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 :العظم جالل صادق السوري الفيلسوف رحيل رىذك إحياء حفل

 العاشر من ، في2017سنة  بداية في

رحيل ل التذكارية المراسم أقيمت فبراير،

 جالل صادق الكبير السوري مفكرال

 قاعة احتضنتها والتي ،العظم

مبنى بلدية برلين )البلدية  في االحتفاالت

التي  الثانية المرة وهي (،الحمراء

تستضيف فيها هذه القاعة نشاطًا 

 الكبير الخيري حفلنا بعدلمؤسستنا، 

. 2015   عام صيف في سوريا لصالح

كذلك في  ناجحوقد ن مؤسسة ابن رشد. وقد اتيحت هذه القاعة الرائعة مجانا تقديًرا لنشاط

 هاينريش" مؤسسة وأصدقاء ،"كلوز" ألميرا صندوق منح مقدمة من طرفالحصول على 

 بغية تمويل ،قاء المؤسسة والحاضريندصتبرعات من أعضاء وأ باإلضافة الى، "بول

 .الحفل

 شخصيات عديدة مختلفة التخصصات، كانتشخاص  وبرنامج الحفل مشاركات ألتضمن 

كل نفقات بأنفسهم  تحملواالراحل وأفكاره، حيث أنهم جاؤوا متطوعين، و بة من المفكرقري

 : هم حسب ترتيب البرنامجءسماأما يلي ندرج فيقامتهم. وإرحالتهم و

 : والمتحدثون المتحدثات 

الدكتور )ألمانيا(،  البروفسور فيرنر إند)سوريا(  مظسمية الع)سوريا(،  مظإيمان شاكر الع

األستاذ )ألمانيا(،  الدكتور كارستن فيالند)سوريا(،  مظإيفان الع

 .)فلسطين(  فودةنبيل بشناق وفاطمة )فلسطين(،  خالد حروب

 :الموسيقية المساهمات

)غناء، فرنسا(،  كاثرين لو كوري، )عود، العراق( نصير شما 

على  )سوريا( زياد حكيمافقه ور )تركيا( أوزغور إرسوي

نساء وجوقة ال)غناء وعود، سوريا(  بشار زركان، البيانو

 )سوريا(. "حنين"
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 الرابط التالي: علىونها يقية وكلمات التكريم تجدكل المقاطع الموس

rushd.org/typo3/cms/index.php?id=400&L=2-https://www.ibn 

 

 :رشد ابن محاضرات

تحت  بمحاضرة السنوية رشد ابن محاضرات بدأنا ،فبراير خالل شهر

 باأللمانية ألقاها، "الحالي والوضع الشعب ،األرض ،ليبيا" عنوان:

 بعد ليبي سفير أول) الكوثاني مسادنة الدكتور عليالمؤسسة  عضو

رين فكرة عن الوضع في ليبيا عطى الحاض، والذي أ(القذافيب اإلطاحة

 موقع علىمحاضرة ال على االطالع يمكن. 2017داية سنة في ب

 :الرابط هذا على رشد ابنمؤسسة 

-country-people-lectures/libya-rushd-rushd.org/typo3/cms/ar/activities/ibn-https://www.ibn

situation/-current 

 

 درويش الدين حسام السوري الفيلسوف ألقى بريلأ خالل شهر

 وقضايا السورية والثورة العربي السياسي الفكر حول محاضرة

ناول حسام الدين درويش، تناواًل نقدي ًا، بعض أهم قدم  حيث  اللجوء

األفكار السائدة في قضايا القومية والديمقراطية والثورة السورية 

 .واللجوء

 على ،العربية باللغة عقدت التي ،المحاضرة على االطالع يمكن

 رابط التالي:ال على اإلنترنت على موقعنا

-the-thought-political-lectures/arab-rushd-nts/ibnrushd.org/typo3/cms/ar/eve-https://www.ibn

asylum/-of-question-the-revolution-syrian 

 :هنا متاح اإلنجليزيةا الى اللغة مترجمً  المحاضرة نص

-https://www.ibn

rushd.org/typo3/cms/fileadmin/Ibn_Rushd/Activities/IbnRushdLectures/HousameddenDarwis

_2017_06_26.pdfh/EN_Darwish 

 

https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/index.php?id=400&L=2
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/index.php?id=400&L=2
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/activities/ibn-rushd-lectures/libya-people-country-current-situation/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/activities/ibn-rushd-lectures/libya-people-country-current-situation/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/events/ibn-rushd-lectures/arab-political-thought-the-syrian-revolution-the-question-of-asylum/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/events/ibn-rushd-lectures/arab-political-thought-the-syrian-revolution-the-question-of-asylum/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/fileadmin/Ibn_Rushd/Activities/IbnRushdLectures/HousameddenDarwish/EN_Darwish_2017_06_26.pdf
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/fileadmin/Ibn_Rushd/Activities/IbnRushdLectures/HousameddenDarwish/EN_Darwish_2017_06_26.pdf
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/fileadmin/Ibn_Rushd/Activities/IbnRushdLectures/HousameddenDarwish/EN_Darwish_2017_06_26.pdf
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/fileadmin/Ibn_Rushd/Activities/IbnRushdLectures/HousameddenDarwish/EN_Darwish_2017_06_26.pdf
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 ةالدكتور، وفيها سلطت " سوريا في ومن النساء" حول مايو فيالية تمحاضرة الال تكان

 حافظتحت نظام  سوريا في النساء وضع على الضوء ،حبيب نسرينالسيدة  مع سعيد سالم

 وفي ،وكذلك مع اللجوء ،بعدهاو ،خالل الثورة السورية ،ذلك الوضع تحول وكيف ،األسد

 .المنفى

 

 ،إيبرت فريدريش مؤسسة مع بالتعاون

مع  رشد ابن محاضرة يونيو في أقيمت

 جامعةمن ) عمان إلهام ةالبروفيسور

بروفسورة ال مع كحلقة نقاش( زيورخ

 (،فرانكفورت جامعةمن ) شروتر سوزان

 .ويبر فرانسواز آن الدكتورة أشرفت عليها

 ".حقوق المرأة والدولة العربيةكان موضوع النقاش "

 

، ثم تركزت بعدها النشاطات صيفيةاستراحة فريقنا التنظيمي خذ أ ةالبارز ه  الفعاليةبعد هذ

 .2017 لعام ة ابن رشدجائزع حول اإلعداد لتنظيم حفل توزي

 

 

 :للفلسفة رشد ابن ديوان

 

 :2017سنة  التالية المواضيع نوقشت ،ةالفلسف ديوان سلسلة في

تحت  ،العربية باللغة "،للفلسفةابن رشد  ديوان" أولموعد  كانو :يناير شهر أواخر في

ولكن هذه المرة ، مارس شهر أوائل فيمرة أخرى  بمناقشتهقمنا ، والذي "الهوية" عنوان

 مع ،المجموعتين كلتا في مناقشةً مكثفةً، ،الموضوع نوقش. لمانيةاأل هي نكانت لغة الديوا

 من ،الهوية تركيًز أكبر على ةالعربيباللغة  ديوانلا ركز فبينما ؛مختلفة مجاالت على التركيز

 .باللغة األلمانية الديوان إلى "ندرالج" موضوع أضيف ،والجنسية األصلعالقتها ب حيث
 

   ."العلمانية بعد ما"موضوع  حول اإلنجليزية باللغة ديوان أبريل شهر ذلك في تبع



  8من  5ص   2017مؤسسة ابن رشد للفكر االحر، التقرير السنوي 

5 

 

.  مانعلهام إمامة واإل المفكرة الديوان ةضيف كان يونيو، فيو

باللغة  ،"سالمنسانيات في االاإلعنوان "بكانت المحاضرة 

 االلمانية ويمكن مشاهدتها هنا:

 -al-rushd.org/typo3/cms/ar/activities/diwan-https://www.ibn

islam/-falsafa/humanistic 

 . العربية باللغة مكثف بشكل موضوعال نوقشوبعد المحاضرة 

 

 مطميط عادل التونسي الفيلسوف قام  ، الصيفية العطلة بعد

 الفرد في اإلسالم والثقافات الشرقية:" ديوان موضوعهبتقديم 

 ".مقارنة بين الفرد في الثقافات الشرقية والغربية

  :ويمكنكم مشاهدة المحاضرة تحت الرابط التالي

-al-rushd.org/typo3/cms/ar/activities/diwan-https://www.ibn

islam/-and-individual-falsafa/the 

 

 موضوع درويشالدين  حساموالدكتور   سعيد سالمالدكتورة ت ناقشفي نهاية سبتمبر 

 ، قدر المستطاع،حيث حاولنا، في حضور جمهور متنوع وبلغات متعددة، "االندماج "

 لكافة محاور النقاش. ،واإلنجليزيةمانية الترجمة بين العربية واألل

 

 الديوان من بنوع احتفلنا ،أكتوبر من ثالثال وافقذي الو  لمانياأل الوطني العيد إبان

 طلبنا منفي برلين، ونظمنا حفل لكل المهتمن من األلمان والعرب القاطنين حيث  ،العملي

 اكتبً  أو اطعامً  ذلك كان سواء ،لهم و االنتماءأ يمثل الوطن للبوفيه شيء إحضار الزوار جميع

 األحوال أفضل في ،احتفلنا. همإلي بالنسبة الوطن شعور تجسد التي األشياء من ذلك غير أو

 ومتنوعة. شهيةو رائعةجبات و مع ،الضيوف من العديد رفقةب ،الجوية

 

https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/activities/diwan-al-falsafa/humanistic-islam/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/activities/diwan-al-falsafa/humanistic-islam/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/activities/diwan-al-falsafa/humanistic-islam/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/activities/diwan-al-falsafa/the-individual-and-islam/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/activities/diwan-al-falsafa/the-individual-and-islam/
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 :2017لعام  رشد ابن جائزة

اختيار  العامبداية  فيمؤسسة ال أعضاء قرر ،2017 عام خالل

 تم. 2017 لعام جائزةللكموضوع  الفسادحاربة مموضوع 

 مخرج/: التالية المواضيعهذا الموضوع من بين  اختيار

موضوع الربيع لدراسة تحليلية ، مكافحة الفسادم، مخرجة فيل

تتناول موضوع  كاتب/ة أو فيلسوف/ة  يتناول/، العربي

كاتب/ كاتبة تناولت ،  العلمانية والحداثة كبديل للسياسة التقليدية

، التحليلية بشكل متميز مشكلة الالجئين الحاليةأعماله/أعمالها 

 .ممثلة متميزة في مجال الرياضة البدنية في المجتمع العربي ممثل متميز/

 

 من قدموا الذينو المناسبين، المرشحين وأحالت الترشيحات بفرز داخلية عمل مجموعة قامت

  .تم اختيارها مسبقًا خاصةمستقلة  تحكيم لجنة إلى ،تونس، ولبنان، فلسطين، مصر، سوريا

والتطوعية  فخريةال تحكيماللجنة كاعضاء استطعنا كسب الشخصيات التالية  2017 عام في

 من بلحاج أحالم لبنان، من يسكراس ناتاشا السودان، من انيحالبط عطا: رشد ابن لجائزة

 ائًما،جرت العادة د كماو. مصر من ةنافع حسن تونس،

، مختلفة عربية دول من التحكيم لجنة أعضاء اختير

 ، على األقل،المحلفينأن يكون نصف عدد حرصنا على و

 .النساء من

 

 جائزةمنح  التحكيم لجنة قررت ومكثف، معمق تقييم بعد

االئتالف من أجل " ل 2017 لعام الحر ركللف رشد ابن

 ".النزاهة والمساءلة )أمان(

 ورشةفي قاعة  2017،ديسمبرألول من الجمعة الموافق ل يوم الجوائز توزيع حفل أقيم

 الثقافات ببرلين.
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 على الفيديو ومقاطع النصوص إلى باإلضافة الجوائز توزيع حفل صور على االطالع ميمكن

 :ةابط التاليوالر على اإللكتروني موقعنا

 -and-accountability-for-coalition-rushd.org/typo3/cms/ar/awards/2017-https://www.ibn

integrity/2017awardsummary/ 

-and-accountability-for-coalition-rushd.org/typo3/cms/ar/awards/2017-https://www.ibn

performance/-and-music-integrity/photos 
 

 

 

 

 

https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/awards/2017-coalition-for-accountability-and-integrity/2017awardsummary/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/awards/2017-coalition-for-accountability-and-integrity/2017awardsummary/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/awards/2017-coalition-for-accountability-and-integrity/2017awardsummary/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/awards/2017-coalition-for-accountability-and-integrity/photos-music-and-performance/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/awards/2017-coalition-for-accountability-and-integrity/photos-music-and-performance/
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 كلمة شكر و تقدير:

 الكثيرة التطوعية العمل ساعات لوال ،ممكنة 2017 عام في رشد ابنمؤسسة  أنشطة لم تكن

 تطوعينالمبعض  الئحة بأسماء وفي ما يلي .هاؤوأصدقا الجمعية أعضاء بذلها التي

 :لكم ولنشاطكم جزيالً  شكًرا .الرئيسيين

 

  

 عبد هللا بوشناق 

 عبير بوشناق 

 ألكسندر فورتز 

 فيأماني الصي 

 وستنجا جكونستنز 

 كورا يوستينج 

 ضةفاديه ف 

 غونتر أورث 

 

 حميد فضل هللا 

 حكمت بوشناق 

 كيرستين سيجة 

 مانفرد وولف 

 محمد الحسن 

 نبيل بوشناق 

 رامز كبيبو 

 رائد وهيبة 

 

 

 


