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لقد كنت محكما يف عدد من الجوائز المحلية والدولية ،كما كان يل اطالع عىل عدد من تجارب
الجوائز األخرى ،كان عدد المتقدمي ألغلب هذه الجوائز يف حدود أصابع الشخص الواحد أو يزيد
ً
!
العلم؟
المجتمع
منظمة
جائزة
عن
فماذا
قليل
ي
ى
العلم يف نسختها األول (- )2020والذي تزامن مع اجتياح
الف إعالن جائزة منظمة المجتمع
ي
ً
ً
كوفيد ( )19للعالم -تفاعل كبيا ومشاركة الفتة ،فبلغ عدد المتقدمي للجائزة أضعاف ما كنا نتوقع!
إذ وصل إل ر
أكي من سبعي متقدما! ولم يقترص التنافس عىل الجائزة عىل األفراد فقط ،بل كان
لبعض من المؤسسات العلمية والبحثية ذات العالقة بموضوع الجائزة من عدد من الدول العربية
نصيب من هذا التنافس .ومما يمي هذه الجائزة أن المتقدمي كانوا من معظم الدول العربية البالغ
عددها ( )16دولة.
إن ما سبق ذكره له عدة من الدالالت ،من أبرزها:
ً
العرب يف إيصال رسالتها إل المجتمع المستهدف الناطق باللغة
العلم
أول :نجاح منظمة المجتمع
ي
ي
العربية.
ى
العلم
العرب بي أوساط المجتمع
العلم
الت اكتسبتها منظمة المجتمع
ي
ي
ي
ثانيا :السمعة المرموقة ي
العرب أفرادا ومؤسسات ،بالرغم من عمرها الذي لم يتجاوز ر
عش سنوات.
ي
ثالثا :االختيار الموفق لموضوع الجائزة "حلول علمية وتطبيقية مبتكرة لمشاكل البيئة العربية"،
وما لهذا الموضوع من أهمية يف حياة المواطن عىل كل مستوياته.
إن النجاح الباهر الذي حققته الجائزة يعكس المستوى المتمي الذي تسنمته قيادة المنظمة،
وما تمتلكه من حنكة إدارية ومهارات قيادية متمية ومتنوعة ،وقد كان لذلك أثر واضح يف أداء الطاقم
اإلداري وتناغمه مع قيادة المنظمة وأنشطتها المتنوعة.
1

www.arsco.org

ومن الالفت للنظر إجماع لجنة التحكيم عىل اختيار الفائزين بالجائزة ،واالنسجام التام بي
ُّ
ر
بالعشات،
أعضائها يف تحليل األسباب والدوافع الختيار الفائزين ،بالرغم من أن المتقدمي يعدون
ُّ
وبالرغم من التنوع الكبي يف موضوعات المشاري ع ال ى يت تقدموا بها .وهذا دليل آخر عىل توفق رئاسة
المنظمة واختيارها الصائب يف تشكيل لجنة التحكيم ال ى يت مثل أعضاؤها ست دول عربية من أقاليم
الوطن العرب من الغرب إل ر
الشق ومن الشمال إل الجنوب.
ي
ى
وبصفت عضوا يف هذه اللجنة يمكن يت القول إن وضوح آلية التحكيم بمراحلها وعنارصها كان له األثر
ي
البالغ يف نجاح لجنة التحكيم ،وعدالة الحكم عىل المشاري ع المقدمة ،مما سهل مهمة المحكمي
لتحضي الجيد ر
لمشوع الجائزة،
الستة ،وأدى إل اتفاقهم يف تعيي المشاري ع الفائزة .وهذا تأكيد ل
ر
الت بذلت من رئاسة المنظمة وكوادرها ،باإلضافة إىل المهنية المتناهية الدقة
والجهود
ر
الكبية ي
الت تمتلكها المنظمة.
ي
رب عىل
مقال هذا بتقديم أسم آيات الشكر والتقدير واالمتنان لمنظمة المجتمع
وأختم
العلم الع ي
ي
ي
بالتهاب والتييكات عىل النجاح
وف الوقت نفسه أتقدم لرئاسة المنظمة
ي
استحداث هذه الجائزة ،ي
بالتهاب للفائزين
الباهر الذي حققته المنظمة يف تنظيم هذه الجائزة يف نسختها األول ،كما أتقدم
ي
بهذه الجائزة.

وفق هللا الجميع لما فيه الخي.
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