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الرئيس التنفيذي ملؤسسة عبد  احلميد شومان، األردن
ــاء فــي  ــس أمن ــد شــومان وعضــو مجل ــد احلمي ــة ملؤسســة عب ــا قسيســية الرئيســة التنفيذي فالنتين
صنــدوق دعــم البحــث العلمــي وعضــو فــي مجلــس أمنــاء جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، وعضــو مجلــس 

ادارة صنــدوق الريــادة االردنــي وعضــو مجلــس كليــة الفنــون والتصميــم فــي اجلامعــة األردنيــة. 

تقــود قسيســية جهــود مؤسســة عبــد احلميــد شــومان فــي االســتثمار فــي اإلبــداع املعرفــي والثقافــي 
ــادي،  ــي مــن خــالل الفكــر القي واالجتماعــي للمســاهمة فــي نهــوض اجملتمعــات فــي الوطــن العرب
األدب والفنــون، واإلبــداع والتشــغيل. قبــل االنضمــام للمؤسســة، عملــت قسيســية كرئيســية تنفيذيــة 
ملؤسســة نهــر األردن صابــة جهــود عملهــا علــى مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا مبــا فــي ذلــك التنميــة 

املســتدامة، واحلــد مــن الفقــر، وحمايــة الطفــل.

لــدى قسيســية خبــرة واســعة مــن خــالل عملهــا فــي مؤسســة عبــد احلميــد شــومان ومناصبهــا 
الســابقة فــي مجــاالت متنوعــة أهمهــا نشــر الثقافــة، باإلضافــة إلــى التخطيــط االســتراتيجي، 
ــة  ــوارد، واالتصــال. باإلضاف ــر امل ــا متنوعــة، وتطوي ــد فــي قضاي ــي، وحشــد التأيي ــط املال والتخطي
إلــى كل مــا ســبق، حتمــل قسيســية شــهادة املاجســتير فــي دراســات اإلدارة.  فــي عــام 2010، حــازت 

ــام 2010. ــوك لع ــل واد ويل ــا لقــب زمي ــاور، كمــا مت منحه ــة أيزنه ــى زمال قسيســية عل
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حتفيز االبداع:
تنبــه العالــم العربــي إلــى أهميــة اجلوائــز كتعبيــر معلــن عــن مكافــأة اإلبــداع املتميــز، 
مــا يــؤدي إلــى حتفيــز التنافــس خلدمــة احلالــة اإلبداعيــة مبجملهــا، لذلــك مت إطالق 
جوائــز متنوعــة؛ بــاألدب والبحــث العلمــي وأدب الطفــل واالبتــكار والعلــوم واملســرح 

والدرامــا والســينما واألغنيــة والتشــكيل، وغيرهــا. 
ــى  ــي، يظهــر احلاجــة امللحــة إل ــم العرب ــاج الثقافــة واملعرفــة فــي العال إن ضعــف إنت
هــذه اجلوائــز مــن أجــل حتفيــز اإلنتــاج واإلبــداع. ورغــم تفــاوت مســتويات تلــك 
اجلوائــز، إال أن للعديــد منهــا أهميــة كبــرى مبــا تضيفــه مــن حالــة تنافســية تســهم 
ــى  ــز عل ــر الســنوات، ســاعدت اجلوائ ــزة. وعب ــل اخلــاص باجلائ ــي تنشــيط احلق ف
ــي، كمــا أســهمت فــي تشــجيع القــراءة، مــن  ــي والعلمــي والفن ــداع األدب تشــجيع اإلب
خــالل الزخــم اإلعالمــي املرافــق للكثيــر منهــا. كمــا شــجعت البحــث العلمــي، وكافــأت 

ــات االســتمرار. ــم فــرص وإمكاني ــن العــرب، وعــززت لديه الباحث
اجلوائــز، كذلــك، اســتطاعت خلــق حــراك ثقافــي وعلمــي، مــن خــالل باحثــن 
طامحــن بالفــوز، وجلــان علميــة تناقــش البحــوث وحتكــم علــى جودتهــا وفائدتهــا 
اجلوائــز  وحفــزت  عليهــا.   التغلــب  تســتطيع  التــي  التحديــات  أو  للمجتمعــات، 
ــن؛  ــة للحــراك اإلبداعــي، كمــا دعمــت املؤلفــن والباحث ــة املصاحب ــة النقدي احلال
معنويــا وماليــا، مــا ســاعدهم علــى االســتمرار، كمــا أســهمت فــي دعــم قطــاع 

النشــر وصناعــة الكتــاب.
واســتطاعت اجلوائــز صناعــة جنــوم فــي عالــم اإلبــداع بشــتى صنوفــه، وعممــت 
ــم العربــي. كمــا ال ننســى أيضــا، أن هنــاك جوائــز ســعت لتخليــد  ــى العال إبداعهــم عل
مبدعــن عــرب، مــن خــالل إطــالق جوائــز بأســمائهم، مثــل جائزتــي جنيــب محفــوظ 

والطيــب صالــح، وغيرهمــا.
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فــي ســياق الفنــون، شــكلت اجلوائــز علــى الــدوام محفــزا رئيســيا لإلبــداع واإلنتــاج، 
فاملهرجانــات الفنيــة التــي متنــح اجلوائــز، اســتطاعت حتفيــز قطاعــات اإلنتــاج 
فــي املســرح والســينما والدرامــا واألغنيــة، وصنعــت كثيــرا مــن النجــوم الذيــن بتنــا 

ــع أعمالهــم. نتابعهــم فــي جمي
قصور وحتديات

علــى اجلانــب اآلخــر، يــرى متابعــون أن هنــاك مالحظــات علــى العديــد مــن اجلوائــز 
ينبغــي أن تؤخــذ باحلســبان، خصوصــا أنها تؤثر ســلبا على احلالــة اإلبداعية مبجملها.

أولــى تلــك املالحظــات، احلديــث عــن جلــان حتكيــم ضعيفــة تشــرف علــى بعــض اجلوائــز 
واملســابقات، وأحيانــا تضــم أعضــاء غيــر متخصصــن فــي مجــال اجلائــزة، مــا يؤثــر علــى 
اخملرجــات النهائيــة، ويــؤدي إلى فوز مشــاركات ضعيفة أحيانا. فوز املشــاركات الضعيفة 
يأتــي، كذلــك، مــن الشــللية التــي تتهــم بهــا بعــض اجلوائــز، مــا يــؤدي إلــى إحباطــات لــدى 

مبدعــن، ويجعلهــم ينظــرون إلــى تلــك اجلوائــز علــى أنهــا غيــر موضوعية.
املشــاركات،  فــي  للنظــر  الواضحــة  املعاييــر  غيــاب  مــن  اجلوائــز  بعــض  وتعانــي 
واختالفهــا باختــالف جلــان التحكيــم، مــا يوجــد فجــوة كبيــرة بــن دورة وأخــرى.
فــي جوائــز البحــث العلمــي تبــرز العديــد مــن التحديــات، أهمهــا طبيعــة األعمــال 
ــة )التأليــف( دون إعــارة أي  ــى اجلوانــب النظري ــا مــا تقتصــر عل املتنافســة والتــي غالب
اهتمــام للجانــب التطبيقــي. كمــا تغيــب متابعــة الفائزيــن باجلوائــز، ومعرفــة مــدى 

تقدمهــم فــي بحوثهــم.
بأنهــا  كمــا أن هنــاك مشــكلة أخــرى تواجــه عمــل اجلوائــز، وميكــن أن تصنــف 
ــى التقليــل مــن  ــم يفــوزوا؛ حيــث يلجــؤون إل ــة، ميثلهــا بعــض ممــن ل مشــكلة أخالقي
شــأن اجلائــزة، والطعــن فــي نزاهــة وحياديــة جلــان التحكيــم، مــا قــد يــؤدي إلــى 
التأثيــر علــى ســمعة تلــك اجلائــزة. أمــا التحــدي األكبــر اليــوم فهــو غيــاب التنســيق 
بــن اجلوائــز العديــدة املوجــودة، والــذي ميكــن أن يحســن فــي عملهــا ومخرجاتهــا. 

جوائز مؤسسة عبد احلميد شومان
نحــن فــي مؤسســة عبــد احلميــد شــومان، حاولنــا نقــل أفضــل املمارســات فــي 
مجــال اجلوائــز، ولدينــا خطــة دائمــة لتحديــث وتطويــر آليــات عملهــا وشــروطها 
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واســتمراريتها، وترســيخ ســمعة طيبــة وموثوقيــة لهــا، مبــا يســهم فــي انتشــارها 
وزيــادة اإلقبــال علــى املشــاركة فيهــا.

ال تقــر أي جائــزة إال بتشــكيل هيئــة تأسيســية عليــا مــن اخملتصــن فــي حقلهــا، 
يضعــون الشــروط واآلليــات الواضحــة للتقــدم والنظــر فــي املشــاركات واختيــار 
الفائزيــن، إضافــة إلــى اختيــار جلــان حتكيــم متخصصــة تتغيــر بصــورة دوريــة، مــن 
أجــل مزيــد مــن الصدقيــة.  لكــن، نحــن لدينــا حتدياتنــا التــي نتطلــع إلــى جتاوزهــا، 
ــة مــا بعــد احلصــول  ــة التواصــل مــع الباحثــن واملبدعــن فــي مرحل وأهمهــا صعوب
علــى اجلائــزة. وأيضــا عــدم تقيــد املبدعــن مبوضــوع اجلائــزة، وإرســال مشــاركات 
بعيــدة عــن احلقــل املطــروح، مــا يــؤدي إلــى إربــاك جلــان الفــرز والتحكيــم. لكــن 
التحــدي األكبــر الــذي نواجهــه فــي الغالــب، هــو إغراقنــا مبســاهمات ال ترقــى إلــى 
حجــم ومســتوى اجلائــزة، مــا يضطرنــا، آســفن، إلــى اللجــوء إلــى احلجــب، ومــع أننــا 

ــا الصحيــح. ــه يكــون خيارن ــذه، إال أن ال نحب
توصيات

)1( وضع شروط ثابتة وواضحة للنظر في املشاركات، ال تتغير بتغير اللجان.
)2( النظــر فــي شــروط اجلائــزة وآليــات منحهــا مــرة كل عامــن، وتطويرهــا مبــا 

ــه.  ــن أجل ــذي أوجــدت م ــدف ال يخــدم اله
ــزة، وعــدم إدراج أي عضــو  ــل اجلائ ــي حق ــم متخصصــة ف ــاد جلــان حتكي )3( اعتم

ــت األســباب. ــا مــن خــارج التخصــص مهمــا كان فيه
)4( تغيير جلان التحكيم سنويا، أو كل سنتن على أبعد تقدير.

)5( تطويــر آليــات وشــروط اجلوائــز العلميــة، ومنــح االولويــة للبحــوث التــي ميكــن 
حتويلهــا إلــى منــاذج تطبيقيــة.

)6( وضــع آليــات ملتابعــة الفائزيــن، ورؤيــة مــدى تقدمهــم فــي مســارهم املهنــي 
واإلبداعــي.

)7( إيجــاد آليــة تنســيقية بــن اجلوائــز، واالســتفادة مــن املمارســات الفضلــى لــدى 
األطــراف، مــن أجــل حتســن شــروط وآليــات اجلوائــز. 






