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 الوضع الوبائي ومؤسسة ابن رشد 

مستحيلة:   تطاخطمالمتأثرا بالوضع الوبائي وكذلك مؤسسة ابن رشد، مما جعل جميع  2020كان عام  

، تاله إلغاء جائزة ابن  2020مارس   20في ، لم يتم عقد االجتماع العام المخطط له أوالً وقبل كل شيء

 . 2020رشد لعام 

الثورة العربية في  "بعد الحدث الرئيسي الوحيد حول موضوع

 .، لم تُعقد محاضرات أخرى البن رشد2020في يناير   "تونس

بداية  مع رة واحدة فقط في الصيف م "ديوان الفلسفة "لكن، تم إقامة

 فقط شخًصا 12؛ مثال يمكن لـ  صارمةصحية   ات إجراءتحت  السماح بإقامة لقاءات ومحاضرات

 .و التباعد االجتماعي  ةالمشاركة وفقًا للوائح المساف

للفنون والثقافة الفلسطينية  الجدولة الزمنية عدة مرات لمهرجان زيت وزعتر   إعادةكذلك كان ال بد من  

من ديسمبر قيم المهرجان عبر عدة اشهر، في النهاية أكورونا.  بسبب لثالثة أيام ة مخططت التي كان

نشاطات حية  بإقامةوفقط في الشهرين األخيرين سمح  األنترنت, بداية عبر 2021حتى يونيو  2020

 .مباشرة

لجميع، مليئًا بالشكوك والمخاوف، غالبًا أيًضا حول األقارب واألصدقاء  لكما لنا  2020عام  كان 

على التعامل مع الوباء بمسؤولية ولصالح   مت رحمة حكوماتهم وقدرته، الذين كانوا تح والمعارف

،  ، رغم أنه تميز بشدة االنتظار التي سادت في المنزلعام مرهق بدا أنه يمر بسرعة كبيرة  .مواطنيها

 خاصة خالل عمليات اإلغالق الكثيرة.  

بما في ذلك إعادة  الالزمة  واألعمال جراءاتباإلللقيام   هذا الوقت البعيد عن أنظار العامة استغلينا

، وهو مشروع ضخم نظًرا لكمية المحتوى الكبيرة التي تراكمت خالل عقدين  المؤسسةموقع تصميم 

 .على مؤسسة ابن رشد

كان العام بالتأكيد مفيًدا جًدا أيًضا في تنفيذ الخطة المنشودة منذ فترة طويلة لعقد محاضرات ولقاءات  

وأكثر انتشارا جغرافيا مما هو ممكن لو حصلت  عبر اإلنترنت من أجل الوصول إلى جمهور أكبر

  .اللقاءات التناظرية ، والتي تقام في الغالب في برلين

  .2020لكن اآلن نظرة أكثر تفصيالً على عملنا في العام الماضي 
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 ابن رشد  محاضرات

أقيمت محاضرة واحدة ولكن كبيرة البن   2020عام في 

والذي تم   التونسية،حتفال بالذكرى التاسعة للثورة اال: رشد

 .بالتعاون مع منظمة ماجدي  2020في يناير  

كانت هناك حلقة نقاش مع مشاركات ثرية لمشاركين بعضهم 

من الناشطين. حيث كانت قاعة  األخروبعضهم  ينمن األكاديمي

Forum Factory    ممتلئة حتى آخر مقعد فيها, وكانت فترة ما بعد الظهر

ماجدي بالتعاون    ، تالها بوفيه تونسي نظمته ويةشات الحياحافلة بالنق

  مع السفارة التونسية.

 

  2020  ابن رشد جائزة

، التي تتناول موضوع 2020جائزة ابن رشد 

، كان ينبغي أن تُمنح في صيف الحرية الدينية

2020.  

" بعدها, Werkstatt der Kulturenفي "بداية  ,أقيم فيها حفل توزيع الجوائز السنوية يبعد بضع سنوات الت 

  ". Schönebergأي العام الماضي, أقيم االحتفال في قاعة بلدية "
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ي في إطار الئق بقاعة مشتى في المتحف اإلسالم بجائزة ابن رشد العشرينكان مخططا أن يتم االحتفال 

" بقي مغلقا حتى نهاية الصيف فلم تقام أي فعاليات به, عالوة  Pergamon" ولكن متحف "Pergamonفي"

على ذلك فإن سفر ووصول المرشح للجائزة كان غير مضمون. لذلك قررنا التأجيل, خاصة أن إجراء 

 لم يكن محل بحث.  األنترنتاحتفال توزيع الجائزة عن طريق 

 .حفلأجيل البت ناارأثبت صحة قر 2020تطور الجائحة في خريف  

 

  ديوان الفلسفة

 

 .35في شهر تموز في دار مؤسسة الثقافات المتعددة / أولمه  أقيم  2020ديوان الفلسفة الوحيد في عام 

 بين الوعد بحياة جديدة والصدمة". –كان موضوع هذا الديوان الذي أجري باللغة العربية "الهجرة 

مختلف   من  المشاركون  فيه  تجاربهم روى  من  متنوعة  وعمرية  تعليمية  خلفيات  ومن  العربية  الدول 

ثقافية  لصدمة  تعرضهم  بين  ألمانيا  في  الشخصية 

آخر.  مستقبل  لتحقيق  لهم  المتاحة  الجديدة  واإلمكانيات 

 ومن أهم المسائل التي تمت مناقشتها: 

كيف يمكن التوفيق بين الذكريات والقيم الشخصية من 

لتمكن من  ، رب من جهة أخرىجهة والقيم في دول الغ

 االندماج بشكل أفضل وتحقيق النجاح في البلد الجديد؟

بالمقارنة مع الحياة االجتماعية  -كيف تؤثر الحرية غير المحدودة وطريقة الحياة الفردية في بالد الغرب 

 والجمعية في البالد العربية على الحالة النفسية للفرد الذي أتى ويعيش بمفرده هنا؟ 

شخصاً بسبب إجراءات   12من  فقط مناقشة هذا الموضوع الهام من قبل مجموعة صغيرة مؤلفة تمت 

 التصدي لجائحة الكورونا بإشراف أماني الصيفي ورائد وهيبة. 
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  زيت وزعترمهرجان 

 والثقافة الفلسطينيةللفنون 

هو التحضير   2020كان شغلنا الشاغل خالل أكبر فترة من عام 

تشكيل فريق نواة عمل تعّهد أعضاؤه بداية شهر بدءاً من -للمهرجان 

شباط/فبراير بتنظيم وإقامة المهرجان سوية. وبعد وضع الهيكل 

 المهرجان. األساسي بدأ العمل على جمع األموال لتمويل 
ونظراً إلى الوضع الصعب الذي كان يواجهه المرء في ألمانيا فيما  

(  2019التقرير السنوي لعام يتعلق بالمسألة الفلسطينية )راجع 

وضعنا أمام أعيننا هدفاً بتدبير الدعم المالي من الجالية الفلسطينية في ألمانيا والتي تصب إقامة هذا  

 المهرجان في مصلحتهم أيضاً. 

وكانت الفعالية األولى التي أجريناها هي إقامة وليمة طعام لجمع التبرعات  

بر مما حققته لو لم تكن ظالل جائحة  التي ال بد أنها كانت ستحقق نجاحاً أك

كانت هذه الفعالية آخر فعالية  الكورونا قد الحت في األفق، ولهذا السبب أيضاً  

على   عمل  رائع  بوفيه  افتتح  العام.  ذلك  في  رشد  ابن  مؤسسة  تقيمها  كبيرة 

العمل إلقامة المهرجان في مطبخ دار أولمه   حيث    35تحضيره فريق نواة 

ورة احتفالية في الصالونين المتواجدين فيها. وفي إطار  فُرشت الطاوالت بص

شفيبرت من كتابها "لو كانت  -الحفل الثقافي المرافق تلت السيدة سناء مكركر

األرض جميلة لما كان هللا في السماء" وتال الكاتب حكم عبد الهادي الذي لم  
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مان  من كتابه "سلي  يتمكن من الحضور بسبب الكورونا عبر برنامج السكايب

 الجائع".

 

وبعدها بفترة قصيرة فُرض اإلغالق األول بسبب جائحة الكورونا بحيث بات فريق المهرجان يقضي 

طوال فترة فصل الصيف تقريباً في البحث في هذه الظروف الجديدة على أماكن مناسبة إلقامة فعاليات  

ومحدود من الجمهور لمدة   المهرجان )ما يعني: أماكن واسعة جداً يمكن أن يتواجد فيها عدد صغير

ثالثة أيام خالل شهر تشرين الثاني مع االلتزام بقاعدة التباعد االجتماعي( باإلضافة إلى جمع التبرعات  

في اإلنترنت ومواقع وسائل التواصل االجتماعي  اإللكترونيووضع خطة عمل لتصميم وتطوير الموقع 

 غرام(. )فيسبوك وإنست

 

إلقامة فعاليات المهرجان حتى نتجنب خطر   غير حكومية واألماكن الاقتصر بحثنا على الصاالت 

خسارتنا للمكان وما يرتبط مع ذلك من حمالت تشويه للسمعة إثر إمكانية توجيه اتهامات مختلقة إلينا  

بتقديم دعم فاعل لحركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )على إسرائيل(، هذا الخطر  

بهذا الشأن )راجع التقرير السنوي لعام   Bundestag رلمان األلماني القائم منذ صدور قرار الب

(. إذ أن هذا القرار يتم استغالله أو استعماله من قبل عدد من المجموعات السياسية المختلفة لمنع  2019

 " تُطرح فيها وجهة النظر الفلسطينية. اإلسرائيليصراع العربي بشأن مسألة "الإجراء حلقات نقاش 

مّكنا من إيجاد صالتين سينمائيتين  وقد ت

لعرض األفالم وهما صالة "موفيمينتو"  

Moviemento   السينمائية في حي

وصالة     Kreuzbergكرويتسبيرغ 

في حي   CityKino"سيتي كينو" 

. أما ندوات النقاش  Weddingفيدينغ 

فكان من المفترض إجراؤها في صالة  

 Forum"فوروم فاكتوري" 

Factory لمعرض سيقام فيها أيضاً. كما كان من المخطط عرض الحفلة الموسيقة  حيث كان ا

 . Westendفي حي فيستإند  Epiphanien)كونسرت( في كنيسة "إبيفانين" 
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لنقل  جبرنا أفي ألمانيا بسبب الجائحة مما اإلغالق وعندما اقترب الموعد المحدد لتلك الفعاليات فُرض 

الفعاليات على عجالة إلى منصة العالم االفتراضي.  غالبية 

ومن أجل ذلك استأجرنا حساباً متقدماً لدى شركة "زوم" 

شخص  100لخدمة اتصاالت الفيديو يسمح بمشاركة 

األمر الذي اتضحت فائدته فيما بعد من خالل إقامة العديد 

من الفعاليات عبر اإلنترنت طوال فترة فصل الشتاء. كما  

خالل إقامة الفعاليات والندوات والحوارات الفنية  تبيّن من 

والسينمائية باستخدام برنامج "زوم" أن الفعاليات  

عبر اإلنترنت رغم الكثير من سلبياتها كان لها أيضاً 

أثرها الجذاب: إذ حضرها جمهور من مختلف  

الكثير من   أيضاضّم والمناطق والبلدان في العالم 

والموضوعات   األكاديميين نظراً ألهمية الحوارات

فإلى جانب   - المتناولة في تلك الفترة الراهنة

الجمهور المتوقع والمعتاد حضوره من أوروبا ومن  

جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا حضر أيضاً  

جمهور أكاديمي من القارتين األمريكيتين الشمالية  

 والجنوبية وأستراليا والهند.

 

عبر   باسوكمال جعفري وعنبر فارس وشيرين د وجمانة منّاعصر الدين عرضنا أفالم محاسن ن

وتم تحميل التسجيالن الصوتيان "بودكاست" المنتجين )أول   Vimeoالمنصة االلكترونية "فيميو" 

 إلى   Anchorالمنتجة من قبل مؤسسة ابن رشد على اإلطالق!( ببرنامج "أنكار" ة  تيالصو التسجيالت 
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أو أية منصة   Spotifyرنامج "سبوتيفاي" اإلنترنت بحيث بات من الممكن االستماع إليهما عبر ب

 أخرى للـمتابعة الـ "بودكاست". الكرتونية 

لم الذي تم تصويره في عدة أماكن ببرلين  يأول نشاط مباشر كان الف 

  "عيون غزة"تاله افتتاح معرض  الذي ،داؤود إيهابلفنان الباركور 

حول  نقاش تي وكذلك تم عقد جلس

فلسطين من وجهة " عيضاموال

 و "الرحالة المسيحيين األوروبيين

في مكان   "باركور في فلسطين"

.Forum Factory 

 

 

 الحفل الموسيقيفكان األخير  أما النشاط

 بكر خليفيمع " بين المقام واالنسجام"

على  وروشانك رافانيعلى العود 

 2021يونيو في  أقيم، والذي تومباكال

  Ulme 35في

 

 

، تم تقديم نظرة عامة موجزة هنا، 2020نوفمبر شهر في  أياملثالثة ته قامإكان مخطط  لمهرجانوألن ا

 .2021النصف األول من عام ة نهاي  إلىكورونا البسبب امتد المهرجان مع ان 

 www.zaitwaza3tar.berlin على موقع المهرجانلبرنامج ل الفرديةالنقاط   المزيد من التفاصيل حول

 

 

www.zaitwaza3tar.berlin
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 : ن هرجا لم ل داعمة  المؤسسات ال 

• Stiftung Begegnung, Gütersloh – " التكاليف  الخاص ", بعيون غزةدعم مالي لمعرض

 الناشئة في غزة 

• Engagement Global - " التكاليف الناشئة في ألمانيا الخاص ", بعيون غزةدعم مالي لمعرض 

والفنانين  المؤلفين والمخرجين فنانين وال رسوم تمويل جميع   – ن قطانمؤسسة عبد المحس •

المشاركين في المهرجان. لقد كان نجاًحا كبيًرا بالنسبة لنا أن نحصل على معظم تمويل المهرجان  

المال  ، ولكن أيًضا لكونة؛ ليس فقط بسبب السمعة الدولية للمؤسسمن هذه المؤسسة الشهيرة

 .مستهدف، وهذا كال الفلسطيني

• Anna Lindh Stiftung   ،-  وهنا طباعة الكتيب األلماني  "عيون غزة"تمويل معرض ،

 .تالمعداو ، باإلضافة إلى التكاليف المتعلقة بالتكنولوجيازي المرفقجليواالن

 

،  BMZللتنمية والتعاون األلمانية، التي تمولها الوزارة االتحادية Engagement Global مؤسسة  نحقيقة أ

لمانيا  أفي  واإلعالميمع ان الوضع السياسي . عملنانوعية  دليل على و نجاح لنا هو ،المهرجانقد دعمت 

 أمام ةغزفي شباب الحياة واقع  ناقشن نأهم اعتبرنا أنه من الم، و نقد ألسرائيلن اعم لفلسطيعاد ألي دم

. لقد  ل المهرجانلمانية لتنظيم فعالية مثاأللحصول على األموال العامة حق ل، ولنا ال  األلمانيجتمع الم

هذا هتمام ألماني لوألموضوع فلسطين فضاء ننا نجحنا في القيام بذلك وأننا تمكنا من تأمين سررنا بأ

 .على الصعيدين العام والمؤسسيوضوع لما

 

، تم منح المشروع نظًرا لحجم

المهرجان موقعه اإللكتروني 

، والذي طوره الفريق مع الخاص

إبراهيم  الفلسطينيمصمم الويب 

 أما .يعيش في بوسطن ، الذيالعزة

من تصميم فهو لمهرجان ا شعار

 عبد الرزاق شبلوط  الفنان السوري

 

 " في غزة عيون غزة "افتتاح معرص 
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. 

يتمتع بالمرونة الكافية لجذب انتباه الجمهور طوال مدة   ،عثور على فريق موثوق به ومستقرلا استغرق

 بعض  ا،خاصة في ألمانيالمحتملة  "الرياح المعاكسة" وتحمل ،المهرجان

سياق الوقت في  المهتمين  بعض  وانسحب   .

عملهم في  االستعدادات لخوفهم من القمع وعواقب  

عدم  المهرجان    ، العمل  )فقدان  حياتهم  على مسار 

 .تمديد إقامتهم ، إلخ(

المحت فريق  كورا    والفريقوى  تألف  من  التنظيمي 

ويارا   جوستينج  شروق   ، عواد  ناهد   ، جوستينج 

وسارة   راشد  أبو  روث  إلى  باإلضافة   ، المنيزل 

وحكمت بشناق في المكتب الخلفي )رقابة   ,دسوقي

 .(ي...الخعم فن، دتكنولوجية ومالية

للسنة القادمة   موسم آخر من مهرجان ]زيت وزعتر[ للفنون والثقافة الفلسطينيةنتطلع بأمل الى تحقيق 

ساعدنا في  ألنه  اإلنترنت؛أجزاء من المهرجان عبر بعرض  ضروريًا،حتى لو لم يعد وسنقوم  (2022)

 !لوصول إلى جمهور دولي من آن أربور إلى مومباي ا

مثل المدرسة ا )اكن مختلفة في ألماني منذ ذلك الحين وسار إلى أم مستقالً  "عيون غزة"أصبح معرض

. ولكن المزيد عن هذا في تقرير (ليفي جوترسلوه وفريبورغ وبرو Anne Frank الشريكة لنا ، مدرسة

 ".عيون غزة"! تواصل معنا إذا كنت تعرف مكانًا قد يكون مهتًما بمعرض 2021عام 

 لمؤسسة ابن رشد   اإللكتروني الموقع ونقل تحديث

يعتمد    2010منذ عام للمحتوى  أخر نظام تم العمل به وكان  ،مواقع منذ تأسيسهاكان للمؤسسة ثالثة 

 Typo3 : برنامج احترافي إلنشاء مواقع ويب متعددة اللغات وهوعلى نظام أساسي 

موقع الل أو تصميم كل تغيير في هيكولذا فقد استغرق ، لهذه المنصةالدعم الفني قل مع السنين ولكن 

  2020. وفي صيف االستخدامأكثر مالئمة وسهولة في نظام   إيجادوقتًا طويالً. وهذا ما دعانا لمحاولة 

 . 2020ة عد نهاية سنب Typo 3استخدام  باإلمكانيعد  لم سريعًا حيث أنه التحرك البد من  كان 
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تعرف بمرونتها  التي  WordPressمنصة الهيكلة باستخدام   بإعادةمحدود قمنا  فريق دة بمساعو

قبل المواقع استخدامها من تطويرها وثم تم البداية لنشر المدونات ومن  في تطويرها والذي تم  )

 .(BBCصفحة ال   الكبرى مثلااللكترونية 

. وقد من المواقع أجيالصفحة يدويًا من ثالثة  1300هو نقل  ياًل الجزء الذي استغرق جهًدا ووقتاً طو و 

وسيلة متاحة لنقل النصوص  هناك يكن لم انه إذ  ، عمل ساعة 300إلى  250بين العمل استغرق 

الصور  إلى ذلك فقد تمت ترتيب  وباإلضافة. الجديد النظام  والروابط تلقائيا إلى والصور والملفات 

 منهجي. بشكل الجديدة ت الصفحافي  البحثكلمات و

، لكن النظام األساسي الجديد سمح للعديد من األشخاص بإضافة  وال يزال تصميم الموقع قيد التطوير

وقراءة منشوراتنا عبر أجهزة الحاسوب متابعتنا كما أنه سيسمح للمهتمين  ،أكثرمحتوى بسالسة 

ورنه  يز وقعزائري الم% من 66ًرا هاًما إذ أن  أميعد   ماوهو ، المحمولةوالهواتف  iPadالشخصي 

 خلوي. بهاتف 

لألنشطة السابقة حيث توضح نظرة عامة على  أرشيف ، والذي يعمل أيًضا كيرجى استخدام موقع الويب

 الزمني. الترتيب الصفحة األولى جميع النشاطات حسب 

لحفظ   2020ونوفمبر  2020نهاية األسبوع بين يونيو نشكر أعضائنا الذين ضحوا بالعديد من عطالت  

 وتحديثه. محتوى الموقع القديم 

rushd.org-www.ibn 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibn-rushd.org/
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 شكر وتقدير: 

فقط بفضل ساعات العمل التطوعية التي من تنفيد كل أنشطتها  2020تمكنت مؤسسة ابن رشد في عام  

قدمها أعضاء وأصدقاء المؤسسة والمتدربون لدينا. ويسرنا أن نتقدم للمشاركين الرئيسيين بالشكر 

 : األبجديتيب الترالجزيل. وهم حسب 

 

 ابراهيم العزا  •

  أماني الصيفي •

 جونتر أورث  •

  حامد فضل هللا •

 حسام الدين درويش  •

 كم عبد الهادي ح •

 حكمت بشناق  •

 رائد وهيبة  •

 روث أبو راشد •

 روث فروختمان •

 سارة دسوقي  •

 سرحان ذويب •

  عبدهللا بشناق •

 عبير بشناق  •

 فادية فودة •

 فيرنير كايث •

 كورا يوستنج  •

 كيرستين تسيجة  •

 ماريانا بييلتس  •

 مي سعد •

 ناهد عواد  •

 نبيل بشناق  •

 وفاء زغبي  •

 يارا المونازيل  •

 

 

  تتجاوزشكر كذلك لجميع األعضاء الذين دعموا عملنا بسخاء من خالل التبرعات التي  نتوجه بجزيل ال

مهرجان ]زيت وزعتر[ للفنون والثقافة   إقامةفلوال هذه التبرعات اإلضافية لما تمكنا من  -مساهماتهم 

   الفلسطينية


