كرمُالفائزينُبجائزةُاإلبداع
ُّ
مؤسسةُُ
ّ
الفكرُالعربيُتُ ّ

ُُُُُُُُُُُُُُوتحتفيُبالذكرىُالعاشرةُالنطالقتها ُ

بي في دورتياا العارارة لمعاام  ،6102وذلاك
احتفت ّ
بي بالفائزين في جائزة اإلبداع العر ّ
مؤسسة الفكر العر ّ
السمو الريخ خميفة
عرية اختتام فعاليات مؤتمر "فكر "01في أبوظبي ،الذي انعقد تحت رعاية صاحب
ّ

امو الممكااي
باان ازيااد هل نييااان ،رئاايس دولااة اإلمااارات العر ّبيااة المتّحاادة .حضاار حفاال التك اريم صاااحب السا ّ
امو الراايخ الاادكتور ساامطان باان محمااد
األمياار خالااد الفيصاال ،رئاايس ّ
اي ،صاااحب السا ّ
مؤسسااة الفكاار العربا ّ

القاسمي ،عضو المجمس األعمى لالتّحاد حاكم الرارقة ،الرئيس المبناني األسبق أمين الجميال ،صااحب
امو الممكااي األمياار بناادر باان خالااد الفيصاال ،األمااين العااام لمجمااس التعاااون لاادول الخمااي العر ّبيااة عبااد
السا ّ
المطيف بن رارد الزّياني ،رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان ،الريخ سمطان بن أحماد القاسامي رئايس
مؤسس ااة الر ااارقة ل ع ااالم ،األم ااين الع ااام األس اابق لجامع ااة ال اادول العربي ااة عم اارو موس ااى ،الم اادير الع ااام
ّ

مؤسساة
العاويط ،أعضاا
مجمساي األمناا واإلدارة واألعضاا المرااركين فاي ّ
ّ
َ
لممؤسسة البروفسور ىناري َ
األكاديميين ورخصيات دبموماسية وكبار اإلعالميين.
ونخبة من كبار المثقّفين و
بيُ ،
ّ
الفكر العر ّ

اي،
تماان ُ ا ّ
لمؤسسااة جااائزة اإلبااداع العربااي فااي ثمانيااة مجااا ت ىااي اإلبااداع ألىا ّام كتاااب ،اإلبااداع العمما ّ
اي ،اإلبااداع
اي ،اإلبااداع ا قتصا ّ
اي ،اإلبااداع األدبا ّ
اي ،اإلبااداع اإلعالما ّ
اادي ،اإلبااداع المجتمعا ّ
اإلبااداع التقنا ّ
العممي رائد يوساف مصام (األردن) عان برناام التعاديل المكااني
الفن ّي .وفاز ىذه السنة بجائزة اإلبداع
ّ
ّ
محمااد يوسااف فتّاااح (الع اراق) عاان تقنيااة جدياادة لتحسااين أدا الركااائز
ّ
اي ّ
التخيمااي ،وجااائزة اإلبااداع التقنا ّ
األنبوبيااة ماان خااالل تقييااد امااق نياياتيااا عنااد مسااافات محا ّاددة ،واإلبااداع المجتمعااي مناصاافة بااين سااالين
ّ

توفيق السمراني (لبنان) عن مبادرة "عنصر ربابي يقود اإلصالح التعميمي" لجمعية التعميم ألجل لبنان،
وعبااد الاارحمن عمااي الزامااول (األردن) عاان مرااروع "الخبااز ماان أجاال التعماايم" ،وجااائزة اإلبااداع اإلعالمااي

أحمااد عص اامت عم ااي (مص اار) عاان موق ااى منت ااد اإلس ااكندرّية ل عااالم ،وج ااائزة اإلب ااداع األدب ااي وج اادي
الفناي عباد المساي أباو جاودة (لبناان) عان كتااب "الساينما فاي
الكومي عن رواية "إيقاع" ،وجائزة اإلباداع ّ
لبنان ىذا المسا ".
األقدم عيداً ،فقد
بي ليست
وألقى البروفسور ىنري َ
َ
العويط كممة أوض فييا أن جائزةُ اإلبداع العر ّ
ٍ
إطالق ٍ
ممحوظ من الجوائز
عدد
بي في العقدين األخيرين
ريد
األدبية .و ّأياً
َ
العممية و ّ
ّ
ُ
العالم العر ّ
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تستحق التقدير والثنا  .ومى ّأنو لم
إيجابية
ّ
تكن دوافىُ ىذه المبادرات ومرامييا ،فيي تر ّكل ظاىرةً
ّ
ِ
سم
يمض عمى إطالق جائزتنا إ ّ
ُ
عرر سنوات ،فقد نجحت في أن ّ
تتبوأَ مكانةً مرموقة وأن تتّ َ

يتم بالتالي
َ
بطاب ٍى مميَّز .فيي من الجوائز المعدودات التي تحمل اسم منرئيا أو راعييا ،و ّ
توظيفيا بغرض إبراز إنجازاتو واإلرادة بسخائو ،أو تخميد ذكراه .وىي تسمّط الضو َ عمى

مانحيا ،بل عمى اإلبداع ،وعمى مستحقّي الجائزة من المبدعين.
المؤسسة تطم ُ من خالل جوائزىا ،إلى اإلعال من رأن اإلبداع وتكريم المبدعين
أن
وأ ّكد ّ
ّ

وحسب ،بل أيضاً إلى التحفيز عمى اإلبداع وترجيى المواىب النارئة والواعدة عمى تفجير
ٍ
طيبة
طاقاتيم
بي" تتمتّى بو من سمعة ّ
ّ
اإلبداعية الكامنة .وفضالً ّ
عما باتت "جائزة اإلبداع العر ّ
المعتمدة ،وبفضل
هليات الترري المتّبعة ،وصرامة معايير التحكيم
َ
ومصداقية عالية ،بفضل دقّة ّ
ّ
ٍ
ٍ
عممية مريودة ،فقد نجحت
منسقو لجان التحكيم وأعضاؤىا من كفا ة عالية ونزاىة ّ
ما يتحمّى بو ّ
المؤسسة في أن تستقطب ترري كبار المبدعين الالمعين ،وأن تستقطب أيضاً ترري مجموعة
ّ
وم َنحت جوائزىا لمفائزين بيا من ىاتين الفئتين.
من الرباب المبدعين المغمورينَ ،

بي" في عيدىا العارر ،في ضو
وقال العويط واذ نسترجى الميمة مسيرةَ "جائزة اإلبداع العر ّ
ِ
أىدافيا المرسومة ِ
حصادىا الوفير ورصيدىا الحافل،
المميزة ،وفي ضو
وسماتيا وخصائصيا
ّ
التوجيات ،وبالرضى عن األدا
بي أن ترعر با طمئنان إلى سالمة
يحق
ّ
ّ
ّ
لمؤسسة الفكر العر ّ
ولكنيا مدعوةٌ ،وفي ىذه المناسبة بالذات ،إلى إخضاع جائزتيا لمر ٍ
اجعة راممة ،من
وا نجازاتّ .
ّ
ٍ
متجددة لمجائزة في مطمى ىذا العقد الثاني من عمرىا ،تسم ُ بتطويرىا
نطالقة
أجل اإلعداد
ّ
المؤسسة
العالمية ،لتسيم بصورٍة أقو وأفعل في تحقيق رسالة
مصاف الجوائز
وبا رتقا بيا إلى
ّ
ّ
ّ

في خدمة الفكر وفي تعزيز اإلبداع والتحفيز عميو وارعاعو.

الممكي األمير بندر بن خالد الفيصل كممة رفى فييا خالص التياني
السمو
بعدىا ألقى صاحب
ّ
ّ
والتبريكات ،إلى مقام الريخ خميفة بن زايد هل نييان ،رئيس دولة اإلمارات العر ّبية المتّحدة،
وحكومتو الرريدة ،ورعبِيا الكريم ،بمناسبة حمول الذكر الخامسة واألربعين لقيام ىذه الدولة
قدمت نموذجاً ُيحتذ بو لموحدة العر ّبيةُ .
المباركة ،والتي ّ
ُ
المتأللئة في سما
ورعاتو ،و ّ
ُ ّ
سموه بالحضور الحارد وأرباب الفكر ُ
حيا ىذه الكوكبة ُ
ورحبُ ّ
الجيد
الحفل بإبداعاتيم التي بمغت ااية السموق ،بعدما نذروا ليا ُج ّل أعمارىم ،وبذلوا في سبيميا ُ
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بي كفو إلحراز قصب السبق ،في مضامير
الجييد ،بالصبر والمثابرة ،وأثبتوا أن اإلنسان العر ّ
ثمن ُجيدىم الدؤوب
فاخرٌ ،
العصر كافّةٌ .
كرميمُ ،
فحق لنا أن نفتخر بيم ُ
وحق ليم عمينا أن ُن ّ
ون ّ
ون ُ
ُمتيمُ .
وانجازاتيم الرائدة لرفعة أ ّ

اي الياوم بمارور خمساة عرار عامااً عماى رصاد جوائزىاا
اموه واذ تحتفال ّ
وقال س ّ
مؤسساة الفكار العرب ّ
وتحرص عمى التزام
وعرر سنوات عمى تطويرىا إلى ما ىي عميو اليوم،
بي،
ّ
ُ
ُ
السنوية ل بداع العر ّ
ألمتن ااا
افافية ف ااي تحكيمي ااا ،طبقا ااً لألُس ااس
العممي ااة والموض ا ّ
ّ
الحي اااد والر ا ّ
اوعيةُ ،يس ااعدىا أن تُي اادي ّ
ميز ،والتي استحقّت بجدارة ،الفاوز بجاوائز ىاذا
الم ّ
العر ّبية ،ىذه النجوم الساطعة في سما اإلبداع ُ
فياة ،الفاعماة فاي الحفااظ عماى
العام،
األمة ،مان الق ّاوة الفكرّياة والمعر ّ
لتنضم مى سوابقيا إلى رصيد ّ
ّ
توازنيا وتطويرىا ورفعتيا.

أضااف يحادونا األمال أن تُسايم ماؤتمرات "فكار" ماى ُمخرجاات ىاذه الجاوائز بقادر مان التص ّادي ل ا

االي ،إلاى حا ّاد
اي" ،الااذي يعصاف بأرجااا
ّ
األماة ،منااذ نياياة العقاد األول ماان القارن الحا ّ
"الزلازال العرب ّ
ٍ
ٍ
امو
محاولة تفكيك كينونتيا وتيديد وجودىا عمى النحو الذي ّ
رخصو بحكمة بالغاة ورؤياة ثاقباة ،س ّ

األماة أن تيارع
المؤسسة في كممتو ا
رئيس
ّ
ّ
االي ،والتاي اختتمياا ُمناراداً ّ
فتتاحية لمؤتمر "فكار" الح ّ
إلى امتطا قارب النجاةٍ ،
األمة مان
بفكر وني ٍ جديدين،
ُ
يعتمد العمم والعمل بالرأي السديد ،إلنقاذ ّ
يخي الخطير.
ىذا ُ
المنزلق التار ّ
اي" ،الااذي ارااتغل عميااو مااؤتمر "فكاار" فااي دو ارتااو الااثالث األخي ارة
واّننااا لنحسااب ّ
أن "التكاماال العربا ّ
النج اااة،
بالتع اااون م ااى جامع ااة ال اادول العر ّبي ااة ،بالد ارس ااات
عمق ااةُ ،يمثّاال ط ااوق ّ
العممي ااة و ّ
ّ
الم ّ
العممي ااة ُ
ألمتنااا ،وبمااا
بتسااخير ُمجماال المقاادرات واإلمكانااات العر ّبيااة والتنساايق بينيااا ،فااي مواجيااة مااا ُيحاااك ّ
ٍ
استقاللية كل دولة وسيادتيا ،وىو
مجتمعة عمى النيوض من كبوتيا ،مى احترام
ُيعظّم من قدرتيا
ّ
األماال المعقااود عمااى أرباااب الفكاار والساسااة ،أن يرتقاوا بااو ماان مرحمااة التنظياار ،إلااى حااال التطبيااق

وسد .
عمى أرض الواقى ،وا ّ ذىبت كل تمك الجيود أدراج الرياح ىد اًر ُ
الررااد ،وأن يجمااى
أسااال اج ج ا ّل وعااال ،أن ُيمياام أصااحاب ال ار ّ
أي والق ارار فااي ّ
أمتنااا العر ّبيااة ساابيل ُ
رتاتيا عمى الحق والعدل.

المض اايفة عم ااى دعمي ااا الالمح اادود لي ااذا الم ااؤتمر ،ولج ااائزة
وختاما ااً ّ
أتوج ااو بالر ااكر الجزي اال لمدول ااة ُ
كرمين.
الم ّ
"فكر" ،والركر موصول ُ
لمرعاة األفاضل ،ولمحضور الكريم ،والتينئة الخالصة لمفائزين ُ
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امو
وفي الختام سمّم صاحب
السمو الممكي األميار خالاد الفيصال جاائزة مسايرة عطاا لصااحب الس ّ
ّ
الراايخ الاادكتور ساامطان باان محمااد القاساامي ،ثاام قا ّادم الاادروع التقديرّيااة لمفااائزين ،وأقاايم حفاال عرااا
المراركين.
عمى ررف الحضور و ُ

4

