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  في العالم العربي مؤسسة مستقلة تسعى لدعم ونشر قيم الحرية والديمقراطية
 

 http://www.ibn-rushd.org  -  info@ibn-rushd.org 

 

 نحترم ونطور المشترك بين     أنإعـادة تنظـيم البيت العربي، والذي يعني         
العرب ونسعى نحو الوحدة وإعادة بناء االنتماء العربي والقومي إبتداًء من           

على الشعوب العربية إن أرادت     . الطفولة في جو من التسامح وحرية الفكر      
م فـي الـثقافة والتراث العالمي مرة أخرى أن تبني عالقة أكثر      أن تسـاه  

فمن ال ُينتج معرفةاحتراما نحو اإلبداع واكثر جّدية نحو والعمل واإلنتاج،      
ُيبدع فكرا هو اعجز من من ال ، و بالمجتمع ال يستطيع المساهمة في تغييره      

ر في مجرى        أن  بدور   يتوجب تشجيع من يقوم    .األفكار وتطور   األحداث ُيؤث
فّعـال مـبدع من خالل إسهامه في البحث عن أبعاد وآفاق جديدة وإيجاد              

 . حلول ال سابق لها في التراث. حلول جديدة للقضايا المعاصرة

 هو خلق الجديد    فاإلبداع.  ومنافية للتراث أحيانا   إيجابيةلعلهـا حلـول     
 . الُمفيد والجميل والُمالئم لإلنسان

 التقليدي ومؤّيدي تيار التجديد الجذري      إن الصراع بين مؤيدي التراث      
ويمكن أن تتبلور   . ُيحـدث جـدالً نشطاً ويشجع إيجاد أجوبة واقعية مقنعة         

، مالزمة، مميزة للعالم    إيجابيةجـراء ذلـك واقعـية جديدة تصبح صفة          
إن . لهـذا السبب نرحب بالحوار الصريح المفتوح كل الترحيب        . العربـي 

ية والفكرية المختلفة سيكون مضمونا طالما      نجاح الحوار بين اآلراء السياس    
 . األفكارتوافرت حرية إبداء 

. ٌأنشئت مؤسسة ابن رشد للفكر الحر إلحراز األهداف المذكورة أعاله          
. وهي مؤسسة مسجلة مستقلة ال تقع تحت تأثير أّية حكومة أو ُسلطة دينية            

والمساواة هي مؤسسة ليبرالية تحمل آمال العرب في االرتقاء، في الحرية           
 . االجتماعي والعدل اإلنسانوحقوق 

وهو المعروف في أوروبا والغرب باسم      . تحمل المؤسسة اسم ابن رشد    
Averroes .         ًكـان مفكـراً عربيا عظيماً، طبيباً وعالماً، قاضياً وفيلسوفا .

وقد أنشأنا  .  ومراكش األندلسميالدية في    1198إلـى    1126عـاش مـن     
، بمناسبة  1998في تمام العاشر من ديسمبر،      مؤسسة ابن رشد للفكر الحر      

مـرور ثمانمائـة عـام علـى وفاتـه، ذكرى البن رشد وتذكيراً بفضله               
 .وباألخص بفكره الحر

 ســخ التأسيــتاري
ديسمبر  10أعلنـت مؤسسـة ابـن رشد للفكر الحر عن تأسيسها في             

بيت حضارات  " أثناء مؤتمر صحفي عقدته في       1998 عام   )كـانون األول  (
وقد اختير . فـي برليـن، ألمانيا   )Haus der Kulturen der Welt(لم العـا 

 800 عمداً، حيث أنه يجمع بين مرور        1998تـاريخ العاشر من ديسمبر،      
سـنة علـى وفـاة الفيلسوف العربي الكبير ابن رشد واليوبيل الخمسيني             

 .  إلعالن الئحة حقوق اإلنسان لألمم المتحدة

 إلنجازات الفيلسوف الفكرية، واستقالله     لقد اختير اسم المؤسسة تقديراً    
فـي تفسـير األفكـار والمعـتقدات اإلسالمية، وتسامحه إزاء المعتقدات            

 .  والثقافات المغايرة اُألخرى

 القرن الميالدي الحادي والعشرين، تشجع      إلىوبحمـل أفكار ابن رشد      
في وتدعم حرية الفكر، واإلبداع، والتجديد   " مؤسسـة ابن رشد للفكر الحر     "

فهذه الخصائص مميزة وال غنى عنها للديمقراطية الحقيقية . العالم العربي

 داتــات ومعتقــ قناع: ةــمؤسسالة ــفلسف 
ن التونسي     قبل مائة عام تقريباً عندما كان        د عبده   والشيخ   خير الدي  محم

ن األفغاني    و ال الدي  ينادون باإلصالح والتغيير والنهضة في العالم العربي        جم
مي، كانـت إمكانـية اللحاق بالحضارة الّسائدة نظرياً وعمليا ليست           اإلسـال 

 .ببعيدة آنذاك

 هّوة الفرق بين الحضارة الغربية الّسائدة       أنعـندما نـنظر اآلن نجـد        
والعـالم الثالث ومنهم بالد العرب أصبحت من العمق بحيث ان اللحاق بها             

 والنظريات  كانت كل االكتشافات واالختراعات   . يكـاد يكـون من األوهام     
وال . العلمية والفلسفية طيلة القرون الستة الماضية من نصيب الغرب وحده         

شـك أن االعـتراف بهـذا السبق مؤلم بالنسبة لمن يرتبط تراثّياً وحضارّياً              
بالعـالم العربي، وانه لمفزع أّن العالم العربي لم يقدم شيئاً ُيذكر سواًء لنفسه          

 .وقت طيلة هذا الاإلنسانيةأو للحضارة 

يسيطر الغرب على العالم العربي عسكرياً واقتصادياً وحضارياً بواسطة         
بل أصبح يحّدد مجريات العالم     . اسـتخدام المعـرفة والعلم والتحليل العقلي      

أجمعه وأمست حضارات الدول النامية وحضارة العرب تابعة للغرب تدور          
 .في فلكه

ن إذا أراد العرب أن     ولك. بالتأكـيد هذا وضٌع غير مقبول ينبغي اجتيازه       
يهم أن يدرآوا مصدر قوة الغرب بدًال من تقليدهم يكونوا أنداداً للغرب،   لهعل

ط           تجاته فق يدًا أعمى باستهالك من علـيهم أن يفكروا بتطبيق قيم جديدة       . تقل
ولكنهم . تؤدي إلى تطور اجتماعي واقتصادي، قيم تضمن كرامة كل مواطن         

: لدينية لعدم تطبيق تلك القيم والمبادئ     يجـدون كل المبررات االجتماعية وا     
 .العدل لجميع أفراد المجتمعوالكرامة ، اإلنسانحقوق ، قيم المساواةإنّها 

إن الحضـارة الغربية السائدة ليست وحدها التي بذرت وأنبتت هذه القيم            
 على  اإلنسانيإنما ساهمت فيها كّل الحضارات بتراكم المعرفة وتطور الفكر          

وقد سبق للمفكرين العرب إن نقلوا واستوعبوا وطوروا        . تركهذا النحو المش  
 والهندية واليونانية، فيكون    اإليرانيةالحضـارات السابقة لهم، مثل الحضارة       

العـرب قـد سـاهموا بالحضارة الغربية، حيث كانوا جسراً بين الحضارة             
 . والغربية الحاليةاإلغريقية

آلخر هو األساس الذي    إن جـو الفكـر الحر والتسامح بالرأي والفكر ا         
إن تبنّـي طُُرق تفكير جديدة ال يعني التكيف         . علـيه تـتكّون الحضـارات     

معظم الحضارات العالمية قد ساهمت في تطور تلك       :  واالرتـباط بالغـرب   
القـيم التي ُيقاُل اآلن عنها بأنها غربية لكنها أصبحت اآلن مبادئ يرتشد بها              

قها في العالم العربي، يعني أننا نعيد       تطبي. قيم إنسانية عالمية  فهي  . الجمـيع 
الـتوجه نحو الذات، لنقوم ضمناً بإحياء َمْن تحلّى بهذه القيم مثل أبي العالء              
المعـري وابـن سـينا وابن خلدون وابن رشد وابن طفيل وآخرين كثيرين              

 .ساهموا بشكل فّعال في الحضارة اإلنسانية

ية               ى الحضارة العرب أن يساهم مرة أخرىحان الوقت لمن ينتمي إل
 مـن الضرورة أن تكون الشعوب العربية صانعة         :في الحضارة اإلنسانية      
من الضروري أن تصبح مجددة شريكة في إثراء        . للحضـارة مـن جديـد     

ل إلى ذلك هو ـوالطريق للتوص .الحضارة العالمية بدال من أن تكون تابعة
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سنة العمل  .  المؤسسة يمكن فتح فروع لها في أماكن أخرى        توسيعبعد  
 .التقويميةهي السنة 

 ة ــداف المؤسســأه -2
 خدمة أغراض عامة ال     إلىترمي المؤسسة بصورة استثنائية ومباشرة      

" باألغراض المعفاة ضرائبيا  "فقاً لمفهوم الفقرة الخاصة      الربح و  إلىتهدف  
وتكمن أهداف المؤسسة في تشجيع التفكير الحر،       . فـي قـانون الضرائب    

 والعلوم في العالم العربي، بغرض دعم الحرية والديمقراطية في          واإلبـداع 
وتتحقق أغراض القانون الداخلي للمؤسسة     . هـذا الجزء العربي من العالم     

ـ      ن طـريق منح جوائز لتشجيع العلم، والبحث، والفن،         بوجـه خـاص ع
والسياسة، والتربية والتعليم، ألشخاص يستحقون ذلك بفضل إنجازاتهم في         

وعندما يحين  . والمؤسسة مستقلة سياسياً، وعقائدياً، ومذهبياً    . أي بلد عربي  
األوان، وتـتوفر اإلمكانـات المالية والبشرية الكافية، سُيصبح في اإلمكان     

 . ع مجال النشاطات الثقافية للمؤسسةتوسي
 

 ة ـــوال المؤسســـدام أمــاستخ -3
.  تحقيق أي أرباح، وتعمل بدون منفعة ذاتية       إلىال تسـعى المؤسسـة      

 .  تحقيق أغراض اقتصادية ذاتيةإلىوهي ال ترمي بالدرجة األولى 

. وال يجوز استخدام أموال المؤسسة، إال بما يتمشى مع نظامها الداخلي          
وال يميز أي عضو    . يتقاضى األعضاء أي مكافآت من أموال المؤسسة      وال  

له بأهداف المؤسسة، وال ُيمنح      باسـترداد مصـاريف مقابل نشاط ال صلة       
 .مخصصات عالية ال مبرر لها

 ة ــــالعضوي -4
تُمـنح العضـوية لألشـخاص الطبيعييـن أو لألشـخاص المعنويين            

عضاء الذين بلغوا سن الرشد،     وال ُيمنح حق التصويت إال لأل     . )القانونيين(
وتقرر الهيئة  . والذيـن مضت على عضويتهم فترة نصف عام على األقل         

وعند رفض طلب االنتساب،    . اإلداريـة بشأن قبول طلب االنتساب الخطي      
 .فإن الهيئة اإلدارية ليست ملزمة بالتبليغ عن أسباب الرفض

 
 ة ـــاء العضويـــإنه -5

بتقديم طلب خطي طوعي بالتخلي عن      تنتهي العضوية عند الوفاة، أو      
.  عضو في الهيئة اإلدارية، أو بقرار فصل من المؤسسة         إلـى االنتسـاب   

والعضـو الـذي يتصرف بصورة ضارة بمصالح المؤسسة ضرراً كبيراً           
وُيعتبر من األسباب المهمة    . يمكن فصله بقرار من الهيئة اإلدارية بكاملها      
داخل إطارها أو خارجها، أو     بوجـه خاص هنا السلوك الضار بالمؤسسة،        

. التقصـير فـي أداء المهمات المطلوبة، أو في دفع االشتراكات المستحقة           
وقـبل اتخاذ قرار الفصل، تُعطى للعضو فرصة ضمن المدة المحددة، لكي      

 . ُيعرب عن وجهة نظره بخصوص ذلك

 اء ـــ األعضاشتراآـــات -6
هيئة اإلدارية  وتُحدد ال . جمـع مـن األعضاء اشتراكات عن العضوية       تُ

 . مبلغ االشتراك

 على مبالغ تطّوعية من طرف ثالث، بالحصول المؤسسـة   تُرحـب     
 .وقبول األموال رهن بقرار الهيئة اإلدارية. وبتقديم تبرعات المشجعين

 ة ـــزة المؤسســـأجه -7
.  من الهيئة اإلدارية والهيئة العامة لألعضاء      المؤسسةتـتألف أجهـزة     

 والوظائف الخاصة بالمؤسسة فخرياً وبدون مقابل       وتـتم ممارسة األعمال   
 .وفقا للقانون الداخلي

" المؤسسة"وتدعم . التـي تضـمن الحـرية، والمساواة، والعدالة االجتماعية     
. الحـوار الحر بين االتجاهات السياسية المتعارضة في جو من الديمقراطية          

على، بل ينبغي   ويؤكد األعضاء المؤسسون أن الديمقراطية ال تُفرض من األ        
أن تـبدأ لدى الفرد، فتتسع وتنتشر منه لتشكيل قاعدة واسعة، وأنها يجب أن              

وللحصول على معلومات ُأخرى    (. تُمـارس تدريجياً وبرعاية وعناية فائقتين     
 واألهداف وقناعات   المبادئ:  حـول مواقـف المؤسسـة األساسية، راجع       

 .)ومعتقدات

في ألمانيا وخاضعة للقانون    مؤسسة خيرية، مسجلة    " مؤسسـة ابن رشد   "
واألعضاء المؤسسون هم في    . األلمانـي الخـاص بالمؤسسات والجمعيات     

وسيتركّز مجال  . الغالب مواطنون لبلدان عربية مختلفة، ويعيشون في ألمانيا       
" مؤسسة ابن رشد  "وتمنح  .  العربي بكامله  معلى العال نشـاطات المؤسسـة     

اختصاصهم لدفع عجلة الحرية    جوائـز لمن برزوا في مساهماتهم في حقول         
 .  والديمقراطية في العالم العربي

 ةــداف المؤسســادئ وأهــمب
. ، ال تستهدف الربح   ألمانياابـن رشد للفكر الحر مؤسسة مسجلة في          

مجال عمل  . ألمانيامعظـم المؤسسـون من اصل عربي ويعيشون في          
 .  المؤسسة يتركز على البالد العربية

قراطـية بما فيها من الحرية والمساواة والعدالة     المؤسسـة تديـن بالديم     
 أنوال يحق ألحد    . المؤسسة تدعم كل دستور يضمن هذه القيم      . االجتماعية

 .   قبليةأو اثنية أويضع نفسه فوق الدستور، سواء ألسباب وطنية أو دينية 

 السياسية في جو    االتجاهاتالمؤسسـة تؤيد وتدعم الحوار بين كافة         
الفرد هو  /اإلنسان أنالمؤسسة ترى    .الديمقراطيةمـن الفكـر الحـر و      
 .  جوهر المجتمع والدولة

 واإلبداعأخـذت المؤسسـة واجبا على عاتقها، بتشجيع الفكر الحر            
 وتقديم الجوائز   األمواللذلك تقوم بجمع    . والعلـوم فـي العـالم العربي      

 في موضوعه وذلك لرفع شأن      واإلبداعلـتكريم مـن ساهم في البحث        
 .  الديمقراطية في البالد العربيةالحرية و

تمويـل المؤسسـة يكـون من خالل التبرعات وقاعدة عريضة من             
 .  األعضاء المساهمين

 .   نوع من التدخل في مبادئها وأهدافهاأيترفض المؤسسة  

هدف المؤسسة في   .  حيث مكان تسجيلها   ألمانيادارة المؤسسة في    إمركز      
 بلد عربي حالما يكون هذا البلد قد حقق         أي إلى تنقل مركزها    أنالمسـتقبل   

 .  المبادئ التي نؤمن بها بحيث نستطيع ممارسة نشاطنا بحرية

 ة ــمؤسسللي ــام الداخلــالنظ
مؤسسة عربية مستقلة تسعى لدعم ونشر قيم الحرية والديمقراطية             هـي   

 .في العالم العربي

 ر ـــم والمقـــاالس -1
":  سجل المؤسسات والجمعيات اسم   تحمـل المؤسسة بعد تسجيلها في       

Ibn Rushd e.V" . 

  OLSBERG, GERMANY 59939:  مقر المؤسسة هو

 ويجري تسجيلها في سجل المؤسسات والجمعيات للمحكمة االبتدائية في        
 :59929 BRILON, GERMANY 

 Ibn Rushd e.V   Fund for:  بعـد التسـجيل يصـبح اسم المؤسسة   
Freedom of Thought-" ابن رشد للفكر الحرمؤسسة " 
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 . بحق القرار بهذا الشأن، لضمان الحفاظ على أهداف المؤسسة وحمايتها

 وطلب عقدها   التحضـير الجتماعات الهيئة العامة لألعضاء      -
 ووضع جدول األعمال 

 المحافظة على حقوق المؤسسة والتزاماتها -
 تنفيذ قرارات الهيئة العامة لألعضاء -
وضـع خطـة سـنوية، وتدويـن الحسابات، وتقديم تقرير            -

 الحسابات السنوي
 .القرار بشأن طلبات االنتساب، وفصل األعضاء -

 اء ـــة لألعضـــة العامــــالهيئ -12
ة اإلدارية بطلب خطي، وبحسب الحاجة، بعقد اجتماع        تقوم رئاسة الهيئ  

وتقوم رئاسة الهيئة اإلدارية بتوجيه دعوة      . سـنوي للهيئة العامة لألعضاء    
 وتُعتبر.  أسابيع، مع بيان جدول األعمال6خطـية لعقد الجلسة ضمن فترة    

 آخر عنوان معروف للعضو في      إلىالدعوة قد جرى إرسالها عند توجيهها       
 وكذلك  - اجتماع الهيئة العامة لألعضاء، يكون لكل عضو         وفي. المؤسسة

وال يجوز نقل ممارسة حق التصويت      .  صوت واحد  -لكـل عضو فخري     
ويكون اجتماع الهيئة العامة لألعضاء مخّوالً بإصدار       .  عضـو آخر   إلـى 

ويكون مخّوالً بإصدار القرارات . القـرارات، عندما يتم انعقاده وفقا للنظام      
ويمكن ممارسة حق التصويت    . دد األعضاء الحاضرين  بغض النظر عن ع   

 . برسالة خطية

وتسـتطيع رئاسـة الهيئة اإلدارية للمؤسسة عقد جلسات طارئة غير           
وتكون رئاسة الهيئة اإلدارية هنا ملزمة      . عاديـة للهيـئة العامة لألعضاء     

بعقـد الجلسة الطارئة، إذا ما طلب ثلث أعضاء المؤسسة عقد هذه الجلسة             
 . مع بيان األسبابخطياً، 

ويتم . تُعلـن القـرارات عند توفر الغالبية البسيطة من األصوات             
 السـري على القرارات، إذا ما تقدم ُربع األعضاء الحاضرين           التصـويت 

وال يستطيع اجتماع الهيئة العامة لألعضاء التصويت       . بطلـب حـول ذلك    
 إذا كانت هذه    حول الطلبات التي ال تكون مذكورة في جدول األعمال، إال         

 الهيئة اإلدارية قبل انعقاد الجلسة العامة بمدة        إلىالطلبات قد ُأرسلت خطياً     
ُأسـبوعين على األقل، وُأعلم األعضاء باألمر قبل ذلك بُأسبوع واحد على            

وال يجوز النظر في الطلبات الملحة الطارئة       . األقـل قبل انعقاد االجتماع    
إال إذا قرر مجلس األعضاء بغالبية فـي اجـتماع الهيئة العامة لألعضاء،        

الطلبات الملحة الطارئة نقاطاً إضافية      ثلثي األعضاء الحاضرين بأن تُعتبر    
ويساهم جميع األعضاء في تنفيذ الواجبات المتمشية       .  جدول األعمال  إلـى 

 .مع النظام الداخلي للمؤسسة

:   بهاتُعتبر الهيئة العامة لألعضاء مسؤولة عن الشؤون التالية ومخّولة

 . انتخاب الهيئة اإلدارية، وطلب انعقاد اجتماعها، وعزلها .1
 . إخضاع الهيئة اإلدارية للفحص والتدقيق وإعفاء ذمتها .2
 . فحص تقرير الحساب السنوي والموافقة عليه .3
 . تعيين أشخاص متميزين بإنجازاتهم كأعضاء فخريين .4
 اخلي أوالقيام بالواجبات األخرى التي قد تنشأ وفقاً للنظام الد .5

 . القانون العام

. القـرار بشـأن تغيير النظام الداخلي للمؤسسة وبشأن حل المؤسسة          
ويجب أن تكون قرارات اجتماع الهيئة العامة لألعضاء خطية، وال بد من            

 .تسجيلها في محضر للجلسة

 ةـــّل المؤسســـح .13
 اءيحتاج تغيير النظام الداخلي للمؤسسة أو حل المؤسسة أغلبية ثلثي األعض

 ة ـــة اإلداريـــة الهيئـــرئاس -8 
 من القانون المدني    26تـتألف رئاسـة الهيـئة اإلدارية بمفهوم الفقرة          

 :  األلماني من

 الرئيس األول  - أ
  )نائب الرئيس(الرئيس الثاني  - ب

 . وهما يمثالن المؤسسة معا أمام القضاء وخارج القضاء

ا على الموافقة   تُحدد صالحيات رئاسة الهيئة اإلدارية بضرورة حصوله      
الخطية من الهيئة اإلدارية بمجموعها، عندما تزيد االلتزامات القانونية على          

 . مارك ألماني 200

 : تتألف الهيئة اإلدارية بمجموعها من    

 رئاسة الهيئة  -
 الكاتب وأمين السر  -
 أمين الصندوق  -

 يجـري انـتخاب الهيئة اإلدارية من قبل الهيئة العامة لألعضاء بأغلبية           
ويمكن إجراء االنتخاب   . وُيسمح بإعادة االنتخاب  . بسيطة لمدة ثالث سنوات   

وال يجـوز أن تتشـكل الهيئة اإلدارية إال من األشخاص           . خطـياً كذلـك   
 . الطبيعيين الذين بلغوا سن الرشد

 ة ـــة اإلداريـــ الهيئانتخـــاب -9
بية يـتم انـتخاب الهيـئة اإلدارية من قبل الهيئة العامة لألعضاء بأغل            

وال يجوز أن يصبح عضواً في الهيئة اإلدارية إال من مضت على            . بسـيطة 
ويبقى عضو الهيئة اإلدارية    . عضـويته في المؤسسة مدة سنتين على األقل       

وعند خروج عضو في الهيئة     .  حين موعد االنتخاب الجديد    إلىفـي منصبه    
التالي في عدد   اإلداريـة مـن الهيئة قبل انتهاء المدة القانونية، ُيعّين العضو            

 حين انعقاد الجلسة القادمة للهيئة      إلىاألصوات بديال عنه في الهيئة اإلدارية       
وعند إنهاء العضوية في المؤسسة ينتهي      . العامة لألعضاء لمجلس األعضاء   
 . كذلك المنصب في الهيئة اإلدارية

 ة ـــة اإلداريـــات الهيئـــجلس -10
ت يطلب انعقادها الرئيس األول     تصدر الهيئة اإلدارية قراراتها في جلسا     

وتكون الهيئة اإلدارية مخولة    .  للهيئة اإلدارية  )نائـب الرئـيس   (أو الثانـي    
 أعضاء على األقل من مجموع      3بإصـدار القرارات عندما يحضر الجلسة       

ولكل عضو في   . وتُصدر الهيئة قراراتها بأغلبية األصوات    . أعضـاء الهيئة  
تساوي عدد األصوات، ُيحسم القرار     وعند  . الهيـئة اإلداريـة صوت واحد     

. )نائب الرئيس(بصوت الرئيس األول، وعند غيابه، بصوت الرئيس الثاني 

 تُنجز الهيئة اإلدارية مهماتها بإصدار القرارات، أو بعقد جلسات رسمية،         
ويكتب . أو عن طريق التبليغ الخطي، إذا وافق جميع أعضاء الهيئة اإلدارية          

 . محضر بالقرارات

 ا ـــة وصالحياتهـــة اإلداريـــات الهيئــواجب -11
الهيـئة اإلدارية مسؤولة عن جميع القضايا الخاصة بالمؤسسة، فيما عدا    

 .  جهاز آخر للمؤسسة وفقاً للقانون الداخليإلىتلك التي توكل 

 : ومن واجباتها بوجه خاص

 تسيير المعامالت الجارية -
 إدارة أموال المؤسسة -

براء مختصون بتقويم األشخاص الذين يراد   تقـوم معـاهد متخصصـة أو خ       
 لنفسها وتحتفظ الهيئة اإلدارية. تشجيعهم ودعمهم وبترشيح أسمائهم للهيئة اإلدارية

Arabpsyne t  e . Journa l :  N°5– January – February – March  2005 
 

 2 005  مــــــارس   -  فــــيـــفـــــري  -انــــفــــــــي     جــــ- 5الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل

www.arabpsynet.com/Associations/IbnRushd.ass.pdf    



Prizes of Psy Sciences  óïÑåÜa@ãíÝÉÜa@÷aíu 
 

 . الدوليةالمعارض 

فلسطين،  / ، نشـأ فـي نابلس     1970، الـوالدة    حكمت بشناق    -
الدراسـة فـي موضوع البيوتيكنولوجيا في برلين، ُيدّرس كورسات    

 .كمبيوتر، مدير مشروع في شركة لألبحاث في جامعة اليبتسيج

 أعضـاء الهيئـة الجديـدة للمؤسسـة
سة في  تـم عقد االجتماع السنوي ألعضاء المؤس      14/8/2004بـتاريخ   

برليـن والـذي تدارس فيه األعضاء أعمال المؤسسة السابقة والقادمة وتم         
توصـية مـتابعة نشاط المؤسسة لتحقيق أهدافها مع توسيع النشاط الثقافي            

 وفي. والعمل على رفع عدد األعضاء والمتبرعين لضمان استمرار العمل        
اجتماعها هـذا االجتماع تم انتخاب هيئة إدارية جديدة والتي استدعت في            

 . أعضاء اللجنة االستشارية للمساهمة في حمل مسؤولية اإلدارة16/8في 

يـــر  تمويل المؤسسة من خالل التبرعات وقاعدة عريضة من         يتم   للتذآ
وال نقـبل الهـبات المالية من سلطات دينية أو          . األعضـاء المسـاهمين   

 للفكر  إّن القـاعدة األساسية ِلضمان استقاللية مؤسسة ابن رشد        . حكومـية 
الحر سياسياً هي استقاللها مالياً، لذلك نحن بحاجة الستمرار دعمكم ونحن           
بحاجـة إلى انضمام عدد أكبر من المثقفين العرب لعضوية المؤسسة حتى            
نتمكـن قريباً من منح عدد أكبر من الجوائز لمفكري العالم العربي إلعادة             

 .ثةالثقة في قدرة المجتمع العربي الدخول في عالم الحدا

 

:نذكر هنا أسماء أعضاء الهيئة اإلدارية واالستشارية وسبل االتصال بهم

 ةـــة اإلداريـالهيئ
   info@ibn-rushd.org                    - نبيل بشناق: رئيس 

     john.nasta@freenet.de        - جون نسطة. د :نائب رئيس 
   h.b.j@web.de                        - حكمت بشناق: أمين صندوق 

   Heidewig El Hadidi               heihadidi@web.de:   سكرتير
 

 ةـ االستشاريةـالهيئ
  - ZShunnar@aol.com+49 (0) 30 21479749  - زهير شّنار. د.أ
 25 58 325 30) 0 (49+  - فاروق بيضون. د 

   Bushnaq-Josting@snafu.de                 -  آورا يوستنج
   alameddine@freenet.de                       - سعيد علم الدين

    sakalfoda@tiscali.de   - 96 85 615 30) 0 (49+ - فادية فوده
   h-fad@gmx.de  - 50 58 322 30) 0 (49+  - حامد فضل اهللا. د

 

وكـان لمـنح الجوائـز صدًى كبيراً وإيجابياً في األوساط العربية في          
تم نشر   1998فمنذ  . ألمانيا وخارجها وكذلك في الصحف العربية واأللمانية      

ية  خبر أو مقالة في الصحف العربية واأللمانية والعالم        140مـا يزيد على     
منها في صفحة    100يمكن اإلطّالع حوالي    . عـن نشاط وأهداف المؤسسة    

 : نظر في اإلنترنتا. المؤسسة اإللكترونية
http://www.ibn-rushd.org/English/PressCoverage.html 

ساهموا . شارية هو عمل تطوعي   العمـل فـي الهيـئة اإلدارية واالست       
بالعضـوية أو التبرع وبالكتابة على موقعنا في اإلنترنت لرفع قيمة الفكر            

 . الحر والديمقراطية في البالد العربية، نحن نتوقع اتصالكم بنا

Address : IBN RUSHD e.V, Wiesenstr. 53, 16352 Schoenwalde, Germany
Tel. : +49 (0) 33056 43 64 69 - Fax : +49 (0) 33056 43 64  

    مؤسسة ابن رشد للفكر الحرجوائز
www.arabpsynet.com/Archives/PD/IbnRushd.Prize.pdf  

http://www.ibn-rushd.org/English/prizes.htm 

وفي حالة حل المؤسسة، أو     . الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة لألعضاء      
 هيئة تابعة للحق    إلى، تنتقل أموال المؤسسة     "اإلعفاء الضرائبي "انعدام حالة   
 هيـئة ُأخرى تتمتع بحق اإلعفاء الضرائبي، وتستخدم هذه          إلـى العـام أو    

 .ائية لألغراض الخيرية العامةاألموال بصورة مباشرة واستثن

 في أولسبيرغ من قبل     29/11/1998تم إقرار القانون المذكور أعاله في        
 : وفيما يلي تواقيع األعضاء المؤسسين. أعضاء االجتماع التأسيسي

 بير  /جوزيف عون    /محمد علي حشيشو     /مفتاح الشريف    /نبيل بشناق   
 خيري قطّاوي /يم لدعة إبراه /كورا يوستنغ  /حكمت بشناق  /بشناق 

  لمحـة عن سيـرة األعضـاء المؤسسيـــن

  تعطي تفسيرا لمدى ارتباط هؤالء بالبالد العربيةاألعضاءسيرة حياة 

يل بشناق    - فلسطين  - ، طبيـب نسـاء ووالدة، مواليد الرملة       نب
 سنوات في الكويت و     4العمل في الطب    . ألمانيا، دراسة الطب    1940

العمل في الحقل االجتماعي والتنوير     . طينفلس - سـنة في نابلس    18
). نابلس / تأسـيس بنك الدم، جمعية أصدقاء الجامعة ونادي المدينة        (

 .  العمل في ألمانيا 1992منذ 

ي حشيشو     . د - د عل م فلسطينية، مواليد   أ، مـن أب لبنانـي و      محم
 تدريس اإلنجليزية في العراق     AUB، دراسة اإلنجليزية    1931األردن  
من  .ة إسالميات ودكتوراه في الفلسفة في جامعة بون       دراس. ولبـنان 

ُمخرج .  محاضر أدب عربي في جامعتي توبنجن وبون       1996 -1970
 .  كولونيا / لدبلجة الفيلميةافي 

تاح الشريف    -  ساهم منذ الصغر في النشاط      1936، من مواليد    مف
 والتاريخ، مارس العمل    األدبيالفكري والنقابي وله دراسات في النقد       

وهو اآلن متقاعد ومتفرغ      السلك الدبلوماسي لحوالي أربعين سنة،     في
 .  لألبحاث الفكرية والتاريخية

، مكان الوالدة في لبنان، في بداية شبابه عمل         جوزيف عون   . د -
 ثم  ألمانيا في   هدراسة الطب والدكتورا  . فـي تدريـس اللغة الفرنسية     

، األهليةحرب   ال أثناءعمل لمدة في لبنان     . تخصص في العالج النفسي   
، يعمل أيضا كمراسل     ألمانيا -يـتابع عمله في الطب بمدينة بريلون        

 .  حر لعّدة صحف ومجالت عربية

يم . د - ، طبيب، أخّصائي أنف وأذن وحنجرة، من        خليل لدعة  إبراه
، 1948رام اهللا عام     /  القدس إلىفلسطين، الهجرة    / يافا 1942مواليد  

العمل في   1996 حتى   1979ن  م. ألمانيادراسة الطب والتخصص في     
1997منذ  . فلسطين / القدس -مجال تخصصه في مستشفيات رام اهللا     

 .  كبير أطباء في ألمانيا
اوي   . د - فلسطين، دراسة الطب    / ، موالـيد طولكـرم    خيري قّط

عمل كطبيب  . والتخصص في موضوع أنف وأذن وحنجرة في ألمانيا       
 باإلضافة تخصصه    وفيما بعد بألمانيا في    1972جرش   / فـي األردن  

قطّاوي . ويقول د .  ممارسة تخصصه اإلضافي في الطب النفسي      إلى
 .  إذا صلح الفرد صلح المجتمع: دائما 

ير بشناق    -  نشأت في نابلس   ،1966، مكان الوالدة في الكويت      عب
 وعلوم إسالمية، والعربية في بامبيرج،      اإلنجليزيةفلسطين، درست    /

وبجانب . ا تقدم الدكتوراه في بامبيرج    ، وفي بون، حالي    إنجلترا / ردنج
 .نشاطها األكاديمي تعمل عبير في فن النحت

ورا يوستنج    - ، دراسة  1968، مكان الوالدة في وستفاليا بألمانيا       آ
قامات عديدة في الواليات    إ فـي برلين تخللها      واأللمانـية  األمريكـية 

م ـ في تنظي المتحدة وكندا، عملت في عدة مجالّت ودور نشر وكذلك
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