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إحتفت باإلبداع العربي في دورتها الثانية عشرة

"تكريم" أحد عشر عربيًا... وتحية لبيروت
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لب�وت، من قلبي سالم لب�وت وُقبٌل للبحِر والبيوت، لصخرٍة كأنها وجُه بحار قديم... هي صرخة من

القلب صدحت تحت سماء لبنان باسِم عاصمة ُقتلت، فّجرت، ُنحرت وأصبحت فيها الدماء، �

لحظات، شالالً والدمار شامالً. هي صرخة خرجت من القلب، من قلب القلب، عّلها تتسّلل ا� أرواٍح

موجوعة، تتألم، وقلوب من حجر، كاسرة، تتلذذ بشرِب الدماء. إنها صرخٌة أطلقتها مؤسسة "تكر�م"،
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الباحثة عن خيوط أمل � خيوط عنكبوت مرحلة ال ُتشبه أي مرحلة، � وجه كل الظالمة والظالمي�،

ومن أجل من يؤمنون، حتى اللحظة، بقيامة عاصمة وبقاء وطن. والصرخة تفجرت، من عتمة لبنان

الشديدة السواد، أنواراً تألألت ونواتها عشرة فائز�ن، وجائزة "تمّيز خاصة" حادية عشرة، ا� أحد عشر

شخصاً من عالٍم عربي راكد ع� خم�ة بشر�ة شابة، عظيمة وبركان من األلغام واملآ�. أحد عشر

شخصاً كّرمتهم "مبادرة تكر�م" ومعهم كان تكر�م هائل مدٍو عظيم لب�وت املتأملة حتى النخاع لكن

الرافضة املوت أبداً والحّرة الحّرة الحّرة... فماذا تضّمن حفل "تكر�م" الثا� عشر؟

... وهدرت اآلالت املوسيقية � سماء لبنان. األوركس�ا بقيادة املايس�و لبنان البعلب� أطلقت إحتفال "مبادرة

تكر�م" بالنشيد الوطني اللبنا�. يا لهذا النشيد الذي كلما سمعناه ورددناه تسري فينا قشعر�رة رائعة. نتذكر

أن لبناننا يبقى األجمل حتى ولو "حنقنا" منه أحياناً و"أنهكنا" بعض من فيه، من ساسة، � أحيان عديدة.

وانطلق اإلحتفال. مؤسس "تكر�م" اإلعالمي ر�كاردو كرم، الذي بادر عام 2010 ا� إطالق ما آمن به من قلب

ب�وت، � عالم عربي محفوف يومها بكل أنواع املخاطر، عاد وبادر اليوم ا� إطالق إحتفال "تكر�م" � سنتها

الثانية عشرة من لبنان أيضاً. هو قِبل التحدي منذ اليوم األول وجّدده البارحة: فالدنيا ال ولن تتوقف، لذا ثقوا

بأحالمكم. ثقوا "بالقيامة". وثقوا أن بيننا، ب� العرب، مبدع�. فلنفتخر". 



أسامة الثني مستحقاً

أجواٌء مفعمة بكث� من األمل، وكيف ال والعالم العربي زاخٌر بتنوٍع يستحّق الكث� من الثناء والتقدير. فمن

هم الفائزون؟ األكاديمية والناشطة الحقوقية السودانية بلقيس بدري. القر�ة الخضراء � بكرزاي- لبنان.

الشيخة نورة بنت سلطان القاسمي، مؤسسة "الشارقة للفنون" ومديرة بينا� الشارقة. محمد سليم بن

خميس العلو�ني، الرائد التون� � عالم أنظمة اإلتصاالت الالسلكية وتطو�ر أجيال جديدة من الشبكات

الفضائية الجو�ة واألرضية. اللبنا� كارل بستا�، رئيس شبكة سابس. عمر عيتا�، الشاب اللبنا� الر�ادي

الذي "فّجر" األفكار البيئية واإلجتماعية بأعمال "ترفع الرأس". املهندسة واملعمار�ة العراقية ر�ا العا�، التي

تشبه كث�اً زها حديد، � ألقها وعامليتها. مؤتمر القمة العاملية لإلبتكار � التعليم- وايز- قطر. أسامة الثني،

الشاب الليبي اآل� من طوارق صحراء تادرارت املعروفة بسلسلة جبال أكاكوس، الذي تعهد أن يكون صلة

الوصل ب� سكان صحراء ليبيا وسكان البحر والعالم. جمعية ال�امج النسائية- لبنان. واستحقت جائزة التمّيز

الخاصة سعاد العامري، املعمار�ة والكاتبة الفلسطينية، التي آمنت باملوروث املعماري الثقا� الفلسطيني

وأسست عام 1991 "مركز املعمار الشعبي- رواق" وألفت كتباً، ترجمت ا� لغات األرض كلها، بينها "شارون

وحما�" الذي كتبته يوم وجدت نفسها ب� حصار�ن: شارون وحماتها.  



مؤسس املبادرة ر�كاردو كرم

لم تكن التحض�ات املسبقة سهلة. فنحن � زمن كورونا ونحن، لبنانياً، � الزمن األك� صعوبة. لكن، من له

اإلرادة له القوة. ومن يصمد و�ثابر ال ُبّد أن يع� كل املطبات. وهذا ما كان.  

تقاطر كث�ون وكث�ون غابوا. فهناك من خافوا من متحوالت كوفيد ومن ليا� لبنان الضبابية وتراجعوا � آخر

دقيقة لكن هناك من أصروا وركبوا طائراتهم وأتوا. من لبنان ومن العالم إلتقوا � ما يشبه التظاهرة الثقافية

العاملية. وجوٌه معروفة ووجوه أعمالها معروفة. ودردشات كث�ة كانت تبدأ وتنتهي بكلمة ب�وت. كل من

شاركوا، من كل جنسيات األرض، جددوا الرهان ع� أن ب�وت ال ُبّد أن تقوم من تحت الردم. قدمت

اإلحتفال لي� الشيخ�. وكانت تحية رائعة ا� إيتيل عدنان التي قرأت من كتاباتها جاهدة وهبة فارتعد املسرح

بعظمة الصوت والكلمة والشعر واألداء والحضور واملعنى.  



سعاد العامري الفلسطينّية الرائدة

فواصل موسيقية من األوركس�ا بقيادة لبنان البعلب� تكررت. أعالٌم عربية مّرت وصور ولقطات ومشاهد من

عاملنا العربي شاهدناها ع� وقِع أغنيات تداعب املشاعر الوطنية. جورجينا رزق، أطلت باألحمر، مقدمة واحدة

من الجوائز. رهيبة ٌ هي ملكة جمال الكون السابقة كلما ك�ت زادت رونقاً.  

وب� مرورها األول � ب�وت، قبل 12 عاماً، ومرورها اليوم، مشت "تكر�م" بثبات من ب�وت ا� الدوحة

فاملنامة فبار�س ومراكش ودبي والقاهرة وعمان والكو�ت ثم ب�وت... واملوعد املقبل، � شباط 2022، �

الواليات املتحدة األم�كية.  



اللبناّ� عمر عيتا� ور�ادة الشباب

"ثق بأحالمك ففيها تكمن بوابة الخلود". ج�ان قال ذلك قبل دهر. تكر�م قالت ذلك قبل عقد. والثابت أن

اإلنجازات الك�ى تبدأ بخطوات صغ�ة. رحلة "تكر�م" بدأت هي أيضاً بخطوة، بحلم، بحلٍم ألّح ع� اإلعالمي

ر�كاردو كرم، وك� يوماً بعد يوم. واألحالم كما تعلمون كلما ك�ت ك�ت معها النتائج.  

الشيخة حور القاسمي من الشارقة



ب�وت كانت الحاضنة. ب�وت التي ال تموت. ب�وت فاتنة املدائن لن تموت. ب�وت التي ضربتها � عام� زالزل

أنهكتها وتلّون بحرها باألحمر الداكن تر�د أن تعيش... "تكر�م" أنعشتها البارحة ببعض ضخات أنفاس

الحياة... وكل من لبوا نداء "تكر�م" كرروا: ثقوا، ثقوا بب�وت...

اإلحتفال


