
 

    
 

  

   
 

" 2014بعد حصوله على "جائزة البحر األبيض المتوسط للدبلوماسية والفكر 
 "المؤسسة المتوسطية" ُتكّرم سعادة الدكتور جمال سند السويدي

 

ستكّرم "المؤسسة المتوسطية" سعادة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام "مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
"، حيث ستسلّمه المؤسسة 2014االستراتيجية"، بعد حصوله على "جائزة البحر األبيض المتوسط للدبلوماسية والفكر 

 أبريل 27الجائزة في احتفال بـ"قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" في مقر المركز بمدينة أبوظبي يوم األحد الموافق 
، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات المرموقة من األوساط العلمية والثقافية والسياسية والدبلوماسية، باإلضافة إلى 2014

أعضاء المؤسسة. والجائزة عبارة عن عمل فني للنحات اإليطالي ماريو موليناري اسمه "رمز السالم"، وتمنح للشخصيات 
البارزة في أنحاء العالم كافة كرمز للحوار والتعاون بين الشعوب. 

 



وتعّد هذه الجائزة من أهم الجوائز في منطقة أوروبا والبحر األبيض المتوسط، وقد حصل عليها نخبة من المفكرين 
العالميين، مثل شيرين عبادي، الحائزة "جائزة نوبل للسالم"، ونجيب محفوظ، األديب المصري الراحل الحائز "جائزة نوبل 

في اآلداب"، فضالً عن رؤساء دول وحكومات، مثل الرئيس األمريكي باراك أوباما، وكافاكو سيلفا، الرئيس البرتغالي، 
ونيكوال ساركوزي، الرئيس الفرنسي السابق، وخوسيه موخيكا، رئيس أوروجواي، والملك خوان كارلوس األول، ملك 

إسبانيا، ومحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، والملكة رانيا العبدهللا، ملكة األردن، واألميرة لال مريم، رئيسة "االتحاد 
الوطني النسائي المغربي". 

 
ر من روما، استحقاق سعادة الدكتور جمال سند  وقد أعلن ميشيل كاباسو، رئيس "المؤسسة المتوسطية"، عبر فيديو مصوَّ
السويدي لهذه الجائزة في الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، وذلك خالل توقيع الدكتور جمال السويدي لكتابه الجديد 

"آفاق العصر األمريكي: السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد"، في "قاعة العمالة الكبرى" بمدينة فاس المغربية، 
بحضور نخبة من كبار المسؤولين ورجال الفكر والعلم واألدب والثقافة والصحافة في المملكة المغربية الشقيقة. 

 
وقد أكدت "المؤسسة المتوسطية" أن حصول الدكتور جمال السويدي على "جائزة البحر األبيض المتوسط للدبلوماسية 

" في شقها الدبلوماسي والفكري هو تكريم لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وما تمثله من نموذج في دعم 2014والفكر 
السالم العالمي، كما يعّبر عن التقدير الذي يحظى به الدكتور جمال السويدي على الصعيد العالمي؛ إلسهاماته وجهوده 
الملموسة في التقارب بين الشعوب عبر ما ُتعَرف بالدبلوماسية الموازية القائمة على صناعة المعرفة؛ إذ إن الملتقيات 

الدولية، والتقارير االستراتيجية، واإلصدارات العلمية، والفعاليات الثقافية المتنّوعة، والمؤتمرات الدولية التي يشرف عليها، 
تتناول قضايا مهّمة ترتبط باألمن والسلم والتنمية في المنطقة والعالم أجمع، وتحظى باهتمام دولي، ليس ألنها تمثل نافذة 

مهّمة يتم اإلطالل من خاللها على تفاعالت المنطقة والعالم وقضاياهما وملفاتهما فقط، وإنما ألنها تقدم رؤًى ثرية ومعرفية 
تسهم في تعزيز الحوار بين الحضارات، وإبراز التنّوع الثقافي والتعايش بين الشعوب أيضاً . 

 
وليست هذه المرة األولى التي يحصل فيها سعادة الدكتور جمال سند السويدي على جائزة دولية، حيث سبق أن حاز العديد 

من الجوائز وشهادات التقدير الدولية، تقديراً لدوره في تعزيز ثقافة البحث العلمي، واالنفتاح اإلنساني والحضاري بين 
مختلف الشعوب والحضارات، من بينها وسام االستحقاق الفرنسي من الدرجة األولى، وجائزة الشخصية التنفيذية للقيادات 

، كما مِنح األستاذية الفخرية من "الجامعة الدولية" في فيينا. 2006الشابة من "معهد جائزة الشرق األوسط للتمّيز" عام 
، وذلك تقديراً 2012وكذلك كّرمته "الجمعية األوروبية لألعمال" Europe Business Assembly في نوفمبر 

لجهوده المتميزة في دعم البرامج المجتمعية التي يقدمها "مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية". وتسلم مفتاح 
؛ وذلك تكريماً من المملكة المغربية الشقيقة لدوره في تعميق العالقات بين البلدين. 2013مدينة فاس في مارس 

 
 في إيطاليا، بنشاط على الترويج للسالم والحوار والتقارب بين 1991وتعمل "المؤسسة المتوسطية"، منذ تأسيسها عام 

الشعوب، وتمنح جوائزها للشخصيات والقيادات البارزة التي أسهمت بدور إيجابي في تعزيز ثقافة السالم، وتشجيع الحوار 
بين الحضارات، وتضم الجوائز التي تقدمها: "جائزة البحر األبيض المتوسط للدبلوماسية والفكر"، و"جائزة البحر األبيض 
المتوسط للمؤسسات"، و"جائزة البحر األبيض المتوسط للمجتمع المدني"، و"جائزة البحر األبيض المتوسط للثقافة"، ولهذا 

ُتعّد من أهم الجوائز الدولية. 

 


