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ــة والنقــد، مــن جامعــة  ــة األدبي ــوراه فــي النظري ــى الدكت إعالمــي وأكادميــي إماراتــي، حاصــل عل
اليرمــوك فــي األردن، وعمــل محاضــراً فــي جامعــة اإلمــارات. يشــغل الدكتــور علــي بــن متيــم 
الثقافــة  مستشــار  وهــو   ،2016 ديســمبر  منــذ  لإلعــالم  أبوظبــي  شــركة  عــام  مديــر  منصــب 
واإلعــالم فــي مكتــب نائــب رئيــس اجمللــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، ويتولــى، فــي الوقــت نفســه، 
منصــب األمــن العــام جلائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب. وقــد شــغل عبــر مســيرته العمليــة العديــد مــن 
املناصــب واملهــام، حيــث عمــل رئيســاً لـــ »مجلــس إدارة مركــز جامــع الشــيخ زايــد الكبيــر« خــالل 
الفتــرة )2008 -2011(، كمــا شــغل منصــب مديــر مشــروع كلمــة للترجمــة الــذي أســهم فــي ترجمــة 
مئــات األعمــال العامليــة إلــى اللغــة العربيــة. هــو أيضــاً عضــو محّكــم فــي جوائــز ثقافيــة بدولــة 
اإلمــارات مــن أهمهــا “جائــزة الدولــة التقديريــة”، ومســابقة » أميــر الشــعراء« التــي تنظمهــا دائــرة 
الثقافــة والســياحة فــي أبوظبــي. أســس العديــد مــن املواقــع اإللكترونيــة الثقافيــة واإلعالميــة، مــن 
بينهــا موقــع 24 اإلماراتــي الــذي شــغل منصــب رئيــس حتريــره. ولــه مشــاركات عــدة فــي مؤمتــرات 

نقديــة علــى الصعيــد احمللــي والعاملــي.
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أيتها السيدات.. أيها السادة 
أســعد اللــه مســاءكم باخليــر والســعادة. ويســعدني أن أرحــب بكــم فــي هــذه اجللســة 
التــي تناقــش واقــع اجلوائــز العربيــة ورؤاهــا املســتقبلية. كمــا يســرني أن أرحــب 
باملتحدثــن األربعــة الذيــن ســيلقون أضــواء كاشــفة علــى واقــع اجلوائــز فــي العالــم 

العربــي مــن واقــع خبراتهــم التراكميــة وثقافتهــم الواســعة وهــم: 
ــة  ــز فلســطن الثقافية، مــن دول ــام جلوائ ــد الرحمــن األمــن الع ــور أســعد عب الدكت
ــن  ــابي، م ــم الش ــي القاس ــزة أب ــس جائ ــي، رئي ــن املدن ــز الدي ــتاذ ع ــطن، واألس فلس
اجلمهوريــة التونســية، واألســتاذة فالنتينــا قسيســية، الرئيــس التنفيــذي ملؤسســة 
عبــد احلميــد شــومان مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية، والدكتــور هنــري العويــط 
املديــر العــام ملؤسســة الفكــر العربــي مــن اجلمهوريــة اللبنانيــة. وجميعهــم أعــالم 

ــف. ــاء عــن التعري أغني
ويطيــب لــي، مــن قبــل ومــن بعــد، أن اتوجــه بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى األمانــة 
ــز  ــد العزي ــور عب ــى أخــي وصديقــي ســعادة الدكت ــك فيصــل، وإل ــزة املل العامــة جلائ
الســبيل، أمــن عــام اجلائــزة بالتحيــة الصادقــة علــى جهــوده   اخمللصــة ورؤيتــه 

احلصيفــة وبعــد:
اســمحوا لــي أن أقــدم نبــذة تعريفيــة موجــزة عــن جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب بوصفي 

األمــن العــام للجائزة: 
أنتــم تعلمــون أن البحــوث املكّرســة لتحليــل اجلوائــز األدبّيــة بوصفهــا ممارســة 
ــة تشــّكل واحــداً مــن املياديــن املهّمــة فــي سوســيولوجيا الّثقافــة.  مؤّسســّية وثقافّي
مســألة  أّن  تُرينــا  التحليــالت  فــإّن  األولــى،  للوهلــة  املــرء  يتصــّوره  ملــا  وخالفــاً 
املؤّسســة  أو  األّمــة  متــّس عالقــة  بحيــث  واخلطــورة  العمــق  مــن  هــي  اجلوائــز 
ــاره  ــاب ومس ــة الِكت ــرّي، وبحرك ــّي والفك ــداع األدب ــيرورة اإلب ــا بس ــة بكامله الّثقافّي
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الــذي يبــدأ بالكاتــب وينتهــي بالقــارئ، مــروراً بالّناشــرين والّنّقــاد والباحثــن. ففــي 
ــا  ــه بأهمّيته ــه، أو مراحل ــع كّل واحــدة مــن عتبات ــذي تتمّت ــل ال ــوط الطوي هــذا الّش
أو  املؤّسســات  وجهــود  األدبّيــة  اجلوائــز  أصبحــت  اخلــاّص،  وبقانونهــا  الكبــرى 
ــة وخطــورة. ــزداد أهمّي ــت ت ــًة أساســّية ومــا فتئ ــّل مكان ــان القّيمــة عليهــا حتت اللّج

»جائــزة  اســم  حتمــل  ثقافيــة  جائزة فكريــة-  إنشــاء  تقــرر   )2006( عــام  فــي 
الشــيخ زايــد للكتــاب«، تقديــراً ملكانــة الراحــل الكبيــر ودوره الريــادي واحلضــاري 
فــي بنــاء دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وفــي بنــاء اإلنســان وصناعــة الوعــي 
وتأســيس الهويــة. وهــي جائــزة مســتقلة، متنــح ســنوياً ملفكريــن ومبدعــن وباحثــن 
ومترجمــن وأدبــاء شــباب وناشــرين، عــن إســهاماتهم فــي مياديــن معرفيــة وأدبيــة 

متعــددة، وفــق معاييــر علميــة وموضوعيــة. 
أريــد للجائــزة منــذ تأسيســها أن تكــون اســماً علــى مســمى، تســتلهم الــرؤى الفكريــة 
والــروح احلضاريــة، واإلرث التنويــري لصاحبهــا، انطالقــاً مــن وعيــه بقيمــة املــوروث 
الثقافيــة  والتعدديــة  التســامح،  روح  علــى  القائــم  لألمــة،  واحلضــاري  الثقافــي 
واإلميــان الراســخ العميــق بــدور الِكتــاب بوصفه أداة لنشــر العلم واملعرفــة، والتواصل 
اإلنســاني بــن الثقافــات، وجســر الهــوة فيمــا بينهــا. ومــا اقتــران اســم صاحــب هــذه 

اجلائــزة بالكتــاب ســوى ترجمــة ملقولتــه الشــهيرة:
»الكتــاب هــو وعــاء العلــم واحلضــارة والثقافــة واملعرفــة، واآلداب، والفنــون، وإن 
األمم ال تقــاس بثروتهــا املاديــة وحدهــا، إمنــا تقــاس بأصالتهــا احلضاريــة، والكتــاب 

هــو أســاس هــذه األصالــة، والعامــل الرئيــس علــى تأكيدهــا.«
أهمية اجلائزة:

تضــاف »جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب« إلــى أمهــات اجلوائــز العربيــة والعامليــة، التــي 
تســعى إلــى تكــرمي الفكــر واإلبــداع، وهــي متثــل إضافــة نوعيــة وفريــدة إلــى تلــك 
اجلوائــز مــن جانــب شــموليتها، وتعــدد  حقولهــا، فــي اجملــاالت البحثيــة واجملــاالت 
املعرفيــة واإلبداعيــة، ممــا لــم تلتفــت إليهــا منظومــة اجلوائــز العربيــة، فضــاًل عــن 
ســعي جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب للتفــرد، وجتــاوز املتــاح، والوصــول إلــى العامليــة، 
وترســيخ ثقافــة الِكتــاب وقيمتــه مبعنــاه الواســع املتجــدد، بوصفــه وعــاًء للعلــم 
واملعرفــة، وأداًة للتقــدم واالزدهــار والتنويــر، وتنميــة اإلنســان، والعبــور بــه مــن 
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غياهــب األميــة واجلهــل والتخلــف واألحاديــة  إلــى نــور العلــم واملعرفــة والتعدديــة 
ــة، عبــر تنشــيط حركــة التأليــف والنشــر والترجمــة. الثقافي

وممــا أضفــى علــى اجلائــزة قيمــة مضاعفــة، علــى الرغــم مــن حداثــة ســنّها، التفاتهــا 
إلــى مياديــن بحثيــة أغفلتهــا منظومــة اجلوائــز العربيــة والعامليــة كدراســات بنــاء 
وفنــون  واملســرح،  واملوســيقى،  الســينمائي،  والنقــد  التشــكيلي،  النقــد  و  الدولــة 
الصــورة، والعمــارة، واخلــط العربــي، والنحــت، واآلثــار، كمــا غطــت اجلائــزة مجــاالت 
وتخصصــات جديــدة لــم تلتفــت إليهــا اجلوائــز األخــرى مــن قبــل، كفــرع أفضــل تقنيــة 
فــي اجملــال الثقافــي، الــذي متنــح جائزتــه لــدور النشــر والتوزيــع الورقيــة، ومشــاريع 
النشــر والتوزيــع، واإلنتــاج الثقافــي الرقميــة والبصريــة والســمعية، وكذلــك شــخصية 
العــام الثقافيــة، ممــا جعلهــا قبلــة اهتمــام الباحثــن واملفكريــن وصنــاع الثقافــة فــي 
العالــم أجمــع، ذلــك أنهــا  ال تقتصــر علــى الباحثــن واملفكريــن وصنــاع الثقافــة 
ــات  ــي اللغ ــة ف ــة العربي ــاً للثقاف ــزة فرع ــد أن اســتحدثت اجلائ ــرب، والســيما بع الع
ــات األخــرى عــن احلضــارة  ــات الصــادرة باللغ ــع املؤلف ــذي يشــمل جمي األخــرى، ال
العربيــة وثقافتهــا. وليــس مــن شــك فــي أّن هــذا الفــرع يعطــي جلائــزة الشــيخ زايــد 
ــا مــع الثقافــات األخــرى، ويكشــف عــن مــدى حضــور الثقافــة  ــاب بعــدا تفاعلي للكت

العربيــة وطبيعــة هــذا احلضــور. 
وفضــاًل عــن ذلــك فــإن اجلائــزة تفرد فرعــاً للترجمة، يشــتمل على املؤلفــات املترجمة 
مباشــرة عــن لغاتهــا األصليــة مــن اللغــة العربيــة وإليهــا، اعترافــاً منهــا بــدور الترجمــة 
فــي إثــراء الفكــر اإلنســاني العاملــي، وجســر الهــوة الثقافيــة بــن األمم واحلضــارات، 
مســلطة بذلــك الضــوء علــى الترجمــة بوصفهــا نشــاطاً أدبيــاً وفكريــاً يدفــع الثقافــة 

إلــى جتــاوز نفســها باســتمرار، عبــر تأمــل ذاتهــا فــي الســياقات الثقافيــة اخملتلفــة. 
ومــا التفــات اجلائــزة إلــى شــريحة مهمــة مــن شــرائح اجملتمــع عبــر تخصيصهــا 
فرعــاً مــن فروعهــا للمؤلــف الشــاب، ســوى وســيلة لتحصــن هــذه الشــريحة، التــي 
تعــد عصــب اجملتمــع ومســتقبله، مــن أفــكار التطــرف واإلرهــاب، التــي حتــاول بعــض 
اجلماعــات بثهــا فيهــا باســم الديــن، ومحاولــة لتفعيــل طاقاتهــم اإلبداعيــة اخلالقــة، 
وتكريســها فــي ســبيل االرتقــاء مبســتقبل أمتهــم. لــذا فــإن جائــزة الشــيخ زايــد 
ــة  ــة، بغي ــوي لهــذه الفئ للمؤلــف الشــاب هــي شــكل مــن أشــكال الدعــم املــادي واملعن
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انتشــالها مــن براثــن التطــرف واإلرهــاب مــن جهــة، ومســاعدتها كــي جتــد هويتهــا 
الثقافيــة وحتافــظ عليهــا، وتطورهــا مــن جهــة أخــرى. وممــا يعــزز هــذا التصــور 
ــات وإبداعــات  ــن كتاب ــال والناشــئة م ــى األطف م إل ــدَّ ــزة أيضــاً مبــا يق ــام اجلائ اهتم
ــة،  ــات األدبي ــذي يشــمل املؤلف ــال والناشــئة، ال ــا فرعــاً ألدب األطف ــر تخصيصه عب
والعلميــة، والثقافيــة لألطفــال والفتيــان فــي مراحلهــم العمريــة اخملتلفــة، ســواء 
أكانــت إبداعــاً تخيليــا أم تبســيطاً للحقائــق التاريخيــة والعلميــة، فــي إطــار جــذاب، 

ــاً. ــي مع ينمــي احلــس املعرفــي واجلمال
وممــا أكســب اجلائــزة حضــوراً وشــهرة واســعة موضوعيتهــا ونزاهتهــا وشــفافيتها، 
وابتعادهــا عــن التحيــزات العقائديــة والطائفيــة واملذهبيــة واإلقليميــة، عبــر منحهــا 
وخلفيتــه  والفكريــة،  اإليديولوجيــة  توجهاتــه  عــن  النظــر  بغــض  يســتحقها،  ملــن 
الثقافيــة، ذلــك أنهــا تتوجــه إلــى أعمــال تتميــز باجلــدة والعمــق والتأثيــر، دون النظــر 
ــة،  ــام الثقافي ــخصية الع ــتثناء ش ــدع، باس ــخ املب ــة، وتاري ــماء املكرس ــق األس ــى بري إل
ــة فــي خدمــة الثقافــة. وممــا عــزز  ــح لشــخصيات قّدمــت إســهامات جليل ــي متن الت
نزاهــة اجلائــزة وشــفافيتها حجبهــا فــي بعــض الفــروع لعــدم وجــود األعمــال التــي 

ــا. تســتحق احلصــول عليه
التحديثات التي أجريت على فروع اجلائزة:

اســتحدثت اجلائــزة ابتــداء مــن دورة )2012 - 2013( فرعــاً جديــداً يُعنــى مبــا يُكتــب 
عــن الثقافــة العربيــة فــي اللغــات األخــرى، مبــا فيهــا العلــوم اإلنســانية، والفنــون 
واآلداب مبختلــف حقولهــا ومراحــل تطورهــا، هادفــًة إلــى االرتقــاء نحــو فضــاء 

ــي، والبعــد العاملــي. ــن، همــا: البعــد العرب ــى بعدي يتأســس عل
كمــا أجــرت اجلائــزة بعــض التحديثــات علــى مســميات بعــض الفــروع وتوصيفاتهــا 
دون اإلخــالل بأهدافهــا، ففصلــت بــن األعمــال اإلبداعيــة والنقديــة، وقــد بــدا ذلــك 
ث توصيــف فــرع اآلداب ليشــمل »املؤلفــات  ضــرورة ملحــة. وبنــاًء علــى ذلــك ُحــدِّ
اإلبداعيــة فــي مجــال الشــعر، واملســرح، والروايــة، والقصــة القصيــرة، والســيرة 
الذاتيــة وأدب الرحــالت، وغيرهــا مــن الفنــون«، فــي حــن ُغيِّــر توصيــف فــرع الفنــون 
ث، ليصبــح مســماه اجلديــد: »جائــزة الشــيخ زايد للفنــون والدراســات النقدية«،  وُحــدِّ
ويشــمل دراســات النقــد التشــكيلي، والنقــد الســينمائي، والنقــد املوســيقي، والنقــد 
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املســرحي، ودراســات فنــون الصــورة، والعمــارة، واخلــط العربــي، والنحــت، واآلثــار 
التاريخيــة، والفنــون الشــعبية أو الفلكلوريــة، ودراســات النقــد الســردي، والنقــد 

ــه. ــخ األدب ونظريات الشــعري، وتاري
وفضــاًل عــن ذلــك، ارتــأت اجلائــزة دمــج بعــض الفــروع بغيــة تفعيــل املشــاركة أكثــر، 
ــزة الشــيخ  ــا همــا: فــرع »جائ ــزة دمــج فرعــن مــن فروعه ــك فقــد قــررت اجلائ لذل
زايــد للنشــر والتوزيــع«، وفــرع »جائــزة الشــيخ زايــد ألفضــل تقنيــة فــي اجملــال 
ــة«،  ــات الثقافي ــد للنشــر والتقني ــزة الشــيخ زاي ــد هــو »جائ ــرع جدي ــي ف ــي« ف الثقاف
ومتنــح لــدور النشــر والتوزيــع الورقيــة، وملشــاريع النشــر والتوزيــع واإلنتــاج الثقافــي 
الرقميــة، والبصريــة، والســمعية، ســواء أكانــت ملكيتهــا الفكريــة تابعــة ألفــراد أم 
ملؤسســات، كــي تكــون الفرصــة متاحــة أكثــر الســتقبال الترشــيحات، أو النظــر فيمــا 
ميكــن ترشــيحه، بغيــة الفــوز بهــذا الفــرع املســتحدث. أمــا فــرع املؤلــف الشــاب، 
فقــد قــررت اجلائــزة ابتــداء مــن الــدورة الســابعة )2012 - 2013( تعديــل توصيفــه، 
إذ أعطــي املنجــز اجلامعــي »األكادميــي« فيــه فرصــة الترشــح للجائــزة، فأصبــح 
توصيفــه مشــتماًل علــى املؤلفــات فــي مختلــف فــروع العلــوم اإلنســانية، والفنــون، 
واآلداب، باإلضافــة إلــى األطروحــات العلميــة املنشــورة فــي كتــب، علــى أال يتجــاوز 

عمــر كاتبهــا األربعــن عامــاً. 
وأخيــرا: فــإّن مــا يســعدنا فــي هــذه اجلائــزة هــو أنهــا حتظــى علــى الــدوام برعايــة 
ــي  ــان ، ول ــد آل نهي ــن زاي ــدن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب كرمية ومتابعــة مــن ل
عهــد أبــو ظبــي ، نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة.  ونحــن نــرى ونلمــس أثــر 
هــذه الرعايــة مــن خــالل التقــدم املطــرد فــي اجلائــزة واإلقبــال منقطــع النظيــر 

ــق.  ــه املوف ــا. والل ــن به ــام املثقفــن واملبدعــن والباحث ــا، واهتم عليه
أيتها السيدات.. أيها السادة..

أعــود اآلن إلــى الضيــوف الكــرام ويســعدني أن أرحــب باملتحــدث األول، الدكتــور 
أســعد عبــد الرحمــن .....






