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حتالف احلضارات « ..القوة الناعمة» يف السياسة القطرية

تحالف الحضارات
«القوة الناعمة» في السياسة القطرية
د .مفيد الزيديّ *

مل يكن -يف واقع احلال -لدولة قطر موقع سياسي ،أو اقتصادي خليجي ،أو عريب متميز
إىل حد كبري ،إىل أ ّن وصل الشيخ محد بن خليفة آل اثين ( )2013 - 1995إىل احلكم يف عام
 ،1995إذ شهدت الدوحة تغريات يف خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية واألمنية واالستثمارية
واإلعالمية والثقافية والتكنولوجية والرايضية بصورة متسارعة ،منحها مكانةً جديد ًة يف الساحتني
اخلليجية واإلقليمية ،مع التطلع املتنامي والطموح أبن يكون هلا دور يف الساحة الدولية.
وحتولت قطر من «دولة صغرية» يف املفهوم اجليوبوليتيكي يف النظام اإلقليمي العريب ،إىل
َّ
دولة هلا مكانتها اخلليجية واإلقليمية ،وحقَّقت يف ظل سياستها اليت توصف َّ
أبنا «براغماتية»
عديداً من اإلجنازات ،وثبَّتت أسساً راسخةً لنفوذها ومكانتها يف املنطقة ،ويرى املراقبون للشأن
القطري َّ
أن هذا التغيري يف السياسة القطرية َّربا يُ ُّ
عد جديداً يف املنظومة اخلليجية مقارنةً ابإلرث
التارخيي هلا ،عن طريق سلطة جتد َّ
أن مصلحتها يف إجراء التغيري السياسي واالقتصادي واإلعالمي؛
أبن احلكم اجلديد أدرك حقيقةً جيوبوليتيكيةً ،وهي َّ
ولكن هناك حقيقة ال ميكن جتاهلها َّ
أن قطر
«دولة صغرية» هلا ارتباطات اترخيية يف مشكالت حدودية مع جرياهنا األكرب ،وهي اململكة العربية
السعودية ،إىل جانب مشكالهتا احلدودية التارخيية والتقليدية مع جارهتا مملكة البحرين ،وكان ال
َّ
بد من جتاوزها ابالبتعاد عن شرعية حكم «املشيخة القبلية» ،إىل انتهاج طريق التحول الدميقراطي،
ومواجهة التحدايت التكنولوجية العاملية ،والثورة الصناعية الرابعة ،وحتدايت عصر العوملة ،واستخدام
االستثمار للثروات النفطية والغاز الطبيعي ،وتعزيز الوفرة املالية لتحقيق االستقرار الداخلي ،والرفاه
اإلجتماعي لدعم شرعية النظام وقوته ،والتحول إىل مفهوم الريع النفطي ،وإعادة توزيع الثروة على
املواطنني على صورة مشروعات عمرانية وخدمية ،ومرتبات وحوافز وقروض كبرية هي األعلى على
مستوى دول جملس التعاون اخلليجي ،ممَّا َّأدى إىل ارتفاع مستوى الدخل الوطين ،واالنتقال من عهد
املشيخة إىل النظام السياسي املرتكز على التنمية االجتماعية واالقتصادية.1
عمان ،2011 ،ص.57-60
 .1مفيد الزيدي ،اتريخ قطر املعاصر ،1913-2008 ،ط ،1دار املناهج للنشر والتوزيعّ ،

* أستاذ الدراسات اخلليجية-جامعة بغداد.
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للتعرف على السياسة اخلارجية القطرية يف استخدام مشروع حتالف
هتدف هذه الدراسة ُّ
احلضارات ،أحد أدوات «القوة الناعمة» ووسائلها لقطر وسط بيئة مضطربة ومتوترة ،وفواعل
إقليمية ودولية يف منطقة إسرتاتيجية للقوى الكربى ،حبكم موقعها اجلغرايف ،وثرواهتا النفطية والغازية
وجتارهتا العاملية ،واستثماراهتا الكربى ،وفرصها االقتصادية.
أوالً :قطر ومفهوم حتالف احلضارات
يُ ُّ
عد التواصــل بــني احلضــارات علــى مــر التــاريخ ،من العناصر البــارزة فــي التطور احلضاري
لإلنسانية ،وبرز التالقح احلضاري بني حضارة وأخرى ،فقد استفاد اإلغريق من احلضارة املصرية،
وتعلَّم الرومان من احلضارة اإلغريقية ،واستفاد العرب من اإلمرباطورية الرومانية ،وتعلَّمت أورواب يف
العصـر الوسيط مـن احلضارة العربية واإلسالمية  ،فكان هـذا احلـوار بني احلضارات قدمي عرب التاريخ؛
ومل يقتصر على حضارة واحدة ،بل َّ
امتد إىل ثقافات وحضارت أخرى سادها التالقح احلضاري.2
يسعى مفهوم حتالف احلضارات -يف العصر الراهن -إىل حماربة حالة العداء والكراهية
بني البشرية ،وإىل حتديد مصاحل مشرتكة بني األمم والشعوب؛ لتحقيق أهداف وطموحات هذه
الفعال من
اجملتمعات  ،وتدعم املعرفة املتبادلة من قبل أصحاب حتالف احلضارات فكرة التواصل َّ
أجل وضع خطاب مشرتك لتحقيق أهداف التحالف ،ويُ ُّ
عد التعليم له الدور الرئيس يف زايدة التفاهم
التطرف،
متكيناً للحوار احلضاري فيما بني الشعوب ،وتتجلَّى عديد من الطرائق يف التعليم حملاربة ُّ
و ُّ
التعصب ،والغلو ،والكراهية سواءً يف الدين ،أم املذهب ،أم العرق ،أم القومية ،ممَّا خيلق التعليم بيئةً
مناسبةً للحوار الذي يسعى حتالف احلضارات إىل اختاذ الطرائق الكفيلة مبنع األفراد واجلماعات من
التطرف ،والعنف ،يف مواجهة تداعيات ِص َدام احلضارات أو صراع احلضارات ،والذي
اللجوء إىل ُّ
3
خيلق حالةً من اخلوف ،وعدم االستقرار لدى الشعوب يف عامل متغري اليوم.
 .2مجال حممد مصطفى« ،دور اجلامعات العربية واإلسالمية يف تعزيز احلوار بني احلضارات»،،شوهد يف .22/4/2022
https://members.imamu.edu.sa/staff/gmmustafa/fileslibrary/
Pages/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%
 .3حتالـف احلضـارات قاعدة حبوث لتقرير الفريق الرفيع املستوى التعليم :التحليل واملبادرات احلالية تقدمي سوزان دوغالس ،ابحثة
أقدم ،أمانة حتالف احلضارات( ،نيويورك :األمم املتحدة 13 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،)2006ص  ،2-3شوهد يف .22/4/2022
https://www.unaoc.org/repository/thematic_education_ARA.pdf
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وتعمل مبادرة (حتالف احلضارات) اليت أطلقتها اليونسكو يف عام  2006ملكافحة اإلرهاب
التطرف ،يف مواجهة هذه التحدايت واالعتماد على التعليم يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
و ُّ
مبساعدة التكنولوجيا املتطورة يف جمال االتصاالت ،يف إجياد ما أعلنته املبادرة وهو« :إطار تعليمي
لتعزيز أمن البشرية ،ومنع النزاعات» ،وأتكيد َّ
أن نشر العلم واملعرفة من شأنه أن ينهض ابملعرفة
والثقافات عن طريق العلوم اإلنسانية ،وإجياد الظروف املالئمة للتعاون العاملي يف حل املشكالت
العلمية ،والتكنولوجية اليت تواجهها اجملتمعات يف الغرب أو الشرق.4
وفيما خيص دولة قطر ،يُ ُّ
عد التعاون اإلمنائي الدويل من القضااي اليت القت اهتماماً متميزاً،
ألنَّه ينبع من فلسفة الدولة يف التضامن اإلنساين ،اليت ترى َّ
أي مكان يوجد
أبن اإلنسان يف ِّ
فيه هو هدف وأداة يف التنمية املستدامة ،وكذلك رؤية قطر الوطنية  2030اليت أشارت -يف
الغاايت املستهدفة يف جمال التعاون الدويل -إىل تعزيز دور قطر اإلقليمي على الصعد االقتصادية
والسياسية والثقافية كافة ،ويف إطار جملس التعاون اخلليجي ،وجامعة الدول العربية ،ومنظمة التعاون
اإلسالمي ،ومنظمة األمم املتحدة خاصةً ،واملسامهة يف حتقيق األمن والسلم العامليني ،وعن طريق
مبادرات سياسية ،ومعوانت تنموية ،وإنسانية ،وإغاثية ،ولذا ابدرت قطر يف جمال التعاون والدعم
للدول العربية واإلسالمية يف سعيها لتحقيق التنمية واالستقرار فيها.5
وهنضت قطر بدور أساس يف مبادرة األمم املتحدة لتحالف احلضارات ،ودعمتها يف بلوغ
أهدافها ،إذ أنشأت (مركز حوار األداين) عام 2008؛ لتشجيع التعايش السلمي بيث الثقافات
أسست (اللجنة القطرية لتحالف احلضارات) من أجل إبراز مسامهة احلضارة العربية
وقبول اآلخر؛ و َّ
واإلسالمية يف احلضارات األخرى ،فضالً عن استضافتها منتدى األمم املتحدة الرابع لتحالف
احلضارات يف هناية عام  ،2011واستضافتها برانمج الزمالة الدولية لتحالف احلضارات الذي
ضم جمموعة من القادة الشباب يف أورواب والوالايت املتحدة األمريكية بني (،)2010-2013
َّ
وتنظيم املؤمتر التمهيدي ملنتدى األمم املتحدة السادس ،واالجتماع السنوي لنقط اتصال حتالف
احلضارات ،والذي عُ ِق َد يف الدوحة عام  ،2014فضالً عن الدعم املايل الكبري الذي قدَّمته دولة
قطر للصندوق االئتماين لألمم املتحدة لتحالف احلضارات.
 .4حتالـف احلضـارات قاعدة حبوث لتقرير الفريق الرفيع املستوى التعليم :التحليل واملبادرات احلالية ،تقدمي سوزان دوغالس ،املصدر
نفسه ،ص.4
 .5عبدالعزيز حممد احلر ،ونوزاد عبدالرمحن اهلييت ،التعاون اإلمنائي دولة قطر أمنوذجاً( ،الدوحة :املعهد الدبلوماسي،)2022 ،
ص .157
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وترى السياسة اخلارجية لدولة قطر يف حتالف احلضارات ،أبنَّه «فرصة فريدة جلميع
األمم لتجاوز اإلطار التقليدي القومي» ،واالنتقال إىل جمال تبادل األفكار بشأن ما جيمع األمم وال
يفر ق بينها ،وطرائق مواجهة ما يهددها ،وال تنكر قطر أن تكون للدول مصاحل قومية عليا ،وهو
حق مشروع هلا؛ ولكنَّها ترى َّ
أن حتالف احلضارات ،هو جمال التفاعل اإلجيايب واملشاركة العاملية يف
قضااي أساس ومهمة اليوم ،وهي:
1.التعليم.
2.الشباب.
3.اهلجرة.
4.اإلعالم.
وجتسد اهتمام قطر بقضية حتالف احلضارات يف رؤية قطر الوطنية  ،2030اليت َّ
أكدت
َّ
رعاية حوار احلضارات والتعايش بني األداين والثقافات املختلفة ودعمتها ،ومن َثَّ أ ِ
ُسست
ّ
(اللجنة القطرية لتحالف احلضارات) عام  2010للنهوض بتحالف احلضارات بوصفها أداة
«للقوة الناعمة» ،والدبلوماسية الوقائية لدى قطر ،والتعاون مع األطراف اإلقليمية والدولية كافةً،
وتسعى قطر -عن طريق حتالف احلضارات -إىل أن تكون أداة دبلوماسية وقائية للتخفيف من
التوترات بني أصحاب الدايانت والثقافات ،ودمج موضوعة حتالف احلضارات يف املناهج التعليمية
والتدريسية ،واللقاءات والندوات واملؤمترات مع النخب الفكرية ،واملثقفة والشباب ،ودور وسائل
اإلعالم لتصحيح الصور النمطية للشعوب واحلضارات ،ومن َثَّ تبقى داعمةً حلوار احلضارات ،بديالً
عن صراع احلضارات ،وأتييد تعدد الثقافات ،وتبين حتالف احلضارات ،عن طريق الربامج والقرارات
والتعليمات واملشروعات احلكومية واملؤسسية.6
مث َّقررت القيادة القطرية أتسيس اللجنة القطرية لتحالف احلضارات ،مبوجب قرار جملس
الوزراء رقم ( )8لعام  ،2010وقال الدكتور حسن بن إبراهيم املهندي انئب رئيس اللجنة
القطرية لتحالف احلضاراتَّ :
إن اللجنة ساعية للنهوض أبهداف حتالف احلضارات بوصفه أداة من
أدوات «القوة الناعمة» للدبلوماسية الوقائية ،وذلك عن طريق التعاون مع األطراف الفاعلة كافة
 .6حممد بن عبدالرمحن آل اثين« ،دولة قطر وحتالف احلضارات» ،جملة حتالف احلضارات( ،الدوحة :ديسمرب/كانون األول
،)2021ص.11-15
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على الصعيدين اإلقليمي والدويل ،وتعتمد رسالة اللجنة على تعزيز دور قطر يف إبراز مسامهات
احلضارة اإلسالمية ،إىل جانب احلضارات العاملية األخرى ،ودورها يف تعزيز احلوار ،وحل الصراعات
التعصب،
التطرف و ُّ
والنزاعات ،وأتكيد قيم التسامح ،والتضامن والسالم بني الشعوب ،وحماربة ُّ
وتقوم رؤية اللجنة على تعاون أوثق بني األعراق والدايانت والثقافات ،وإرساء قواعد التضامن،
وتبادل اخلربات ،واملنافع بني الشعوب على أساس قيم احلق ،والعدالة ،واملساواة.7
وتقوم مهام اللجنة القطرية لتحالف احلضارات على قضااي عديدة ،وهي:
1.اإلشراف على تطوير خطة عمل الدولة لتحالف احلضارات ،ومتابعة مسامهات الدولة يف
هذا التحالف ،واإلشراف على املشروعات اخلاصة ابلدولة القائمة ،واملقرتحة يف هذا اإلطار.
 2.متابعة برامج التوعية اجلماهريية بضرورة احرتام احلضارات كافةً ،وأمهية التحالف فيما بينها،
وذلك ابستخدام الوسائل املمكنة كافةً.
 3.اقرتاح موضوعات الدراسات املتعلقة بقضااي حتالف احلضارات ،وغريها من املهام ذات
العالقة.8
اثنياً :املبادرات القطرية يف حتالف احلضارات
للتعرف على املبادرات اليت قامت هبا السياسة اخلارجية القطرية ،واستخدام الدبلوماسية
ُّ
اهلييت -اخلبري أبمانة سر اللجنة
الوقائية هلا ،وذلك عن طريق أتكيد الدكتور نوزاد عبد الرمحن ّ
القطرية لتحالف احلضارات -يف حماضرة له ألقاها يف الدوحة بشأن الدور الذي تنهض به قطر يف
جمال حتالف احلضارات ،واملكانة اليت حتتلها على الصعيد العاملي ،واليت جعلت األمني العام لألمم
املتحدة (السابق) «ابن كي مون» خيتار السفري انصر بن عبدالعزيز النصر ،ليكون ممثالً سامياً
لألمم املتحدة لتحالف احلضارات ،وكانت من أبرز املبادرات لقطر اليت نـُِّفذت يف إطار حتالف
احلضارات ،وهي:
 .7وزير اخلارجية :إبراز الدور الرائد لقطر يف جماالت حتالف احلضارات
 21يونيو https://al-sharq.com/article/21/06/2016/%D9%88%D8%B2%D9% ، 2016
8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%
 ،%8Aش ِ
وهد يف .12/4/2022
ُ
 .8وزير اخلارجية :إبراز الدور الرائد لقطر يف جماالت حتالف احلضارات ،املصدر السابق.
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1.دعم مشروعات الشباب إلحداث التغيري ،عن طريق صندوق التضامن الشبايب الذي يق ِّدم
منحاً بقيمة ( )30ألف دوالر أمريكي للمنظمات الشبابية اليت تنشط يف جمال تفاهم احلضارات.
2.مشروع خلق جمتمعات حتقق االندماج ،ويهدف إىل تعزيز آفاق اندماج املهاجرين يف مجيع
أحناء العامل ،وحتسني العالقات بني هؤالء املهاجرين اجلدد واجملتمعات اليت تستقبلهم.
3.الربامج التعليمية املتعلقة ابلدايانت ،واليت تتكون من بوابة إلكرتونية للمصادر املتعلقة ابلرتبية
والتعليم حول الدايانت.
ِ
ُسس بشراكة
4.تشجيع اإلبداع عن ط9ريق املرفق العاملي لإلبداع يف جمال التعدُّد الثقايف ،والذي أ ّ
مع شركات جتارية ،وصناعية  ،وهي جزء من خطة حتالف احلضارات ،اليت أضيف إليها عديد
من املبادرات للمدَّة بني ( ،)2007-2009فضالً عن جهودها الدبلوماسية وعالقاهتا العربية
واإلقليمية والدولية ،وحماولة تسوية األزمات الدولية ،وهذا ما أشار إليه أمري قطر يف افتتاح جلسات
احلوار الوطين اللبناين قائالً« :قطر ليست دولة كبرية؛ ولكنَّها تسعى أل ْن تكون ساحةً للقاء».10
وحقَّقت قطر عدداً من اإلجنازات من أمهها ،جناحها يف نزع فتيل األزمة بني الفرقاء اللبنانيني
 ،2009ووقف النزاع املسلح يف اليمن عامي  2008و ،2009واملسامهة يف توقيع اتفاق حسن
النوااي بني احلكومة السودانية واملتمردين يف «دارفور» عام  ،2009وتسعى قطر لتحقيق تقارب
احلضارات للتخفيف من حدة التوترات بني أصحاب األداين السماوية والثقافات املتنوعة؛ عرب
خطة تقوم على دمج قضااي (حتالف احلضارات) يف مناهجها التعليمية والتدريسية مبختلف املراحل
العلمية ،وتكثيف اللقاءات بني ممثلي األداين والنخب الفكرية واملثقفني والشباب ،فضالً عن الدور
اإلعالمي لقطر يف تصحيح الصور التقليدية للحضارات العاملية ،إذ يقيم على األراضي القطرية
حوايل أكثر من مليون شخص من املقيمني والعاملني يف خمتلف اجملاالت ،ينحدر أغلبهم من دول
ومناطق هلا أداين وثقافات ختتلف عن اإلسالم دين الدولة ،ومع ذلك يعيش اجلميع فيها بسالم
وأمان وانسجام ،من دون تعارض مع ثقافة البلد ودينه ،الذي يقيمون فيه ،ومن دون أن يفقد أو
 .9ورشة حتالف احلضارات ،اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم( ،الدوحةhttps://qnc.edu.gov.qa/ :
Ar/NewsAndEvents/News/Pages/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20
%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A
 ،)D%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspxش ِ
وه َد يف .15/4/2022
ُ
 .10دولة قطر/وزارة اخلارجية ،خطة عمل دولــة قط ــر لتحالف احلضاراتhttps://www.unaoc.org/wp-con� ،
 ،tent/uploads/Qatar-National-Strategy-Arabic1.pdfاتريخ الدخول للموقع .20/4/2022
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يتأثر أي من هؤالء املقيمني هويته وخصوصيته الثقافية ،أو انتماءه الديين أو املذهيب أو العرقي.11
جائزة قطر العاملية حلوار احلضارات
ومن املبادرات املهمة اليت تبنتها قطر ،تلك اليت أطلقتها جامعة قطر وهي (جائزة قطر
العاملية حلوار احلضارات) ،ابلتعاون مع اللجنة القطرية لتحالف احلضارات يف وزارة اخلارجية ،وكرسي
اإليسيسكو لتحالف احلضارات بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة قطر ،و ْاعتُ ِم َد مقرر
توج ٍه من اجلامعة لفتح برانمج لدراسة املاجستري والدكتوراه
جامعي ابسم (حتالف احلضارات) ،مع ُّ
يف جمال حوار احلضارات ،واحتضان سلسلة من املؤمترات احلوارية ،مثل :احلوار بني الثقافات،
واحلوار بني األداين ،واحلوار بني املذاهب .وأمثرت يف إنشاء (مركز الدوحة الدويل للحوار بني
األداين) وهو مركز نشط يقوم بتنظيم مؤمترات حوارية كل عام لتعزيز هذا املفهوم الفكري والثقايف
حلوار احلضارات ،والذي -ابلتأكيد -سيصل يف هناية املطاف إىل حتالف احلضارات الغاية األمسى
تتجسد فيها تلك الرؤية اليت حتتضنها الدولة ،وتسعى إىل حتقيقها ،وأُنْ ِشئَت هذه اجلائزة عام
اليت َّ
وتَرى مسابقة سنوية؛ لتعزيز احلوار احلضاري ،والثقايف يف أحناء العامل.
ُ ،2018
وأييت اإلعالم بوصفه أحد أبرز الوسائل اليت تعتمد عليها قطر يف حتقيق مشروع حتالف
احلضارات يف ظل بيئة دولية مضطربة ،إذ تفاقمت فيها األزمات اليت هت ِّدد استقرار اجملتمعات
اإلنسانية ،والدعوة اإلعالمية يف ترسيخ قيم التعايش واحلد من الكراهية ،ونشر السالم ،وتعزيز
قيم احلوار بني الثقافات واحلضارات ،والتسامح والتعايش بني األمم والشعوب ،ومواجهة الكراهية،
وأتكيد َّ
أن الرسالة اإلعالمية رسالة إنسانية تنشر قيم االعتدال والوسطية ،وتعزز ثقافة احلوار
والسالم.12
اثلثاً :قطر وعناصر حتالف احلضارات
تعتمد السياسة اخلارجية القطرية االنفتاح على الثقافات العاملية ،وأسس العالقات التارخيية
والتجارية والثقافية ،اليت ارتبطت هبا قطر مع عدد كبري من دول العامل ،و َّ
أكدت هبا التواصل
احلضاري عن طريق وسائل عديدة ،مثل اتفاقيات التعاون الثقايف يف جماالت الفنون واآلداب
واآلاثر ،والرتاث الشعيب واملوروث الثقايف ،ال سيَّما َّأنا تتمتَّع برتاث شعيب عريق ،وثقافة وطنية
 .11دولة قطر/وزارة اخلارجية ،خطة عمل دولــة قط ــر لتحالف احلضارات ،املصدر نفسه.
 .12جائزة قطر العاملية حلوار احلضـارات ،الدورة الثـالثـة ،2021 2020-
.https://www.diae.events/events/87343
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واترخيية مثل :ثقافة اللؤلؤ ،فضالً عن التجارة البحرية ،والغوص وصيد األمساك ،والتقاليد البدوية
والغناء الشعيب ،وموسيقى البحر والرقص الشعيب ،اليت تُ ُّ
عد من أبرز الثقافات اخلليجية والقطرية
التقليدية ،وميثِّل التاريخ والرتاث الثقايف يف قطر جزءاً من جمتمع يسري حنو التغيري من دون أن يرتك
هويته وإرثه الشعيب واحلضاري ،و َّ
أن الطبيعة السكانية املتنوعة للمجتمع القطري هلا أتثريها الواضح
على الثقافة ،إذ تعيش جاليات آسيوية وأفريقية وأمريكية وأوربية على أراضيها.
َّ
إن اجلهود اليت تقوم هبا قطر يف جمال حتالف احلضارات بوصفها مفهوماً وأدا ًة للحوار
والتعاون بني احلضارات العاملية ،وهي فلسفة دولة ينتهجها صانع القرار القطري؛ لتعزيز دور الدولة
على الصعد اإلقليمية واآلسيوية والدولية ،وتتجسد حالة حتالف احلضارات عرب معطيات عديدة
على أرض الواقع ،من أبرزها:
1.التفاعل الثقايف مع اجملتمعات العاملية.
 2.االتفاقيات الثقافية والتعاون العلمي.
3.املأثورات والثقافة الشعبية.
4.اجلاليات األجنبية يف قطر.
5.مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية اجملتمع.
6.مكتبة قطر الوطنية.
7.جائزة قطر العاملية حلوار احلضارات.
8.مركز الدوحة الدويل للحوار بني األداين.
9.دور الوساطة يف حل النزاعات.
 10.دور اإلعالم الوطين وحتالف احلضارات.
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خامتة
بد من اإلشارة إىل َّ
يف احملصلة ال َّ
أن وصول األمري الشيخ متيم بن محد آل اثين (-2013
حىت اآلن) إىل السلطة يف قطر ،بوصفها دولة خليجية ميثل حتدايً جديداً ،وظهور قيادة شبابية
مل تكن ظاهرة معروفة من قبل يف دول جملس التعاون اخلليجي ،ليكمل مسرية والده الشيخ محد
بن خليفة آل اثين عرب التخطيط يف مشروعات اقتصادية واستثمارية وتكنولوجية وخدمية واعدة،
و»براغماتية» سياسية واقعية ،وممارسة دور «الوساطة» يف حل األزمات اإلقليمية ،وتـُِّو َجت هذه
السياسة القطرية الفاعلة يف حل األزمة اليت عصفت بدول جملس التعاون بعد عام  ،2017وانتهت
ابملصاحلة اخلليجية يف (قمة العُال) يف اململكة العربية السعودية مطلع عام  ،2021وعودة قطر إىل
حضن البيت اخلليجي من جديد.
ومن جهة أخرى ،تقوم السياسة القطرية على إسرتاتيجية توسيع عالقاهتا السياسية
واالقتصادية االستثمارية مع عديد من دول العامل ،وهي تُ ُّ
عد من أكرب االقتصادات «الصاعدة» يف
القرن احلادي والعشرين ،بعد اكتشاف النفط والغاز الطبيعي واستثماره يف البالد.
ويعتقد صانع القرار القطري َّ
أن إمكاانت بالده «اجليوبوليتيكية» غري ساحمة له أبن ينهض
بدور إقليمي كما يطمح له يف ظل تنافس شديد بني قوى كبرية ،مثل :اململكة العربية السعودية،
وإيران ،وتركيا إىل جانب العراق مع األزمات اليت مير هبا من حني آلخر ،ولذا اتبعت قطر وسائل
عديدة لتحفيز قدراهتا يف استخدام «القوة الناعمة» ،والدبلوماسية الوقائية ،ومن بينها مبادرات
ملشروع (حتالف احلضارات)؛ إلشاعة روح التعايش السلمي ،وأتكيد التنوع الثقايف ،ونبذ الكراهية
التعصب ،واحلوار بني احلضارات ،واليت تعتقد قطر َّ
أن عن طريقها تستطيع أن تؤّكِد سياستها
و ُّ
اخلارجية ،ومكانتها اإلقليمية واآلسيوية والدولية ،وزايدة نفوذها السياسي ،وتقدمي نفسها «دولة
وساطة» يف حل األزمات اخلارجية كما يف لبنان ،والسودان ،وأفغانستان ،وأوكرانيا ،وغريها ،وحتقيق
دور جديد كدولة للسالم والتعايش إىل جانب منظمات األمم املتحدة واجلامعة العربية ،وهنض بدور
إقليمي تفرض به نفوذها مع القوى املتنافسة فيها.
وتدعم السياسة اخلارجية القطرية اجلانب الثقايف ،الذي يُ ُّ
عد من اجملاالت احليوية
والرئيسة يف عالقات قطر مع دول املنطقة والعامل ،حبكم األواصر والصالت احلضارية ،والروابط
واجلذور التارخيية القدمية ،والعوامل التجارية واملعيشية وحياة البحر اليت عاشها اخلليجيني ،ومنهم
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القطريني يف عهود سابقة ،واالنفتاح التجاري واالجتماعي والثقايف على دول وشعوب آسيوية
وأفريقية وأوربية خاصةً ،لذا عملت قطر على سياسة السعي إلقامة امللتقيات الثقافية ،والزايرات
املتبادلة للفرق الفنية واألدابء والكتَّاب ،واملتخصصني ابخلطوط والنقوش واملتاحف واألزايء واحللي
واجملوهرات ،والرسم واملوسيقى والغناء والسينما ،واالستفادة من خربات اجلاليات األجنبية لديها
من خمتلف دول العامل شرقاً وغرابً ،وهذا يقع يف الشق الثقايف كمحور أساس يف ترسيخ احلوار
التعصب
بني احلضارات ودعمها ،والتقارب بني اجملتمعات واالنفتاح على اآلخر ،ونبذ الكراهية و ُّ
والعنصرية والعرقية أو الدينية.
وأصبح التحالف احلضاري بني قطر ودول املنطقة والعامل يف تطور متنامي يف جماالت عديدة،
يف أساسها املصاحل املتبادلة يف اجلوانب االقتصادية والثقافية ،والعالقات االجتماعية واإلنسانية،
يتطور النموذج احلضاري يف هذه العالقات لعوامل بنيوية
والتفاعل والتعاون الثقايف ،ومن املتوقع أن َّ
راسخة بني الشعوب ،تتجه هلا اليوم السياسة اخلارجية القطرية بواقعية تقوم على االنفتاح على
الدول املتقدمة والنامية على ح ٍّد سواء.
أن العامل الثقايف ابت عنصراً مهماً يف عصر العوملة وما بعد احلداثة ،إذ َّ
وتدرك قطر َّ
إن
خطاب التعايش السلمي والتنوع الثقايف على الصعيد األممي أصبح شائعاً يف املشهد الدويل،
تستطيع قطر عن طريقه أن تق ِّدم نفسها للعامل اخلارجي بوصفها دولةً راعيةً هلذا التعايش ،وداعمةً
للتنوع الثقايف ،وميكنها من َثَّ النهوض ابلدور الدويل املؤثِّر فيه.

ِ
وعليه ،نعتقد َّ
ف اتريخ العراق وحضارته العريقة،
أن صانع القرار العراقي إبمكانه أن يوظّ َ
وتنوع جمتمعه ومكوانته الثقافية واالجتماعية ،يف ترسيخ حتالف احلضارات وتعزيزه ،كمشروع على
الصعيد العاملي ،حيظى ابهتمام منظمة األمم املتحدة والدول الكربى يف عامل يشهد اليوم أمناطاً
التعصب حباجة إىل دعم مشروع حوار احلضارات وتعدُّد
خمتلفة من العنف ،وتصاعد الكراهية و ُّ
الثقافات ،بديالً عن صراع احلضارات ونظرية «صموئيل هنتغتون» ،ورؤية هناية البشر لـ»فرانسيس
فوكاايما» ،وغريها من أطروحات تفتقد إىل اإلجيابية اإلنسانية ،وتسري حنو جتسيد األنوية األممية
ٍ
إمكاانت يف املشهد الدويل.
على حساب شعوب أخرى أقل مكانةً أو
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وميكن لصانع القرار العراقي أيضاً أن يضع مشروع حتالف احلضارات ،يف إطار أهداف
العراق وسياسته بعد عام  2003يف نشر التعايش السلمي ،وترسيخ التنوع الثقايف كركيزة أساس
من ركائز اجملتمع العراقي ،ومن َثَّ يدعم نفوذ العراق ،ومكانته اإلقليمية والدولية من جهة ،مث سيعمل
على تعزيز ثقافة التعايش السلمي ،وترسيخها يف جمتمعه الذي عاش مرحلةً صعبةً يف السنوات
السابقة ،وابت حباجة ماسة إلشاعة تلك الثقافة كضمانة الستقراره الداخلي ،ويتطلع ملستقبل أكثر
أمناً واستقراراً وازدهاراً ألجياله القادمة.
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