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املدير العام ملؤسسة الفكر العربي، لبنان
من مواليد بزيزا )قضاء الكورة - لبنان الشمالي( في عام 1947.

حصــل فــي عــام 1969 علــى اإلجــازة التعليمّيــة فــي الفلســفة، ثــّم نــال تباعــاً اإلجــازة التعليمّيــة 
واملاجســتير والدكتــوراه )عــام 1986، بدرجــة االمتيــاز( فــي اللغــة العربّيــة وآدابهــا مــن جامعــة 

القّديــس يوســف فــي بيــروت.
املدير العاّم ملؤّسسة الفكر العربّي منذ عام 2014

نائــب رئيــس جامعــة القّديــس يوســف للشــؤون األكادميّيــة منــذ عــام 2008 إلــى عــام 2014، تاريــخ 
تعيينــه مديــراً عاّمــاً ملؤّسســة الفكــر العربــّي.

عضو في مجموعة من اللجان والهيئات التربوّية والفكرّية.
لــه مجموعــة مــن املقــاالت والكتــب باللغتَــن العربّيــة والفرنســّية فــي النقــد األدبــي، والترجمــة، 

والعلــوم التربوّيــة، والتعليــم العالــي، فضــاًل عــن مجموعــٍة مــن الترجمــات. 



۲

الزميــالُت الزمالءُ األعّزاء،
يطيــب لــي أن أبــدأَ كلمتــي بتوجيــِه الشــكِر، باســِم مؤّسســِة الفكــِر العربــّي وباســمي 
الشــخصّي، إلــى ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز الســبّيل، علــى دعوتــه الكرميــة، 
واســمحوا لــي أن أعــرَب عــن ســعادتي بلقــاِء هــذه النُخبــِة مــن املســؤولن عــن 
اجلوائــِز العربّيــة. وأنــا واثــٌق مــن أّن الزميــالِت والزمــالء املشــاركن فــي لقاِئنــا 
هــذا يُجمعــون معــي علــى تقديــِر القائمــن علــى جائــزِة امللــك فيصــل الرائــدة، 
وعلــى رأســهم صاحــب الســمّو امللكــّي األميــر خالــد الفيصــل، وعلــى تقديــِر مبــادرِة 

ــدى. ــم هــذا املنت ــى تنظي ــزة إل اجلائ
ــذه  ــا ه ــي ترتديه ــة الت ــِة البالغ ــي باألهمّي ــد إميان ــا يجّس ــَر م ــُت أّن خي ــد رأي وق
ــرِض خمســِة  ــا، لع ــي أن ألقَيه ــب مّن ــي ُطل ــة الت ــُص املداخل ــادرة، هــو تخصي املب
مقترحــاٍت ِصغتهــا فــي ضــوِء جتربــِة مؤّسســِة الفكــِر العربــّي فــي منــِح »جائــزِة 
ــة ورؤيتــي آلفــاِق  ــِز العربّي ــى معرفتــي بواقــِع اجلوائ ــاًء عل ــّي«، وبن اإلبــداِع العرب

تطويرهــا، وأيضــاً وخاّصــًة مــن وحــِي هــذا املنتــدى.
أّواًل: أدعــو أّواًل إلــى حتويــل لقائنــا هــذا إلــى لقــاٍء دورّي. 

ــّي  ــا العرب ــرةٌ ووجيهــة، وليــس أّقلَّهــا شــأناً أّن عالَمن ــراح كثي ومســّوغاُت هــذا االقت
زاخــٌر باجلوائــز، ولكــّن كلَّ واحــدٍة منهــا تعيــش فــي عالَمهــا اخلــاّص واملُغلَــق، 
ــة، فهــي فــي  ــم تكــن خاطئ ــِز األخــرى تصــّوراٍت، إن ل ــاً مــا تكــّون عــن اجلوائ وغالب
أحســِن األحــواِل ناقصــة. وغنــيٌّ عــن البيــان أّن هــذه اجلوائــز، علــى تنــّوِع فئاِتهــا، 
واختــالِف مجاالِتهــا، وتعــّدِد آلّيــاِت عمِلهــا، تَجمــُع بينهــا َوحــدةُ األهــداِف التــي 
تســعى إلــى حتقيقهــا، وهــي، فضــاًل عــن ذلــك، تواجــه حتّديــاٍت مشــتَركة. ولذلــك، 
فــإّن املســؤولن عــن هــذه اجلوائــز بحاجــٍة إلــى التواصــل والتشــاور، مــن أجــِل 
التعــارِف الشــخصّي، وأيضــاً للتعــّرِف بصــورٍة صحيحــٍة ووافيــة علــى اجلوائــِز 
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األخــرى، وخاّصــًة مــن أجــل التــداوِل فــي شــؤوِن إدارِة اجلوائــز، والتباحــِث فــي 
القضايــا التــي هــي موضــُع اهتماِمهــم وهِمّهــم الواحــد، وتبــادِل التجــارِب واخِلبــراِت 
والــرؤى، وإقامــِة عالقــاِت التنســيِق والتعــاون، مبــا يــؤوُل إلــى تطويــِر كلِّ جائــزٍة 
علــى حــدة، واالرتقــاِء باملســتوى العــامِّ للجوائــِز العربّيــة، ويُســهم بالتالــي فــي إغنــاِء 

ــا. ــا ومجتمعاِتن ــي دوِلن ــِة ف ــاِة الثقافّي احلي
فانطالقــاً مــن هــذه االعتبــارات، وبنــاًء علــى النتائــِج االيجابّيــِة التــي ســتُفضي 
مداوالتُنــا بالتأكيــِد إليهــا، أقتــرُح اعتبــاَر منتدانــا هــذا منتــدًى تأسيســّياً، وحتويــَل 
لقاِئنــا األّوِل هــذا إلــى لقــاٍء دورّي، ميكــن مثــاًل أن يُعقــد مــّرًة كلَّ َســنَة أو َســنَتن.

ثانيــًا: هــذا االقتــراُح األّول يســتتبُع بالضــرورِة اقتراحــًا ثانيــًا مكّمــًا.
 فاملأسســُة التــي أدعــو إليهــا تســتدعي إنشــاَء إطــاٍر تنظيمــّي يضــّم ِمروحــًة واســعًة 
مــن اجلوائــز العربّيــة. إّن منطقتَنــا العربّيــة، شــأنُها فــي ذلــك شــأُن ســائِر املناطــق، 
بــل العالَــم، تِعــجُّ بالشــبكاِت الوطنّيــة، أو اإلقليمّيــة، أو الدولّيــة، التــي ينتمــي إليهــا 
ــك  ــى ذل ــُة عل ــه. واألمثل ــها، أو ينشــطون فــي اجملــاِل ذاِت ــَة نفَس ــن ميارســون املهن َم
ــاء، أو املهندســن،  ــدُّ وال تُحصــى، ســواءٌ علــى مســتوى االفــراد )كنقابــِة األطّب ال تَُع
أو املعلّمــن، أو الفّنانــن...(، أم علــى صعيــِد الهيئــاِت واملؤّسســات )علــى غــراِر 
جمعّيــاِت ُعمــداِء الكلّيــاِت املتناظــرة، املنضويــِة إلــى اّتحــاِد اجلامعــاِت العربّيــة، أو 
ــاً  ــوق...(. وأّي ــة، أو اآلداب، أو احلق ــاِت التربي ــداِء كلّي ــِة عم ــة، كجمعّي الفرنكوفونّي
تكــِن التســميُة التــي يُمكــن إطالُقهــا علــى الهيئــِة التــي أقتــرح إنشــاَءها، فندعوهــا 
جمعّيــة، أو رابطــة، أو اّتحــاد اجلوائــِز العربّيــة، أو رابطــة أمنــاِء اجلوائــِز العربّيــة، 
ــا،  داً مبادَءهــا، وأهداَفه ــذي يرعــى نشــاَطها، ُمحــدِّ ــيُّ ال ــاً يكــن الِنظــاُم الداخل وأّي
ووتيــرةَ  التنفيــذّي،  انتخــاِب مكتبهــا  وآلّيــَة  إلــى عضويتهــا،  االنتســاب  وشــروَط 
لقاِئنــا هــذا  اســتمراِر  تأمــَن  الهيئــة يضمــُن  إنشــاَء هــذه  فــإّن  اجتماعاتهــا...، 

ــه. ــَل توصياِت ــَر نتاِئجــه، وتفعي ــه، وتثمي ــه، وتوســيَع نطاِق ودميومتَ
أكادميّيــٍة  دراســٍة  إعــداِد  إلــى  الدعــوِة  فــي  فيتمّثــل  الثالــُث  االقتــراُح  وأّمــا  ثالثــًا: 

العربّيــة. اجلوائــِز  عــن  شــاملة 
ــز  ــري، أّن هــذه اجلوائ ــن غي ــع الكثيري ــرُت، م ــُب الصــواب إن اعتب ــي أجان ال أظــّن أّنن
قــد غــدت، فــي الســنواِت األخيــرة، ظاهــرًة الفتــًة ومثيــرًة لالهتمــام، بســبِب تزايــِد 
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ــاِد  ــي ترافــق اإلعــالَن عــن نتائِجهــا، واختــالِط األبع ــِة الت ــِة اإلعالمّي عددهــا، والضّج
الثقافّيــِة واالجتماعّيــِة والسياســّيِة فيهــا، وتشــكيِلها مــاّدًة دســمة للنّقــاد ولتعليقــاِت 

الناشــطَن علــى وســائِل التواصــِل االجتماعــّي.
وال أّدعــي أّننــي رصــدُت كلَّ مــا ُكتــَب عــن هــذه اجلوائــِز وحولهــا، ولكّنــي وّثقــُت 
ــي  ــَرت ف ــي نُش ــاالِت الت ــالِت واملق ــاِت واملقاب ــرِز التحقيق ــن أب ــه م ــأس ب ــدداً ال ب ع
الصحــِف واجملــاّلت، وتناولــْت شــؤونَها وشــجونَها، وطالعــُت عّينــًة ممّثلــًة منهــا. ال 
يّتســُع اجملــاُل هنــا إلجــراِء مســٍح كامــٍل بهــا، أو االســتفاضِة فــي عــرِض مضامينهــا، 
أو التعّمــِق فــي حتليــِل مواقــِف أصحاِبهــا. حســبي اإلشــارة إلــى أّن االنطباعــاِت 

ــن. ــن اآلتيت ــن األوليّت ــداِء املالحظت ــدي تســمح بإب ــت عن ــي تكّون ــة الت العاّم
فمــن جهــٍة أولــى، هنــاك تركيــٌز واضــٌح علــى فئــٍة واحــدٍة مــن الفئــاِت الكثيــرة التــي 
ــى حســاِب  ــك عل ــة، وذل ــِز األدبّي ــُة اجلوائ ــة، هــي فئ ــُز العربّي ــا اجلوائ تنتســب إليه
فئــِة  أو ســواها. وضمــن  أو اجملتمعّيــِة  الفنّيــِة  أو  العلمّيــِة  مــن اجلوائــِز  غيرهــا 
ــا  ــي حتظــى به ــة الت ــِة اإلعالمّي ــُة مبعظــِم التغطي ــة، تســتأثُر الرواي ــِز األدبّي اجلوائ
ــز  ــِع املميَّ ــا باملوق ــق بعُضه ــباب، يتعلّ ــِة أس ــى جمل ــك إل ــردُّ ذل ــة. وم ــُز العربّي اجلوائ
الــذي حتتلّــه الروايــُة اليــوم فــي النتــاِج األدبــّي؛ ويتعلّــُق بعُضهــا اآلخــر بالشــهرِة 
ــيِّ فحســب،  ــم العرب ــة، ال فــي العالَ ــُز الرواي ــاً جوائ ــا حالّي ــع به ــي تتمّت الواســعة الت
ــزة الحتــداِم املنافســِة  بــل علــى الصعيــِد العاملــيِّ أيضــاً، وقــد أضحــت َحلَبــًة مميَّ
ــِة اســتقطاباً  ــوِن األدبّي ــِل جوائزهــا فــي أوســاِط املؤّلفــن، ومــن أشــدِّ الفن ــى ني عل
الهتمــاِم دوِر النشــِر واملترجمــَن والنّقــاِد والقــّراء، فضــاًل عــن حتّولهــا بصــورٍة 
التلفزيونّيــِة  املسلســالِت  ســيناريوهاِت  لكتابــِة  رئيســّي  مصــدٍر  إلــى  متناميــة 

الســينمائّية.  واألفــالِم 
ومــن جهــٍة ثانيــة، وبعيــداً عــن التعميــِم الــذي يحجــُب حقيقــَة وجــود اســتثناءاٍت 
معتَبــرة، بإمكاننــا أن نالحــَظ مــا يشــوُب معظــَم املقــاالِت والتحقيقــاِت واملقابــالِت 
التــي تتنــاول اجلوائــَز العربّيــة، مــن تســّرٍع فــي إصــداِر األحــكام، ومغــاالٍة فــي 
حــول  الُشــبهات  و  التســاؤالِت  مــن  مجموعــٍة  رســِم  خــالِل  مــن  النقــد،  توجيــِه 
أهــداِف اجلوائــِز املُضمــَرة، ومــا ميارســه القائمــوَن عليهــا مــن ضغوطــاٍت علــى 
جلــاِن التحكيــم، ومــن خــالِل التشــكيِك فــي كفــاءِة أعضــاِء جلــاِن التحكيــِم، أو 
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ــا  ــِم األعمــال املرّشــحة، فضــاًل عّم ــا فــي تقيي ــي يطّبقونه ــِر الت نزاهتهــم، أو املعايي
تّتســُم بــه هــذه الكتابــاُت مــن اجتــزاء، بســبِب اقتصاِرهــا علــى اإلضــاءِة علــى بعــِض 
ــرِز  ــًة. ولعــلَّ مــن أب ــلُّ عنهــا أهمّي ــَب أخــرى ال تِق ــز، وتغييبهــا جلوان ــِب اجلوائ جوان
مــا يُمكننــا تســجيلُه فــي بــاِب املآخــِذ علــى الكثيــِر مــن هــذه الكتابــات أّنهــا تكتفــي 
ــي  ــاءة الت ــِة والبّن ــدمِي االقتراحــاِت العملّي ــى بتق ــا تُعن ــد، وقلّم ــِب ســهاِم النق بتصوي
مــن شــأِن األخــِذ بهــا تخليــُص اجلوائــِز مّمــا يخالطهــا مــن شــوائب، واالرتقــاءُ بهــا 

ــى املســتوى املنشــود. إل
ــيِّ الرافــِض ملفهــوِم  ــِة املوقــِف املبدئ ــِة أو عــدِم صوابّي وبصــرِف النظــِر عــن صوابّي
اجلوائــز، واملُشــّكِك فــي جدواهــا، وبصــرِف النظــِر عــن صّحــِة أو بطــالِن االّتهامــاِت 
ــِة وممّوليهــا واملشــرفن علــى إدارتهــا، وإلــى  ــِز العربّي املوّجهــِة إلــى ُمنشــئي اجلوائ
جلانهــا التحكيمّيــِة والقــراراِت التــي تُصدرهــا، فــإّن احلكمــَة تقضــي بأخــِذ كلِّ 
ــل  ــار، ال ب ــِن االعتب ــة بع ــِز العربّي ــاٍت حــول اجلوائ ــالٍت وتعليق ــن حتلي ــر م ــا يُنَش م
ــات  ــادِة مــن هــذه الكتاب ــى اإلف ــزٍة إل ــِة أن تســعى كلُّ جائ ــاِب الفطن ــي مــن ب ــدو ل يب
وآلّياِتهــا،  ألنظمتهــا  دورّيــٍة  بصــورٍة  تُجريَهــا  أن  لهــا  بــدَّ  ال  التــي  املراجعــِة  فــي 
ــن  ــا م ــّي كم ــا األخالق ــن واجبه ــي م ــّي الت ــِد الذات ــِة النق ــي عملّي وأن تســتخدَمها ف
مصلحتهــا أن تقــوَم بهــا. وهــذا هــو بالضبــط مــا تخضــع لــه حالّيــاً »جائــزةُ اإلبــداع 

ــتُنا. ــا مؤّسس ــي متنحه ــّي« الت العرب
مــن  ولعلّــه  املفيــد،  مــن  يكــوُن  قــد  املعطيــات،  وهــذه  الواقــِع  هــذا  ففــي ضــوء 
الضــرورّي، إجــراءُ دراســٍة شــاملٍة حــول اجلوائــِز العربّيــة. قــد تّتخــُذ هذه الدراســُة 
شــكَل مجموعــٍة مــن األبحــاث يِتــّم نشــُرها فــي كتــاب، أو قــد تســتدعي تخصيــَص 
إحــدى رســائِل املاجســتير، بــل إحــدى أطاريــِح الدكتــوراه، ورّبمــا أحــد املؤمتــرات، 
لدراســِة ظاهــرِة اجلوائــِز العربّيــة دراســًة متكاملــة، تغّطــي مختلــَف عناصِرهــا 
إشــكالّياِتها  وطــرِح  وتقييِمهــا،  بتحليِلهــا،  أيضــاً  وتُعنــى  وأبعاِدهــا،  وجوانِبهــا 
ــٌة  ــا أُعطيــت عنهــا أجوب ــِة عــن األســئلِة التــي قلّم وحتّدياِتهــا، وتســعى إلــى اإلجاب
علمّيــٌة وموضوعّيــٌة ووافيــة، تبّيــُن أثــَر هــذه اجلوائــز فــي مســيرِة املرّشــحن لنيلهــا 
ــرُز بصــورٍة خاّصــة  ــَة للمواهــِب الناشــئة، وتُب ــا التحفيزّي ــن بهــا، ووظائَفه والفائزي
موقــَع هــذه اجلوائــز ودوَرهــا فــي احليــاِة الثقافّيــِة العربّيــة، مــن دون أن تُهمــَل 

ــاِق تطويِرهــا. ــرؤى االستشــرافّيِة حــوَل مســتقبلها وآف ــع صــوَغ ال بالطب
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رابعــًا:  أّمــا االقتــراُح الرابــُع فيتعّلــق بإصــدار »دليــل اجلوائــز العربّيــة«.

جتــدر اإلشــارةُ فــي هــذا الصــدد إلــى أّن »دائــرة الثقافــة واإلعــالم بالشــارقة«، 
ع مّجانــاً مــع مجلّــة  كانــت قــد أصــدرت فــي إطــاِر سلســلة »كتــاب الرافــد« الــذي يُــوزَّ
الرافــد، كتابــاً بعنــوان اجلوائــز العربّيــة، وذلــك مــع عــدد اجمللـّـة 127 بتاريــخ أكتوبــر/

ــاب هــو ثمــرةُ جهــوٍد اســتقصائّية كبيــرة ومشــكورة،  تشــرين األّول 2016. هــذا الكت
وقــد أعــّده د. أشــرف صالــح محّمــد و د. أنــور محمــود زناتــي. يتأّلــف الكتــاُب مــن 
مقّدمــة وقســَمن. عــّرف املؤّلفــان فــي املقّدمــة مبصطلــح اجلائــزة، ووضعــا ظاهــرةَ 
منحهــا فــي إطارهــا التاريخــّي بــدءاً مــن احلضــارة اإلغريقّيــة، ثــّم عرضــا األهــداَف 
التــي توّخياهــا مــن إعــداِد هــذا الدليــل، وذكــرا املصــادَر املعتمــَدةَ فــي جمــِع البيانــات، 
ــى احملــاوالِت الســابقة فــي هــذا اجملــال،  ــَد الــذي يُضيفــه كتابُهمــا إل ــرزا اجلدي وأب
ــَز  ــة بإصــداٍر جديــد يتنــاول اجلوائ ــه »أّول محاولــة إلثــراِء املكتبــة العربّي واعتبــرا أّن
املتخّصصــة فــي الوطــِن العربــّي فــي مختلــف اجملــاالت، وحصِرهــا، وتقدمِيهــا فــي 
أســلوٍب مصّنــٍف ومبّســط للقــارئ لتحقيــِق االســتفادة مــن هــذه اجلوائــز« )ص15(. 
ــة«، ويتضّمــن  يتضّمــن القســُم األّول مــن الكتــاب )ص21 - 264( »اجلوائــز اإلقليمّي
ــة« )ص 265- 476(، وقــد أثبــت املؤّلفــان  ــة احمللّي ــز الُقطرّي ــي »اجلوائ القســُم الثان

فــي آخــر الكتــاب كّشــافاً باجلوائــز وفــق الــدول التــي تُمنَــح فيهــا.
ال أعــرف بالضبــط مــدى انتشــاِر هــذا الكتــاب، وال عــدَد الذيــن تيّســر لهــم االّطــالُع 
عليــه، وال الفئــاِت التــي ينتمــون إليهــا، وفــي مقّدمهــم املشــرفون علــى اجلوائــِز 
العربّيــة، واملرّشــحون احملتََملــون للتقــّدِم لنيلهــا. ولكّنــي أميــُل إلــى االعتقــاد أّن 

ــرةَ املســتفيدين مــن هــذا اإلصــدار ضّيقــة ومحــدودة. دائ
أبــرِز  حــول  تقريــٍر  بإعــداِد  العربــّي،  الفكــر  مؤّسســِة  فــي  مؤّخــراً،  قمنــا  ولقــد 
اجلوائــِز العربّيــة، وذلــك الســتعمالنا الداخلــّي اخلــاّص. تنبـُـُع أهمّيــُة هــذا التقريــر، 
بصــورٍة أساســّية، مــن املنهجّيــِة املعتَمــدِة فــي إعــداِده، ســواءٌ علــى مســتوى التعريــِف 
باجلوائــز، أم علــى مســتوى تصنيِفهــا. وهــو يتحلـّـى بثــالِث ميــزاٍت رئيســة. أّولُهــا أّن 
املعلومــاِت اخلاّصــَة بــكلِّ جائــزة معروضــٌة وفــَق نَمــوذٍج موّحــد، هــو مبثابــِة ِبطاقــٍة 
أّن  هــي  الثانيــة  وميزتُــه  املضيئــة.  املقارنــاِت  بإجــراِء  تســمح  موّحــدة،  تعريفّيــة 
املعلومــاِت التــي يقّدمهــا تشــمل ِمروحــًة واســعًة مــن العناصــر. وأّمــا ميزتـُـه الثالثــة، 
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ةٌ مــن امليزتـَـن األولــى والثانيــة، فقواُمهــا اشــتمالُه علــى مجموعــٍة مــن  وهــي مســتَمدَّ
القوائــم، منهــا قائمــٌة باجلوائــز مرتَّبــٌة بحســب تاريــِخ تأسيِســها، وأخــرى نســبًة إلــى 
بلــِد املنشــأ، وثالثــٌة وفــق الــدوِل املســتهدَفِة بالترشــيحات، ورابعــٌة ِتبعــاً للمجــاالت، 
وخامســٌة بنــاًء علــى قيمــِة اجلوائــز املالّيــة، فضــاًل عــن القوائــِم املبنّيــِة علــى أســاِس 

شــروِط الترشــيح، أو عــدِد الــدورات، أو معاييــِر التحكيــم.
ــاُب دائــرِة  ــا بحاجــة إلــى دليــل، يحــّدث املعلومــاِت التــي يوّفرهــا كت فيبــدو لــي أّنن
الثقافــة واإلعــالم بالشــارقة، ولكّنــه أيضــاً يســتكملها فــي ضــوء الِبطاقــِة التعريفّيــة 
التــي وضعهــا فريــُق »جائــزة اإلبــداع العربــّي« فــي مؤّسســِة الفكــر العربــّي، ليغــدَو 
الدليــُل املقتــَرح حّقــاً مرجعــاً توثيقّيــاً بجميــِع اجلوائــزِ العربّيــة، ومصــدراً ثرّيــاً 
وموثوقــاً للمعلومــات، تعتمــده األطــراُف املعنّيــُة كاّفــًة، مــن مســؤولن عــن اجلوائــز، 

ومرّشــحن لنيلهــا، وإعالمّيــن، وباحثــن.
ِمنّصــة  أو  موقــٍع،  اســتحداِث  إلــى  واألخيــر  اخلامــُس  االقتــراُح  يرمــي  خامســًا: 
التــي  املعلومــاِت  كاّفــَة  عليهــا،  أو  فيــه،  يجــَد  أن  الباحــُث  يســتطيع  الكترونّيــة، 

الورقــّي. الدليــُل  يوّفرهــا 
 ولكــّن املوقــَع أو امِلنّصــة ميتــازان عــن الدليــِل الورقــّي مبجموعــٍة مــن الِســمات 

واخلدمــات، ســأذكُر أربعــاً منهــا:
ففــي حــن أّن الدليــَل الورقــّي، مهمــا بلــغ عــدُد النُســِخ املطبوعــِة منــه، يقتصــُر 	

تواجــُده علــى مراكــِز البيــِع فــي املكتبــات، أو علــى أماكــِن املطالعــِة العاّمــة، 
كاملكتبــاِت اجلامعّيــة، ومراكــِز التوثيــق، ومراكــِز الدراســاِت واألبحــاث، فــإّن 
املوقــَع االلكترونــّي يؤّمــُن نشــَر املعلومــاِت التــي يتضّمنهــا التقريــُر الورقــّي علــى 
ــه يتيــح الوصــوَل إليهــا لــكلِّ متابــٍع  نطــاٍق أوســع، بــل بصــورٍة غيــر محــدودة، ألّن

ــد.  ــٍة، وبل ــٍب، ومدين ــٍت، ومكت ــي كلِّ بي ــّم، ف ومهت
ومــن جهــٍة ثانيــة، فــإّن املوقــَع االلكترونــّي يّتســع ملــا ال تّتســُع لــه صفحــاُت الدليــِل 	

ــم...،  ــِر التحكي ــّي مــن معلومــات، كاســتمارِة الترشــيح، وشــروطِه، ومعايي الورق
ويســمح بعرضهــا بطريقــٍة ُمســهبة ومفّصلــة.

الــذي يخضــُع حتديثُــه إلجــراءاٍت معّقــدة، وتســتغرُق 	 وبخــالِف الدليــِل الورقــّي 
طباعتـُـه وقتــاً ليــس بالوجيــز، فــإّن بإمــكاِن املشــرفن علــى كلِّ جائــزة، بالتنســيق مــع 



۸

اجلهــِة املســؤولِة عــن إدارِة املوقــِع االلكترونــّي أو امِلنّصــة، وشــرَط حصوِلهم على اســِم 
املُســتخدِم )Username( وكلمــِة مــرور )Password(، الولــوَج إلــى املوقــع وإدخــال 

ــة، ومتواصلــة.  التعديــالِت واإلضافــاِت اخلاّصــِة بجائزتهــم، وذلــك بصــورٍة دورّي
وفضــاًل عــن ذلــك، مــن شــأِن إنشــاِء هــذا املوقــع أن يســمَح لــكلِّ جائــزة، ال بنشــِر 	

ــدمِي  ــاِب تق ــِح ب ــِد فت ــن مواعي ــالِن ع ــاً باإلع ــل أيض ــب، ب ــا فحس ــاِت عنه املعلوم
الترشــيحاِت لنيلهــا، وعــن شــروِطها، ومختلــِف التفاصيــِل واملعطيــاِت اخلاّصــِة 
بهــا، كمــا يســمُح بنشــِر أخباِرهــا وقائمــِة الفائزيــن بهــا، ووقائــِع حفــِل توزيعهــا.

الزميــالُت والزمالء األعّزاء،
ــِذ بعِضهــا  ــدءُ بتنفي ــه باإلمــكاِن الَب ــى أّن هــذه االقتراحــاُت اخلمســُة مســتقلّة، مبعن
اقتراحــاٌت مترابطــٌة  ولكّنهــا  فتــرٍة الحقــة.  إلــى  تنفيــِذ بعضهــا اآلخــر  وإرجــاءُ 
ومتكاملــة، وهــي كلُّهــا قابلــٌة للتحقيــق. ويُســعدني أن أغتنــَم مناســبَة انعقــاِد منتدانــا 
هــذا ألعلــَن رســمّياً عــن تبّنــي مؤّسســِة الفكــِر العربــّي االقتــراَح اخلامــَس األخيــر 
الــذي عرضــُت للتــوِّ خطوَطــه العريضــة، وعــن اســتعدادها للمباشــرِة فــوراً بوضِعــِه 
موضــَع التنفيــذ، وهــي تعــّوُل علــى تعاونكــم معهــا فــي إجنــاِح هــذه املبــادرة، وتتطلـّـع 
أيضــاً إلــى تعــاوِن املســؤولن عــِن اجلوائــِز العربّيــة التــي لــم تتمّثــل فــي هــذا اللقــاء. 
كمــا يُســعدني أن أعلــَن عــن اســتعداِد مؤّسســتنا للتعــاوِن معكــم مــن أجــِل املســاهمِة 
بجوائزنــا  واالرتقــاِء  إجنــازات،  إلــى  األخــرى  األربعــِة  االقتراحــاِت  فــي حتويــِل 

العربّيــة إلــى املســتوى الــذي يؤّهلهــا لبلــوِغ األهــداِف املرجــّوِة مــن إنشــائها.






