
األمني العام جلائزة الشيخ زايد للكتاب، اإلمارات



األمني العام جلوائز فلسطني الثقافية، فلسطني
ــى  ــر القســري مــن فلســطن عل ــد التهجي ــر 1944. وبع ــي 9 نوفمب ــي القــدس - فلســطن ف ــد ف ول
أيــدي »إســرائيل« انتقــل إلــى لبنــان )طرابلــس( فــي العــام 1948، ثــم عــاد مــع والديــه والعائلــة إلــى 
األردن حيــث قضــى بضــع ســنوات فــي طفولتــه متنقــال بــن نابلــس والقــدس ورام اللــه وعمــان وإربد.  
حصــل علــى البكالوريــوس )1965( واملاجســتير )1967( فــي اإلدارة العامــة – اجلامعــة األمريكيــة 

فــي بيــروت، والدكتــوراه فــي العلــوم السياســية، جامعــة كاجلــري -ألبرتــا – كنــدا )1973(.

ــى  ــه عل ــد حصول ــام 1974، وبع ــوم السياســية( فــي الع ــت )قســم العل ــة الكوي ــذ بجامع التحــق بعدئ
درجــة األســتاذية )بروفيســور( عــاد إلــى األردن فــي العــام 1983، حيــث أســهم فــي تأســيس وتطويــر 
ــر  ــى التدريــس كأســتاذ غي ــى العــام 1997، عــالوة عل ــادة »مؤسســة عبــد احلميــد شــومان« حت وقي

متفــرغ فــي اجلامعــة األردنيــة.

عمــل فــي مجــاالت عــدة تتركــز فــي مجــاالت: الدراســات واألبحــاث العلميــة واألكادمييــة، الصحافــة 
والعمــل السياســي، نشــاطات ثقافيــة وتربويــة.  وهــو عضو في مجالــس العديد من املؤسســات الثقافية.

ــة الفلســطينية  ــاول األوجــه اخملتلفــة للقضي ــة، تتن ــر مــن 46 دراســة أكادميي ــا، وأكث أصــدر 19 كتاب
واحلركــة الصهيونيــة والسياســات اإلســرائيلية والعربيــة. وهــو مســاهم منتظــم خــالل الـــ 45 ســنة 

املاضيــة، وعلــى أســس أســبوعية، فــي عــدد مــن الصحــف العربيــة.
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ــة.  ــة أو العلمي ــز ســواء األدبي ــا، يوجــد عشــرات اجلوائ ــي، حالًي ــا العرب فــي دول عاملن
ومــن هــذه اجلوائــز تلــك املعروفــة وذات التاريــخ والشــهرة املتواصلــة، مــع التأكيــد 
علــى أن بعضهــا لــه نهــج مؤسســي ومكانــة مرموقــة ومكافــأة ماليــة مغريــة جــدا. أمــا 
البعــض اآلخــر فهــو ذو قيمــة رمزيــة مهمــة ومكافــأة ماليــة رمبــا تكــون متواضعــة. وبــال 
شــك أن للجوائــز، فــي جميــع أنحــاء وأوســاط العالــم، أهدافهــا ومعطياتهــا وجتلياتهــا 
التــي تتجســد فــي االهتمــام والعنايــة واالحتفــاء بالنتــاج اإلبداعــي فــي عديــد األمنــاط 

األدبيــة والعلميــة.
اجلوائز الثقافية العربية:

العالــم العربــي اآلن ال يشــكو كثيــرا مــن نقــص اجلوائــز األدبيــة والعلميــة ذات القيمــة 
املاديــة التــي تتيــح، للــذي يحصــد إحداهــا، بعــض »التــرف«. وهــي جوائــز يترصدهــا 
ــات  ــار وحيثي ــا متلهفــن، وتغطــي الصحــف أخب ــم ويســعون له املبدعــون مــن جانبه
فــوز الفائزيــن بهــا، علمــا بــأن اجلوائــز العربيــة متعــددة اجملــاالت واألهــداف، ســواء 
األدبيــة منهــا أو العلميــة. ولرمبــا مــن أشــهر اجلوائــز األدبيــة، مرتبــة )دون إجحــاف 

باألبعــاد األخــرى( حســب قيمتهــا املاليــة:
 )1( جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب، وهــي في 9 مجاالت أدبية منها )األدب بشــتى فروعه 
- الترجمــة - الدراســات النقديــة - املؤلــف الشــاب - شــخصية العــام الثقافية…( ويبلغ 

إجمالــي قيمــة اجلائــزة 7 ماليــن درهم )ما يعــادل مليون و900 ألــف دوالر(.
 )2( جائــزة »كتــارا« للروايــة العربيــة، التــي أطلقتهــا املؤسســة العامــة للحــي الثقافــي 
- كتــارا فــي بدايــة عــام 2014، وتقــوم املؤسســة بإدارتهــا وتوفيــر الدعــم واملســاندة 
ــزة مت تعيينهــا لهــذا  ــة إلدارة اجلائ ــة مــن خــالل جلن واإلشــراف عليهــا بصــورة كامل
الغــرض، وهــي اجلائــزة التــي تهــدف إلــى ترســيخ حضــور الروايــات العربيــة املتميــزة 

عربًيــا وعاملًيــا، ويبلــغ إجمالــي قيمــة اجلائــزة نصــف مليــون دوالر. 
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)3( ومــن اجلوائــز ذات احلضــور، جائــزة امللــك فيصــل التــي متنــح للعلمــاء بعــد 
اختيارهــم تكرمًيــا ملســاهماتهم البــارزة فــي خدمــة اإلســالم، والدراســات اإلســالمية، 
واللغــة العربيــة واألدب، والطــب والعلــوم، وهــي اجلائــزة التــي تعمــل علــى خدمــة 
اإلســالم واملســلمن فــي اجملــاالت الفكريــة والعلميــة والعمليــة، وحتقيــق النفــع العــام 
للمســلمن فــي حاضرهــم ومســتقبلهم، والتقــدم بهــم نحــو ميادين احلضارة للمشــاركة 
ــم،  ــة وإبرازهــا للعال ــاة االجتماعي ــي احلي ــم اإلســالمية ف ــل والقي ــل املُثُ ــا، وتأصي فيه
ــى  ــا يحصــل عل ــز فيه ــراء الفكــر اإلنســاني. والفائ م البشــرية وإث ــُدّ واإلســهام فــي تََق
ــغ ســبعمائة وخمســن ألــف  ــار 24 قيــراط، وزن 200 جــرام، ومبل ميداليــة ذهبيــة عي

ريــال ســعودي )مــا يعــادل 200.000 دوالر أمريكــي(.
)4( جائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطــن لإلبــداع الشــعري، وهــي جائــزة متخصصــة 
فــي مجــال الشــعر، أُطلقــت عــام 1990، وتُمنــح كل عامــن، وتنقســم إلــى 4 جوائــز 
وهــي: جائــزة أفضــل قصيــدة وقيمتهــا 10 آالف دوالر، وجائــزة أفضــل ديــوان شــعري 
وقيمتهــا 20 ألــف دوالر، وجائــزة اإلبــداع فــي نقــد الشــعر وقيمتهــا 40 ألــف دوالر، 

أمــا اجلائــزة التكرمييــة لإلبــداع الشــعري فقيمتهــا 50 ألــف دوالر.
)5( جائــزة ســلطان بــن علــي العويــس الثقافيــة، التــي تهــدف إلــى تشــجيع وتكــرمي األدباء 
والكتــاب واملفكريــن والعلمــاء العــرب اعتــزازاً بدورهــم فــي النهــوض الفكــري والعلمــي 
فــي مجــاالت الثقافــة واألدب والعلــم فــي الوطــن العربــي. ومتنــح املؤسســة جوائــز لعــدد 
مــن املبدعــن العــرب مــرة كل ســنتن، وذلــك عــن نتاجهــم في مجــال )الشــعر(، و )القصة 
اإلنســانية  )الدراســات  و  والنقديــة(  األدبيــة  )الدراســات  و  واملســرحية(،  والروايــة 

واملســتقبلية(، وتبلــغ قيمــة اجلائــزة لــكل حقــل مــن حقولهــا 120 ألــف دوالر أمريكــي. 
ــز فــي  )6( اجلائــزة العامليــة للروايــة العربيــة )بوكــر(، التــي تهــدف إلــى مكافــأة التمّي
األدب العربــي املعاصــر وخاًصــة الروايــة، وقــد أُطلقــت اجلائــزة فــي 2007، فــي أبــو 
ظبــي، لتحاكــي اجلائــزة العامليــة »مــان بوكــر«، وتهــدف إلــى مكافــأة التمّيــز فــي األدب 
العربــي املعاصــر وخاًصــة الروايــة، وتُــدار اجلائــزة بالشــراكة مــع مؤسســة جائــزة 
»بوكــر« فــي لنــدن، وبدعــم مــن هيئــة أبــو ظبي للســياحة والثقافة فــي اإلمــارات العربية 
املتحــدة، ويحصــل صاحــب أفضــل روايــة علــى 50 ألــف دوالر، كمــا يتــم ترجمــة روايتــه 

إلــى لغــات رئيســية أخــرى.
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)7( جائــزة الشــارقة للثقافــة العربيــة - اليونســكو، ومتنــح تقديــًرا جلهــود شــخصيات 
ثقافيــة أو مؤسســات أو جماعــات تســهم بأعمالهــا الفكريــة أو الفنيــة أو الترويجيــة 
فــي تنميــة الثقافــة العربيــة ونشــرها فــي العالــم، حيــث تهــدف اجلائــزة إلــى مكافــأة 
ــي،  ــر عرب ــد غي ــن بل ــة م ــخصية ثقافي ــي وش ــد عرب ــن بل ــة م ــخصية ثقافي ــود ش جه
يكونــان قــد أســهما مــن خــالل أعمالهمــا الفنيــة أو الفكريــة فــي تنميــة الثقافــة 

ــزة 60000 دوالر. ــدر قيمــة اجلائ ــر. وتُق ــم، وغيرهــا الكثي ــة ونشــرها للعال العربي
)8( جوائــز »مؤسســة فلســطن الدوليــة« والتــي حتمــل كل منهــا اســم علــم عربــي 
فلســطيني كبيــر، وتبلــغ قيمــة جوائزهــا 30 ألــف دوالر أمريكــي، هادفــن مــن وراء هــذه 
اجلوائــز احلفــاظ واالبقــاء علــى فلســطن حاضــرة فــي الوجــدان االنســاني، وزيــادة 
ونشــر الوعــي بحقائــق القضيــة الفلســطينية ومناهضــة أفــكار االستشــراق الظاملــة، 
وتســليط الضــوء علــى املكانــة الفنيــة واالدبيــة للمبدعــن الفلســطينين الذيــن حتمــل 
اجلوائــز أســماءهم، وتشــجيع اإلبــداع وحــث املبدعــن مــن الشــبان العــرب علــى تقــدمي 
مــا يســاهم بنشــر ثقافــة مماثلــة للثقافــة التي نشــرها هــؤالء املبدعون. ولكــون القضية 
الفلســطينية أصــال عامليــة، وبالتالــي إمــكان مشــاركة فئــات عــدة مــن أبنــاء الــدول غيــر 

العربيــة املناصريــن للقضيــة فــي ثــالث مــن هــذه اجلوائــز. 
)9( جائــزة جنيــب محفــوظ وهــي جائــزة أدبيــة متنــح إلحــدى الروايــات احلديثــة 
فــي حفــل يقــام كل عــام فــي 11 كانــون أول/ ديســمبر وهــو اليــوم املوافــق ليــوم مولــد 
الكاتــب الكبيــر محفــوظ. وقــد أنشــأ هــذه اجلائــزة قســم النشــر باجلامعــة األمريكيــة 
بالقاهــرة عــام 1996م وتبلــغ قيمــة هــذه اجلائــزة ألــف دوالر مــع ترجمــة الروايــة 

الفائــزة إلــى اإلجنليزيــة ونشــرها.
اجلوائز العلمية العربية

أمــا أشــهر اجلوائــز العربية العلمية، الســاعية إلــى زيادة املعرفة العلميــة والتطبيقية، 
واإلســهام فــي حــل مشــكالت ذات أولوية محلًيا وإقليمًيــا وعاملًيا، فتأتي:

)1( جائــزة مؤسســة عبــد احلميــد شــومان لالبتــكار، والتــي تغطــي اجلوانــب العلميــة 
واجملتمعيــة، وهــي جائــزة جديــدة بقيمــة مليــون دينــار أردنــي، أطلقتهــا املؤسســة فــي 
ضــوء احلاجــة امللحــة لتمكــن االبتــكار العربــي للتصــدي للتحديــات التــي تواجههــا 
منطقتنــا، ونظــراً ألهميــة تعزيــز بيئــة تدعــم اإلبــداع واالبتــكار واإلنتاجيــة. باإلضافة 
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إلــى جائــزة عبــد احلميــد شــومان للباحثــن العــرب، فــي عديــد مــن احلقــول، العلــوم 
الطبيــة والصحيــة، العلــوم الهندســية، العلــوم األساســية، اآلداب والعلــوم اإلنســانية 
االقتصاديــة  العلــوم  والزراعيــة،  التكنولوجيــة  العلــوم  والتربويــة،  واالجتماعيــة 

واإلداريــة، ومكافــأة ماليــة مقدارهــا )20.000( عشــرون ألــف دوالر أمريكــي، 
ــا  ــا تشــمل كل م ــة، ومجاالته ــوم للمعرف ــن راشــد آل مكت ــد ب ــزة الشــيخ محم )2( جائ
يتعلــق باملعرفــة والتنميــة واالبتــكار والريــادة واإلبــداع، وتطويــر املؤسســات التعليميــة 
والبحــث العلمــي، وتكنولوجيــا االتصــاالت، وتبلــغ قيمــة اجلائــزة مليــون دوالر أمريكــي. 
)3( جائــزة جامعــة امللــك ســعود للتميــز العلمــي، التــي تســعى إلــى تهيئــة منــاخ فاعــل 
للبحــث العلمــي املتميــز واإلبــداع واالبتــكار. وهــذه اجلوائــز باجملمــل تهــدف إلــى 
رفــع املســتوى األكادميــي والبحــث العلمــي اإلبداعــي الــذي يخــدم اجملتمــع، ويســهم 
فــي حتقيــق التميــز فــي مختلــف اجملــاالت العلميــة، وتبلــغ قيمــة اجلوائــز أكثــر مــن 

ــال )مــا يعــادل 650 ألــف دوالر أمريكــي(. مليونــي ري
ــا 50  ــة قيمته ــداع الشــبابي، البالغ ــي لإلجنــاز واإلب ــه الثان ــك عبدالل ــزة املل )4( جائ
ألــف دوالر، والتــي تهــدف إلــى تكــرمي الشــباب العربــي مــن الرياديــن االجتماعيــن 
مــن خــالل تقــدمي الدعــم املالــي الــالزم لتطويــر مشــاريعهم ومســاعدتهم علــى تقــدمي 

حلــول مبتكــرة للتحديــات التــي تواجههــا مجتمعاتهــم احملليــة. 
)5( جائــزة احتــاد مجالــس البحــث العلمــي العربيــة للبحــث العلمــي املتميــز، التــي 
تهــدف إلــى نشــر ثقافــة البحــث العلمــي بــن شــرائح اجملتمــع العربــي، واالهتمــام 
ــن فــي اســتثمار  ــى العطــاء، ومســاعدة الباحث ــن واملبدعــن وتشــجيعهم عل باملوهوب
نتائــج أبحاثهــم وابتكاراتهــم وحتويلهــا إلــى منتجــات، والتعريــف بالباحثــن املتميزيــن 
بــن العاملــن مبؤسســات البحــث العلمــي العربيــة، ويحصــل الفائــز األول علــى مكافــأة 

ماليــة )خمســة آالف دوالر( والثانــي- )ثالثــة آالف دوالر( والثالــث )ألفــا دوالر(.
أهداف اجلوائز العربية

إذن، تنمــو فــي الســاحة العربيــة اجلوائــز حتــت مســميات شــتى. لكــن، ملــاذا أنشــئت 
اجلوائــز العربيــة؟ هــل مــن أجــل إعــالء قيمــة األدب ونشــر ثقافــة البحــث العلمــي؟ 
أم هــي لالرتقــاء بــذوق القــارئ واالنتصــار للعمــل اإلبداعــي؟ أم هــي أنشــئت لتوزيــع 
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مكافــآت ماليــة علــى املبدعــن وبخاصــة وأن نســبة كبيــرة منهــم ليســوا مــن املقتدريــن 
أو األثريــاء؟ أم هــي جــاءت لتحقيــق الدعايــة اإلعالميــة للجهــات املانحــة؟ ويتســاءل 
املــرء أيضــا، هــل هــدف هــذه اجلوائــز تقديــر املبدعــن، وتكــرمي جهودهــم؟ أم هــي 
مســألة ال تخلــو مــن تقليــد للغــرب و«شــو« إعالمــي لــإلدارات املســؤولة عــن اجلوائــز؟
إن تشــجيع اإلبــداع الفنــي والعمــل العلمــي مــن املقومــات الضروريــة للتطــور والتقــدم، 
ليــس فقــط فــي التحفيــز علــى اإلبــداع وتوفيــر مســتلزمات البحــث العلمــي، ولكنــه 
أيضــا دليــل علــى احلــرص علــى التطويــر مــن قبــل املشــجعن، واإلحســاس باالهتمــام 
لــدى املبدعــن والعلمــاء الــذي يــؤدي إلــى املنافســة الشــريفة. لذلــك متــى كانــت 
ــاج  ــج مهمــة فــي رفــع مســتوى اإلنت ــت النتائ ــددة، كان ــة ومتع ــز املشــجعة قوي احلواف

الفنــي والعلمــي فــي البلــد املعنــي، ولرمبــا أثــرت احلركــة العلميــة العامليــة أيضــا.
مقارنة بيننا وبني الغرب

عندمــا نقــارن مثــال امليزانيــات الهائلــة اخملصصــة للبحث العلمــي في الــدول املتقدمة، 
وخاصــة فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، نــدرك الســبب الرئيــس وراء ازدهــار البحث 
العلمــي، وهيمنتــه علــى املســتوى العاملــي. فامليزانيــات التــي تدفعهــا املؤسســات املاليــة 
األمريكيــة تســهم إســهاما كبيــرا فــي تطويــر البحــث العلمــي، ليــس فقــط فــي داخــل 
ــز  ــح جوائ ــج املنجــزات من ــم أجمــع. ويكــون مــن نتائ ــكا وحدهــا، ولكــن فــي العال أمري
ــوم لنالحــظ  ــل الســويدية الســنوية فــي العل ــزة نوب ــج جائ ــة نتائ ــة. ويكفــي معاين عاملي
املكانــة التــي يحظــى بهــا العلمــاء فــي أمريــكا. صحيــح أنــه ال جتــوز املقارنــة بــن 
التجربتــن األمريكيــة والعربيــة لوجــود الفــارق بــن التجربتــن، لكن متى كان التشــجيع 
أو التحفيــز قائمــا فإنــه يســهم فــي توفيــر البيئــة املالئمــة لإلبــداع الفنــي واألدبــي 
واملتميــز، واإلنتــاج العلمــي الــذي يســهم فــي تطويــر املعرفــة اإلنســانية. وفــي الســياق، 
ممــا يجــدر ذكــره أن احلضــارة العربيــة اإلســالمية كان لهــا حضورهــا وتأثيرهــا فــي 
زمانهــا نتيجــة الــدور الــذي اضطلــع بــه اخللفــاء وامللــوك واألمــراء والــوالة فــي تشــجيع 
الكتــاب والشــعراء والعلمــاء وإكرامهــم بــل وتخصيــص إقطاعــات توفــر لهــم مدخــوال 
يجعلهــم ال يفكــرون إال فــي البحــث واإلبــداع، فكانــت نتائــج ذلــك غــزارة اإلبــداع 
واإلنتــاج وعمقهمــا الفنــي واملعرفــي. وعندمــا ظهــر الداعمــون، ســواء فــي املاضــي أو 

فــي احلاضــر، متيــزت اجلوائــز وانطلــق التنافــس احلميــد بينهــا. 
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علــى صعيــد الواقــع احلالــي للجوائز العربية، ال تخلو الســاحة مــن كثرة منها، بعضها 
موســمي: يظهــر، ويختفــي، وبعضهــا ال ميلــك التمويــل الــالزم لالســتمرار فتجدهــا 
تعتمــد علــى تبــرع األثريــاء، أو علــى قــدرة منظميهــا فــي احلصــول علــى دعــم جهــات 
أو مؤسســات تؤمــن برســالة اجلائــزة، أو بأهميــة إبــداع مــن تســمى باســمه إلبقائــه 
حيــاً فــي الذاكــرة. وفــي أحيــان كثيــرة تتبــرع هــذه اجلهــة أو تلــك مــن بــاب العالقــات 
ــذا  ــد األقــالم، وله ــاًء لنق ــة، أو اتق ــك فــي ســياق مســؤوليتها االجتماعي ــة وذل العام
ــز  ــك اجلوائ ــل، هنال ــدودة، ورمبــا أقــل. باملقاب ــزة ســوى ســنوات مع ال تعيــش اجلائ
الراســخة اجلــذور بســبب اعتمادهــا علــى صناديــق وقفيــة واســتثمارية داعمــة لهــا 
بالشــكل الــذي يضمــن اســتمراريتها وتطــور نتائجهــا وابتكاريــة أدواتهــا لتحقيــق 

رســالتها واســتكمال بنــاء مقومــات النجــاح التــي تســتهدفها لصناعــة التميــز.
الثقافــة العربيــة اليــوم تفتقــر إلــى تضافــر ثالثــة عناصــر: قوانــن النشــر والرقابــة، 
والصحافــة، والقــراء، وهــي عناصــر جنــاح أي جائــزة. فالعالــم العربــي باجملمــل يفتقر 
ــد »إعــالن اليونســكو  ــروف أك ــا هــو مع ــة، فكم ــوق الثقافي ــن حتفــظ احلق ــى قوان إل
العاملــي بشــأن التنــوع الثقافــي«، أنــه يحــق لــكل فــرد التمتــع باحلقــوق الثقافيــة واحلــق 
فــي العلــوم واحلــق فــي حمايــة املصالــح املترتبــة علــى التأليــف. وتكفــل هــذه احلقــوق 
احلــق فــي املشــاركة فــي فوائــد الثقافــة والعلــوم والتمتــع بهــا، وتتصــل بعمليــة الســعي 
ــه ال يقتصــر  ــى أن ــد »اإلعــالن« عل ــا يؤك ــداع البشــري. كم ــم واإلب ــة والفه وراء املعرف
احلــق فــي التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي وبتطبيقاتــه علــى النتائــج العلميــة وحســب، 
بــل يشــمل ايًضــا العمليــة العلميــة ومنهجياتهــا وأدواتهــا. كذلــك فالصحافــة، ورغــم 
أن الصحــف العربيــة مليئــة بإعالنــات اجلوائــز وأخبارهــا، إال أنهــا مــا زالــت صحافــة 
ال تتمتــع باســتقاللية وحريــة كاملتــن، وال تــزال خاضعــة فــي بعــض أجــزاء مــن عاملنــا 
العربــي ألهــواء نظــم سياســية أو ألهــواء ممولــي هــذا املنبــر اإلعالمــي أو ذاك. أمــا 
بالنســبة للقــراء، فواقــع احلــال يؤكــد أننــا لــم نعــد أمــة تقــرأ، ومعظــم الــدول العربيــة 
لــم تقــض بعــد علــى األميــة بشــكل تــام تقريبــاً، وال تــزال العديــد منهــا تضــم معــدالت 
مرتفعــة مــن األميــة حتــى يومنــا هــذا. فضــال عــن ذلــك، كثيــرا مــا يحــرم القــراء مــن 
اقتنــاء العمــل الفائــز فــي بعــض األحيــان بســبب قوانــن الرقابــة التــي ال تــزال مســلطة 
فــي عاملنــا العربــي علــى أمــور كثيــرة منهــا الفكــر واألدب. وهــذا مــا يجعــل مــن اجلوائز 

فــي العالــم العربــي رمبــا حدثــاً إعالميــاً أكثــر منــه حدثــاً ثقافيــاً أو علميــا. 
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ال ننكــر أهميــة اجلوائــز التــي جتعــل املبــدع معروفــاً إلــى حــد مــا وبذلــك تــزداد دائــرة 
تأثيــره وتســاعده علــى الترقــي فــي عملــه وجتعــل الســيرة الشــخصية لــه أقــوى. لكــن، 
ــراع أو االكتشــاف،  ــو فــوق ســلطة النــص أو االخت ــا حســابات تعل ــز له بعــض اجلوائ
ــة. وهــذه مشــكلة  حســابات سياســية ورمبــا حســابات العالقــات الشــخصية النفعي
ــزة  ــأي جائ ــوم. ف ــه العم ــى وج ــي عل ــاج اإلبداع ــوارث باإلنت ــن الك ــر م ــت الكثي أحلق
ــة  ــة والعلمي ــة واألدبي ــة الثقافي ــاء البيئ ــى إغن ــدوام إل ــى ال ــاء تهــدف عل ــرة بالثن جدي
بالنقاشــات والســجاالت النقديــة قبــل منــح اجلائــزة وبعــد منحهــا، وإلــى زيــادة عــدد 
القــراء، ودعــم الناشــر مبــا يتيحــه لــه مــردود املبيعــات مــن ممارســة مهنتــه، وتشــجيع 
املبــدع مبــا يجنيــه مــن مــوارد بيــع عملــه الفائــز ومــردود بيــع أعمالــه الالحقــة بســبب 
مــا يكتســبه مــن شــهرة. فالعمــل املبــدع غيــر قابــل للخضــوع ألي ســلطة، بــدءاً مــن 

ســلطة السياســة، وصــوالً إلــى ســلطة املمــول واملانــح أو حتــى اإلعالمــي.
وفــي ظــل الدعــم الرســمي الضعيــف، ورمبــا املعــدوم فــي بعــض الــدول العربيــة، 
لألعمــال الثقافيــة والعلميــة اليــوم، تواجــه املؤسســات مشــاكل جمــة فــي تثبيــت أقــدام 
ــي العربــي، وتعترضهــا عديــد  جوائزهــا وتعزيــز مكانتهــا فــي الوســط الثقافــي العمل
ــة  ــى أهمي ــز عل ــرورة التركي ــى ض ــا عل ــع تأكيدن ــتمراريتها، م ــة الس ــات الضامن املعيق
ــث انتهــى هــذا اآلخــر، واالســتفادة  ــدء مــن حي ــن والب االســتفادة مــن جتــارب اآلخري
ــا »جوائــز فلســطن الثقافيــة«،  ــه فــي جوائزن مــن جتاربهــم. هــذا مــا ســعينا مــن أجل
التــي أراهــا أضحــت اليــوم مشــروعا ثقافيــا وطنيــا، وحلمــاً لعــدد متزايــد مــن املبدعــن 
الشــباب للفــوز بهــا، فــي جــو مــن التنافــس الشــريف، وهــم الذيــن تســتهدفهم اجلوائــز 
باألســاس، حيــث جنحــت »املؤسســة« وجوائزهــا فــي تثبيــت األقــدام وتعزيــز املكانة في 
الوســط الثقافــي العربــي، وذلــك علــى قاعــدة ترســيخ الوعــي باحلقــوق الفلســطينية 
غيــر القابلــة للتصــرف لــدى األجيال الناشــئة من الفلســطينين والعــرب وأنصار احلق 
الفلســطيني، عبــر استكشــاف وتغذيــة منابــع اإلبــداع ليــس لــدى األجيــال الفلســطينية 
اجلديــدة فــي الوطــن واملنفــى واملغتــَرب واملهجــر فحســب، وإمنــا لــدى أبنــاء األمــة 

العربيــة قاطبــة، وكذلــك اإلســالمية، بــل وأنصــار القضيــة فــي العالــم.
أبرز املشاكل واملعوقات:

عديــدة هــي املشــاكل التــي تواجــه إدارات اجلوائــز، فالفائــز أو املشــارك فــي حفــل توزيع 
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اجلوائــز ال يــدرك الصعوبــات التــي تواجــه إدارات اجلوائــز بدءا من اختيــار املوضوعات 
املشــاركة فــي اجلائــزة، ومصــادر الدعــم والتمويــل لهــا، مــرورا باختيــار أعضــاء جلــان 
التحكيــم للوصــول إلــى االختيــار الصحيــح مــن بــن األعمــال املشــاركة، وانتهــاء بحفــل 
توزيــع اجلوائــز والعقبــات »السياســية« و«األمنيــة« التــي كثيــرا مــا حتــول بــن الفائــز مــن 

خــارج البلــد املعــن... وحضــور احلفــل فــي ذلــك البلــد، جنملهــا فــي التالــي:
أوال: املسألة املالية

رمبــا أهــم نقطــة أساســية لنجــاح جائــزة مــا هــو توفــر الدعــم املالــي غيــر املوســمي، 
الــذي إن غــاب فهــو يشــكل العائــق األكبــر. وإن كان عديــد اجلوائــز الناجحــة مرتبطــة 
مبؤسســات ماليــة كبيــرة أو عائــالت مرموقــة جعلــت لهــا وقفــا داعمــا وال تواجــه 
ــن فــي  ــي األمري ــز تعان ــب اجلوائ ــإن أغل ــة، ف ــة الهام ــات فــي هــذه اجلزئي ــة معيق أي
مســألة الدعــم املالــي، وجلهــا يعتمــد علــى التبرعــات غيــر املضمونــة. باملقابــل، 
هنــاك مــن األمثلــة مــا يشــرح الصــدر بشــأن الدعــم املقــدم لعديــد املؤسســات 
املشــرفة علــى اجلوائــز، ولرمبــا أكبــر مثــال لدينــا فــي األردن هــي مؤسســة عبــد 
ــك  ــل البن ــة مــن قب ــر ربحي ــادرة غي ــي تأسســت عــام 1978، مبب ــد شــومان الت احلمي
ــة  ــه بأهمي ــا من ــر تخصيــص جــزء مــن أرباحــه الســنوية إلنشــائها، إمياًن ــي عب العرب
بــذل اجلهــد فــي بنــاء األرضيــة للتقــدم العربــي، مــن خــالل دعــم االقتصــاد الوطنــي 
اإلنســانية  والدراســات  العلمــي  البحــث  بتشــجيع  اجلــاد  االعتنــاء  مــع  بالتــوازي 
والتنويــر الثقافــي واالبتــكار اجملتمعــي. ولقــد متّثلــت جهــود »املؤسســة« فــي تعزيــز 
الفكــر القيــادي مــن خــالل دعــم مجــاالت البحــث العلمــي اخملتلفــة، وذلــك بإطــالق 
جائــز عبــد احلميــد شــومان للباحثــن العــرب عــام 1982، وصنــدوق عبــد احلميــد 
شــومان لدعــم البحــث العلمــي عــام 1999، وإتاحــة الفرصــة جلمهــوٍر أوســع فــي 
التواصــل مــع املفكريــن والباحثــن والعلمــاء العــرب مــن خــالل فعاليــات ونشــاطات 
ــق فــي عــام 1986، إضافــًة إلــى  منتــدى عبــد احلميــد شــومان الثقافــي والــذي أطل
تعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي والريــادة بــن األطفــال واليافعــن، وإثــراء التعليــم فــي 
ــرا  ــس آخ ــا لي ــرا، ولرمب ــام 2014، وأخي ــوم ع ــم والعل ــج التعلي ــالق برنام األردن بإط
جائــزة عبــد احلميــد شــومان لالبتــكار فــي العــام املاضــي 2017. وقــد باتــت مؤسســة 
عبــد احلميــد شــومان تتبــوأ اليــوم مكانــة مشــهودة علــى اخلريطــة العلميــة والثقافيــة 
العربيــة، وتربطهــا شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة بعــدد مــن املؤسســات واملراكــز 

ــة فــي الوطــن العربــي. ــة واألدبي ــة والعلمي الفكري
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ثانيا: املسألة النقدية املوضوعية

ــاك، حيــث يظهــر  ــا أو هن ــم تهاجــم مــن هن ــي ل ــز الت ــة جــدا اجلوائ لرمبــا هــي قليل
ــية أو  ــابات سياس ــن حس ــدث ع ــز ويتح ــكك باجلوائ ــن يش ــرى م ــة واألخ ــن الفين ب
دينيــة أو حســابات العالقــات الشــخصية النفعيــة مــن وراء هــذه اجلائــزة أو تلــك. 
ومــع انتشــار اإلعــالم االلكترونــي، تــكاد ال تخلــو مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن 
انتقــاد أو هجــوم الذع ضــد بعــض اجلوائــز وتقلــل مــن أهميتهــا مــا يضيــف حمــال 
ثقيــال علــى العاملــن فــي إدارة اجلوائــز لدحــض افتــراءات تصــدر عــادة مــن أســماء 
ــا،  ــى مســألة مهمــة هن ــد عل ــا التأكي ــك، علين ــار أعمالهــا.  كذل ــة لعــدم اختي غاضب
وهــو أنــه حــن متنــح »جائــزة مــا« مــن قبــل »جلنــة حتكيــم مــا« يبــدأ التشــكيك فــورا. 
إنــه تشــكيك بســبب غيــاب املعاييــر التــي كان ينبغــي أن تتراكــم بــكل دالالتهــا الفنيــة 
والتاريخيــة فــي ســياق ممتــد لتطــور اجلائــزة نفســها. هكــذا جتــد فــي مســوغات 
اجلوائــز كالمــا قــد ال يعجبــك، ألنــه فــي النهايــة تعبيــر عــن ذائقــة نظريــة مجــردة، 
ــر  ــرض قه ــات، أو تع ــن األقلي ــدث ع ــذات تتح ــا بال ــال ألنه ــة مث ــد رواي ــار ناق فيخت

الســلطة للمواطنــن، أو تكشــف »املســتور«، وغيــر ذلــك.
ثالثا: املسألة التسيسية

باملقابــل، وبالطبــع، نحــن ال نتهــم جوائــز بعينها بعــدم حيادتها وموضوعيتهــا. فقليل منها، 
فعــال، يخضــع ملعطيــات سياســية وأيديولوجيــة وأهــداف إعالميــة تقــف وراءها دور نشــر 
كبيــرة وسياســات الــدول املتحكمــة بتمويــل هــذه اجلوائــز، حيــث ال متنــح اجلائــزة إال ملــن 
تتوافــق موضوعــات اإلنتــاج اإلبداعــي مــع مــا يرغــب بــه القائمــون علــى تلــك اجلوائــز. 
بــل ولرمبــا تلعــب العالقــات الشــخصية للمرشــح للجائــزة دورا فــي نيلهــا. فاألســاس 
فــي اجلائــزة أن تكــون مســتقلة ومحايــدة ال يخضــع منحهــا أليــة تأثيــرات أو ضغوطــات، 
وال تخضــع فــي معاييــر منحهــا إال إلــى اجلانــب اإلبداعــي دون النظــر إلــى االجتاهــات 

السياســية أو املعتقــدات الفكريــة للمرشــحن، كمــا ال متيــز بــن لــون أو ديــن أو جنــس.
رابعا: املسألة »التراثية«

كذلــك، فاجلوائــز العربيــة، بالعمــوم، محافظــة متنحهــا جهــات تخشــى، مثــال، اجلدل 
حــول الديــن، أو تنــاول سياســة بلــد عربــي مــن هنــا أو هنــاك بالنقــد، أو قــد يطــال 
ــه  ــا يفضــل عــدم الكشــف عــن املســكوت عن ــق عليه ــة متف ــات اجتماعي ــى وموروث بن
بشــأنها. فبعــض اجلوائــز ترفــض مشــاركات تتنــاول مثــال املــوروث الدينــي املتــداول 
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ــا  ــم اإلســالمي عموًم ــة للعال ــة والثقافي ــة االجتماعي فــي العقــل اجلمعــي وفــي البيئ
د للفــرد  ــة ويحــدِّ ــه والوصاي ــزل يحظــى بســلطة التوجي ــم ي ــذي ل ــوروث ال ــك امل - ذل
ماهيــَة وجــوده الكيانــي واحلياتــي، ويتدخــل فــي تشــكيل ثقافتــه وقناعاتــه وأخالقــه 
ــن لــه طبيعــَة عالقتــه مــع »اآلخــر«  وشــعوره وســلوكه، وحتــى هيئتــه اخلارجيــة، ويعيِّ

ومــع عالــم األشــياء مــن حولــه.
خامسا: اختيار جلان التحكيم

مســألة اختيــار جلــان التحكيــم مــن أصعــب املســائل التــي تواجههــا إدارة جائــزة مــا، 
ويجــب رفــد اللجنــة دائمــا وبشــكل دوري بوجــوه جديــدة، إن لــم يكــن إعــادة تشــكيلها 
ــز، فمــن يحكمــون فــي أمــر جائــزة  كل عــام أو عامــن مثــال، كمــا فــي بعــض اجلوائ
مــا بشــر مثلنــا بخلفيــات ثقافيــة وبيئــات متنوعــة، وذلــك خوفــا أن يؤثــر العامــل 
الشــخصي للحــكام علــى عمــل إبداعــي دون آخــر، رغــم أن اللجــان فــي اجملمــل مكونــة 
ــار حــول  مــن نخــب معروفــة ســواء مبســتواها العلمــي أو األدبــي، لــذا، فاجلــدل املث
ــم  ــادات مــن ل ــة ســخط وانتق ــى خلفي ــز، يتكــرر عل ــد مــن اجلوائ ــم عدي جلــان حتكي

يُتوجــوا باجلوائــز.
تأتــي اجلائــزة فــي النهايــة للعمــل اإلبداعــي احملظــوظ، وهنــا تأتــي مســألة التــذوق 
اخلــاص باحملكمــن، التــذوق الــذي لــن يســتطيع أي محكــم مهما كان نزيهــا، أن يلغيه، 
وهــو يختــار عمــال إبداعيــا معينــا وال يختــار آخــر. وقــرارات احملكــم ليســت صائبــة 
ــن. وهــذا  ــد ال ترضــي كثيري ــي ق ــة الت ــه الســلطة التقديري ــم لدي ــن احملك ــا، لك دائم
مــا يحــدث مــع جلــان اجلوائــز.. فهــم فــي آخــر املطــاف أشــخاص لديهــم خلفياتهــم 
وآراؤهــم وميولهــم، وهــذه العوامــل كلهــا تؤثــر طبعــاً فــي منــح اجلائــزة لهــذا أو ذاك. 
مــن هنــا تشــترط كثيــر مــن اجلوائــز مــن أجــل احلفــاظ علــى ســمعتها ونزاهتهــا مــن 
جلنــة التحكيــم التوقيــع علــى تعهــدات بالســرية، وينبغــي عليهــم الوفــاء بأعلــى معايير 
النزاهــة بحيــث ال تثــار أي شــكوك فيمــا يتعلــق بالتحيــز واحملابــاة. هــم مينحــون 
اجلائــزة ملــن يــرون أنــه يســتحق، واملبــدع ليــس عليــه ســوى أن يترشــح وينتظــر، فــال 
يــد لــه فــي املوضــوع إطالقــاً، وال داعــي ألن يحــول األمــر ملأســاة ومؤامــرة إن لــم 
يفــز، ذلــك أنهــا مســألة اختيــار مــن طــرف أشــخاص لهــم مــا لهــم وعليهــم مــا عليهــم. 
ــد البعــض اآلخــر حــن  ــل يصــل األمــر حــد الطعــن فــي بعــض أســماء احلــكام عن ب
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يتــم كشــف ســتار الســرية عــن األســماء احملكمــة. مــع ضــرورة التأكيــد علــى وجــوب 
توفــر االنســجام بــن أعضــاء اللجنــة الواحــدة مــع وضــوح مقاييــس ومعاييــر التحكيــم 

عندهــا يكــون الرابــح األول هــو املبــدع واإلبــداع.
سادسا: مسألة حجب اجلائزة

اجلائــزة عــادة متنــح ألفضــل املتقدمــن ممــن يحققــون احلــد األدنــى مــن معيــار 
ومكانــة اجلائــزة، ويحققــون الهــدف الــذي مــن أجلــه أُنِشــئت اجلائــزة، وذلــك حتــى 
تكتســب اجلائــزة املصداقيــة املعياريــة الصحيحــة. أمــا مســألة حجــب اجلائــزة، 
وهــل يزيــد احلجــب مــن قيمــة اجلائــزة أو يضعفهــا، هنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه 
مت حجــب جائــزة نوبــل عديــد املــرات فــي ســنوات متفرقــة لعــدة أســباب مــن بينهــا 
عــدم وجــود مــن يســتحقها. جوائــز كثيــرة عامليــا حتتــرم نفســها وحتجــب فــي حالــة 
عــدم وجــود مــن يســتحقها، وذلــك حفاظــا علــى اســتمراريتها، وإعــالًء لشــأنها، 
مــع اإلشــارة إلــى أن احلجــب معنــاه أن كل املتقدمــن أو املترشــحن للجائــزة، رغــم 
مكانتهــم، إال أنهــم لــم يصلــوا إلــى مســتوى اجلائــزة ليُتوجــوا بهــا. هنــا اســمحوا لــي 
أن أحتــدث عــن جتربتنــا فــي جوائــز فلســطن الثقافيــة، فــي دوراتهــا الســبع، وهــي 
اجلوائــز التــي كانــت الرؤيــة فــي وجودهــا نشــر ثقافــة الصمــود والعــودة، وأهدافهــا 
ــادة ونشــر  احلفــاظ واالبقــاء علــى فلســطن حاضــرة فــي الوجــدان االنســاني، وزي
الفنيــة  املكانــة  علــى  الضــوء  وتســليط  الفلســطينية،  القضيــة  بحقائــق  الوعــي 
وتشــجيع  أســماءهم،  اجلوائــز  حتمــل  الذيــن  الفلســطينين  للمبدعــن  واألدبيــة 
ــودة.  ــود والع ــة الصم ــا يســاهم بنشــر ثقاف ــى تقــدمي م ــداع وحــث املبدعــن عل االب
وهــذه اجلوائــز هــي جائــزة جمــال بــدران للفــن التشــكيلي، جائــزة وليــد اخلطيــب 
كنفانــي،  غســان  جائــزة  للفكــر،  ســعيد  ادوارد  جائــزة  الفوتوغرافــي،  للتصويــر 
جائــزة الشــعر )متنــح ســنويا بالتــداول بــن فــدوى طوقــان، ســميح القاســم، معــن 
بسيســو، محمــود درويــش(، جائــزة ناجــي العلــي للكاريكاتيــر. ولعــل أكبــر مثــال ملــا 
أريــد قولــه هــو »جائــزة إدوارد ســعيد فــي الفكــر التنويــري العربــي املعاصــر ونقــد 
الفكــر االستشــراقي«، وكمــا معلــوم لدينــا فــإن مســألة االستشــراق مــن أصعــب 
املواضيــع وتعانــي مــن نــدرة األبحــاث واملتخصصــن، وقــد حجبــت اجلائــزة فــي 
الــدورة السادســة )2017(. وقــد ارتــأت جلنــة التحكيــم فــي اجتماعهــا مــع »اللجنــة 
املركزيــة جلوائــز مســابقات مؤسســة فلســطن الثقافيــة« بعــد ذلــك املوافقــة علــى 
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ــى  ــزة مــن مســألة الســن )دون األربعــن(، عــالوة عل ــي اجلائ اســتثناء املشــاركن ف
املوافقــة علــى أن تشــمل املشــاركات الكتــب والدراســات اجلامعيــة، مــع العلــم أن 
جوائزنــا مخصصــة للناشــئة وطلبــة اجلامعــات العــرب مبــن فيهــم طلبــة املاجســتير 
والدكتــوراه )والســن مــا دون األربعــن عامــا(. فضــال عــن حجــب جائــزة ناجــي 
العلــي فــي الــدورة اخلامســة - 2016، وجائزتــي غســان كنفانــي وجمــال بــدران فــي 

الــدورة الرابعــة - 2015، وهكــذا.
سابعا: مسألة الفوز بجائزتني

شــروط اجلوائــز. تنــص الشــروط عــادًة علــى أال يتقــدم للجائــزة العمــل الفائــز 
بجائــزة مــن قبــل. وهــذا شــرط يــرى البعــض أنــه يحــرم العمــل اجليــد مــن الفــوز 
بأكثــر مــن جائــزة، رغــم أن كثيــرا مــن اجلوائــز فــي أوروبــا والواليــات املتحــدة 
فيــه  مــن جائــزة مســموح  بأكثــر  العمــل  فــوز  املقارنــة،  علــى ســبيل  األمريكيــة، 
دون أن يســبب ذلــك أي احتقانــات أو اســتياءات. بــل إن فــوز عمــل بأكثــر مــن 
ــة. ورمبــا ميكــن اســتبدال هــذا  ــة فــي الكتاب ــزة يعــزز شــروط اجلــودة واجلدي جائ
الشــرط بشــرط آخــر: أال يتقــدم للجائــزة نفســها مــن فــاز بهــا إال بعــد مــرور ثــالث 
ســنوات، إلتاحــة الفــرص ألعمــال أخــرى، وهــو مــا يتبــع فــي جوائزنــا »جوائــز 
فلســطن الثقافيــة«. فمؤخــرا، مثــال، فــازت الكاتبــة املصريــة األمريكيــة )حنــان 
حمــاد( األســتاذ املســاعد لتاريــخ الشــرق األوســط بجامعــة تكســاس، بجائزتــن 
ــوع والتحضــر  ــة.. الن ــا »اجلنســانية الصناعي ــام، عــن كتابه ــن، بفاصــل أي أمريكيت

والتحــول االجتماعــي فــي مصــر«.
ثامنا: املسألة املضمونية

حتــدي اختيــار املوضوعــات، أي البحــث فــي أهميــة اختيــار املوضــوع إلفســاح اجملــال 
علــى اإلقبــال مــن جهــة والتنويــر مــن جهــة ثانيــة. كذلك، يجب أن يتســع صــدر إدارات 
اجلوائــز للفــن والعلــم بأنواعــه اخملتلفــة دون االنحيــاز لفئــة علــى حســاب أخــرى، إذ 
إن الفنــون والعلــوم، علــى اختــالف أنواعهــا، تســعى لالرتقــاء بالــروح اإلنســانية، وهــو 

مــا ال ميكــن أن يحــدث باالنتصــار لفــن علــى حســاب أنــواع أخــرى.
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اخلامتة:
األعمــال اإلبداعيــة تفــرض نفســها فــي نهايــة األمــر بغــض النظــر عــن حصولهــا علــى 
جائــزة أم ال، ومــا أكثــر املبدعــن فــي كل الثقافــات الذيــن لــم يحصلــوا علــى أيــة جائــزة 
لكنهــم أثــروا الثقافــة العامليــة. ورغــم أن اجلوائــز العربية ليســت مقياســاً نهائيــاً لتقييم 
جــودة وأهميــة العمــل اإلبداعــي بقــدر مــا هــي وجــه مــن وجــوه الدعــم لــه، ورغــم أن 
الكثيــر مــا زال ينقصهــا إال أن اجلوائــز العربيــة تخلــق جــوا تنافســيا صحيــا حتــرض 
ــداع، وهــي تخــدم املبــدع والناشــر مــن حيــث مردودهــا املعنــوي واإلعالنــي  ــى اإلب عل
واملــادي كمــا تخــدم القــارئ بكونهــا تنبهــه إلــى أعمــال رمبــا مــا كان لينتبــه إليهــا لــوال 

اجلائــزة، وبالتالــي فــإن اجلوائــز إيجابيــة للثقافــة والعلــوم بشــكل عــام.
اجلوائــز، مــن املؤكــد، أنهــا تشــكل إضافــة نوعيــة إلى املشــهد الثقافي والعلمــي العربي، 
وأثرهــا ســيكون مهمــا شــريطة أن تذهــب ملبدعن حقيقيــن دون جغرافية أو تســييس، 
وشــريطة حياديتهــا وســعيها للمشــاريع واألعمــال ذات القيمــة العاليــة ســواء أنتجتهــا 
األســماء الكبيــرة الراســخة أو األجيــال اجلديــدة الشــابة، وأن تقــوم علــى قواعــد 
ــة  ــت ضال ــا بات ــا أنه ــار، كم ــي االختي ــاد ف ــة تضمــن النزاهــة واحلي صحيحــة ومحكم
املبدعــن للحصــول علــى مكافــآت ماليــة بســبب األزمــات االقتصاديــة التــي يعانيهــا 
العالــم العربــي فــي ظــل تراجــع طباعــة اإلنتــاج األدبــي وإشــهار االبتــكارات العلميــة.

ظهــور اجلوائــز العربيــة فــي هــذا الوقــت بالــذات يشــكل منعطفــاً كبيــراً ليــس نحــو 
رعايــة اإلبــداع فحســب، وإمنــا للدفــع باملبدعــن نحــو االرتقــاء بأســاليبهم والوصــول 
ــز  ــرة اجلوائ ــز، وفك ــل هــذه اجلوائ ــر ملث ــق واجلدي ــى املســتوى الالئ ــه إل مبــا يبدعون
ــى  ــل إل ــان وتص ــر للعي ــر أكث ــة أن تظه ــال إبداعي ــمح ألعم ــيلة تس ــا وس ــة لكونه مهّم
املتلّقــي وتشــجع املبدعــن علــى املضــّي قدمــا. لهــذا أقــول إن األجــدى دائمــا االلتفات 
الــى الثقافــة وتشــجيع التنميــة والبحــث العلمــي فــي مواجهــة األخطــار احملدقــة 

بأمتنــا مــن كل صــوب.






