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  عشرینیة جمعیة ابن رشد: 
تأسیس  على مر وقت طویل

ثقافي العمل من ال اعامً  20 :المؤسسة
ا جھدً ذلك تطلب ، وقد سیاسيالو

، صغیرةالیزانیة الم ا، بسببكبیرً 
االبتداء على الرغم من و خصوًصا.

 اتالمؤسسمن قبول الدعم المالي ب
لمشاریع الكبیرة منذ للمحاضراتنا و

وما زال یتم تمویلھ بشكل حصري من  ،مستقالً ال یزال مؤسسة النشاط إال أن جوھر  ،عدة سنوات
واستمرارھا طوال الفترة  صمود المؤسسةھذا أیًضا سبب كان . ربما قبل األعضاء والتبرعات

من توجیھ تقبل إلى  لم تكن مضطرةً بذلك و ،الدعم الحكوميحیث لم تعتمد المؤسسة على  ،الماضیة
 العمل بحریة ومثالیة على المدى الطویل.، وسمح لھا ذلك بالجھات المانحة

دعم التفكیر الحر  :تحقیق أھدافناإلى  ينواصل مًعا السع ،دعونا جمیعاو ،لنا كلنا اركةٍ الف مبلذا 
 بین الثقافات.التفاھم ر وجس بناءو  ،مكان آخر) ي(وفي أفي العالم العربي 

 

 :الفلسفة انیوود رشد ابن محاضرات
دیوان حول مطلع مارس مع  ،بدأنا العام

باللغة العربیة. احتل الدیوان باللغة  "القیم"
حیث یوفر  ،العربیة مكانھ خالل العام الماضي

مناقشة ل ،جالیة العربیة في برلینخصبة لل اأرضً 
 . مناقشةً معمقةً  الجدالیةالمواضیع 

 

عن حسن استقبال ھذا الدیوان إلى نظًرا و
ا بإدراجھ في الدیوان قمنا أیضً  ،"القیم"

والذي نظم بعد ذلك  ،اإلنجلیزي-األلماني
 بوقت قصیر.
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محمد األستاذ محاضرة ابن رشد مع نظمنا  ،مارسشھر وفي 
المعاصرة: من الوصف إلى "الثقافة العربیة حول  ویشاش

 ،باللغة العربیة التغییر (المنظورات اللغویة واالجتماعیة)"
 ستاذاألیناقش  أماني الصیفي. أشرفت على إدارتھا وتسییرھا

أن  بیِّنیحاول أن ی، و"الحداثة" و"التقلیدویش مفھومي "اش
(التي انقسمت بین "قومیة"  التیارات "الثوریة" في ھذا الفكر

ة" و"إسالمیة") تلتقي في جانب خفي ھو أنھا تمثل و"اشتراكی
في  ،وإن كانت تنقسم ،الشكل العربي الخاص من الحداثة

 .ومن یرید التطابق مع الحداثة في شكلھا الغربي ،بین من یرید العودة إلى الماضي ،خطابھا المعلن
 ،نسخة خاصة من الحداثة في العالم العربي بوجود أطروحتھ القائلةع الجمھور المحاضر مناقش وقد 

 حداثة عربیة مستقلة وذاتیة التأسیس.وبأن ھذه الحداثة ھي 

 تحت الرابط التالي: األمسیةیمكنكم مشاھدة المحاضرة وصور من 
-arab-lectures/contemporary-rushd-rushd.org/typo3/cms/ar/activities/ibn-https://www.ibn

perspectives/-sociologic-and-linguistic-change-to-description-from-culture  

 

الدكتور نظم دیوان الفلسفة باللغة اإلنجلیزیة مع  أبریلخالل شھر 
ھل العلمانیة  - العلمانیة والعلمنة، یةوالعلمانحول  حسام درویش

أو السیادة؟ إلى أي  ،السیاسة ،الدولة ،تعادل فصل الدین عن الكنیسة
 -والعلمنة  ،العلمانیة ،یةوالعلمان –مدى یمكن أن نعتبر ھذه المفاھیم 

أو ثقافیة؟ ھل العلمانیة شرط أساسي أو جزء من  مفاھیم عالمیة و/
أم أن الدیمقراطیة جزء ال یتجزأ مما یسمى "النموذج  ،الدیمقراطیة

شارك الحاضرون في التفكیر فیھا  العلماني"؟ أسئلة معقدة وحدیثة
 مًعا.

 

تحریر الوتمحورت حول فلسفة  ،"الحریة؟"محاضرة ابن رشد بعنوان  ألقیت ،في أوائل شھر مایو
والالھوتي األلماني  ،الفیلسوف المغربي رشید بوطیبمع  ،"عزیز لحبابي"للفیلسوف المرحوم 

كورا الجلسة رئیسة المؤسسة  أدارت. باللغة باأللمانیة ت المحاضرةوكان. ماركوس كنییر
 "القیم": 2018لسنة عنا اضیمو أھم محاور أحدتمحورت ھذه المحاضرة حول و. جوستینج

 .الحریة

 ؟االظروف السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة التي یحتاجھا الناس لیصبحوا أحرارً ما 

https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/activities/ibn-rushd-lectures/contemporary-arab-culture-from-description-to-change-linguistic-and-sociologic-perspectives/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/activities/ibn-rushd-lectures/contemporary-arab-culture-from-description-to-change-linguistic-and-sociologic-perspectives/
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  ضروریة لحصولھم على حقوقھم وممارستھم لھا؟ما ھي الشروط الشخصیة ال 

م تالتي تھ التحریرة فلسفلھذه األسئلة عزیز لحبابي بھد م، عام استقالل المغرب، 1956في عام 
حتى كان ذلك تحریر األمة. ، الذي یركز على الخطاب الواسع آنذاكن ولیس كما كابتحریر اإلنسان 

لحبابي قام . قبل قیام فالسفة وعلماء من أمریكا الالتینیة وأوروبا بتطویر مفھوم "الھوت التحریر"
تفكیر الفالسفة الفرنسیین ھنري برجسون وجان بول ل تھبوضع األسس لفلسفة التحریر في مناقش

 سارتر. 

ال تزال افكار لحبابي حدیثة ومھمة  ،الوضع الحالي في الشرق األوسط وشمال إفریقیا بالنظر إلى
 نسان العربي.لتحریر اإل

 العنوان التالي: علىصفحة المؤسسة  فيتجدون المزید من الصور 
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/index.php?id=535&L=2  

 

في  يكواكبالسالم  ستاذاألوجود فرصة ینا استغل ،شھر مایوأیضا في 
في  ظاھرة الكراھیة الذاتیةبرلین إلجراء حدثین معھ. دیوان الفلسفة عن 

النخب القدیمة  :عنوانتحت ومحاضرة ابن رشد  مجتمعات المھاجرین
 .والجدیدة في العالم العربي

لنفسھ  الشخص تمییزظاھرة  -ر الدیوان حول ظاھرة الكراھیة الذاتیة اد
اكتساب میزة  األم، وبالتالي یستطیع ثقافتھ خالل تشویة من " كشخص"

. ھل ھذا النقد غیر البناء مساعد أو مفید لنفسھ في المجتمع الجدید
النقد الذاتي البناء  للتواصل الحقیقي بین الثقافات الذي تحتاجھ جمیع األطراف؟ ما الفرق بین

وترجمھا  ،بةیرائد وھالدیوان عضو الھیئة اإلداریة  والشرعي والكراھیة الذاتیة المدمرة؟ أدار
 حكمت بشناق.للحضور األلمان فوریا 

https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/index.php?id=535&L=2
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" على سؤال حول ماھیة ھذا "النخب القدیمة والجدیدة في العالم العربيركزت المحاضرة حول 
المصطلح بالنسبة للعالم العربي عموًما وسوریا بشكل خاص. كیف نشأت النخب التقلیدیة في العالم 
العربي، وما عالقة ذلك بسلوكھم في المجتمع، وخاصة إبان الثورات العربیة؟ ما ھي طبیعة النخب 

وكورا جوستینغ بإدارة ھذا الحدث، والذي الجدیدة وعالقتھا بالنخب القدیمة؟ قام كل من رائد وھیبة 
 .ا الدكتور غونتر أورثترجمھ فوریًّ 

 

استراتیجیات  طارق عزیزةالباحث في بدایة شھر یونیو، درس 
في محاضرتھ تحت لواء محاضرات  الخطاب للحركات اإلسالمیة

 تعطيابن رشد. من أجل فرض مشاریعھا السیاسیة على الناس، 
أنھا مستمدة  ةً ، متظاھرادینیًّ  اطابعً  ه المشاریعذالحركات اإلسالمیة لھ

مبادئ النظریة ھذه الن معظم أفي الواقع نجد . القرآن أو الحدیثمن 
في سیاق تاریخي الذین فسروا الدین لى تراث بعض العلماء إتستند 
أظھر عزیزة كیف تستخدم . السیاق الذي عاشوا فیھھو  ،محدد

قراراتھم  فيالمواطنین للتأثیر  الحركات اإلسالمیة قوة الدین على
بة على تسییر یالسیاسیة من خالل ھذا االلتفاف. وقد أشرف رائد وھ

 .والنقاش الذي تالھا المحاضرة

 

 ؟ ھل تشكل فلسفتنا وأدبنا وعینا وعالقتنا باآلخرین

 في روایتھ شباطالكاتب عبد الحكیم كان السؤال الفلسفي الذي كتبھ 
یتساءل . الفلسفةدیوان  فيوناقشھ  Boddinstrasse /شارع بودین

  الجالیات العربیة في المھجر؟یجري في أذھان ذا ما :باطش

 

 

تزویر الوعي العربي  ینتقد في تساؤالتھ
جالیات العربیة من االندماج والنجاح واإلسالمي المعاصر الذي یمنع أعضاء ال

تسییر المناقشة أماني الصیفي على  . أشرفتفي المجتمعات التي یعیشون فیھم
 الحیویة في ھذا الدیوان.
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 نورا نور والناشطة النسویة المصورةتحدثت  الصیفیة القصیرة، العطلة سبتمبر بعد منتصف في
 : عن نشاطھا مع النساء المھاجرات في بروكسل، والذي یناقش في الوقت نفسھ الموضوع التالي

 أین مكان المرأة في األماكن العامة؟

التحریر،  االحتجاجات التي حدثت في میدانعندما نتذكر 
، مثل الرجال، في الثورة؛ نفي البدایة شاركالنساء نتذكر أن 

 ،ن یتم الحقًا التحرش بعدٍد منھن أو حتى اغتصابھنأقبل 
 لھن في مكان التقلیدیة ال النظرة في كنساء أنھن للتأكید على

 حدث في . مانب الرجالاوال دور لھن بج ،العام المجال
، وإن كان مثاالً بارًزا، امثاال واحدً  سوى لیس التحریر میدان

تشارك بھا الرجال والنساء یعلى الطرق المختلفة التي 
 األماكن العامة. 

الطرق والرأي العام تحدثت نورا نور في محاضرتھا عن 
 المختلفة التي یتم بھا تغییره من خالل المناقشات

ما ھي على التقلیدیة والمتخلفة وتكشف األفكار  ،شبھ اآللیةالتي تشكك في المعتقدات  النشاطاتو
 كورا جوستنج.مع المحاضرة أماني الصیفي  تأدار .علیھ

 

بتنظیم أول  أعضاء ابن رشد في فلسطینفي شھر سبتمبر ، قام 
 .فلسطینلفلسفة في ابن رشد ل دیوان

نرى مستقبل المنطقة كوحدة  أنھل یمكن "الدیوان كان موضوع 
ما ھو النظام الذي  ؟واحدة یجمعھا نظام ما قادر على النھوض بھا

ن یربط سكان الدول العربیة بدال من تشتیتھم و تقسیمھم أیمكن 
  ".؟أثنیةومذاھب و أطیاف إلى

 
مكتبة بلدیة مناقشة الموضوع. نظم الدیوان في ره عدٌد كبیٌر من المھتمین با وحضناجحً كان الدیوان 

 .تھاوبمساعد نابلس العریقة
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أبرز  نم أكتوبر شھر في السیدة حنان عشراويتعد زیارة  
بشكل  محاضرة ابن رشدقد شاركت في و .2018في سنة  نانشاطات

حد أ،  مانختالسیدة روث فرو مع على المنصة حلقة نقاشیة
"الصوت الیھودي من أجل سالم عادل في الشرق مؤسسي 

 الفیلسوف والدكتور ؤسسة ابن رشد،ھي عضوة في ماألوسط" و
مؤسسة ابن  ، وھو أیًضا عضو فيدرویش حسام الدین السوري
 رت الجلسة السیدة كورا جوستینج. ارشد. أد

ما "السالم في فلسطین: ھل عنوان ال تحت جاءت النقاشیة الحلقة
 لتحقیق ھذا الحلم !" إمكانیة منال ز

ینقلب  قبل أن ،مبارًكا لمكان كان ایوم من األیام، اسمً  في كانت فلسطین :النقاشیة الحلقة نبذة عن
ھل ال یزال من الممكن تصّور سالم عادل بین  ؛للیأس مرادفٍ ، إلى اسٍم طویلة منذ فترة

 ؟اإلسرائیلیین والفلسطینیین في الوقت الحاضر

ومنظمھا  "Tawila"ة مؤسسمع  فعالیة آخرى بالتعااون الیوم التالي تبع الحلقة النقاشیة في
منطقة بعدد من المختصین ن قبل م دكتورة عشراوي أسئلة عدةلا، حیث طرحت كارستن فیالند

 الشرق األوسط.

 
ء لجنة تحكیم نا في برلین أحد أعضابلفي بدایة شھر نوفمبر، استق 

، الكاتب والناقد األدبي الدكتور حسن خضرالسابقین، وھو ابن رشد 
عن التجربة التكوینیة المحاضر تحدث قد و، محاضرة ابن رشدفي 

 . للشاعر الفلسطیني محمود درویش

 

في الذكرى العاشرة 
 ،قرأ الدكتور خضر ،لوفاة الشاعر محمود درویش

قصائد  والذي تربطھ بدرویش صداقة طویلة، بعض
عالء و نبیل عربین نوفنانالدرویش المفضلة ورافقھ 

 .زیتونة وأحمد نیو

 األستاذة أماني الصیفي.األمسیة  أدرت
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 . مع فعالیتین حول الوضع في الیمن 2018رشد نشاطھا الثقافي في عام  واختتمت مؤسسة ابن

إلي أي حد یستطیع المواطن " :دیوان الفلسفة باللغة العربیة تحت عنوان تكانلفعالیة األولى ا
خطابي واألستاذة نادیة  أروى د.وقدمھ كل من  "الیمني في الخارج إیقاف الصراع في الداخل ؟

الدیوان، ناقش الحاضرون الوضع في البالد، التي تمر بحرب أھلیة دامیة منذ أكثر ھذا  في .النجار
القوى اإلقلیمیة، وكیف یمكن للیمنیین في  ،بشكل مباشر أو غیر مباشر ،من ثالث سنوات، تشمل

 الداخل.المنفى االنخراط للمساعدة في التخفیف من معاناة الیمنیین في 

 

الوضع محاضرة ابن رشد عن "فھي  أما الفعالیة الثانیة
والتي قدمھا كل من  ،"في الیمن قبل الحرب والیوم

باللغة  الثور سمیة والدكتورة الدكتور علي العبسي
 األلمانیة.

السیاسة الدكتور علي العبسي الحرب  العلوم تناول أستاذ
مع تأثیراٍت  ،في الیمن باعتبارھا صراًعا محلیًا معقًدا

الثور،  لدكتورة سمیةا ، بینما ناقشتإقلیمیٍة ودولیةٍ 
 بصفة خاصة. ،على النساء واألطفال لمنظمة النسائیة الیمنیة، تأثیر الحربلالطبیبة والممثلة 

 

 المشاریع 

 The Journey of Life حیاةال: رحلة 2019القافلة 

الفنان التعاون مع ، الذي قمنا بھ بفي مشروعنا الثاني
والذي استمر لمدة ثالثة أسابیع في شھر  بال الخضري،یر

یونیو، سافر شباب من مختلف الدول العربیة مع القافلة 
ب ومن الحرن والفار سلكھالدرب الذي الثقافیة على طول 

 . وسطالشرق األفي 

بدأت القافلة بورشة عمل في أثینا، بقیادة ریبال الخضري 
السفر  35اء القافلة الـ وطارق الجندي، ثم واصل أعض

إلى برلین عبر بلغراد وزغرب ولیوبلیانا ومیونیخ. وفي 
حیث قمنا  ،معظم األماكن التي مررنا بھا، وجدنا شركاء

شرقي. حفل موسیقي مع سوق بتنظیم فعالیة تتكون من 
 اتطلب التأشیرعلى عاتقھا مؤسسة ابن رشد خذت أ
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وبغداد ورام هللا وعمان وبیروت. لقد كانت البیروقراطیة  عمل مع السفارات األلمانیة في القاھرةالو
لكن الحفالت الموسیقیة الناجحة والتعاون مع منظمات مھتمة  شاقا،كان  زحصول الفیوالا جدًّ كبیرة 

، كل وبناء الجسور بین الحضارات الشرقیة والغربیة با،ورأوبلدان جنوب شرق  بالثقافة في مختلف
  كان یستحق كل التعب. ذلك

 .Stكنیسة في، Begegnungsschorبالتعاون مع  ،أقیم الحفل الختامي في برلین بنجاح كبیر 

Johanniskirche  فيBerlin-Moabit. 

 

 ضوء المستقبّل:

ضوء للمستقبل، ھو اسم مشروع الالجئات، الذي صممتھ 
، كفاح علي دیبالسوریة كورا جوستینج برفقة الفنانة 

 Frauen Id und Kulturوالذي كان جزءا من مشروع "
Macht  Stark  من قبل لھدعم المالي تقدیم الوالذي تم
BMBF. 

إلیھن  تمشاركات الجئات انضمالفي المشروع كانت  
مؤسسة  يشریكات یتحدثن األلمانیة. ولعبت كل من متدرب

بینسو أكوس وكونستانزا جوستنج وماریك ماتز  ابن رشد:
، حیث ساھمت جھودھن الفعالیاتا في تنظیم كل مھمًّ دوًرا 

بشكل كبیر في نجاح المشروع، وذلك من خالل من 
إلى مخیمات الالجئین ودعم وسائل بھا  االتي قاموالزیارات 

التواصل االجتماعي والمشاركة في جمیع ورش العمل 
 المعرض النھائي.وتنظیم 

 :وصف قصیر للمشروع

التي تناولت موضوعات  ،وفي المدینة ،یعةنزھات في الطبمنا بتنظیم خالل الصیف الماضي ق
لتعرف على افرصة ات للمشارك ، وقد أفسحت ھذه النزھاتمختلفة مثل التاریخ والسیاسة والثقافة

 .بحاضره وتاریخھ ،محیطھم والمكان الذي یعیشون فیھ

و كذلك  نلما یحیط بھ صور قمن بالتقاطالمواد واألفكار وجمعت المشاركات في ھذه النزھات 
. وقد تمت معالجة ھذه االنطباعات واألفكار واألعمال الفنیة في ورش العمل اور لبعضھن بعضً ص

مشاركات ورش العمل وساعدت ال دیب يكفاح علرت االتي عقدت في األیام التي تلت التنزه. أد
. باإلضافة إلى للتعبیر عن افكارھن ومشاعرھن على تصمیم أشیاء فنیة وكتابة نصوص قصیرة

 ."تقدیر المرأة للذات"الثقة و ورشة عمل لتمكین نورا نورادت ذلك ، ق
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كان من أبرز األحداث الممیزة الدعوة إلى 
 Interculturalالقھوة والكعك في حدیقة "

Garden Rosenduft وھي حدیقة بنتھا ،"
 Begzadaمن البوسنة بقیادة الجئات نساء 

Alatovic بعد اللجوء من حرب البلقان، 
دانیال  كونسیرت للفنان وزیارة حفل

  Daniel Barenboim's بارینبویم:
West-Eastern Divan الذي زودنا متبرع ،

 .بتذاكر لھ كریم

 

معرًضا للمصنوعات الیدویة ، كان ھناك عرض تقدیمي یتضمن وفي الثالث من أكتوبرفي الختام 
. وكما في العام راتمع الزائرین والزائ ناء فن طبخھحیث شاركت النس – اوبوفیًھا تشاركیًّ 

، الذي Ulme 35احتفلنا في وجمیع الزوار إحضار شيء من مطبخھم للبوفیھ.  طُلِب منالسابق، 
ورش العمل والفعالیات الغرف والمكان لتنظیم ووفر لنا  ،كان أیًضا شریكنا طوال مدة المشروع

 .ینا ألتمانلكارولین أینھوبل وأمي فون ھالسن بونسن وتداخل المشروع. شكراً جزیالً 

 

 منبر ابن رشد: 
طبعة خاصة، حیث تمت ، صدر منبر بن رشد مع  2018في ربیع عام 

إعادة اصدار جمیع الخطب بمناسبة االحتفال بذكرى وفاة الفیلسوف 
. نتوجھ بالشكر إلى 2017في فبرایر  السوري صادق جالل العظم

عداد مثل األھذا المنبر وتحریر عبیر بشناق، التي قامت بجمع الدكتورة 
 .وأعدت لھ مقدمة تمھیدیةالسابقة 

 الرابط التالي: علىمن منبر ابن رشد  2018تجدون العدد 
-rushd/21st-ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/minbar-https://www.ibn

2018/-spring-ueiss 

 الرابط: علىللمنبر  ةتجدون االعداد القدیم
rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/-https://www.ibn 

https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/minbar-ibn-rushd/21st-issue-spring-2018/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/minbar-ibn-rushd/21st-issue-spring-2018/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/
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 : 2018 جائزة ابن رشد

 
الفریق الذي  أنإلى . نظًرا لجائزة ابن رشد اموضوعً  ، اختار األعضاء الكاریكاتیر 2018في عام 

تقریبًا، فإن العملیة التنظیمیة  وربما كاملٍ  ،الجائزة قد تم تجدیده بشكل كبیرتنظیم یعمل على 
في الوقت الحالي، تلقى أعضاء لجنة التحكیم و .من االعوام السابقةتستغرق وقتًا أطول قلیالً س

سیتم اإلعالن عن الفائز في ویقیمون الترشیحات الختیار الفائز. وھم االن  ،جمیع الترشیحات
 .االسابیع القادمة

 

 الدعوة لحفل توزیع الجوائز ستصدر قریبًا.

 

Backstage الكوالیس وراء: 

GDPR - VOGSD 

 حمایة لتنظیم اختصار بمثابة ھي الحروف ھذه
 في مكان كل في صدارھاإ تمی والتي البیانات،

 انشغاًال  مسببة الماضي الربیعاوروبا في 
 تطبیق فقبل.  أیضا معنا حصل ما وھو ،اشدیدً 

 7000 لدینا كان الجدیدة، األوروبیة الالئحة
 جمع تم ،قائمة ابن رشد للمراسالت في عنوان

 مع التواصل ستمرلی شدید، بحرص معظمھا
حسب القانون . الزمن من لعقدین أصحابھا

 رسالة إرسال أوالً  فسیتم عنواًنا، اآلن أدخلنا فإذا أیًضا؛تقنیة ال الناحیة من شيء، كل تغییر یجب ،الجدید
ئمة المراسالت. ھذه الحلول صارت قا إلى العنوان إضافةكد رغبتھ في ؤلی العنوان، صاحب إلى ةإلكترونی

 العناوین جمیع إلى ذھب نًصا كتبنا فقد لذاو حتى المخالفات. أجباریة لحمایة المؤسسة من الشكاوي إ
 - البرید إرسال في االستمرار بإمكاننا أنھ دالتأكی منھم لنطلب مختلفة، بلغات البیانات قاعدة في الموجودة

 ا،عنوانً  1200صغرت قائمة المراسالت االن الى . بالجائزة الفائز إعالن وحتى الفعالیات إلى الدعوات من
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نجحنا ایضا  ،القانونب لتقیداالضطرار لضافة الى . باإلمؤكدة عناوین اآلن عناویننا جمیع أصبحتولكن 

 ،SPAM إیمیالتنایف نحیان الى تصدت في كثیر من األأوالتي  ،ین القدیم المیتةاوفي تنظیف قائمتنا من العن
من نرجو لذلك  ھا یتم ازالتھا من قبل غوغل ویاھو وھوت میل وغیرھم.فیغیر مرغوب  إیمیالتو أ

  rushd.net-contact@ibn و  rushd.org-@ibncontact سسة ؤتأكد من إضافة عنوان المال أعضائنا
 دفتر عناوین البرید اإللكتروني الخاص بك!ل

 انجاز على وعمل. تنفیذه ثم ومن لنا مناسب حل إلیجاد ،قوانین الجدیدةال لفھم تحصى ال ساعات قضاء تم
 .بشناق حكمت السید خاصشكل وب سیجة كرستین والسیدة وھیبھ، رائد لسیدا من كل وصبر حیویة بكل ذلك

 

 والمالیة الجدید: عضویاتدارة الإ نظام

إنشاء  ، وتمثَّل فيوراء الكوالیس نجازهإكبیر آخر تم  إنجاز
ارسال اآلن  نا، یمكنالنظام برنامج إدارة جدید. بفضل ھذا

تھنئة من مؤسسة ابن رشد على بریدك الوارد في الوقت 
عید تاریخ المناسب لعید میالدك (إذا كنت قد قدمت لنا 

إعداد یسھل البنك، وحساب مع . النظام مرتبط میالدك)
، في الدول االوروبیة) لألعضاء( المباشرفع تسجیل الد

قل بكثیر بجھد ا ،، وغیر ذلكبالدفعوإرسال رسائل التذكیر 
 .علیھ قبل ذلكمما كان 

 .و حكمت بشناق بصبر وھمةكیرستن سیجي إعداد البرنامج كل من تركیب وتنظیم ب قام

 

 

 
  

mailto:contact@ibn-rushd.org
mailto:contact@ibn-rushd.net
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 :وتقدیر شكر
 العمل ساعات بفضل فقط ممكنة 2018 عام في بأكملھا رشد ابن مؤسسة وفعالیات أنشطة كانت

 جزیالً  شكًرا. لدینا المتدربون وكذلك وأصدقائھا الجمعیة أعضاء أنجزھا التي الكثیرة التطوعیة
 . األول لالسماألبجدي  الترتیب حسب) فقط الرئیسییننذكر ھنا ( والمشاركین للمشاركات

 

 الصیفي أماني •
 العظم شاكر إیمان •
  كوسأ بنسو •
 هللا فضل حامد •
 درویش الدین حسام •
 الھادي عبد حكم •
 - بشناق حكمت •

 وستینجج
 وھیبھ رائد •
 تمانخفرو روث •

 بشناق عبدهللا •
 بشناق عبیر •
 أورث غونتر •
 فودة فادیة •
 كیث فیرنر •
 سیجة كرستین •
 دیب علي كفاح •
 جوستینج كورا •
  یوستنج كونستانزة •
 كیرن لینا •

 بیلیتز ماریان •
 ماتز ماریكا •
 وولف مانفرید •
 شتیة مجاھد •
 الحسن محمد •
 سعد مي •
 بشناق نبیل •
 الحایك ھالة •
 الزغبي وفاء •

 

 
 

رسوم العضویة  تتجاوز التي التبرعات خالل من بسخاء عملنا ساندوا الذین األعضاء لجمیع كذلك اشكرً 
 التي قمنا بھا. ةاألنشط من بكثیرما كان بإمكاننا القیام  اإلضافیة التبرعات ھذه فبدون -
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