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حاكم الشارقة لدى تسلمه جائزة شخصية العام الثقافية جلائزة الشيخ زايد للكتاب من سيف بن زايد بحضور راشد العرميي

تسّلم الجائزة من سيف بن زايد في قصر اإلمارات بحضور نخبة من المثقفين واألدباء واإلعالميين

سلطان القاسمي شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب
بيد كل محب وغي����ور على هذه 
األم����ة التي قدم����ت للعالم أرقى 
احلض����ارات وأبهاها، وهي قادرة 
على أن تستعيد دورها ومكانتها 
إذا م����ا امتلكت الرغبة والعزمية، 
وتهيأ لها من يرعى العلم والعلماء 

فيها.
وأك����د أن اجلائزة ف����ي عامها 
الرابع، تفخر بأنها قد أرست قيما 
للنزاهة والتجرد، ورسخت مفاهيم 
الشفافية والدقة واعتمدت أعلى 
معايير اجلودة في اختيار األعمال 
الفائزة، وقد انعكست هذه القيم في 
مكانة مرموقة نفخر بها، ونسعى 

للحفاظ عليها وتعزيزها.
وما كان لذلك النجاح أن يتحقق، 
لوال الدعم غير احملدود، والرعاية 
الرشيدة من صاحب السمو الشيخ 
خليفة ب����ن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة حفظه اهلل، ومتابعة دؤوبة 
من الفريق أول سمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة 
وإنا لنعاهدهما على أن نكون على 
قدر الثقة التي شرفونا بها، وأن 
يكون أداؤنا دائما على املستوى 

الذي يليق ببلدنا العظيم.
وفي نهاية احلفل قام س���مو 
الش���يخ سيف بن زايد آل نهيان 
بتوزيع اجلوائز على الفائزين وهم 
كل من د.عمار علي حسن الفائز 
بفرع التنمي���ة وبناء الدولة عن 
كتابه »التنشئة السياسية للطرق 
الصوفية ف���ي مصر«، ود.محمد 
املالخ الفائز بفرع املؤلف الشاب 
عن كتابه »الزمن في اللغة العربية: 
بنيات���ه التركيبي���ة والداللية«، 
ود.ألبير حبيب مطلق الفائز بفرع 
الترجمة عن »موسوعة احليوانات 
الشاملة«، ود.إياد حسني عبداهلل 
الفائز بجائزة الفنون عن كتابه 
»فن التصميم«، ود.حفناوي بعلي 
الفائز بجائزة فرع اآلداب وقيس 
الطفل،  الفائز بفرع أدب  صدقي 
النش���ر والتوزيع،  وأما جائزة 
فكانت من نصيب دار نهضة مصر 
ممثلة في األستاذ محمد ابراهيم 

مؤسس الدار.

وهوية، فتفتحت لياليها شعرا، 
وانس����ابت أمس����ياتها موسيقى، 
وأزهرت أرضها متاحف ومعارض، 
وأثم����ر الصباح فيه����ا فنا وفكرا 
وإبداعا، لتكتمل للمدينة التي تعانق 

اخلليج شخصيتها الفريدة.
وقال إن تقدم أبوظبي بفضل 
قيادتها احلكيمة ال يقتصر على 
مظاهر التطور املادي، أو الرخاء 
االقتصادي، بل تسري فيه الثقافة 
روح����ا حتقق للنف����س توازنها، 
وتضمن لها طمأنينتها وسكينتها 

التي تصبو إليها.
إن����ه الت����وازن الذي تنش����ده 
اإلنس����انية، والوس����طية الت����ي 
نستمدها من تعاليم ديننا احلنيف 

وقيمه.
وق����ال العرميي انه في الوقت 
الذي ينتابنا القلق مما تشير إليه 
التقارير التي ترصد واقع املعرفة 
والثقافة في عاملنا العربي، ومما 
تورده من أرق����ام وحقائق تؤكد 
أننا مازلنا نعاني فجوة معرفية 
ومعلوماتية، نرى أن خير ما نقدمه 
ألمتنا هو إضاءة الش����موع التي 
الواقع، واألخذ  تبدد ظلمة ه����ذا 

وقدمتم أثمن وأرقى ما يقدم إنسان 
ألمته وأهله«.

واض����اف: »جنتمع اليوم، في 
دولة عربية فتية نابضة بالطموح 
واألمل، تدرك متام اإلدراك أن نهضة 
أمتها فيما مضى من عصور إمنا 
إلى  العلم، وتس����عى  قامت على 
استعادة روح املعرفة التي صنعت 
م����ن قبل ع����زة األم����ة ومنعتها، 
ومنحتها صفح����ات ناصعة في 
التي  تاريخ احلضارة اإلنسانية 
اشترك البش����ر جميعا في كتابة 

سفرها الناصع«.
وق����ال العرميي إنن����ا نحتفل 
بجائزة حتمل اسم الراحل النبيل 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
الذي تعلمنا من����ه أن نبحث عن 
اإلجناز والتميز في أي موقع كان، 
ونحتفي ب����ه، ونتعهده بالعناية 
والرعاية، ونوفر له املناخ املالئم 

لتواصل العطاء واستمراره.
وثمن أمني عام اجلائزة الرعاية 
الكرمية من صاحب السمو الشيخ 
خليفة ب����ن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة حفظ����ه اهلل، الذي اختار 
للعاصمة الزاهرة الثقافة عنوانا 

القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم 
الشارقة في إحياء الثقافة العربية 
وإثراء األدب العربي، متاشيا مع 
نهج اجلائزة وما رسخه املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
طيب اهلل ثراه التي حتمل اجلائزة 

اسمه وتستقي من رؤيته.
العام للجائزة أن  وأكد األمني 
أبوظبي تسعى دوما إلى احتضان 
كل مبدع متميز، وكل فكر مشرق 
ص����اف، إدراكا منها بأن النهضة 
احلقة لم ولن تتحقق لهذه األمة 
إال عب����ر االحتف����اء بالفكر النير 
وأصحابه، وتشجيع املبدعني أيا 

كان مجال إبداعهم ورقيهم.
ووصف العرميي تكرمي املبدعني 
بأنه عرس ثقافي س����نوي، يكرم 
كوكبة من صفوة أبناء األمة، قدموا 
له����ا خالصة جهده����م، وعصارة 
فكره����م، وثمرة س����عيهم وراء 

املعرفة.
وتابع قائال: »جنتمع لنقول لهم 
باسم كل احلريصني على مستقبل 
هذه األم����ة، واملؤمنني بحقها في 
التقدم والرقي: طبتم أرواحا وعقوال 
وأقالما، وصح منكم العزم واجلهد، 

بجائزة الشيخ زايد للكتاب الشيخ 
سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس 
هيئة أبوظب����ي للثقافة والتراث 
ومحمد ب����ن ظاعن الهاملي وزير 
الطاقة وعبدالرحمن محمد العويس 
وزير الثقافة والش����باب وتنمية 
املجتمع ومغير خميس اخلييلي 
مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم 
ومحمد خلف املزروعي مدير عام 

هيئة ابوظبي للثقافة والتراث.
كما حض����ر احلفل ع����دد من 
العربية  الدول  الشيوخ وسفراء 
واألجنبية املعتمدين لدى الدولة 
الثقافية  الفعالي����ات  ونخبة من 
والكتاب واالدباء وممثلي وسائل 

اإلعالم.
وشاهد احلضور عرضا تعريفيا 
ألهداف ونشاطات جائزة الشيخ 
زايد للكتاب العاملية التي أصبحت 

منارة لدعم الثقافة واملثقفني.
وألقى راشد العرميي األمني العام 
للجائزة كلمة ترحيبية بأصحاب 
السمو الشيوخ واحلضور الكرمي 
باسم اجلائزة، مثمنا دور فائزي 
ه����ذا العام وفي مقدمتهم صاحب 
السمو الشيخ د.سلطان بن محمد 

جميع الدول«.
وق����ال »وف����ي يوم م����ن أيام 
رمضان، وإذ بكلمات ترفضه االذان، 
ويرفض أن ينطقها اللسان، وإذ 
بها مت����زق الوجدان مات زايد بن 
س����لطان، وإذ الدموع تندفع من 
احملاجر والكلمات تغص باحلناجر، 
والسكون يعم املكان إال من كلمات، 
اللهم ال اعتراض، اللهم ال اعتراض، 

اللهم ال اعتراض«.
وأضاف »ومتر بنا األيام، نحفظ 
كثيرا ونضيع كثيرا، ونحن من 
ترب����ى على يد زاي����د، ونحن من 
ش����رب من مش����ارب زايد وكأننا 
ليس بأوفياء لزايد«، واختتم سموه 
كلمته قائال »ومن على هذا املنبر 
أدعو جمي����ع احلاضرين في هذه 
الصالة والذين يشاهدوننا من خالل 
التلفاز، أيتها األم، أيها األب، امسك 
القلم واجعل أبناءك حولك، وسطر، 
هذا ما كان يحبه زايد، وهذا ما كان 
ال يحبه زايد، وجنمع تلك األوراق، 
ونضعها ف����ي الصدور، ونضعها 
في مقدمة الدستور، وبهذا الوفاء 

نكون قد أوفينا زايد حقه«.
وش����هد حفل تكرمي الفائزين 

اجلائزة وآفاقها، بل سأحتدث عن 
صاحب اجلائزة. منذ أكثر من 40 
سنة وصل الى هذه االرض وزير 
البريطاني حلكومة  اخلارجي����ة 
حزب العمل آنذاك، وأكد للجميع 
أن بريطانيا لن تسحب قواعدها 
فيما وراء السويس، وبعد 6 أشهر 
وإذ بنفس الوزير لنفس احلكومة 
يأتي ليعلن االنسحاب املفاجئ«.

وتابع سموه »وكانت صدمة 
للجميع، وأصبح الناس كاألغنام 
في الليلة املاطرة، وافترقت الفئات، 
وتنابزت باأللقاب، وتداعت علينا 
االمم« وأضاف سموه »وإذا بنجم 
يل����وح في األفق من هذه االرض، 
جنم الح على صفحات املاء، كان 
ذلك زايد بن س����لطان آل نهيان، 
وإذا بالرجل وبهمة الرجال يسرع 
اخلطى ويجترح املسافات، يؤمن 
اخلائف، ويعلم اجلاهل، ويكون 

أمة. أقول إنه صهو األمة«.
وزاد س����موه »وإذا ب����ه ينقل 
ه����ذه الدولة الفتي����ة، في مقدمة 
دول العالم، يرتقي بها يوما بعد 
يوم، وتكتسب من خالل سياسته 
احلكيمة كل وفاء وكل محبة من 

أبو ظبي )االحتاد(: تسّلم عضو 
املجلس األعلى حاكم الشارقة صاحب 
السمو  الشيخ د.سلطان بن محمد 
 القاس����مي جائزة شخصية العام 
الثقافية جلائزة الشيخ زايد للكتاب، 
في احتفال ثقافي شهدته العاصمة 
أبوظبي في قصر اإلمارات لتكرمي 
فائزي الدورة الرابعة للجائزة التي 
باتت حدثا سنويا عامليا ينتظره 

أدباء ومثقفو العالم العربي.
وقام نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان بتسليم 
صاحب الس����مو حاكم الش����ارقة 
جائزة ش����خصية العام الثقافية 
تقديرا جلهود سموه في احلركة 
العلمية والثقافية النهضوية التي 
انتهجها على مدى أكثر من ثالثة 
عقود في إقامة املؤسسات العلمية 
الشارقة ودعم  والثقافية بإمارة 
النش����اطات ذاتها بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة وسائر دول العالم، 
باإلضافة النتهاجه سياسة ثقافية 
واعية في شتى احلقول العلمية 

واملعرفية.
وألقى صاحب الس����مو حاكم 
الشارقة كلمة عقب تسلم سموه 
اجلائزة حت����دث فيها عن املعاني 
السامية التي س����عى املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
طيب اهلل ثراه لغرسها في نفوس 
املواطنني والت����ي كانت  أبنائ����ه 
طريق هداية لهم لبناء مجتمعهم 

ووطنهم.
وروى سموه مراحل بناء الدولة 
الوطن  التي بناها فقيد  احلديثة 
الغالي الذي مافتئ يحث على العلم 
الرجال  والتعلم والق����راءة بهمة 
والقادة الذين يعرفون كيف ينيرون 
دروب أبنائهم بخطى واثقة وبهمة 
وعزمية الرج����ال الذين يعرفون 

كيف تصنع االمم أمجادها.
وفيما يلي نص كلمة صاحب 
السمو الشيخ د.سلطان بن محمد 
القاس����مي عضو املجلس األعلى 
حاكم الشارقة الشخصية الثقافية 
للدورة الرابعة جلائزة الشيخ زايد 
للكتاب: »إخواني، لن أحتدث عن 

عمار حسن وألبير مطلق وحفناوي بعلي الفائزون بفروع جائزة الشيخ زايد للكتاب
الباحث بالنصوص  استعان 
األساس���ية الت���ي عاجل���ت 
موضوعه، عربي���ة كانت أو 
غير عربية، مح���اذرا التزيد 
والتكلف، ولهذا قارب موضوعه 
بأدوات نظرية واضحة، تتملك 
موضوعها وتشرح مفاهيمه بال 
صعوبة أو تعقيد، موائمة بني 

املعرفي والتربوي في آن.
حاذر د.حفن���اوي بعلي 
»اخلطاب التبسيطي املباشر«، 
ال���ذي يحول النق���د الثقافي 
من مفه���وم نظري دقيق إلى 

عمومية إنشائية.
وحفناوي بعلي هو كاتب 
وصحافي وباح���ث جامعي 
يشغل منصب أستاذ التعليم 
العالي بكلية اآلداب والعلوم 
اإلنس���انية بجامع���ة عنابة 
باجلزائر، وهو حاصل على 
ف���ي اآلداب  دكت���وراه دولة 
والعلوم اإلنسانية، الدراسات 
املقارن���ة والثقافية. حصل 
املدينة واإلبداع  على جائزة 
النقدية عام 2002 واجلائزة 
األولى الدولية في الدراسات 
النقدية واملس���رحية. وهو 
أمني عام جمعية األدب املقارن 

اجلزائرية.

الثقافي املقارن«، والذي ميثل 
إضافة معرفية نقدية للتيارات 
واملثاقفة في جتلياتها احملدثة 
في عصر الصورة ووس���ائل 

االتصال املختلفة.
الكت���اب الصادر  ويتمتع 
عن »ال���دار العربية للعلوم، 
ناشرون، لبنان« في عام 2007 
مبزايا نوعية على مس���توى 
النظر والتطبيق واألسلوب 
اللغوي وش���كل التوجه إلى 
القارئ. فعلى صعيد البحث 
النظري واالستقصاء املعرفي، 

اجلامعة األميركية في بيروت 
ملدة 6 س���نوات، ث���م درس 
في جامع���ة جورجتاون في 
واش���نطن ملدة سنتني برتبة 
أستاذ مس���اعد زائر، ثم في 
اجلامع���ة اللبناني���ة برتبة 
أستاذ، وتخللت ذلك سنتان من 
التدريس في جامعة تورنتو 

في كندا برتبة أستاذ زائر.
ومنحت جائزة الشيخ زايد 
للكتاب في فرع اآلداب للدكتور 
حفناوي بعلي من اجلزائر عن 
كتابه »مدخل في نظرية النقد 

أن���واع احليوانات  نوع من 
مرتبة ترتيبا ألفبائيا لتسهيل 
الوص���ول إل���ى املعلوم���ات 
املطلوبة. وتشتمل أيضا على 
صور لسائر احليوانات الوارد 
ذكرها، وهي صور موضحة 
تكش���ف أدق التفاصيل، وقد 
التقطت في مواطنها الطبيعية. 
كما أن في كل موضوع إحاالت 
إلى املداخل واملوضوعات ذات 

العالقة.
وبدأ د.ألبير حبيب مطلق 
حياته األكادميية مدرسا في 

العرب الشباب والكبار.
وتعتبر موسوعة احليوانات 
الشاملة )التي صدرت عن دار 
نش���ر مكتبة لبنان ناشرون 
2009 � الطبعة العربية وشركة 
دورلين���غ كينرس���لي لندن 
الطبعة اإلجنليزية( مرجعا 
شامال لتصنيف احليوانات 
وسلوكها ومتويهها وتكيفها 
وهجرتها وتكاثرها وتواصلها 
ودفاعاتها ومواطنها الطبيعية 
وحمايتها من االنقراض. كما 
تشتمل على ما يزيد على 2000 

مبركز اإلمارات للدراس���ات 
والبح���وث االس���تراتيجية 
بأبوظبي، ومركز دراس���ات 
التنمية السياسية والدولية.

كما منحت جائزة الشيخ 
زايد للكتاب في فرع الترجمة 
ألبير حبيب مطلق  للدكتور 
من لبنان عن كتابه »موسوعة 
الشاملة«، والذي  احليوانات 
تكمن أهميته في نشر معرفة 
علمية مبسطة ودقيقة عن عالم 
احليوان، بحيث ميكن وصولها 
إلى فئات واس���عة من القراء 

ومن ثم دورها في التنش���ئة 
السياس���ية وف���ي »تغيير« 
الثقافة السياسية. وقد تطلب 
ذلك فح���ص القيم واملعارف 
التي تغرسها  واملس���لكيات 
التربية الصوفية في نفوس 

وعقول أتباعها.
ويش���ار إل���ى أن د.عمار 
عل���ي حس���ن حاص���ل على 
العلوم  املاجستير في  درجة 
السياس���ية بتقدي���ر امتياز 
الدكت���وراه مبرتبة  ودرجة 
الشرف األولى. وعمل باحثا 

منحت اللجنة االستشارية 
جلائزة الشيخ زايد للكتاب 
جائزة ف���رع »التنمية وبناء 
الدول���ة« للدكتور عمار علي 
حس���ن من جمهورية مصر 
العربية عن كتابه »التنشئة 
السياسية للطرق الصوفية 
في مصر«، والذي يعالج فيه 
موضوع اإلحي���اء الصوفي 
القوي مبص���ر مبوضوعية 

وعلمية وبحثية مهمة.
الكت���اب باملنهج  ويتميز 
البحثي والتحليلي والداللي 
فهو يقدم إثباتا لالستنتاجات 
إليها بدراس���ة  التي توصل 
حالتني لطريقتني صوفيتني 
الكثير إلى  بارزتني تضيفان 
معرفتن���ا بالطرق الصوفية 

ومناهج البحث فيها.
ال���ذي  الكت���اب  ويق���دم 
صدر عن دار العني للنش���ر 
في ع���ام 2009 إضافة مهمة 
الثقافة  إلى واقع  وضرورية 
العربية عبر تقدمي هذا العمل 
خلريط���ة معرفية للحركات 
اإلسالمية، فيما يتناول دور 
الطرق الصوفية في تشكيل 
الثقافة السياس���ية املصرية 
تصورا وممارسة وتنظيما، 
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