالية والطالبية.

المبعوثون إلى الخارج 
بمختلف تخصصاتهم 

وثقافتهم كرجال العلم 
والدين.

خبراء المنظمات الدولية 
كاألمم المتحدة ووكاالتها 

المتخصصة من اقتصاديين 
واجتماعيين وفنيين.

األلعاب الرياضية 
واستخدامها في مجال 
الدبلوماسية الشعبية.
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ا: الدبلوماسية الشعبية  ثانياً
السعودية

تتمتع المملكة العربية السعودية بثروة مقومات دبلوماسية شعبية، وتحتاج نآلا أكثر من أي وقٍت 
عالم أصبح  المثارة حولها في  المغالطات  كثير من  لتصحيح  الشعبية  الدبلوماسية  إلى قوة  مضى 
اإلعالم فيه سالحًا في أيدي الدول ينال بعضها من بعض عبر منابره، ويؤثر بعضها سلبًا في مصالح 

بعض، لخدمة أجنداته ومصالحه على حساب أعدائه ومنافسيه. 
وتتضاعف حاجة المملكة إلى تفعيل أنشطتها االتصالية بمفهومها الشامل تحت مظلة الدبلوماسية 
الشعبية، بما يضمن تبيان مواقفها في سياقاتها الصحيحة، ويحصن صورتها في األوساط المؤثرة 

من أي محاوالت التشويه واإلساءة. 

أ . أهمية الدبلوماسية الشعبية بالنسبة للمملكة
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األماكن المقدسة )مكة المكرمة والمدينة المنورة(.. 1

المقيمون األجانب.. 2

مواليد السعودية. 3

المبتعثون السعوديون. 4

قطاع االستثمار . 5

السياح السعوديون حول العالم. 6

النموذج السعودي في مكافحة اإلرهاب . 7

المساعدات اإلنسانية السعودية.. 8

مراكز األبحاث والدراسات.. 9

الشخصيات السعودية المعروفة عالمًيا.. 10

ب - مقومات الدبلوماسية الشعبية السعودية
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