
بحثية

الثقافة باعتبارها أداة لصناعة
القوة الناعمة:

استضافة دولة قطر
لكأس العالم نموذًجا

باحثون من مركز ابن خلدون للعلوم اrنسانية واالجتماعية

قضايا
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من  الماليين  ينتظره  عالمًيا  حدًثا  يشكل  العالم  كأس 
أعداًدا  المستضيف  البلد  ويجمع  التنافسية،  الرياضات  محبي 
المختلفين  الست  العالم  قارات  جميع  من  اEفراد  من  هائلة 
يعمل  السياق  هذا  وفي  والثقافة،  والعادات  الديانات  في 
قطر  وجامعة  عامة  قطر  دولة  في  والمختصون  الباحثون 
خاصة، استعداًدا الستضافة دولة قطر كأس العالم في عام 
تأثير  من  عليه  يترتب  قد  وما  الحدث  هذا  بدراسة  وذلك   ،2022
على المجتمع القطري. ومن المراكز البحثية في جامعة قطر 
قام مركز ابن خلدون بمشروع هدف إلى الكشف عن محددات 
الناعمة،  القوة  صناعة  في  الثقافي  التوظيف  وتحديات 
لكأس  قطر  دولة  استضافة  ملف  على  ذلك  وانعكاسات 
محددات  لمناقشة  أيًضا  المشروع  وهدف   ،2022 عام  العالم 
التي  والتحديات  القطري  للمجتمع  المعيارية  الصورة 
قطر  دولة  في  المقيمين  تصورات  دراسة  خالل  من  تواجهها 
واالجتماعية  الدينية  للمحددات  والتطرق  المواطنين،  تجاه 
والثقافية لصناعة الصورة المجتمعية المعيارية لدولة قطر. 

هذه  وأكبر  أول  تطبيقية.  أبحاث  أربعة  المشروع  تضمن 
القطري:  للمجتمع  المعيارية  بعنوان «الصورة  كان  اEبحاث 
التصورات  معرفة  بهدف  المقيمين».  تصورات  في  دراسة 
وأهلها،  وثقافتها  قطر  دولة  تجاه  للمقيمين،  االجتماعية 
تندر  لموضوع  معالجتها  في  الدراسة  هذه  أهمية  وتكمن 
التي  بها  الموثوقة  والمعارف  العلمية  المرجعيات  حوله 
كأس  لتنظيم  استعدادها  سياق  في  قطر  دولة  تحتاجها 
العالم لكرة القدم 2022، على اعتبار أن تصورات المقيمين 

سحابة الكلمات التي استخدمت في التعبير عن «السمات اWيجابية للشخصية القطرية»

العناصر  تحديد  في  تفيد  أن  يمكن  القطري  المجتمع  حول 
توظيفها  يمكن  والتي  مختلف،  منظور  من  لقطر  المميزة 
هدفها،  ولتحقيق  التظاهرة.  هذه  خالل  تفاديها  أو  وإبرازها 
يسمح  الذي  االستقرائي  الكيفي  المنهج  الدراسة  اعتمدت 
أنفسهم،  اEفراد  معارف  من  انطالقا  العلمية  المعارف  ببناء 
من  مقيًما   111 قوامها  قصدية  عينة  من  بيانات  جمعت 
غير  «المقابالت  تقنية  باستخدام  الجنسيات،  مختلف 
الموضوعاتي  التحليل  تطبيق  تم  اWنترنت»،  على  المتزامنة 
إلى  الدراسة  وتوصلت   ،MAXQDA برنامج  باستخدام 
دولة  إلى  جاؤوا  المقيمين  أن  أهمها:  النتائج  من  مجموعة 
قطر بدوافع شخصية على رأسها العمل، ونتيجة قوى جذب 
نوعية تتميز بها قطر، كالمستوى المعيشي واEمن واEمان. 
متغيرة،  ديناميكية،  عملية  هي  المقيمين  تصورات  وأن 
المباشرة،  الشخصية  الخبرة  أهمها؛  شروط،  لعدة  وتخضع 

واEطر المرجعية الثقافية المتنوعة. 
المادية  مكوناتها  في  خاصة  ميزات  القطرية  وللثقافة 
يجب  وأخرى  عليها،  والحفاظ  إبرازها  يجب  والمعنوية، 
مراجعتها والوقوف عليها، حيث تحظى الشخصية القطرية، 
أخالقية  سمات  من  به  تتمتع  لما  بالغ  باحترام  العموم،  في 
عالية، قد يحيد عنها البعض أحياًنا. وعليه وجدنا أن دولة قطر، 
في سعيها نحو الحفاظ على طابع محلي متميز واالنسجام 
عديدة،  تحديات  تواجه  ذاته،  ا�ن  في  والعالمية  الحداثة  مع 
الثقافة  مع  تتعارض  استحقاقات  حول  الجدل  حسم  أهمها 

المحلية أو المعتقدات الدينية، وأخرى ذات طابع حقوقي. 
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الدينية  المحددات  حول  فكانت  اEخرى،  البحثية  اEوراق  أما 
للمجتمع  المعيارية  الصورة  لصناعة  والثقافية  واالجتماعية 
الورقة  هدفت   .2022 العالم  كأس  استضافة  أثناء  القطري 
اEولى منها بعنوان «المحدد االجتماعي في تشكيل صورة 
التحديات  استكشاف  إلى  العالم»  كأس  تنظيم  أثناء  قطر 
كأس  استضافة  خالل  قطر  دولة  تواجه  قد  التي  االجتماعية 
السمات  على  الدراسة  تساؤالت  وركزت   ،2022 العالم 
االجتماعية التي يتميز بها المجتمع القطري، وأهم المعالم 
القطري  المجتمع  عليها  يكون  أن  ينبغي  التي  االجتماعية 
التحديات  مواجهة  وكيفية  العالم،  كأس  استضافة  أثناء 
المعالم.  هذه  رسم  عند  الدولة  ستواجه  التي  االجتماعية 
القطري  المجتمع  مثقفي  من  عينة  اختيار  خالل  من  وذلك 
ليعبروا عن آرائهم حول هذه التساؤالت. استخدمت الدراسة 
من  ستة  مع  متعمقة  مقابالت  وأجرت  الكيفي  المنهج 
نقاشية  حلقة  إلى  باWضافة  القطري،  المجتمع  مثقفي 
بقضايا  والمهتمين  العليا  الشهادات  حملة  من  ستة  مع 
المجتمع. توصلت الدراسة إلى نتائج عدة ومن أهمها، تركيز 
هي  كما  المجتمع  وثقافة  عادات  إظهار  وجوب  على  العينة 
من دون أي تزييف، وتهيئة المجتمع القطري من ا�ن بما قد 
يحدث خالل االستضافة ويتنافى مع معتقداتهم وتبرير ذلك. 
الضوابط  شرح  تضمن  معينة  استعدادات  تنظيم  وأيًضا، 
أية  تحدث  ال  حتى  العالم  كأس  لحضور  القادم  للجمهور 

تصرفات قد تُغضب المجتمع. 
لدولة  ناعمة  كقوة  «الدين  بعنوان  الثانية  الورقة  جاءت 
تسليط  إلى  وهدفت   «2022 العالَم  كأس  تنظيم  في  قطر 
إيجابية  صورة  تكوين  في  اWسالمي  الدين  دور  على  الضوء 
عن دولة قطر، من خالل دراسة العالقة بين اWسالم –باعتباره 
الناعمة،  والقوة  القطري-  الشعب  ودين  رسمًيا  الدولة  دين 
والمجاالت التي يمكن أن يؤدي فيها اWسالم دوره في ذلك، 
والسُبل اWسالمية لتجاوز التحديات التي قد تواجهها الدولة 
على  الورقة  اعتمدت  وقد  العالم.  كأس  استضافة  أثناء 
المصادر اWسالمية، والوثائق القطرية الرسمية، باWضافة إلى 
المقابالت مع عينة من الن»َخب العلمية القطرية. واستخدمت 
غير  القصدية  والمالحظة  الخطاب،  تحليل  منهج  الورقة 
ظهور  منها:  مهمة،  علمية  نتائج  إلى  وتوصلت  المباشرة. 
عالقة قوية بين اWسالم والقوة الناعمة، وبروز دور اWسالم في 
تكوين صورة إيجابية عن دولة قطر في تنظيم كأس العالم 
ضوابطها،  وبيان  الرياضة،  بقضايا  اهتمامه  خالل  من   ،2022

وسُبل تجاوز التحديات المختلفة.
أما الورقة الثالثة بعنوان: «المحدد المؤسساتي في تشكيل 
الصورة الثقافية لدولة قطر أثناء تنظيم كأس العالم لكرة 
أهمية  وتحليل  معاينة  إلى  الدراسة  هذه  وسعت  القدم». 
لدولة  نموذجية  ثقافية  صورة  بناء  في  المؤسساتي  الدور 
قطر وللشخصية القطرية أثناء تنظيم كأس العالم 2022. 
إبراز  آليات  حول  تمحورت  أسئلة  عدة  من  الدراسة  انطلقت 
المظاهر  على  الضوء  تسليط  عبر  القطرية  الشخصية 
بعض  تشخيص  حاولت  كما  عنها،  تعّبر  التي  الثقافية 

الجوانب المتعّلقة بإطار الشخصية القطرية، وتطرّقت إلى 
محاور من قبيل: الفعاليات الثقافية الراهنة وسبل تطويرها، 
بها.  والنهوض  الثقافة  صناعة  في  البشري  العنصر  ودور 
ُعقدت  التي  المقابالت  مثل  كيفّية  أدوات  الدراسة  انتهجت 
كما  قطر،  ومثقفات  مثقفي  من  ستة  مع  ُمسَهٍب  بشكل 
في  المختّصات  من  أربع  مع  موّسعة  نقاشية  حلقة  أجريت 
تأهيل  بضرورة  الدراسة  خرجت  القطري.  الثقافي  المشهد 
المواطنين سّيما الشباب من خالل تمكينهم من المشاركة 
تنظيمها  المزمع  الفعاليات  كثرة  على  قياًسا  واWسهام، 
واجهَة  تمثل  التي  الدولة  ُهويّة  إبراز  وضرورة  الحدث  طوال 
تضافر  أهمّية  على  الدراسة  تأكيد  بجانب  الناعمة.  ُقّوتِها 
ليصب  الصعد،  كافة  على  الدولة  في  المؤسسية  الجهود 
المكافئة  اWيجابية  الثقافية  الصورة  تشكيل  في  كله  ذلك 

لضخامة الحدث.
الدستوري  بالمحدد  المتعلقة  البحثية  الورقة  تتناول  أخيراً، 
 2004 قطر  لدولة  الدائم  الدستور  لنصوص  تحليلية  قراءة 
حيث   .2022 العالم  كأس  استضافة  على  وانعكاساتها 
تسعى الورقة في إطارها النظري إلى بيان معالم الصورة 
الدستورية لدولة قطر وفق ما عبَّرَت عنه مواد الدستور، كما 
على  الدستورية  الصورة  انعكاسات  لبيان  الورقة  تسعى 
الورقة  وتعتمد  العملي.  اWطار  خالل  من  االستضافة  حدث 
النصوص  باستنطاق  يتعّلق  فيما  التحليلي  المنهج  على 
الدستور  رسمها  التي  الصورة  على  للوقوف  الدستورية 
للبالد، فُتعنى بتناول النصوص الدستورية تحليًلا وتفسيًرا 
والسياسية  والقانونية  واالجتماعية  الثقافية  العناصر  Wبراز 
واالقتصادية؛ مرتكزة في ذلك إلى أُسس التحليل القانوني 
النصوص  بانعكاسات  يّتصل  فيما  أما  اEول.  المقام  في 
عن  للكشف  الكيفي  المنهج  الورقة  فتعتمد  الحدث  على 
وقياس  الدستورية،  والنصوص  البالد  واقع  بين  التفاعالت 
الَبْون ما بينهما، وذلك من خالل إجراء مقابالت متعّمقة مع 
المتخّصصين  السيما  القطري  المجتمع  مثقفي  من  عدٍد 
من  عديد  عن  الدراسة  كشفت  ولقد  القانون.  مجال  في 
النتائج، لعّل أهمها ثبوت عناصر واضحة المعالم للصورة 
والدليل  المرجعية  تشّكل  أن  ينبغي  التي  الدستورية 
تالفي  ضرورة  على  عالوًة  مؤسساتها،  وعمل  الدولة  لواقع 
التشريعية  النصوص  بعض  بين  ما  الهّوة  وردم  الفجوة 
استدعاء  إلى  إضافة  البالد،  في  العملية  والممارسات 
خصوصية الحدث عبر مواءمة ما بين النصوص التشريعية 
التي  االستثنائية  المقتضيات  بين  وما  بها  المعمول 

تفرضها طبيعة الحدث.
تضمن هذا المشروع عدة أوراق بحثية بعناوين متعددة، منها أوراق 
نظرية وأخرى أبحاث ميدانية. وسيتم نشر ثالث أوراق نظرية، اEولى 
واستخدام  المتالك  المدخل  الناعمة:  القوة  «صناعة  بعنوان 
: بعنوان  الثانية  والورقة  الدولية»،  العالقات  في  الناعمة  القوة 
«Sport and International Relations: Qatari soft power and 

Foreign policy making»
of Past hosts of the World Cup and Olympic Games». 

-Experiences»والثالثة بعنوان :
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