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الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية 6 ،أكتوبر  ،2021معرض الرياض الدولي للكتاب

ولد عام  ،1975حاصل على الدكتوراه من كلية اللغة العربية ،جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية ،عمل رئيساً لقسم األدب ،فوكيال لكلية اللغة العربية ،ورئيساً تنفيذياً
ملركز دراسات اللغة العربية وآدابها .انتخب رئيساً جمللس إدارة النادي األدبي بالرياض
عام  ،2018واليزال .إعالمي ممارس للعمل التلفزيوني واإلذاعي منذ زهاء عشرين سنة،
وحاصل على أفضل برنامج ثقافي مباشر على مستوى دول اخلليج .عضو في عدد من
اجلمعيات واللجان الثقافية.
نشر العديد من األبحاث ،منها ،الشاعر واملدينة :إشكالية احلضارة وأزمة االنتماء.
وروميات أبي فراس احلمداني :دراسة في الرؤية والتجربة ،والسرد في ديوان (ملاذا
تركت احلصان وحيدا) حملمود درويش ،وعبدالوهاب البياتي :أسئلة الشعر واحلداثة،
وحكايات ألف ليلة وليلة في الثقافة العربية :أسئلة النشأة واالرحتال والتأثير .له قيد
الطبع ،مفاتيح املعنى :دراسة في مثيرات الرؤية الشعرية لدى الشعراء السعوديني ،وكتاب
األسئلة :مقاربات في األدب والنقد.

اجلائزة أنثى ،وحضور /غياب املرأة في اجلوائز العربية
قضية تستحق التأمل فيها من خالل زاويتي نظر :املرأة مانح ًة للجائزة ،واملرأة حاصل ًة
على اجلائزة .ومن خالل هاتني الزاويتني ميكن تشخيص واقع جوائز املرأة في عاملنا
العربي بشكل يبدو أعمق وأوضح.

من حيث املبدأ ،حضور املرأة في اجلوائز العربية يبدو مقنعاً بشكل نسبي ،وقريباً
حد ما من مواكبة حضورها املعرفي والثقافي ،وباألخص في سياق (املرأة مانح ًة
إلى ّ
ً
ً
للجوائز) إذ جند في احمليط العربي ،وباألخص في منطقة اخلليج ،حضورا الفتا للجوائز
املرتبطة باسم املرأة بوصفها مانح ًة لها ،وهذه اجلوائز مستمرة .وقد حققت جناحات
جميلة ،ففي اململكة العربية السعودية هناك جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز
في العمل االجتماعي ،وهي من أجنح اجلوائز العربية وأنشطها ،ومتنح للناشطني في
العمل االجتماعي ،رجاالً كانوا أم نساء ،أم مؤسسات ،وهناك أيضاً جائزة األميرة نورة
بنت عبدالرحمن للتميز النسائي ،وهي خاصة بالنساء ،وتدعم إجنازات املرأة السعودية
املتميزة ،وتأتي هذه اجلائزة مبادرة من مؤسسة علمية كبيرة في اململكة العربية السعودية،
وهي جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
ومن اجلوائز الفاعلة في البحرين جائزة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة آل خليفة لتق ُّدم
املرأة البحرينية ،ومتنح ألفضل املؤسسات والوزارات احلكومية املتميزة في مجاالت دعم املرأة
البحرينية العاملة.

وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة تبرز جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل
مكتوم إلبداعات الطفولة .وأيضا ،جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن
الكرمي ،وغير ذلك من اجلوائز املرتبطة باسم املرأة العربية بوصفها مانحة لهذه اجلوائز.

وفي سياق (املرأة حاصل ًة على اجلوائز) تبدو الصورة أق ّل نسبياً ،وال تعكس املكانة املعرفية
التي وصلت إليها املرأة العربية ،وال ميكن مقارنة عدد الرجال احلاصلني على اجلوائز
بعدد النساء ،ومازال األمر يحتاج إلى التفاتة أعمق ،مع ضرورة التأكيد على أن أحقية
أي جائزة ،ال عالقة له بجنس اإلنسان ،ذكراً كان أم أنثى ،لكن
احلصول على اجلائزةّ ،
معايير املنح يجب أن تكون علمية ومعرفية فقط ،وال تتدخل فيها معايير ذاتية أو عرفية.
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