موعد تسليم الجوائز:

قيمة الجائزة:
حددت قيمة الجائزة على حسب نوعية الفائزين:

الفائز األول

80.000
ألف ريال قطري

ُ
يعلن عن الفائزين بعد شهر من الموعد النهائي لتسليم
ً
البحوث بعد تحكيمها دوليا ،وتوزع الجوائز في حفل
متميز في فعالية “منتدى قطر” في شهر مايو 2018
ُ
والذي يرعاه سمو أمير دولة قطر ،ويدعى الفائزون
لحضور الحفل وتسلم الجوائز ،وتتكفل الجهات المنظمة
بمصاريف النقل واإلقامة خالل حفل توزيع الجوائز.

(ثمانون ألف
ريال قطري)

بالتعاون بين اللجنة القطرية لتحالف الحضارات
وكرسي اإليسيسكو لتحالف الحضارات بكلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر

وسائط االتصال:
الفائز الثاني

45.000
ألف ريال قطري

(خمسة وأربعون ألف
ريال قطري)

ترسل المشاركات على البريد اإللكتروني للجائزة وهو:

csis-worldhiwar@qu.edu.qa

الفائز الثالث

25.000
ألف ريال قطري

(خمسة وعشرون ألف
ريال قطري)

•كما تتولى الجهات الراعية طباعة بحث الفائز األول
وتوزيعه ،على أن يستفيد الفائز من  20نسخة.
•قد تحجب الجائزة في حال عدم استيفاء المعايير
ً
ً
ً
المطلوبة علميا ومنهجيا وتوثيقا.
4
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والتعايش والسلم والسالم ،بل العمل على تكوين كفاءات
ً
قادرة على صياغة وعي جديد وفقا للواقع المتجدد،

السياق العام:
لقد دأبت دولة قطر منذ تأسيسها على إيالء األهمية
القصوى للتعايش بين الناس بغض النظر عن اختالفاتهم
ً
المذهبية والثقافية والدينية ،إيمانا منها أن األصول
العامة في اإلسالم من أكبر ما حصلت عليه اإلنسانية من
وسائل لدعم التقارب والحوار والتعايش والوحدة ،ألنها في
مجمل نصوصها قصدت إلى حفظ ما يحفظ النوع البشري
ويدعم بقاءه وازدهاره وتطوره ،وتتجلى النعمة والمنحة
العظيمة في المقومات األساسية التي وضعها في
مجال الفهم والتفاهم بين األفراد والشعوب ،على اختالف
أديانها وأعراقها وبيئاتها في ظالل قوله تعالى:
ُ
ْ َ َ َ َُْ ٰ َ َ َ َْ ُ ْ
َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ
َ َ ُّ َ
ُ ً
“يا أيها الناس ِإنا خلقناكم ِمن ذك ٍر وأنثى وجعلناكم شعوبا
َ
َ
َ َ َ ُ ج َّ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ ْ َ ُ ْ ج َّ َّ َ َ ٌ
َ َ َ
وقب ِائ َل ِلتعارفوا ِإن أكرمكم ِعند الل ِه أتقاكم ِإن الله ع ِليم
َ ٌ
خ ِبير” (الحجرات.)13 :
حيث أشارت اآلية الكريمة إلى وحدة األصل لتثبيت األخوة

وفي إطار األصالة والثوابت ،ليتحسس الجيل الجديد قيمة
األمن الفكري واالجتماعي ،وضرورة التعايش السلمي
في المجتمع اإلنساني ،بل في الكون األعم ليشمل ذلك
الطبيعة ومكوناتها.
ً
وفي هذا اإلطار وتأكيدا لدور دولة قطر على الصعيد
المحلي والدولي في قضايا الحوار الحضاري والتواصل
ً
الثقافي ومعالجة الفكر المتطرف وتفعيال لفكرة تحالف

الخير ،ومنها التسامح ،واالحترام ،والتفاهم ،والتعايش
السلمي ،وتنوع الحضارات والثقافات وتفعيل القيم
ً
ً
تنوعا ً
بناء
اإلنسانية المشتركة بين الشعوب؛ حرصا أن يكون
يهدف إلى التعارف بما يحمله من قيم االحترام المتبادل،
والتضامن المفيد ،وتبادل المنافع بين البشر ،وينبذ كل
المعيقات التي تحول دون تحقيق تلك الغايات السامية
وتعميم نفعها وتداولها.
لذلك حرصت وتحرص جامعة قطر واللجنة القطرية لتحالف
الحضارات في إطار رؤية قطر الوطنية  2030التي دعت
إلى “رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين األديان
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الفرنسية.
ً
ً
ً
أن يكون البحث أصيال مبتكرا وموثقا باإلحالة إلى

كرسي اإليسيسكو لتحالف الحضارات بجامعة قطر عن

أن يرقم وفق المواصفات النموذجية لإلخراج

جائزة دولية “جائزة قطر العالمية لحوار الحضارات” للعام
ُ
الجامعي  ،2018-2017وتتمثل في أحسن بحث مؤلف يقدم

والطباعة ،على أن يكون خط المتن  ،16والحاشية

في الموضوع على أن يشمل المحاور اآلتي ذكرها:

 Simplified Arabi ،14بالنسبة للبحوث التي تقدم

باللغة العربية ،و  Times New Romanبالنسبة
للبحوث التي تقدم باللغة اإلنجليزية واللغة

محاور البحث:

الفرنسية .وتكون اإلحالة تامة عند أول ذكر لها
في الهامش ،وتذكر المصادر والمراجع مرتبة على
حروف المعجم في نهاية البحث ،وتتضمن الخاتمة

مفهوم الحوار وفلسفته وأبعاده.
منظومة الحوار القرآنية وآثارها في الواقع.

حوصلة ألفكار البحث وأهم النتائج المتوصل إليها.

كيفية المشاركة:

الحوار وفقه الواقع.
إشكالية الحوار والتواصل.

يجب أن يتضمن خطاب المشاركة ما يلي:
سيرة ذاتية كاملة للمشارك مع صورة حديثة

حوار األديان وحوار الحضارات والثقافات.

ملونة عالية الوضوح.

من الحوار إلى التحالف :مسيرة الحوار

تعبئة استمارة المشاركة في مواقع اإلعالن
ً
عن الجائزة وإرسالها حصرا إلى البريد اإللكتروني

الحضاري وآفاقه ومعوقاته ونظريات التدافع
والصراع ونهاية التاريخ.

المعيقة للتنمية واالزدهار واالستقرار ،والخروج بمشروع
ّ
رؤية شاملة ومتوازنة مدونة ومعتمدة في برامجها

1

أن يكون البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية أو

بجامعة قطر واللجنة القطرية لتحالف الحضارات ،يعلن

المدنية ووسائل اإلعالم والدول في الحوار

ذات كفاءة عالية لتدريس قيم الحوار وثقافة التسامح

أال يقل البحث عن  120صفحة.

منشور من قبل.

والثقافات المختلفة” على المعالجة العميقة لكل القضايا

والعالقة مع اآلخر ،والعمل الجدي على تكوين نخب وأطر

الطرح العميق المنهجي في البحث.

الحضارات؛ وبالتعاون بين كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

دور المنظمات والجامعات والمجتمعات

العملية في التربية والتعليم والفتوى واإلعالم والثقافة

االلتزام بمحاور موضوع الجائزة.

المصادر والمراجع ،غير مستل من رسالة علمية أو

اإلنسانية ذات المصدر المشترك ،كما أشارت إلى ضرورة
ُ
ُ
أن تبنى العالقات بين المجموعات البشرية الكبرى على
التعارف في ظالل التقوى التي تدعو إلى تبادل صفات

شروط المشاركة:

الخاص بالجائزة.
خطاب نية المشاركة وإرسال ملخص للبحث قبل
تاريخ  15نوفمبر .2017
نسخة نهائية من البحث بصيغة “ ”Wordو“،”PDF

والتحالف وإبراز بعض النماذج الفاعلة.

تسلم قبل تاريخ  01أبريل .2018
ّ
تقديم خطاب يتعهد بموجبه المشارك بأن البحث

بان لألوطان والحضارات.
ٍ

غير مستل من رسالة علمية ولم يسبق نشره.

رؤى مبتكرة لحوار حضاري فعال
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