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جمهورية مصر العربية
 األمــن العــام للمجلــس األعلــى للثقافة، وأســتاذ علــم االجتماع بكلية اآلداب، جامعــة القاهرة.  حاصل 
ــة املتحــدة  ــرا بجامعــة اإلمــارات العربي ــم االجتمــاع. عمــل أســتاذا زائ ــوراه فــي عل ــى درجــة الدكت عل
عــام 2003 وجامعــة البحريــن عــام 2004. عمــل أيضــا مستشــارا لرئيــس مجلــس الــوزراء للدراســات 
االجتماعيــة خــالل الفتــرة مــن 2006-2012، وتولــى منصــب مســاعد وزيــر الثقافــة لتطويــر املنظومــة 
الثقافيــة فــي مصــر مــن 2014-2015.  أشــرف علــى صياغــة محــور الثقافــة فــي رؤيــة مصــر 2030.

لــه عديــد مــن املؤلفــات العلميــة، منهــا: ثقافــة االســتهالك فــي اجملتمــع املصــري 2006، قيــم 
الشــباب فــي مصــر 2010، قيــم املســتقبل 2013، اجملتمــع املصــري وقضايــا التحــول الدميقراطــي 
2013، صــور التمييــز الثقافــي فــي التــراث الشــعبي 2015، عمليــة أســلمة اجملتمــع البــدوي 2016، 
ــن  ــة ب ــة املواطن ــي 2016، وملحم ــم العرب ــي العال ــة ف ــرة الشــبابية والتحــوالت الدميوجرافي والطف
ــة فــي مصــر 2017. ــة الثقافي ــة احلقــوق االنســانية 2017، ومــأزق العدال ــة وعومل صكــوك الوطني

حصــل علــى جائــزة األمم املتحــدة للتميــز فــي التنميــة البشــرية عــام 2013، وفــى عــام 2014 حصــل 
علــى اجلائــزة العربيــة الكبــرى للتــراث، عــن كتابــه إعــادة إنتــاج التــراث الشــعبي: كيــف يتشــبث 

الفقــراء باحليــاة فــي ظــل النــدرة، اجمللــس األعلــى للثقافــة، 2012.
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مقدمة 
للجوائــز العلميــة والثقافيــة غايــات متعــددة فــي عالــم اإلبــداع: علميــة وثقافيــة 
واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة. وهــي عنصــر أساســي فــي حتقيــق مســيرة التقدم 
ــى  ــة عل ــز العربي ــد ســاهمت اجلوائ ــة املســتويات. وق ــى كاف ــا املعاصــر عل ــي عاملن ف
مــدى أكثــر مــن نصــف قــرن فــي جعــل الثقافــة العربيــة شــريكا أساســيا فــي حتقيــق 

التقــدم اإلنســاني املعاصــر. 
بــدأت مســيرة منــح اجلوائــز فــي اكتســاب الصفــة املؤسســية املســتدامة فــي مصــر 
ــى  ــى للثقافــة عــام 1958. وعل منــذ 60 عامــا مــع أول بدايــة تأســيس اجمللــس األعل
مــدى هــذه املســيرة الطويلــة اســتطاعت جوائــز الدولــة فــي مصــر بأنواعهــا اخملتلفــة 
االجتماعيــة  والعلــوم  واآلداب  الفنــون  مجــاالت  فــي  اإلبداعيــة  الطاقــات  حفــز 
واإلنســانية، وحتقيــق الريــادة الثقافيــة ملصــر فــي محيطهــا العربــي واألفريقــي. كمــا 
ســاهمت اجلوائــز أيضــا فــى خلــق آليــات مؤسســية قــادرة علــى االســتمرار والتوســع 
فــي مجــاالت رعايــة الفنــون واآلداب والعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية رغــم كثــرة 
وتراكــم التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والعســكرية التــي واجهــت 

مصــر علــى مــدى تاريخهــا املعاصــر.
قدمــت احلكومــة املصريــة علــى مــدى الســنوات الســتن املاضيــة كثيــرا مــن اجلوائــز 
للمبدعــن. وهــذا يفــرض علينــا ضــرورة تقييــم آليــات منــح اجلوائــز وفاعليتهــا 
وتأثيرهــا علــى كافــة األصعــدة. فهنــاك تأثيــرات إيجابيــة وســلبية علــى مســتوى 
مجــال التخصصــات التــي تُمنــح فيهــا اجلوائــز، ومســار حيــاة املبدعــن والباحثــن 
الفائزيــن باجلوائــز والذيــن يتطلعــون إليهــا، وعلــى مســتوى املكانــة التــي حتتلهــا 
املنــح واجلوائــز واملســابقات،  القائمــة علــى إدارة  العلميــة والثقافيــة  املؤسســات 
وكذلــك املكانــة الدوليــة التــي تتمتــع بهــا مصــر كدولــة راعيــة لعــدد كبيــر مــن اجلوائــز 
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واملســابقات. وفيمــا يلــي تعــرض هــذه الورقــة ألهــم تلــك اآلثــار كنقطــة بدايــة لتقييــم 
الوضــع الراهــن وإثــارة النقــاش اجلــاد حــول جــدوى منــح اجلوائــز وســبل تطويرهــا 

ــة اإلبــداع واملبدعــن.   ــة ورعاي فــي حماي
إطالة عامة حول جوائز الدولة 

مينــح اجمللــس األعلــى للثقافــة فــي مصــر خمســة أنــواع مــن اجلوائــز: األولــى جائــزة 
النيــل للمبدعــن املصريــن والعــرب، والثانيــة جوائــز الدولــة التقديريــة، والثالثــة 
جوائــز الدولــة للتفــوق، والرابعــة جوائــز الدولــة التشــجيعية، واخلامســة جوائــز 
باســم املبدعــن املصريــن الذيــن حققــوا إســهامات إبداعيــة متميــزة وعددهــا 4 
جوائــز وعلــى رأســها جائــزة جنيــب محفــوظ.  ومــن واقــع احلصــر الشــامل للجوائــز 
التــي قدمهــا اجمللــس األعلــى للثقافــة فــي مصــر منــذ عــام 1958 وحتــى هــذا العــام 
بلــغ إجمالــي عــدد الفائزيــن 1398 مبدعــا فــي مجــاالت الفنــون واآلداب والعلــوم 

ــدول)1(.  ــب اجل ــانية، بحس ــة واإلنس االجتماعي
ومــن الواضــح أن العلــوم االجتماعيــة واالنســانية حتظــى بنصيــب أكبــر فــي حجــم 
اجلوائــز بواقــع 37 % مــن مجمــوع اجلوائــز، يلــى ذلــك فــي الترتيــب اآلداب %33، 
ــة التشــجيعية حتظــى  ــز الدول ــا أن جوائ ــز. كم ــي اجلوائ ــون 30% مــن إجمال والفن
بنصيــب أكبــر مقارنــة باجلوائــز األخــرى وبلــغ عــدد الفائزيــن بهــا 818 فائــزا، 
النيــل  وأخيــرا جائــزة  فائــزا،   124 والتفــوق  فائــزا،   395 التقديريــة  ذلــك  يلــي 
أرفــع اجلوائــز املصريــة. وإلــى جانــب ذلــك هنــاك جوائــز تُمنــح باســم شــخصيات 
أُطلقــت أول مــرة  التــي  أدبيــة وفنيــة مرموقــة وأهمهــا جائــزة جنيــب محفــوظ 
عــام 1993 وفــاز فيهــا حتــى اآلن 24 مــن املبدعــن العــرب فــي الروايــة العربيــة. 
وهنــاك جائــزة باســم جائــزة القاهــرة فــي الروايــة العربيــة تُمنــح علــى هامــش 
مؤمتــر الروايــة العربيــة، وفــاز فيهــا حتــى اآلن ســتة روائيــن عــرب. ويقــدر عــدد 
الفائزيــن بتلــك اجلوائــز األخــرى خــارج نطــاق جوائــز الدولــة 155 فائــزا، وبذلــك 
يصــل إجمالــي عــدد الفائزيــن فــي جوائــز الدولــة واجلوائــز األخــرى 1553 فائــزا 

ــذ عــام 1958 وحتــى عــام 2018. من
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جدول )1( بيان بجوائز الدولة باجمللس األعلى للثقافة في مصر

اإلجماليجوائز الدولةاجلائزة
العددالنيلالتقديريةالتفوقالتشجيعيةاجملال

2393312921422الفنون

2683613920463اآلداب

3115512720513العلوم االجتماعية

818124395611398اإلجمالي

املصدر: اجمللس األعلى للثقافة، مصر، 2018 
وجتــدر اإلشــارة الــى أن أغلــب املبدعــن الذيــن حققــوا إســهامات كبيــرة فــي تاريــخ 
الفنــون واآلداب والعلــوم االجتماعيــة كان لهــم نصيــب أوفــر مــن اجلوائز. حيث تشــير 
البيانــات الوثائقيــة باجمللــس األعلــى للثقافــة إلــى حصــول أعــالم كبــار علــى جوائــز 
الدولــة، وكان الفنــان محمــود ســعيد رائــد فــن التصويــر والدكتــور طــه حســن عميــد 
األدب العربــي، وأحمــد لطفــى الســيد رائــد العلــوم االجتماعيــة، هــؤالء الثالثــة كانــوا 
فــي مقدمــة جوائــز الدولــة التقديريــة عــام 1958. أمــا فــي جائــزة الدولــة التشــجيعية 
فقــد كانــت البدايــة مــع مبدعــن شــبان أصبحــوا عمالقــة فيمــا بعــد ومنهــم جنيــب 
محفــوظ فــي األدب، وحســن فتحــي فــي العمــارة، وأبــو بكــر خيــرت فــي املوســيقى،  
وصــالح طاهــر فــي الفنــون التشــكيلية،  وعبــد احلميــد يونــس فــي األدب الشــعبي،  
وزكــى جنيــب محمــود فــي الفلســفة ، وجمــال حمــدان فــي اجلغرافيــا. وهــذا يعنــى أن 
تلــك اجلوائــز كانــت تســتهدف املبدعــن الذيــن حققــوا بعــد ذلــك نقــالت نوعيــة فــي 

عالــم اإلبــداع علــى مــدى نصــف قــرن مضــى.  
تأثير اجلوائز على مجاالت التخصص

اجلوائــز التــي مينحهــا اجمللــس األعلــى للثقافــة مهمــة فــي خلــق اعتــراف لــدى 
  Cultural volarization الثقافيــة  بالقيمــة  الثقافــي والعلمــي  العــام  الــرأي 
ألى منتــج ثقافــي وحتديــد درجــات أو ســلم متــدرج  فــي احلكــم علــى مــدى جــودة 



٥

املنتــج األدبــي. وعملــت اجلوائــز علــى خلــق رأى عــام يقــدر العلمــاء والباحثــن 
واملبدعــن، وهــذه نقطــة مهمــة تســاهم فــي خلــق بيئــة معــززة لإلبــداع ومقــدرة 
للمبدعــن فــي عالــم بــات يعلــى أكثــر مــن مواهــب غنائيــة ومتثيليــة ورياضيــة علــى 
حســاب املواهــب األكادمييــة واإلبداعيــة والعقليــة فــي الفنــون األخــرى واألدب 
الباحثــن  تشــجيع  فــي  اجلوائــز  وســاهمت  واإلنســانية.  االجتماعيــة  والعلــوم 
واملبدعــن علــى مزيــد مــن االبتــكار واإلبــداع فــي مجــاالت التخصــص اخملتلفــة 
ــز فــي اآلداب  ــة. ومــن الواضــح أن اجلوائ ــوم االجتماعي ــون واآلداب والعل فــي الفن
ســاهمت فــي كثــرة اإلنتــاج األدبــي، خاصــة الروايــة والقصــة والدراســات األدبيــة 

ــرى.    ــاالت األخ ــي اجمل ــري ف ــاج الفك ــوق االنت ــورة تف بص
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن اجلوائــز تشــكل آليــة مهمــة للغايــة فــي بنــاء رأس املــال 
الثقافــي الــذى يعــزز مكانــة وهيبــة الفائزيــن فــي اجملتمــع، ويتيــح الفرصــة الســتثمار 
هــذا الرأســمال فــي خلــق حــراك اجتماعــي لــدى املبدعــن مــن ناحيــة، وحتقيــق 
الريــادة الثقافيــة ملصــر مــن ناحيــة أخــرى، خاصــة إذا كانــت اجلوائــز تقــوم علــى 
آليــات منــح  بــأن  يتعــن االعتــراف  النقطــة  منافســة قويــة وجــادة. وحــول هــذه 
اجلوائــز فــي عقودهــا األولــى كانــت شــديدة الدقــة فــي اختيــار األعمــال الفائــزة 
واســتهداف املبدعــن بحــق. غيــر أن كثيــرا مــن الســلبيات طــرأت علــى آليــات منــح 
اجلوائــز فــي العقــود الثالثــة املاضيــة وســاهم ذلــك فــي فــوز كتــاب وباحثــن أقــل فــي 
املوهبــة اإلبداعيــة مقارنــة مبــن حصلــوا علــى تلــك اجلوائــز مــن قبــل. كمــا أدى تقوقــع 
اجلوائــز حــول اســتهداف املبدعــن املصريــن إلــى عــدم وجــود آليــة للمنافســة القويــة 

ــى املســتوى الدولــي.   ــة وعل ــن فــي الــدول العربي مــع مبدعــن آخري
ــن  ــر الفائزي ــى أن أكث ــن إل ــة للفائزي ــة والدميوجرافي وتشــير اخلصائــص االجتماعي
مــن الرجــال. ومــن الواضــح أن حجــم النســاء أقــل بالتأكيــد فــي نيــل اجلوائــز ولكــن 
ــن الرجــال.  ــزات أصغــر ســنا مــن الفائزي ــة أن متوســط عمــر الفائ الظاهــرة الالفت
إلــى  النســاء  الشــابة مــن  الطاقــات  التــي دفعــت  للجوائــز  وهــذه نقطــة حتســب 
الصــدارة فــي منافســة املبدعــن الرجــال. كمــا توضــح البيانــات أن آليــات الترشــيح 
تركــز أكثــر علــى كبــار الســن وتســتبعد الشــباب األصغــر ســنا. ذلــك أن تصميــم 
جوائــز الدولــة قائــم علــى معيــار عمــري، حيــث تبــدأ اجلوائــز باملســابقات العاديــة 
األقــل فــي الشــهرة والقيمــة املاليــة، ثــم تتــدرج إلــى جوائــز الدولــة التشــجيعية التــي 
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تســتهدف الشــباب، يلــي ذلــك التفــوق والتقديريــة وصــوال إلــى النيــل التــي تركــز علــى 
الذيــن لديهــم خبــرات ابداعيــة لســنوات مــن االبــداع، ومتنــح علــى مجمــل األعمــال 
ــة للفائــز. ولهــذا فــإن متوســط عمــر الفائزيــن  ــرا للمســيرة العلميــة واالبداعي تقدي
يتــراوح بــن 58- 65 ســنة فــي معظــم اجلوائــز. ومــن املفارقــات أن متنــح اجلوائــز 
التشــجيعية الــى كبــار الســن رغــم أنهــا تســتهدف فــي األصــل الشــباب، وكانــت مجــاال 

متميــزا الكتشــاف املبدعــن مــن صغــار الســن.
الترشــيح للجائــزة فــي حــد ذاتــه ميكــن أن يلعــب دورا كبيــرا فــي تطــور احليــاة املهنيــة 
للباحثــن واملبدعــن وهــو يشــبه الترقيــة فــي الســلم املهنــي، ويؤثــر إيجابيــا علــى 
املســار املهنــي فــي حيــاة الفائــز، خصوصــا فيمــا يتعلــق بعمليــة خلــق الطلــب عليــه مــن 
الكتابــة الصحفيــة ودور النشــر والبرامــج اإلعالميــة. ولهــذا حتقــق كتابــات الفائزيــن 
املنشــورة رواجــا كبيــرا ومبيعــات أكبــر، وقــد يتيــح لهــم ذلــك فرصــا للترشــح فــي تولــى 

مناصــب وعضويــة مؤسســات مهمــة فــي الشــأن الثقافــي.
ويؤثــر الفــوز باجلائــزة علــى املســيرة العلميــة للفائزيــن مــن خــالل منحهــم احلافــز 
ــة اإلجــادة العلميــة واالنتــاج املعرفــي املتميــز لضمــان احلفــاظ  الكبيــر علــى مواصل
علــى املكانــة العلميــة التــي حققهــا نيــل اجلوائــز. كمــا يــؤدى احلصــول علــى اجلائــزة 
إلــى مزيــد مــن الســعي إلــى احلصــول علــى جوائــز أخــرى فــي املســيرة املهنيــة 
للفائزيــن، حيــث يالحــظ أن أكثــر الذيــن حصلــوا علــى جوائــز أعلــى ســبق لهــم 

ــة.  ــة واألدبي ــا املادي ــي قيمته ــل ف ــة أق ــز أخــرى للدول ــى جوائ احلصــول عل
ــا  ــات عمله ــا والي ــا أو موضوعاته ــتمرار مجاالته ــال اس ــز، ح ــؤدى اجلوائ ــا ت أحيان
دون تغييــر، إلــى تكويــن صــورة ذهنيــة عــن منــط ســائد ملعاييــر اإلبــداع األوفــر 
حظــا باحلصــول علــى اجلوائــز. حيــث يتســابق الكتــاب والباحثــن واملبدعــن فــي 
الســابقن عليهــم. هنــا تتحــول اإلبداعــات  الفائزيــن  أن يحــذو كل منهــم حــذو 
الفائــزة إلــى منــاذج تُحتــذى ولســنوات فــي عالــم النشــر أمــال فــي الفــوز باجلوائــز. 
وعلــى الرغــم مــن نســبية معاييــر التحكيــم مــن محكــم آلخــر، ومــن جائــزة ألخــرى، 
للفــوز  فــإن أســوأ مــا تنتجــه اجلوائــز أن يكــون لدينــا أشــباه مبدعــن يســعون 
باجلوائــز علــى غــرار مــن ســبقهم، وعلــى حســاب املبدعــن احلقيقيــن، وأن تســتمر 
ــة  ــدة فــي الكتاب ــح آفاقــا جدي ــا دون أن تفت ــات بنمطيته ــة والكتاب املنتجــات الثقافي



۷

ــزة لســنوات دون  ــز الفائ ــى اجلوائ ــداع. وبقــدر مــا تســتمر معاييــر احلكــم عل واإلب
تطويــر، تســتمر معهــا أو تصاحبهــا إصــدارات منطيــة متكــررة، دون جــرأة علــى 

ــة.  ــدة فــي الكتاب ــغ جدي ــح مجــاالت أو أفــكار وصي فت
يالحــظ أن احلافــز االقتصــادي الكبيــر للجائــزة يلعــب دورا إيجابيــا فــي تشــجيع 
املبدعــن علــى التســابق لنيــل اجلوائــز بإبداعــات متميــزة، ومــع ذلــك ميكــن أن يكــون 
ــول  ــداع ح ــيرة اإلب ــاف مس ــي إيق ــتهان بــه ف ــلبي ال يس ــر س ــادي تأثي ــز االقتص للحاف
منــاذج منطيــة مــن اإلصــدارات والباحثــن والكتــاب واملبدعــن. وال شــك أن الفــوز 
بجائــزة ســخية ماليــا ميكــن أن يفتــح البــاب علــى مصراعيــه خللــق منــط مــن الطلــب 
ــة  ــرة طويل ــة يســود لفت ــة والعلمي ــة اإلبداعي ــات فــي ســوق الكتاب ــى الكتاب النمطــي عل
مــن الزمــن، ويجلــب ألصحــاب هــذا النــوع مــن الكتابــة الشــهرة والعائــد االقتصــادي 
ملبيعــات كتبهــم ومبيعــات الدوريــات والصحــف التــي يكتبــون فيهــا. ومــن شــأن ذلــك أن 
يوفــر الفــرص لنوعيــة مــن الكتــاب والباحثــن للشــهرة الكبيــرة فــي امللتقيــات العلميــة 
والثقافيــة علــى حســاب نوعيــة أخــرى أكثــر قــدرة علــى اإلبــداع والتفــرد، أولئــك الذيــن 
ــن عــن األنظــار. ولهــذا يالحــظ فــي الســنوات  ــون محجوب ــم النســيان أو يظل يطويه
األخيــرة أن اإلقبــال علــى جائــزة جنيــب محفــوظ التــي ال تزيــد قيمتهــا املاليــة عــن 50 
ألــف جنيــه يســتقطب إبداعــات أكثــر متيــزا مــن تلــك االبداعــات املتنافســة علــى نيــل 
جوائــز الدولــة التــي تتــراوح مــا بــن 100 و500 ألــف جنيــه مصريــا، ألن القيمــة األدبيــة 
والفكريــة التــي تخلــد اســم جنيــب محفــوظ أكبــر مــن العائــد االقتصــادي لهــا، وبالتالي 

ال جتــد اإلبداعــات غيــر النمطيــة ســبيال إال هــذا النــوع مــن اجلوائــز.
تأثير اجلوائز على دور اجمللس األعلى للثقافة

أكبــر  اجتــذاب  علــى  للثقافــة  األعلــى  اجمللــس  مينحهــا  التــي  اجلوائــز  تعمــل 
عــدد مــن املثقفــن والباحثــن الراغبــن املشــاركة فــي كل اليــات عمــل اجمللــس 
وفعالياتــه الثقافيــة. وقــد ســاهم ذلــك فــي تفعيــل قــدرة اجمللــس األعلــى للثقافــة 
مــن  حالــة  وخلــق  املصريــن  املثقفــن  مــن  عريــض  قطــاع  مــع  التواصــل  علــى 

وبهــم.  معهــم  الثقافــي  احلــراك 
غيــر أن التفــاف كثيــر مــن املثقفــن حــول عمــل اجمللــس أدى إلــى مزيــد مــن التكالــب 
علــى عضويــة جلــان اجمللــس بحيــث أدى ذلــك إلــى أن بلــغ عــدد اللجــان 28 جلنــة، إلــى 
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جانــب جلــان نوعيــة أخــرى كثيــرة. وبذلــك يصــل عــدد املثقفــن املشــاركن فــي جلــان 
اجمللــس وأطــره املؤسســية إلــى أكثــر مــن 800 عضــو.  وهنــاك مجموعــات مــن األعضاء 
اســتمر وجودهــم وتأثيرهــم باجمللــس لســنوات بعيــدة ممــا أصــاب اجمللــس بالركــود. 
هــذا التكالــب الشــديد علــى عضويــة جلــان اجمللــس أدى إلــى ممارســة أقصــى درجــات 
الضغــوط علــى آليــات الترشــيح والتحكيــم للفــوز باجلوائز مــن جانب جماعــات مصالح 
فــي الفنــون واآلداب والعلــوم االجتماعيــة. وتســتخدم الصحافــة واحلمــالت الصحفيــة 
اإليجابيــة أو الســلبية كأداة للضغــط علــى اجمللــس األعلــى للثقافــة لتحقيــق مصالــح 
متعــددة أبرزهــا الفــوز باجلوائــز فــي دوائــر محــددة مــن املترشــحن. وعلــى ضــوء ذلــك 
تعــرض اجمللــس األعلــى للثقافــة إلــى أعنــف موجــات مــن الضغــوط الشــديدة مــن جانب 
جماعــات املثقفــن خــالل العقــود الثالثــة املاضيــة، مبــا أدى إلى مرونة معايير الترشــيح 
والتحكيــم، ومــن ثــم حصــول بعــض األشــخاص علــى جوائز دون جــدارة، مقابل اســتبعاد 
آخريــن أكثــر أهليــة وجــدارة. وقــد تســبب ذلــك فــي تراجــع الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة 
التــي كان اجمللــس يحظــى بهــا مــن قبــل. وأصبحــت فتــرة الترشــح والتحكيــم وإعــالن 
اجلوائــز كل عــام مناســبة لشــن أعنــف احلمــالت الصحفيــة علــى اجمللــس للنيــل مــن 
ــى  ــى اســتقاللية اجمللــس األعل ــز فــي احلفــاظ عل ــة اجلوائ ــه. وبرغــم أهمي مصداقيت
للثقافــة وممارســة دوره عبــر عقــود، إال أن اجلوائــز ســاهمت أيضــا فــي النيــل مــن 

الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة للمجلــس خاصــة فــي العقــود الثالثــة املاضيــة. 
تأثير اجلوائز على الريادة الثقافية

يقصــد بالريــادة الثقافيــة تأثيــر القــوى الناعمــة فــي خلــق تأثيــر للثقافــة املصريــة داخــل 
محيطهــا العربــي واإلفريقــي والدولــي. وعلــى ضــوء هــذا التعريــف حققــت اجلوائــز في 
مصــر إســهاما كبيــرا فــي بنــاء قاعــدة كبيــرة مــن املبدعــن املصريــن جعلــت مصر حتتل 
الترتيــب 32 علــى املســتوى العاملــي، وفقــا ملؤشــر تكوين فئــة املبدعن من الســكان الذين 
ميكــن أن يعملــوا فــي مجــاالت متصلــة باإلبــداع فــي 78 دولــة -اجلــدول )2( )1(، متقدمة 
بذلــك علــى دول كاألرجنتــن ورومانيــا واإلمــارات والســعودية وباكســتان وأندونيســيا. 

وهــو مــا يعنــى أن مصــر متتلــك طاقــة بشــرية قابلــة للعمــل الثقافــي والفنــي.
1 Richard Florida & Others: Creativity and Prosperity: The Global Creativity Index, 
The Martin Prosperity Institute, Toronto, January 2011.



۹

جدول )2( موقع مصر وفقا ملؤشر تكوين املبدعن والنابغن عامليا 

الدولة 
النبوغتكوين فئة املبدعني

الترتيبالترتيبالدرجة

43.8852السويد
35.22278أمريكا
43.3581فنلندا
40.841219كندا 

47.30111سنغافورة
46.24211هولندا 
38.841921ايرلندا 
41.271119اجنترا  
44.84322سويسرا
40.211320إسرائيل

22.014749االمارات 
18.226236االرجنتن
11.767263رومانيا
31.383241مصر 

2.367882مدغشقر

23.154857السعودية 
18.955674باكستان

4.307680اندونيسيا



۱۰

ولكــن تقوقــع اجلوائــز علــى املصريــن وضعــف آليــات اجلــودة فــي منــح اجلوائــز أدى 
إلــى تراجــع الريــادة الثقافيــة. ولهــذا اجتــه اجمللــس األعلــى للثقافــة هــذا العــام إلــى 
اتخــاذ تدابيــر إلعــادة تطويــر منظومــة منــح اجلوائــز بإحــداث تغيــرات تشــريعية تتيح 
الفرصــة للعدالــة واجلــدارة، واســتحداث جائــزة جديــدة للنيــل تخصــص للمبدعــن 
العــرب، وحتويــل جائــزة جنيــب محفــوظ إلــى جائــزة دوليــة فــي إجــراءات الترشــح 
والتحكيــم ورفــع قيمتهــا املاليــة، وتطويــر منظومــة العمــل باجلوائــز لكــي تتســق مــع 

املعاييــر الدوليــة فــي منــح اجلوائــز.






