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ليس من الصعب االعتراف بأّن »تكريم« أثبت أنه الحدث األهم واألكثر رقيًا في 
عالمنا العربي اليوم. المبادرة التي صاغها ريكاردو كرم أطلقها، منذ ثالث 

سنوات، بناًء على رغبة ُملّحة منه  في تحفيز الشباب العربي. هي فسحة 
أمل ولدت في ذروة ما يشهده العالم العربي من نكبات وأحداث، فسحة 

تتيح للشباب العربي فرصة الحلم والطموح وتعكس صورة أكثر إشراقًا 
لعالم لن يخلَو من الكفاءات التي تسمو به مهما تعثرت خطواته وانكفأت 

مسيرته إلى الوراء. المباردة انطلقت هذا العام من باريس التي شهدت 
انعقاد لجنة تحكيم »تكريم« الدولية في حضور شخصيات عالمية تقّدمتها 

صاحبة الجاللة الملكة نور الحسين. 

مشوار األلف ميل... 
الخطوة الثالثة 



قصة الغالف

10  GALA 

»كثر من الذين التقيتهم 
يستحقون هذه الجوائز «

 GALA 11

عندما نتكّلم عن اإجتماٍع اأكادميي، يعني ذلك اأجواء 
حتكيم  جلنة  اجتماع  لكن  وال�صرامة.  اجلدية  من 
واجلمال  وال�صحر  باحليوية  العام  هذا  متّيز  »تكرمي« 
كرم،  ريكاردو  تفارق  مل  التي  ال�صفات  وهي  والرقي 
»تكرمي«  التلفزيونية.  حواراته  يف  املبادرة،  مطلق 
حتّولت اإىل منّظمة ترتقي بالإن�صان اإىل تخوم التاأّلق 
خالل  من  نعي�صها  اليوم  نحن  وها  والتمّيز  والإبداع 
بعد عودته  ريكاردو  التقينا  باري�س.  اأ�صرق من  حدٍث 
هذا  تفا�صيل  عن  واأخربنا  الفرن�صية  العا�صمة  من 

احلدث املمّيز.

اجتماع المجلس التحكيمي لــ »تكريم« تّم هذه 
السنة في باريس. ماذا عنه؟ 

التقاء  نقطة  اإىل  ال�صنة  هذه  حتّولت  باري�س 
�صخ�صيات بارزة قادمة من اأنحاء العامل كافة. امللكة 
الربيطانية،  العا�صمة  نور احل�صني و�صلت قادمة من 
من  غ�صن  كارلو�س  نيويورك،  من  اأتى  ليفي  ومارك 
مي  ال�صيخة  وا�صنطن،  من  �صيداوي  رجا  طوكيو، 
نهى  عمان،  من  �صرف  ليلى  البحرين،  من  اخلليفة 
من  اأزولي  اأندريه  فرن�صا،  جنوب  من  احلجيالن 
وحممد  الإبراهيمي  الأخ�صر  �صارك  كما  الرباط. 
يف  الو�صع  ل�صخونة  نظرًا  الـ�صا�صة  عرب  الربادعي 
الإجتماع  مّت  الرئا�صّية.  الإنتخابات  ع�صية  القاهرة 
 Le Grand Paris فندق  يف  الإجتماعات  �صالة  يف 
Intercontinental واأداره ال�صفري الأمريكي الأ�صبق 
باتل وا�صتهّل بفيلم وثائقي  الدكتور فن�صنت  لبنان  يف 
خالل  »تكرمي«  اجتازتها  التي  املحطات  اأبرز  ا�صتعاد 
بداأ  ذلك  وبعد  الدوؤوب  العمل  من  اأكرث  اأو  �صنتني 
اأدركه من قبل  النقا�س. كنت �صاهدًا على م�صتوى مل 
م�صتوى  اإىل  باحلديث  ارتقى  املداخالت  وم�صمون 
واختالف  التجاذبات  من  الرغم  وعلى  جدًا.  رفيع 
الآراء، اتفق الأع�صاء على اأ�صماء الفائزين يف بع�س 
اأخرى يف  اأ�صماء  كّفة  الت�صويت  بينما رّجح  الأحيان، 
اأحيان اأخرى. �صخ�صيًا مل اأتدخل كثريًا يف املناق�صات 
دوري  لأّن  فقط  ق�صرية  مداخالت  بثالث  واكتفيت 
من  واحدة  م�صافة  وعلى  احلياد  على  بالبقاء  يق�صي 
كاهل  على  الختيار  مهمة  وترك  امل�صاركني  جميع 

جلنة موؤهلة جدًا.
حدثنا عن تفاصيل االجتماع. 

وترجمته  اللقاء  هذا  تنظيم  على  العمل  ا�صتغرق 
يف  املتوّقع.  من  اأف�صل  كان  وقد  اأ�صهر  �صتة  فعليًا 
عربية  بنكهات  النور  مدينة  عبقت  مايو  من  الثالثني 

النتخابات  مع  تزامنًا  مّت  واإذ  بع�س.  اإىل  بع�صهم 
الت�صريعية الفرن�صية، فقد طغت الأحاديث ال�صيا�صية 
العربي  العامل  اأّن  خ�صو�صًا  الأجواء  على  اجلانبية 

لي�س يف اأف�صل حال.
اأدرجت على  اأ�صماء معامل عربية  اأُطلقت على املوائد 
لئحة الأوني�صكو للرتاث العاملي مثل ق�صبة اجلزائر، 
البحرين،  قلعة  وادان،  ق�صور  ممفي�س،  منطقة 
من  هنا  بد  ول  فا�س.  مدينة  القدمية،  حلب  مدينة 
توجيه ال�صكر اىل فريق »تكرمي« باإدارة دانا ن�صرالّل 
ملتابعة  تاريخ احلفل  اأيام من  الذي و�صل قبل خم�صة 
على  والتقنية  اللوج�صتية  والتح�صريات  التفا�صيل 

اأكمل وجه. 
ال شّك في أّن حضور الملكة نور كان ممّيزًا جدًا.  
امللكة  متّيزت  لالأنظار،  اخلاطف  �صحرها  جانب  اإىل 
طلب  ترف�س  مل  حيث  وعفويتها  وب�صاطتها  بتوا�صعها 

وال�صورية  اللبنانية  اللهجات  امتزجت  حيث  خمتلفة 
واجلزائرية  واملغربية  وامل�صرية  والفل�صطينية 
ي�صبه  مبا  والبحرينية  والأردنية  وال�صعودية  والكويتية 
 Roissyو Le Bourget احتفالية �صرقية. اإىل مطاري
جلنة  اأع�صاء  و�صل  الباري�صية  القطار  وحمّطات 
املرحلة  ملناق�صة  احلفل  �صيوف  و�صل  كما  »تكرمي« 

واإختيارالفائزين. النهائية 
كيف كانت أجواء حفل العشاء الذي أقيم بعد 

االجتماع؟
مّت  اإليه جمٌع  الأوبرا دعي  اأقيم حفل ع�صاء يف �صالة 
انتقاوؤه بعنايٍة فائقة. مل ن�صاأ اإعطاءه طابعًا اجتماعيًا 
�صيوف  اختيار  على  العادة،  جرت  كما  حر�صنا،  بل 
�صّيما  ل  اإطارها  يف  نعمل  التي  باملجالت  �صلة  ذوي 

والأكادميية. والعلمّية  والرتبوية  الثقافية 
ا�صتهل الع�صاء بحفل ا�صتقبال اأتاح للمدعوين التعّرف 

ال�صناعي كارلو�س غ�صن 
و الدكتورة نهى احلجيالن
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البع�س من اأع�صاء اللجنة  التحكيمية

التقاط  وعلى  م�صافحتها  على  اأ�صّروا  الذين  من  اأّي 
اأّن  اإىل  الإ�صارة  مع  جانبها،  اإىل  تذكارية  �صورة 
�صرف  ليلى  الدكتورة  معايل  برفقة  و�صلت  جاللتها 

وحّلت فورًا ملكة على قلوب املدعوين. 
وأمين معلوف؟

لدخول  حينها  ي�صتعّد  كان  الذي  معلوف  اأمني 
حمّط  كان  اأيام،  ب�صعة  بعد  الفرن�صية«  »الأكادميية 
مثل  يف  ي�صارك  ما  نادرًا  اأّنه  علمًا  اأنظاراحل�صور، 
حيث  ديو  جزيرة  من  يومها  خرج  املنا�صبة.  هذه 
 Les اجلديدة  روايته  على  الأخرية  اللم�صات  ي�صع 
عن  �صبتمرب  �صهر  يف  �صت�صدر  التي   Désorientés
اإىل  يعود  مهاجر  موؤرخ  حياة  وتتناول   Grasset دار 

لبنان بعد غياب طويل.
مارك  والروائي  الخليفة  مي  الشيخة  عن  ماذا 

ليفي ؟

ال�صيخة  ابنتها  برفقة  اخلليفة  مي  ال�صيخة  كانت 
متّيزت  التي  ال�صايح  نورا  ال�ّصابة  واملعمارية  زين 
اأما  البحرين.  متحف  ت�صميمها  خالل  من  وانطلقت 
على  يتاأخر  وكاد  حقيبته  حاماًل  فو�صل  ليفي  مارك 

موعد الجتماع.
ماذا عن حضور كارلوس غصن و أندريه أزولي؟

األغت حاجزًا  بروٍح مرحة  بدا مفعمًا  كارلو�س غ�صن 
كان موجودًا بينه وبني الآخرين يف حني اأّن امل�صت�صار 
باملبادرة  جدًا  �صعيدًا  كان  اأزولي  اأندريه  امللكي 
وا�صحة  ال�صعادة  هذه  مالمح  بدت  وقد  وبالنتائج 

على وجهه.
حدثتنا عن أعضاء المجلس لكنك لم تكشف بعد 
حفل  ستستضيف  التي  العربية  المدينة  اسم 

توزيع جوائز »تكريم« للسنة الثالثة. 
التي  بريوت  الدنيا«  »�صت  من  طبعًا  كانت  البداية 

ثّم   2010 اأبريل  �صهر  يف  الأول  احلفل  احت�صنت 
ابريل  يف  الثاين  التكرمي  قطر  دوحة  ا�صت�صافت 
2011. وبدًءا من هذه ال�صنة مّت نقل املوعد اإىل �صهر 

نوفمرب حيث �صيعلن ا�صم املكان يف غ�صون �صهر.
كيف أبصرت المبادرة النور؟

يف  وعاملية  عربية  جناٍح  ق�ص�س  على  رّكزت  طاملا 
من  الأكرب  احلّيز  ومنحتها  التلفزيونية  براجمي 
اأمني معلوف،  اإىل  اهتمامي، فعّرفت امل�صاهد العربي 
كارلو�س  يارد،  غربيال  حديد،  زهى  احلايك،  نقول 
العربية  الأ�صماء  اأ�صحاب  من  وغريهم  غ�صن 
باحلاجة  موقعي،  من  �صعرت،  لقد  الكبرية.  الأ�صل 
وهويتهم  العرب  عن  اإيجابية  �صورة  نقل  اإىل  امللّحة 

املمّيزة. احل�صارية 
برع العرب واأبدعوا فذاع �صيتهم وملعت اأ�صماوؤهم يف 
معظم بلدان العامل. اأردت »تكرمي«  منربًا لكل هوؤلء 

جناحاتهم  ق�ص�س  بفخر  ي�صتعر�س  املبدعني، 
اإىل  اإذًا  تهدف  مبادرتي  باإجنازاتهم.  ويحتفل 
خمتلفة  جمالٍت  يف  العربي  التفّوق  اأخبار  ن�صر 
للم�صاهمة يف �صّخ الأمل يف نفو�س ال�صباب العرب 

والرتقاء ب�صورة العرب يف اأنحاء العامل كافة.
مبادرة  إلى  وتحّولت  الفكرة  تطّورت  كيف 

»تكريم«؟
العمل  بداأ  حلظة  مهمًة  احلاجة  هذه  اأ�صبحت 
باأّن  مني  اإميانًا  وذلك   ،2008 العام  يف  امليداين 
امل�صار  هو  العرب  الإجنازات  باأ�صحاب  الحتفال 
واأبناء  اليوم  اأن ن�صلكه لإعادة ثقة جيل  الذي يجب 
الإجنازات  كل  وكما  العربية.  بالطاقات  امل�صتقبل 
انطلق  �صغرية،  بخطوة  عادة  تبداأ  التي  الكبرية 
لالإجنازات  »تكرمي«  ملبادرة  ميل  الألف  م�صوار 
العربية. قد تبدو اأهداف هذه املبادرة بعيدة املنال، 

و�صلت جاللة امللكة نور احل�صني برفقة 
ريكاردو كرم و�صعادة الدكتورة ليلى �صرف 

اأتى الروائي مارك ليفي من نيويورك 
خ�صي�صًا للم�صاركة يف احلدث وكاد 

يتاأخر على موعد الجتماع 
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باأّن  را�صٍخ  واإمياٍن  تامة  قناعة  من  نابعة  اأّنها  اإل 
الأحالم كّلما كربت تكرب معها النتائج.

ماذا عن فريق عمل »تكريم« ومن كم فئة تتألف 
اإلنجازات المكرمة؟

يتاألف فريق »تكرمي« من جمموعة �صابة توؤمن باأهمية 
على  وت�صرف  املبادرة  تفعيل هذه  على  وتعمل  التغيري 

ال�صنة املختلفة خالل  ن�صاطاتها  تن�صيق 
اأو  النحياز  من  بعيدًا  والتاأيّن  الدّقة  من  اإطار  يف 
قائمة  بدخول  مت�صاوية  حقوق  فللجميع  التمييز. 
املر�ّصحني بغ�ّس النظر عن الدين اأو الو�صع الإجتماعي 
ووفق  ال�صيا�صية.  املعتقدات  اأو  اجلغرافية  البقعة  اأو 
اإختياراملر�ّصحني  عملية  تتّم  و�صارمة  معتمدة  معايري 
عن الفئات الت�صع التالية: الأعمال الإن�صانية واخلدمات 
اخلريية للمجتمع، التنمية البيئية امل�صتدامة، الإجناز 
التعليم،  جمال  يف  الإبتكار  والتكنولوجي،  العلمي 

املبادرون  العربية،  العام  امراأة  الثقايف،  الإجناز 
الدولية  وامل�صاهمة  لالأعمال  البارزة  القيادة  ال�صباب، 

ال�صتثنائية يف املجتمع العربي.
كيف تتم عملية الغربلة؟

تدعو  الأوىل  مرحلتني:  اإىل  الغربلة  عملية  تنق�صم 
الإختيار  جلان  قبل  من  معّمقة  مراجعة  اإجراء  اإىل 
التعامل  ويتّم  الت�صع  املجالت  يف  خرباء  ت�صم  التي 
الأخرى.  الفئات  عن  م�صتقّل  ب�صكل  فئة  كّل  مع 
اجلامعة  يف  يومني  ملّدة  اللجان  هذه  اجتمعت  وقد 
يتّم  وهكذا،  امللّفات.  لدرا�صة  بريوت  يف  الأمريكية 
اإعداد قوائم ق�صرية من املر�ّصحني للم�صي قدمًا يف 
عملية الإختيار عن كل فئة وُتر�َصل بعدها اإىل اأع�صاء 

الدولية. التحكيمية  اللجنة 
ماذا عن المرحلة الثانية ؟

دعوة  على  تقوم  الختيار  عملية  يف  الثانية  اخلطوة 

جمل�س التحكيم الدويل ملراجعة القائمة املخت�صرة التي 
ت�صّم اأ�صماء املر�صحني عن كّل فئة لختيار ا�صم واحد.

وهل  الدولي،  التحكيم  مجلس  أعضاء  هم  من 
يتغّيرون من عام إلى عام؟

لي�س  وبارزة  مرموقة  �صخ�صيات  من  املجل�س  يتاأّلف 
فقط يف العامل العربي بل على ال�صعيد العاملي. هذه 
نحر�س  ولكننا  لآخر،  عام  من  ترافقنا  ال�صخ�صيات 
على تو�صيع املجل�س �صنة بعد �صنة، مما يعني اع�صاء 
الغنى واخلربات. وقد �صّم  جدد ي�صخون مزيدًا من 
جاللة  مثل  بارزة  �صخ�صيات  ال�صنة  هذه  املجل�س 
امل�صت�صار  اخلليفة،  مي  ال�صيخة  احل�صني،  نور  امللكة 
الربادعي،  حممد  الدكتور  اأزولي،  اأندريه  امللكي 
�صرف،  ليلى  الدكتورة  الإبراهيمي،  الأخ�صر  الدكتور 
الروائي والأكادميي اأمني معلوف، ال�صناعي كارلو�س 
رجا  الأعمال  رجل  ليفي،  مارك  الروائي  غ�صن، 
ترين  كما  اإذًا،  احلجيالن.  نهى  والدكتورة  �صيداوي 
كي  جمعها،  ال�صعب  من  الثقيل،  العيار  من  اأ�صماء 

مبثابة  م�صاركتها  وتاأتي  امل�صتحيل،  من  نقول  ل 
اإحرتام للفائزين وتقدير لأعمالهم. 

ماذا عن دور هذه اللجنة؟
ُيطلب من اللجنة التحكيمية الدولية اأن ُتكّون فكرة 
التي  املعايري  بناًء على هذه  مر�ّصح  كل  �صاملة عن 
املوؤ�ص�صة.  هذه  اأو  الفرد  هذا  واإجنازات  تتنا�صب 
على  للفوز  املر�ّصحون  يتناف�س  الطريقة  وبهذه 
يف  وتفردهم  متّيزهم  على  وبناًء  الكفاءة  اأ�صا�س 

جمال حمّدد.
اإليه  نفتقر  الذي  العربي  احللم  عملنا  يج�ّصد 
ظّل  ويف  م�صى  وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  عاملنا  يف 
كيف  نعرف  ل  الذي  العربي«  »الربيع  ي�صّمى  ما 
لذا  خريف.  اإىل  �صيتحّول  كان  اإذا  وما  �صيختمر 
النجاح  راية  رفعوا  الذين  هوؤلء  يف  �صاّلتنا  جند 
و العلم واملعرفة. اأما اإذا كانت املجتمعات العربية 
نافذة  دائمًا  فهناك  املبتذلة  للنجاحات  ت�صّفق 

مطلة على الرقي وال�صوء.

ال�صيخة مي بنت حممد اخلليفة: »ما 
ت�صعى هذه املوؤ�ص�صة اإىل تكري�صه هو 

ت�صجيع ال�صباب على املبادرة الذاتية «

ريكاردو كرم 
والمستشار الملكي 
السيد أندريه أزوالي

قصة الغالف

ال�صيخة مي اخلليفة ورجل 
الأعمال رجا �صيداوي 
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قصة الغالف

خمتلف  من  اأتوا  الدولية  التحكيمية  اللجنة  اأع�صاء 
اأنحاء العامل لي�صاركوا العرب ربيع اإجنازاتهم يف ظّل 
»غال«  العربية.  الأر�س  ت�صهده  الذي  العنف  خريف 
طرحت على بع�س هوؤلء اأ�صئلتها على هام�س الجتماع 
واأتت باإجابات ت�صري اإىل فخرهم بامل�صاهمة يف تعزيز 

روح الإبداع والتفوق. 

نهى الحجيالن 
»تكريم«  جائزة  على  للحائزين  يمكن  كيف 

المساهمة في النهضة العربية؟
النه�صة تعني اأن نولد من جديد. لقد حتدثت للتو  عن 
ليوناردو دا فين�صي وهو رجل ينتمي اإىل ع�صر النه�صة. 
نحن بحاجة اإىل النه�صة لأننا مل نولد بعد من جديد، 
وقت  لدينا  وكان  جدًا  طويلة  مّدة  منذ  متت  فولدتنا 
للنوم اأو رمبا كنا يف غيبوبة عميقة مل يكن معرتفًا بها 

ل من قبلنا نحن ول من قبل الآخرين وكنا نعاين الكثري 
من امل�صاكل. اليوم حان وقت النه�صة. 

رجا صيداوي 
طريق  خريطة  إلى  »تكريم«  أضافته  الذي  ما 

المبادرات العربية؟
اأنها  مبعنى  مبتكرة  جدًا،  مبتكرة  فكرة  اأنها  اأعتقد 
كما  تتجزاأ،  ل  كوحدة  كله  العربي  العامل  اإىل  تنظر 
اأمر مل  هذا  والتمّيز وحتّددهما.  التفّوق  اإلينا  حتمل 
واأعتقد  ال�صيء  بع�س  غريبًا  ويبدو  قبل  من  يح�صل 
النا�س  من  لكثري  الأمل  معه  ويحمل  جدًا  ملهم  اأّنه 
يجعل  لأنه  عّدة  بطرٍق  الذاتي  الر�صى  ويحقق 
لذا  جمتمعهم.  يف  مقّدرون  باأنهم  ي�صعرون  النا�س 
العامل  تقّدم  يف  ي�صاهم  حدث  »تكرمي«  اأن  اأعتقد 

التحّديات. مواجهة  ويف  العربي 

كارلوس غصن
هل ترى أّن الفائزين يمتلكون القدرة على إلهام 

الشباب العربي؟
الرئي�صية  العنا�صر  اأحد  اأّن  اأعتقد  �صك.  اأدنى  دون 
لختيا رنا الفائزين هي قدرتهم على اأن ي�صّكلوا مناذج 

يحتذى بها وم�صدر اإلهام لل�صباب يف العامل العربي. 

أمين معلوف
هل تعتبر أّن الفائزين يشكلون نموذجًا يحتذى به 

من قبل الشباب العربي؟
�صوف  التي  الرئي�صية  ال�صعوبة  طبعًا.  ذلك  اأعتقد 
تواجهها هيئة التحكيم هي اأن تقّرر ملن متنح اجلائزة 
لأّن كرثًا من الذين التقيتهم من خالل درا�صتي امللّفات 
ي�صتحقون هذه اجلوائز. من هذا املنطلق �صيتعنّي علينا 
اأن نقّرر ملن مننح اجلائزة لهذا العام واأعتقد اأّن كرثًا  

منهم �صوف يت�صلمون جوائز يف ال�صنوات التالية.

الشيخة مي الخليفة
هل لدى الفائزين برأيك القدرة على تحفيز طاقات 

الشباب العربي؟
ال�صياق  هذا  اإيجابي يف  تاأثري  لهم  يكون  اأن  من  بد  ل 
توظيف  على  العربي  ال�صباب  ت�صجيع  على  وقدرة 
طاقاتهم يف جمالت تعود بالفائدة على جمتمعاتهم. 
هو  تكري�صه  اإىل  املوؤ�ص�صة  هذه  ت�صعى  ما  النهاية  يف 
ت�صجيع ال�صباب على املبادرة الذاتية وتكرميهم بالتايل 

ليكونوا مثاًل يحتذى لالآخرين.
هل يمكن أن تساهم »تكريم« بشكل فّعال في 

تحقيق النهضة العربية في مجاالت مختلفة؟
وت�ّصجعهم  مثاًل  لل�صباب  تقّدم  اأداة مهمة  بالطبع هي 
على امل�صاركة يف العمل الجتماعي ول �صّك يف اأّن للعمل 
خالل  من  اإيجابيًا  مردودًا  املبادرة  وهذه  اجلماعي 

ت�صليط ال�صوء على هذه املبادرات جميعها.  

شركاء
حظيت مبادرة »تكريم« بالدعم الفّعال من منّظمات 
مرموقة ومثالية من حيث اأدائها لم�صوؤولية ال�صراكة 
الجتماعية التي تعك�س تطّلعات المبادرة وت�صاعد 

على تعزيز مبادئها ومن هذه ال�صركات:
�صركة »اتحاد المقاولين«، مجموعة »المنا�صير«، 
العالمية  »ال�صالم  �صركة  ني�صان«،  »رينو-  تحالف 
لالإ�صتثمار«، جمعية �صعاد الح�صيني الجفالي و�صركة 
موؤ�ص�صات  بدعم  »تكريم«  تحظى  كما  »توتال«. 
 TV5 والـ  و»العربية«  اإن«،  اإن  »�صي  مثل  اإعالمية 
و»فران�س 24« و»ال�صومرية« و »البحرين« والـ»ال بي 
�صي الف�صائية« و»روتانا خليجية«... ك�صبكات تلفزة 
و»الحياة« و»الأخبار« و»الجمهورية« و»الأيام« و»الوطن 

العربي« كمطبوعات.

جاللة امللكة نور احل�صني

ك.ح.


