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 : حركة  حالة في وأناس عاصفة أوقات
الطبیعة  كال من یبدو أن إذ  تتبع األحداث المضطربة في جمیع أنحاء العالم.  ناعلی یتوجب ،2018إلى عام  نظرنعندما 

ویمكن رؤیة تأثیرات   ،مختلفة في أماكن -معنى الحرفي والمجازي بال -حترق ی كالھماف  ،التوتر من حالة نیشھداوالناس 
 تأثروا ممن ،نیالكثیردفع  ما وھذا البشر. مننسبة محدودة والثروة المتزایدة لمستدام قتصاد الحالیة على النمو الالسیاسة واال

أكثر  عالما لخلق يوالسع  ،إنقاذه یمكن محاولة النقاذ ما في للتضامن ،االضطھاد أو العولمة وسیاسات المناخي تغییرالب سلبا
 .والطبیعة بشرللعدالة 

  ال یزال، فإن الوضع احولھ  ابن رشد یتركز اھتمام مؤسسة تي وھي ال، أما بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا
ى  من الجزائر إل  العربیة البلدانالعدید من نتفاضات الشعبیة في موجة ثانیة من اال. فقد اندلعت فیھاالتوتر شدید التعقید و

  ھأن . ورغملبالدھم أفضلخلق مستقبل ل المجتمع عریضة من فئات تسعى المناطق تلك . ففيان ومن العراق إلى لبنانالسود
في المستقبل القریب  كاد یكون من المستحیل  ، یمثل لیبیا وسوریابعض البلدان  . وفياألملعلى  یبعث مسار طویل لكنھ

 غیرتوتر ال یزال ال التخفیف من حدة  یبدو أن، مصر وفلسطینفي و .والصراعات   الضطرابات السیاسیة ایجاد حلول ل
 .  ممكن

غالبًا إلى موقف دفاعي   یتحول والذي الصراعات، تلك الحیرة والعجز حیال تأرجح بینفموقفھا ی الغرب  بالنسبة لدول أما
 .ورفض التعامل مع المشاكل بشكل صریح وبناء

 . في العام المقبللنیل حریتھا وبناء مستقبل افضل،  الشعوبقضایا دعم تمر في دعونا نس

 .2019 اآلن نظرة أكثر تفصیالً على عملنا في عامولنلق 
 

 : الرشد ابن محاضرات
  )Weiblichkeit im Aufbruch(  نورا أمین التي قرأت من كتابھا السیدة المحاضرات مع الكاتبة المصریة سلسلةبدأت 

 .  (كانون ثاني)  ینایرشھر في تھجیر المونث " "

و   نجلیزیةاإلبین  تناوبالب  محاضرة إجراء ال ،ةعازف أیًضا ي وھ ،كاتبةالت اقترح
 قىإال أنھ المحاضراتنا  مألوف في غیر القراءةالنموذج من   اھذ أن . ورغملمانیة األ

  كاتبةالجمھور بشكل حیوي مع الالقراءة تفاعل  بعد  الحضور.  قبل من استحسانًا كبیًرا
  حول أدوار الجنسین في العالم العربي والتغییرات التي أحدثتھا الثورة وما إذا كان یمكن 

  .الطویل المدى علي المجتمعي الوعي توطین أثار الثورات في
 

شد  ارالسید  حضر (شباط) فبرایر شھر في 
 EUME مؤسسة بالتعاون مع جورج خلیل من فعالیةتنظیم تم برلین.  الىالغنوشي 
/ Trafo الذي   یاسین الحاج صالحكاتب والناشط السوری ر الوحضبو ،البرلینیة

الحدث بدعوة على الغنوشي على المنصة. تمت المشاركة في  ھامة  أسئلةطرح 
 والتي تھدف إلى ،Chatham-House اعدووتمت وفقًا لق ،ینشخصیة من المنظم

 للحضور بعد ذلك. وأال یتم التشھیر أو االساءة وصریحةنزیھة   مناقشةال أن تكون
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قراءة تضامنیة مع غزة بمناسبة الذكرى السنویة ل    فریق عمل فلسطین عقد)آذار(مارس في  
 ". العودة الكبرى مسیرة"

. ینتمي أعضاء المجموعة الحالیة المكونة من غزة مننصوص مؤلفین قرأ أعضاء المجموعة 
فردًا في الغالب إلى الشتات الفلسطیني وینحدرون من نابلس ورام هللا وغزة وعمان   15

برلین. تمت القراءة في مكتبة بیناتنا   معظمھم فيویعیشون  ،ومانشستر وبرلین حیفا و والیرموك
 ،باللغات العربیة واأللمانیة واإلنجلیزیةألقیت  ،وحظیت بحضور جید للغایةفي برلین العربیة 

 .     وعرضت ترجمات للنصوص على الحائط.

 

  2019لعام  الھیئة العامة للمؤسسةجتماع إا تم عقد  )نیسان( شھر أبریلفي 

  

  في  الحراك وضع لقاء نظرة عليكان ھناك فرصة أل  (ایار) ر مایوشھ في 
  .قةط ھا المنتالشعبیة التي شھد الثانیة من االنتفاضاتالموجة   مع  خصوًصا، السودان

البیئة  ةعالم قدمتھامد فضل هللا،  احالدكتور من خالل وساطة  ،فعالیةتمكنا من تنظیم  
التي   ،الفعالیة قدمت   ھانوفر. تقطن حالیا تيال ،إیمان سیف الدین ةوالناشط ةالسودانی
  في للجمھور المھتم لمحة عامة عن األحداث الجاریة ،باللغة اإلنجلیزیةعقدت 

 .وتطوره السیاسي ھتاریخو السودان

 

حول أمسیة سینمائیة تنظیم  تم ،)حزیرانیونیو (شھر في 
.تضمنت فلمین وثائقیین  وقتنا الحاليضوع النكبة وآثارھا حتى مو

 ھما: 

القدس"  عمواس" لدیما أبو غوش و "غریبة في بیتي :"
لقد ساعدت منحة سخیة من عضو كریم على   لساھرة درباس.

 .نجاح الفعالیة

وتبع العرض نقاشا من قبل الجمھور مع المخرجة ساھرة درباس. ادارت النقاش مخرجة األفالم الفلسطینیة ناھد عواد، 
تعیش حالیا في برلین. وبعد النقاش تم دعوة الحضور لتناول بعض المأكوالت   وھي عضوة في فریق عمل فلسطین، ،

  الخفیفة.
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وتبع العرض نقاشا من قبل الجمھور مع المخرجة ساھرة   لقد ساعدت منحة سخیة من عضو كریم على نجاح الفعالیة.
فلسطین، ، تعیش حالیا في برلین.   درباس. ادارت النقاش مخرجة األفالم الفلسطینیة ناھد عواد، وھي عضوة في فریق عمل

 وبعد النقاش تم دعوة الحضور لتناول بعض المأكوالت الخفیفة.

التي تمیزت   فعالیةال ھذهوالتي تعاونت معنا في  ،Berlin-Kreuzberg في Moviemento تم عرض األفالم في سینما 
 . نقاش مفتوح وغني بعد عرض الفلمو بحضور كثیف 

 

 2019 الحر للفكر رشد ابن جائزة
 

 

ذي أقیم وال ،ھو منح جائزة ابن رشد، و2019بأكبر حدث في عام (تموز) تمیز شھر یولیو  
للفنانة   منحتو ،الكاریكاتیر موضوعھذه المرة في مبنى بلدیة شونبیرج. وكانت الجائزة في 

 .البحرینیة سارة قائد
البیھ (فنان / رسام   أمجد رسمي (فنان /    ،السودان)  ،كاریكاتیرتألفت لجنة التحكیم من خالد 

أم  .  ةدكتورال  ،سوریا)  ،یوسف عبدلكي (رسام / رسام كاریكاتیر  ،األردن)  ،رسام كاریكاتیر
الزین   ةوالبروفیسور  ،)لیبیا  ،وناشطة  ةسیاسیال  العلوم  متخصصة في(  الفارسي  الزین   بن   أم 
 ) تونس ،علم الجمال في متخصص ةفیلسوف( شیخة

  بن   الزین  أم  الدكتورة  ألقت.
 للفائزة  التكریم  خطاب  شیخة

 كان  ذيوال  ،قائد  سارة  بالجائزة
  قیفي ث ت  خطاب  بمثابة  كذلك
  وعلم   الفلسفة  تاریخ  حول

قاعة    في  الحفل  أقیم  .الجمال
في     .البلدیة  مبنياالحتفاالت 

تم     صغیر   معرض  نظیمت كما 
 كان  والتي  ،قائد  سارة  ألعمال

 .اتتبرع مقابل  تباع
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 ،مختلفةعمریة  فئات من  جمھور واسع أجل جذب ومن

في  ریكاریكاتال حول فن عقدنا في الیوم التالي ورشة عمل 
حول فن   للفائزةنقاش تفاعلي تبعھ ،  لمكتبة العربیة "بیناتنا"ا

ر جمھور  وحضب"بكیش".   بىفي مقھالكاریكاتیر السیاسي 
 متنوع. و غني نقاشو واسع

 

  جمھور أوسع بالفائزة تلك الفعالیات تعریف خالل من أردنا 
المباشر  خالل البث من كذلك  فیھ ناحنج أننا نعتقد وھو ما

عبر  الكثیر تابعھ  الذي المسائيللنقاش التفاعلي العمل و شةلور
  .االجتماعي التواصل وسائل

 

 

الناشر  من خالل دعوة  (آب)في أغسطس محاضرات ابن رشد  تم متابعة تنظیم 
شاتو  ضیفا على مؤسسة  ا بسویسرامقیمً حینئذن كان   الذي ،المصري محمد ھاشم

من أحد كریم . وبفضل تبرع السویسریة ) Chateau de Lavigny( دي الفیني
  25كناشر قبل واثناء ثورة  حول عملھ محاضرةدعوتھ لتقدیم   تمكنا من ،األعضاء

 .المصري  الثقافي المشھدتطور  وكذلك عن نا الحاليیومفي وینایر 

 والمفكرین المثقفین من كبیر عدد وحضرھا  Lettrétage الفعالیة في أقیمت 
 . نوالغربیی العرب

 

 الفلسفة:  دیوان
  في للفلسفة دیوان المؤسسة بتنظیم قامت 

   .(ایلول) سبتمبر شھر
 

ر البرلمان  اصدوذالك عقب إ المانیا .  فيولكن ھذه المرة في حریة التعبیر  ،حریة التعبیر محور اللقاء ھوكان أخرى  مرةو
  2005ي عام فبدأت  BDSحركة  .وكل المتعاطفین معھا BDS  قراًرا لمعاقبة حركة المقاطعة 2019في مایو األلماني 
وتحقیق حقوق اإلنسان   ،االسرائیلي االحتاللإلى العمل من أجل إنھاء الحركة  ھذهھدف . وت الفاصل بناء الجدارردا على 

االقتصادیة من خالل المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات ھم ل كاملة للفلسطینیین ، فضالً عن حق العودةوالمساواة ال
خوف  یلفلسطین وإسرائ لتعبیر علنًا عن آرائھم بشأنضد إسرائیل. والقرار  یعمل بمثابة ترھیب یثني الكثیر من الناس عن ا

 .مالحقاتمن ال

نعلق أھمیة كبیرة على  عربیة ألمانیة مؤسسةلكن بصفتنا  ،BDS حركة المقاطعة ابن رشد موقفاً رسمیاً من مؤسسة تتخذال 
 .دون قیود بشكل خاص والمنظور الفلسطیني  ،بشكل عام المنظور العربي ومناقشةعرض 



 
 

                                                  2019ابن رشد  مؤسسةالتقریر السنوي ل

مالحقات  دعمھم لفلسطین وانتقادھم إلسرائیل إلى اعتداءات عامة وتعرضت المنظمات واألشخاص الذین أعلنوا بوضوح 
في برلین   استقالة مدیر المتحف الیھوديوالتي نتج عنھا مثال  ،من جانب المؤسسات الرسمیة في العام الماضي ةمتزاید

 The ویسف یش"ذا جیوالى مؤسسة  ةجائزمنح حفل اقامة  منعلمالحقتھ اثر معرض ضم صور عن الفلسطینیین، او 
Jewish Voice for just peace in the middle eastبعداء السامیة ایاھم  متھمینحسابھا بنك ألماني  غلق أ تي" (ال

 ).Kamila Shamsi( كامیال شمسي ةالبریطانی ةكاتبمن السحب جائزة نیللي ساكس او  ،(!)

 

ألنھ من خالل حرمان جزء من السكان من حق التعبیر    ،ھذا تھدید لحریة التعبیر في ألمانیا
آرائھم حول  ع الدیمقراطیة  اقصائھم  یتم  ،ما  موضوعن    ال إ  ذلكال یمكن أن یكون  و  من 

 .دیمقراطیةبال مضرا

الدیوان.   الموقف ومناقشتھ بصراحة وصدق في  المزید من الضوء على ھذا  إلقاء  أردنا 
ذلك ق  ،لضمان  أخرى  مرة  الكلم.   Chatham House Rules اعدوطبقنا    ةجاءت 

والصحفي   الكاتب  من  الدیوان  ھذا  في  باكس.    األلمانيالتمھیدیة  جمیع    اتفق  ودانیال 
ألن حریة التعبیر    ،الموضوع بشكل نقديھذا  تطور    ةبواكموالیقظة    أھمیةعلى  الحاضرین  

 .یتمتع بھا جمیع الناس على قدم المساواةیجب ان التي  ،من الحریة وحقوق اإلنسان  كبیر ء جز

 

طریقتنا الخاصة  بمرة أخرى بالعید الوطني األلماني  احتفلنا (تشرین االول) في أكتوبر 
 تم تنظیم  الفعالیةالیماننا بان ھذا العید یجب ان یكون عید كل القاطنین في ھذا البلد. 

مرة   حتفاللال Ulme 35في مركزھم في   Interkulturanstalten مؤسسة  مع
ببوفیھ  اانتھ جدا وجًحا انوكان الحفل  ،أخرى بتعایش الشعوب والثقافات في ألمانیا

 . تشاركي

األمة ومن تكون؟  حول معنى   قراءة أولھا كان عدیدةفقرات  بتقدیم قمنا، البوفیھ قبل 
  من الذي یحدد من ینتمي إلیھا؟

 قصًصا قصیرة :من سیرتھ الذاتیة قراءة هللا فضل حامد األصل الدكتور السوداني قدم
 .  حیاتھمستوحاة من 

 .من روایتھ "قصص برلین ،من الیمن عیتريغمدان الزوقرأ السید  ،من كتبھا الكاتبة المصریة نورا أمینرأت وق

 األلمانیة والعربیة واإلنجلیزیة.  تمت القرائات باللغات 
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  فیھ ناقشعقدنا جلسة عمل  (تشرین الثاني)  نوفمبرشھر  في
الجوائز األخیرة  استعراض  حیث من ابن رشد جائزة األعضاء

لجائزة  المواضیع المقترحة الى االعضاءتحدید ومستقبل الجائزة و
بسبب   2020 ولالسف اضطررنا لتاجیل جائزة ابن رشد. 2020

 .الكورونا وباء

 

الكاتب   مع )كانون األولدیسمبر ( شھربفعالیة في  العام ھذا اختتم
 .رتیماأحمد أبو وحقوق الفلسطینیین والناشط من أجل السالم 

وبراغ  بین    ،أوروبیة  ةامحاضر  جولةفي  رتیما  أبو    كان برشلونة 
ویعد  معھ في برلین.    محاضرةلذلك انتھزنا الفرصة لتنظیم  و  وبروكسل

والتي احتفلنا    ،م "مسیرة العودة الكبرى"ینظ ترتیما جزًءا من لجنة  أبو  
 .(آذار) مارسشھر بھا بالقراءة الجماعیة في 

األلماني   الجمھور  عالمإلد صحفي ألماني في غزة  وجعدم ونظًرا لحقیقة  
لى تقریر حقیقي من قبل االستماع إ  كان من المثمر ،ھناكقائم  بالوضع ال

 .غزة منكاتب  

من المھم بالنسبة لنا أن نجعل المنظور الفلسطیني  ،BDS / Bundestag كما ذكرنا سابقًا في تقریر الدیوان حول قرار
غالبًا ما یتدخل العدید من الجھات   ،حول ما یسمى بصراع الشرق األوسط مرئیًا ومفھوًما للجمھور األلماني. لسوء الحظ

بما  ة ت فیھا مؤسسة ابن رشد مباشراصطدمھذه ھي المرة األولى التي  كانتوالفاعلة في األحداث بمثل ھذا المحتوى؛ 
 :یسمى بثقافة اإللغاء

 إقناعھموحاوال جاھدین قاعة المحاضرات،  امنھستأجرنا ا، التي )Helle Pankeمؤسسة ھیلي بانكي (اتصل مكتبان ب 
والتي   حماس وما إلى ذلكحركة عضو في انھ مدعین من خالل نشر اإلشاعات واالفتراءات حول ضیفنا (  فعالیةإلغاء الب

إلینا مطلقًا بصفتنا المنظم الفعلي. اكتشفنا ھذه   اوتحدثیلم ذین المكتبین . ھ ،) مختلقة وال أساس لھا من الصحةبالطبع كلھا  
  االشارة إلى أن یجب وھنا. القائمة على الثقة  مؤسسة ھیلي بانكيفقط من خالل عالقتنا الجیدة مع محاوالت الفشال الفعالیة ال

 . الدیني او العرقي معاداة السامیة وكذلك العنصریة وغیرھا من أشكال التمییزكل أشكال  تقف ضد ابن رشد مؤسسة

الحكومة  او  نتقد سیاسات إسرائیل الحالیةصوت ی أيومن المقلق جدا ان ھذه المجموعات المراقبة تالحق بشغف 
أولئك الذین یفكرون بالفعل ، ولكن ال یھتمون بمالحقة الفلسطیني مسموًعاصوت جعل الان رید شخص ی أي أو اإلسرائیلیة

 . یرتكبون جرائم معادیة للسامیة او ویتصرفون بشكل معاد للسامیة

 .  وناجحة جداالمحاضرة والمناقشة كانتا ملتزمة وعادلة  ان  نخبركمنا أن دیسع

 حقیقیةلیست مكونات لدیمقراطیة مالحقة الناس ومقاطعتھم ومحاكمتھم الفكارھم  ، األلمانيھذه التطورات في المجتمع 
 .یوجد فیھا نقاش عادل ومفتوح

   االشارةنشعر بضرورة  ،بصفتنا جمعیة تھدف إلى دعم حریة الفكر وحریة التعبیر والقوى الدیمقراطیة في العالم العربي
 .المانیافي  أیضاالى ھذه التطورات بشكل واضح 

 

 



 
 

                                                  2019ابن رشد  مؤسسةالتقریر السنوي ل

 :تقدیر و شكر
أعضاء  قدمھا   التيساعات العمل التطوعیة فضل ب فقط  أنشطتھا كل تنفید من 2019  عام في رشد ابن مؤسسة تمكنت

 وھم .شكرالجزیل ب لمشاركین الرئیسیینقدم لتن أن ویسرنا .ھاوالمتدربون لدی مؤسسةوأصدقاء ال

 الصیفي  أماني

 شاكر العظم إیمان

 بنسو اكوس 

 هللا   فضل حامد

 درویش  الدین حسام

 عبدالھادي  حكم 

 بوشناق   حكمت

 جونتر أورث 

 وھیبة رائد

 روث فروختمان  

 بوشناق   عبدهللا

 عبیر بوشناق 

 فودة  فادیة

 فیرنا كایث  

 دیب   على كفاح

 یوستنج كورا

 تسیجة  كیرستین

 لینا كیرن 

 ماریانا بیلتس  

 ماتش ماریكا 

 مانفرید وولف

 سعد ماي

 محمد الحسن

 مجاھذ شتایا 

 نبیل بوشناق 

 ھالة حایك

 وفاء زغبي

لوال ھذه  ف  - الكریمةل التبرعات خاللجمیع األعضاء الذین دعموا عملنا بسخاء من   كذلك شكرال نتوجھ بجزیل
 .من القیام بالعدید من األنشطة تمكنا االتبرعات اإلضافیة لم

 


	أوقات عاصفة وأناس في حالة حركة :
	محاضرات ابن الرشد :
	جائزة ابن رشد للفكر الحر 2019
	ديوان الفلسفة:
	شكر و تقدير:

