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 الجوع إلی الّتقدیر 

 

 
 

 

ابتسامة    الّتقدير أو  وقبول،  رضا  نظرة  أو  وثناء،  ��جيع  �لمة  ش�ل  يأخذ  قد  رمزي،  إ�جاب  عالمة 

� عن    ا إ�جاب، أو تصفيقة يد، أو رسالة شكر، أو باقة ورد، أو اع��اف كذلك ��    الّتقدير باألثر، أو غ��ها. �عّ�ِ

، أو العالوات، أو امل�افآت، أو ا�جوائز، أو  الّتقديرش�ل م�افآت مادية قد ت�ون حيازة م�انة مثل شهادات  

 عم وامل�افأة. غ��ها من أش�ال الّد 

غبة �� ا�حصول ع�� تقدير َمن حولهم. �� سنوات  زها الرّ ثم�ن جًدا؛ فكث�� من جهود البشر تحّف   الّتقدير

نا وأمهاتنا وأساتذتنا �ي نحصل م��م ع�� عالمة تقدير، �عرض عل��م ما ننجزه ع�� أمل  طفولتنا، نطارد آباء

�عرف   حمراء.  خماسية  نجمة  جوارها  إ��  عشرة،  ع��  عشرة  عالمة  أو  و��جاب،  ��جيع  �لمة  اقتناص 

 ، و��ذيب. تر�ية، و��جيعتحف��، و ، فيحولنھ إ�� أداة الّتقديرساِتنا قيمة شغفنا بهاتنا، وآباؤنا، ومدرّ أمّ 

 
ّ
   الّتقديرم كيف ُيخفي حاجتھ إ��  يك�� الطفل، و�تعل

ّ
 مثلما يتعل

ّ
عام. م كيف يص�� ع�� حاجتھ إ�� الط

�� حاجة إ�� �لمة تقدير من أفراد عائلتنا، أو    �� ع�� ا�حاجة ال يمحوها. وع�� مدار حياتنا، نظّل لكن الصّ 

 ب. ساتنا، أو ح�ى من �خص غر�أ�حابنا، أو زمالئنا، أو مؤّس 

الكث�� من ا�جهود ال�ي يقوم ��ا ال�خص البالغ �� حياتھ اليومية إ�� الرغبة �� ا�حصول ع��    يمكن ردّ 

 
ّ

الش عليھ  يمل��ا  ال  املرء  ��ا  يقوم  ال�ي  األعمال  من  فكث��   تقدير. 
ّ

تحرك بل  فحسب،  بالواجب  رغبة  عور  ها 

�� املتواصل ة. فاالبت�ار �� العمل، والّس �، أو اإلتقان، أو اإلبداع، أو ا�جدار ا�حصول ع�� اع��اف بالتم�ّ 

أك�� من ا�حرص ع�� االنضباط    الّتقدير كها غالًبا رغبة حيازة  م�� تحرّ جاوز، وا�حرص ع�� التّ فوق والتّ للتّ 

ة �� أن نحوز تقديًرا ومثو�ة؛ ألننا نقوم  واالل��ام. ح�ّ  ى �عض ما نقوم بھ ملَزم�ن، ال يخلو مبعثھ من رغبة خفيَّ

 فيھ األمانة، وا�جدارة، واإلتقان. ن علينا القيام بھ بأمانة، وجدارة، و�تقان، �� زمن قد �عز ّبما يتع�ّ 

 

 عماد عبد اللطیفد. 
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 : الّتقدیر تشوهات  
نتجت بقوة    الّتقدير تبدو الرغبة ��  

ُ
أ شديدة األهمية �� تطور البشر�ة، فالكث�� من األعمال العظيمة 

الرّ  أبنا��ا ع�� أفضل نحو، تمنحهم تقديًرا دفع هذه  تبت�� توظيف طاقات  ال�ي  غبة. لذا فإن ا�جتمعات 

 
ّ

أ دوًما ع�� حسن فعلھ �عدالة ونزاهة،مشِبًعا ع�� مدار حيا��م. وال�
َ
   خص الذي ُيدِرك أنھ سي�اف

ّ
  �ستلذ

ر. وا�جتمع يحفز رغبة مواطنيھ �� ا�حصول ع��    �ّل     الّتقدير�عب ُمقدَّ
ّ
� �� �ي يدفعهم نحو مز�د من ال���

 ا�حياة.

، ع�� نحو ما يظهر �� منح  الّتقديرع�� العكس من ذلك، هناك مجتمعات �عا�ي من اختالل سياسات  

   لّتقديراملن ال �ستحق، وحرمان من �ستحق، و�� استعمال    الّتقدير
ً
إلفساد األفراد وا�جتمعات ع��   أداة

 سواء.  حّد 

   الّتقديراختالل  
ّ
   لم االجتما��ّ شائع �� ا�جتمعات ال�ي �شيع ف��ا الظ

ّ
ة،  فافيّ والفساد، و�غيب ع��ا الش

 واملسئوليّ 
ّ
معظم بلداننا العر�ية �عا�ي أش�اال مختلفة من هذه األمراض ا�جتمعية.  و �اهة. ولألسف،  ة، والن

 إ�� غ�� مستحّق   الّتقدير اب  فذه
ّ
   �� ماھ سرطان يضرب �� أجساد العالم العر�ي من ا�حيط إ�� ا�خليج، إال

والتّ  فالكفاءة،   ندر. 
ّ
والن و فا�ي،  أة، 

َ
�اف

ُ
امل حيازة  شروط  معاي��  وحدها  ليست  واإلبداع  بل الّتقدير�اهة،   ،

ال�خ�ىيّ  الوالء  مثل  منحرفة  معاي��  أخرى  أحيان   �� و�غل��ا   �سبقها 
ّ

والش ا�خاصّ لليّ ،  واملنفعة  ة، ة، 

للتقدير شائع �� معظم   وا�حز�ّي  واإليديولو��ّ  االستغالل السيا�ىيّ  ، وال��بيطات، وغ��ها. كما أّن ى شاو والرّ 

 
ّ

ل امل�افآت وا�جوائز واألوسمة والش
َ
ستغ

ُ
��دف    الّتقديرة وغ��ها من أش�ال  هادات الفخر�ّ عاملنا العر�ي، إذ �

 لغ�� مستحّق   الّتقديرأو إيديولوجية. و�ذا �ان منح    تحقيق أغراض سياسية 
ً
   ا ھ ان��ا�

ً
  للن�اهة، فإّن   ا صارخ

  الّتقديرتحو�ل 
ّ

 مم والضمائر هو أق�ىى أش�ال االستغالل.إ�� أداة إفساد للذ

 : والحظیرة   الّتقدیر 
 
ّ
 إن حاجة اإل�سان إ�� تقدير اآلخر�ن ليست أقل من حاجتھ إ�� الط

ّ
  الّتقدير ل�جسد، و عام إشباع  عام. الط

 
ّ

 إشباع للذ
ّ
. وكما قد  الّتقديرعام، قد تموت روحھ جوًعا إ��  ات والروح. وكما يموت جسد اإل�سان جوًعا للط

 
ّ

جوعهم للطعام، قد يقبل �شر آخرون التخ��    � عن الكرامة ل�حصول ع�� ما �سّد َيقبل �عض البشر التخ�

 قدير.وعهم للتّ ج عن املبادئ، واملثل العليا، ل�حصول ع�� ما �سّد 

ة رائعة �عنوان "النمور �� اليوم العاشر"، السوري زكر�ا تامر قصّ   قبل نحو خمس�ن عاًما كتب القاّص 

ض  ة يقول املروّ ش بواسطة استغالل جوعھ إ�� الطعام. �� مفتتح القصّ تح�ي عن عملية ترو�ض نمر متوّح 

 مخاطًبا تالميذه:  
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مهنة" مهن�ي،  تتعلموا  أن  حّقا  أردتم  أّي   إذا   �� تنسوا   
ّ
أال عليكم  خصمكم   ال��و�ض،  معدة  أن  �حظة 

 
ّ
إن النمر.  هذا  إ��  اآلن  انظروا  واحد.  آن   �� وسهلة  صعبة  مهنة  أ��ا  وس��ون  األول،  شرس  هدفكم  نمر  ھ 

�، و�صبح ود�ًعا ولطيًفا ومطيًعا كطفل صغ��.  تھ و�طشھ، ولكنھ سيتغ�ّ مت�جرف، شديد الفخر بحر�تھ وقوّ 

موا". وفراقبوا ما سيجر 
َّ
ض املاكر  ة ينجح املروّ �� ��اية القصّ ي ب�ن من يملك الطعام و��ن من ال يملكھ، و�عل

 مستغال جوعھ إ�� الطعام. ك��يائھ   ، ويسلبھ �ّل �� ترو�ض النمر ال��ّي 

ما الفئات األك�� تأث�ً�ا �� ا�جتمع، �حاوالت ترو�ض  ض الكث�� من البشر، ال سيّ ع�� نحو مشابھ، يتعرّ 

الّس  ��دف  ش�ّ متواصلة،  واس��اتيجيات  أس�حة  ع��  ال��و�ض  َعَتاد  �شتمل  عل��م.  لعّل يطرة  أك��ها    ى، 

 
ّ
ال� ع��  خطورة  ا�حصول  مقابل   �� الّس الّتقدير�و�ض  وهو  العر�ية  .  مجتمعاتنا   �� شيوًعا  األك��  الح 

 
ّ
ر�ا تامر �� قصة "النمور �� اعة �� مقابل الطعام الذي وصفھ ب��اعة زك املعاصرة، ويعادل حرفًيا سالح الط

 اليوم العاشر". 

   ،مهًما لإل�سان العادي   الّتقدير إذا �ان  
ّ
ھ شديد األهمية للفئات األك�� إبداًعا �� ا�جتمع. و�ذا �ان  فإن

 ر.  إفساد ضمائر مبد�� ا�جتمع مدّم  ، فإّن خطراإلفساد ذمتھ  الّتقدير استغالل جوع اإل�سان العادي إ�� 

القر  �سعينيات  أش�ال  ��  استخدام  دقيق  نحو  ع��  يصف  �عب��  ظهر  املا�ىي،  إلفساد    الّتقديرن 

املبدع�ن واملثقف�ن �� �عض ا�جتمعات العر�ية، هو "حظ��ة املثقف�ن". اسُتعِمل املصط�ح ليصف عملية  

مصا�حها   عن  و�دافعوا  فاسدة،  مستبدة  سلطة  خلف  يصطفوا  �ي  واملبدع�ن  املثقف�ن  ضمائر  ترو�ض 

 و�قا��ا. �ا
ّ
 ن �عب�� "الدخول إ�� ا�حظ��ة" يصف اكتمال عملية ال�

ّ
 �و�ض، وهو ما يتج�

ّ
 � �� التخ�

ّ
  و��ّ � الط

عن الوظيفة األساسية للمثقف بوصفھ ضم�� ا�جتمع، وعقلھ الناقد، وصوتھ األم�ن �� مواجهة انحرافات  

النقيض من ذلك- لها، وتحولھ  السلطة، و�غوّ   �� معارك األنظمة ضّد ھ،  ل  الستبداد، و�دلإ�� لسان    - ع�� 

 شعو��ا.  

زة ع�� الّد   خول إ�� ا�حظ��ة ذات صلة مباشرة بالتّ �انت األدوات ا�حّفِ
ّ
. الّتقديرية، وا�جوع إ��  عات املادّ طل

مؤّس   �� مناصب  ع��  الّس فا�حصول  والنّ سات  وجوائزها، لطة،  �شرها،  ومنافذ  إعالمها،  وسائل  إ��  فاذ 

، ف، ومبدع، وأ�ادي�يّ مثّق   طة بالدخول إ�� "حظائرها". و�ان ع�� �ّل وسفر�ا��ا، وعطاياها، أصبحت مرتب

 
ّ
الث و�نتظر  السلطة،  إ��  ينحاز  أن  طر�ق�ن؛  أحد  يختار  أن  يتمّس وخب��  أن  أو  املأمول،  بمبادئھ، من  ك 

ومهنيّ  ظّل وضم��ه،   �� عطاياها وم�افآ��ا.   �� زاهًدا  السلطة،  �سار  و��ون ع��  املفزعة،    تھ،  املعادلة  هذه 

ِرك األك�� موهبة، و�بداًعا، وتأث�ً�ا خارج دائرة  أل�خاص بال إسهام حقيقّي   الّتقديرذهبت أك�� أش�ال  
ُ
. وت

 ما ندر.  مًعا، إال ��  الّتقديراالنتشار و 



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر    الثالثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)18( 

ل تجارة رابحة محلًيا فحسب، ب  الّتقدير�� العقدين املاضي�ن، لم �ُعد االستغالل السيا�ىي ل�جوع إ��  

 أصبح صناعة إقليميّ 
ّ
يطرة ع�� باستطاع��ا الّس   رة. لقد أدركْت �عض الدول ال�ي لد��ا وفرة مالية أّن ة مؤث

إ��  النّ  ا�جوع  استغالل  بواسطة  العر�ية  والفعاليّ الّتقدير خب  ا�جوائز  من  العديد  بإ�شاء  فقامت  ات  . 

ست جمعيات مهنيّ ت  مجال إبدا��ّ   ور�ة �� �ّل اإلبداعية والثقافية واأل�اديمية الّد  ّسِ
ُ
ة، ودور �شر،  قر�ًبا، وأ

 
ّ
ة تبدو  وروابط، وجمعيات، وتجمعات، حاضنة للمشتغل�ن �� �افة مجاالت اإلبداع اإل�سا�ي تقر�ًبا. و�� خط

النّ   -كب��  إ�� حّد -منظمة، وشاملة، وناجحة   ا�حر�ر�ة ع�� عقول  السيطرة  خب  تمكنْت هذه األدوات من 

 لطة املانحة". را��م ملا تقبلھ أو ترفضھ "الّس حرك��ا بما ال يتعارض مع تصوّ   ة بواسطة تقييد أفقالعر�يّ 

ظّل   ��   
ّ

التحك املرئّي هذا  غ��  يكيّ م  املبدعون  أصبح  "املانح�ن".  ،  متطلبات  يتالءم مع  بما  أعمالهم  فون 

أّن   و�كمن ا�خطر ا�حقيقّي  ال�ي تملك موائد    ��  تتب�ّ الّتقديراألنظمة  الّد ى أحياًنا سياسات ال  ،  فاع يمكن 

حالف مع أعداء الوطن  ذي ضم��. فدعم االستبداد، والتّ   ى الصمت عن ف�ح مخاطرها، ل�ّل ع��ا، أو ح�ّ 

 
ّ
ظر أو اآلراء. إ��ا قضايا  ة، تحتمل �عدد وجهات النّ ون أرًضا عر�ية، ليست قضايا خالفيّ العر�ي، الذين يحتل

 مص��يّ 
ّ
ياسات  مت عن إدانة هذه الّس موقًفا وا�ًحا إزاءها. والصّ خذ  أن يتّ   ف ومبدع حّر ب من �ل مثّق ة تتطل

   ي إ�� إفساد ج��ّ رة يؤدّ املدمّ 
ّ

اغب �� ا�حصول ع�� جائزة، أو دعوة، أو درع تقدير، أو  مم واألخالق. والرّ للذ

ا ال يمكن الّس   منصب، أو وظيفة من هذه الكيانات املانحة �علم أّن  �وت عليھ، إن لم  عليھ أن �سكت عمَّ

ليھ �� �عض األحيان أن يمتدح سياسات شديدة اإلضرار بوطنھ نفسھ، إن هو أراد ا�حصول ع��  يكن ع

 العطاء الوف��. 

الصّ  الظروف  إ��  اإلقليمية  ا�حظ��ة  سياسات  نجاح  جزء من  املثّق يرجع  �عيشها معظم  ال�ي  ف�ن،  عبة 

 
ّ
وتطل بلدا��م،   �� العرب  واأل�اديمي�ن  الظر واملبدع�ن،  هذه  تحس�ن  إ��  االقتصادية  عهم  فالظروف  وف. 

العر�ي) تجعل  الصّ  العر�ي (مصر و�الد الشام والعراق و�الد املغرب  إنتاج اإلبداع  ال�ي �عيشها مراكز  عبة 

 
ّ
عون إ�� ا�حصول ع�� جائزة أو م�انة أو دعوة أو وظيفة �� واحدة من الدول الغنية ال�ي يقوم  أغلبي��م يتطل

 ول األمّ عقع��  يطرة  ها بدور خط�� �� الّس �عضُ 
ّ
ع �� دعم قوى  ة العر�ية �املة بواسطة استغالل هذا التطل

 االحتالل والهيمنة العاملية �ش�ل غ�� مسبوق. 

 
ّ
النّ ي��ت هذا  ع��  النّ ب  ع��  �ارثية  ت�ون  قد  نتائج  العر�يّ جاح  أوّ خب  القر�ب.  املستقبل   �� مخاطر  ة  لها 

النّ  الفكر�ّ افتقاد هذه  كيانات استعمار�ّ وتحوّ ة،  خب الستقاللها ونزاه��ا  �� خدمة  أداة  إ��  ال �س��    ،ةلها 

 
ّ
ة ل��ضة البلدان  ة، بل تتجاوز ذلك إ�� القضاء ع�� أية إم�انيّ فقط إلح�ام قبض��ا ع�� أراٍض عر�ية محتل

 ة نفسها. و�ؤدّ العر�يّ 
ّ
ة  خبة هم عقل األمّ . فالنّ العر�ّي   �اجع ا�حضارّي ي هذا إ�� دائرة مفرغة من استمرار ال�

القديم منھ وا�جديد، وضم��ُ  ها، و�ذا عملوا، بو�� أو دون و��، ع�� خدمة مصا�ح االستبداد واالحتالل 
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عقلھ وحركتھ بواسطة    ر وال��وض، ويعينون أعداءه ع�� شّل طوّ �م ُيضيعون ع�� مجتمعهم فرص التّ فإ�ّ 

 ة والسيطرة.ترسيخ سياسات التبعيّ 

.  ةخب العر�يّ ة فعالية للنّ ستعملها رعاة ا�حظ��ة للقضاء ع�� أيّ ا�خطر الثا�ي يرجع إ�� اآلليات ال�ي قد �

ر �سق القيم الذي يحافظ ع�� التطور  فهذه اآلليات �عضها شديد ا�خطورة ع�� مستقبل األمة أل��ا تدمّ 

حصول    . وع�� سبيل املثال، فإّن الّتقديرألعمال رديئة �غ�� معاي�� ما هو حقيق ب  الّتقديرد. فمنح  والتجّد 

ا  �ا تتب�ّ أل�ّ -ع�� جائزة روائية ك��ى    -يّ �ا رديئة ع�� املستوى الف�ّ يجمع النقاد ع�� أ�ّ -ية  روا ى منظوًرا استعمار��

ة كب��ة،  ي إ�� إفساد معيار القيمة. إذ تكتسب أعمال رديئة قيمة رمز�ّ يؤدّ   -يدعمھ رعاة ا�جائزة ومانحوها

الرّ  �� الوصو وتصبح بدورها مثاال ُيحتذى من  النّ اغب�ن  النتيجة نفسها. وت�ون  إ��  ة ح�ن تائج أك�� �ارثيّ ل 

الرّ  قيم  األهمّ ��يمن  شديدة  مؤسسات  ع��  تؤدّ يّ داءة  إذ  وا�جامعة.  واإلعالم  السينما  مثل  ا�جتمع   �� ي  ة 

  لها إ�� املثال ا�حتذى، وتتوارى األعمال األصيلة املبدعة ال�ي �� نتاج تفاٍن، و�خالص،م�افأة الرداءة إ�� تحوّ 

 وع�وف. 

 أّن املبدع  ة �� البلدان الفق��ة. فإدراك  خب العر�يّ إ�� �شوهات هائلة �� النّ   الّتقديريؤدي انحراف معاي��  

 
ّ
   ھف ع�� درجة توافق أفعال ا�حصول ع�� تقدير مشبع معنوً�ا ومادًيا متوق

ّ
عھ  وأقوالھ وكتاباتھ مع ما تتوق

 ي إ�� دفع الطامح�ن إ�� وضع متطا�جهة املانحة يؤدّ 
ّ
�اهة، لبات ا�جهات املانحة نصب أعي��م، ع�� حساب الن

 ة. ة واملبدأ، واملص�حة العامّ واملهنيّ 

 : الطریق البدیل 

مخاطر   مقاومة  إ��  السبيل  حّد   الّتقديركيف  إ��  صعبة  اإلجابة  تبدو  �غ��    املشوه؟   �� فاألمل  كب��. 

بما يضمن درجة أك�� من استقاللية أبنا��ا يبدو أمًرا    واإلبدا��ّ   ة �� بلدان اإلنتاج املعر��ّ األحوال املعيشيّ 

ة ليس هذا مجال شرحها. والرّ    الّتقدير ل �� موقف مان��  ع�� حدوث تحوّ   هان�عيد املنال. وذلك ألسباب عدَّ

 
ّ

   واإلقلي�يّ   �ّ ا�ح�
ّ
 بات

ّ
الن من  مز�د   جاه 

ّ
والش مظفافيّ �اهة  فمعظم  أيًضا.  محتمل  غ��  يبدو  وا�حياد  اهر  ة 

، ذات أهمية    الّتقدير ستعمل بوصفها أدوات سيطرة، وتطويع، واستقطاب، ومواالة. و��، من ثمَّ
ُ
العر�ية �

 ك ��ا.كب��ة لألنظمة ال�ي تنفق عل��ا، بما يدفعها إ�� التمّس 

لتشوّ  املنشودة  املقاومة   �� إذن  �عّوِل  �ىيء  أي  التّ الّتقديرهات  ع��  بإم�اننا  أن  ثالثة ؟ أظن  عو�ل ع�� 
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ٔ
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 األول: �عز�ز الصالبة الذاتية �� مواجهة اإلخضاع: 

 
ّ
 يتفاوت البشر �� قدر��م ع�� مقاومة الظ

ّ
� عن �سق املبادئ والقيم الذي يب�ي روف الباعثة ع�� التخ�

 
ّ
رار. العامل  البة، وقابلي��ا لالستم ر �� درجة هذه الصّ صور��م املثالية عن أنفسهم. وهناك عوامل متنوعة تؤث

 ف��ا هو مدى قوى القناعات الذاتية للمبدع، وا�حدود ال�ي يضعها إلم�انيّ   األهّم 
ّ
ما  ة التفاوض �شأ��ا. و�ل

   آمن املبدع أّن 
ّ
 القيمة ا�حقيقية لعملھ تكمن �� ا�

ّ
ية الفاضلة،  ساقھ مع حزمة املبادئ والقيم املهنية واإل�سان

 ك ��ذه املبادئ والقي�ان حرصھ ع�� التمّس 
ّ
ج��   بع فإّن م أع��. بالط

ُ
ع�� عمل    املبدع  الظروف املادية قد ت

ل هذه املواءمات إ�� استسالم  البة الذاتية �� مواجهة اإلخضاع تحول دون تحوّ الصّ   لكّن   ،�عض املواءمات

 .تامّ 

قدير املعنو�ّ 
ّ
 ة:الثا�ي: تثم�ن أش�ال الت

 
ّ

 �� وقت مبك
ّ

ن د. سامي سليمان: "�لمة تقدير واحدة من  ر من حيا�ي األ�اديمية، قال �� العالم املتمك

هت حيا�ي األ�اديميّ عالم نز�ھ تكفي�ي زاًدا للع�وف ع�� العمل مّد  العبارة املوجزة وجَّ ة  ة عام �امل". هذه 

وأظ�ّ  املاضي�ن،  العقدين  ستظّل طوال  ح�ّ   �ا  إّن فاعلة  الرحيل.  إ��    ى  وك�ّل   الّتقديرا�جوع  دائمة،    حاجة 

تأث�� عدم إشباعها، بل عليھ باألساس أن يطوّ ا�حاجات ال يجب ع�� املرء تطو�ر اس��اتيجيّ  لتقليل  ر  ات 

فعّ  و أدوات  لها.  رشيد  إشباع  لتحقيق     الّتقديرالة 
ّ
يت أ�خاص  من   املعنوي 

ّ
والن بالكفاءة  �اهة  سمون 

، يتع�ّ واملوضوعيّ  ن ع�� �ل مبدع أال يبخل �� تقديم  ة هو األجدر بأن ي�ون اإلشباع األكمل للمبدع�ن. ومن ثمَّ

 املقدم إليھ، بوصفھ زاًدا حًقا ملواصلة العمل.  املعنوّي   الّتقدير ملن �ستحقونھ، وأن يحتفي ب   املعنوّي   الّتقدير

 ال
ّ
 الث: تدش�ن منصات تقدير مستقلة ث

 يحتاج العالم العر�ي �� وقتنا الراهن إ�� منصّ 
ّ
األك�� أصالة  ة، تحتفي باألعمال  ات تقدير نز��ة مستقل

ة �خمة.  ات جوائز ماليّ أن تمنح هذه املنصّ   ه. ليس من الضرورّي قدير املشوّ و�بداًعا، وت�ون بديال معت�ً�ا للتّ 

ة. يمكن لهذه ا�جوائز أن ت�ون  يكف��ا بناء سمعة معت��ة بواسطة مراكمة ممارسات منح نز��ة وموضوعيّ 

 
ّ
واملعاهد ومراكز الفنون، وا�جمعيات األدبية والفنية،  ية مثل ا�جامعات سات علمية أو فنّ ة مؤّس تحت مظل

سة، والرعاة غ�� املوّج  أم  أفراد    أمه�ن سواء أ�انوا شر�ات  والروابط العلمية، واملنظمات األهلية غ�� املسيَّ

الن�يھ. مثل هذه البدائل يمك��ا ترك أثر هائل �� املعرفة    الّتقديرمؤسسات �س�� فعال لتقديم أش�ال من  

 والفن واألدب العر�ي.
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