منح جائزة مؤسسة ابن رشد للفكر الحر عام  2010لموقع "الحوار
المتمدن" في  26نوفمبر  2010في متحف الفنون السلمية ،برلين.
كلمة نائب رئيس المنظمة اللمانية لليونيسكو أ .د .كريستوف فولف،
برلين

أحي44ك أيه44ا الف44ائز ،أحيي44ك س44يد عق44راوي )مؤس44س ومنس44ق الموق44ع (
بالنيابة عن زميلتك زملؤك ال  15000غير الحاضرين معنا (،
أع4زائي اعضاء مؤسس4ة اب4ن رشد للفك4ر الحر المقيم4ون هن4ا و الذين ف4ي
الخارج،
عزيزي السيد بشناق -يوستنغ )رئيس مؤسسة ابن رشد للفكر الحر (،
الس44يد العزي44ز د .ح44روب )م44دير مش44روع العلم العرب44ي ف44ي كامبري44دج،
وصاحب كلمة التكريم (،
السيد العزيز د .فيبر )مدير متحف الفنون السلمية (،
السيدات والسادة ،الزملء الكرام،
يس4عدني الي4وم أن أرح4ب بك4م نياب4ة ع4ن المنظم4ة اللماني4ة لليونيس4كو
بمناسبة منح مؤسسة ابن رشد جائزتها السنوية للفكر الحر لهذا العام.
ه4ذه مب4ادرة خاص4ة غي4ر حزبي4ة رائع4ة ،ال4تي تقوم4ون م4ن خلله4ا بتق4دير
أص4حاب المس4اهمات ف4ي مج4ال حري4ة ال4رأي والديمقراطي4ة ف4ي الع4الم
الس4لمي ه4ي إس4هام ب4ارز ف4ي ص4لب اهتمام4ات اليونيس4كو الساس4ية
ف4ي مج4ال حري4ة تب4ادل الفك4ار والراء .نح4ن نأم4ل ب4أن ينتش4ر ه4ذا النم4وذج
ويك4ون بإمكانن4ا أن نش4هد نش4وء مثي4ل ل4ه ف4ي بل4دان ومن4اطق أخ4رى م4ن
العالم.
السلم لبد ان يكون ثابتا aوراسيا aفي تفكير البشر ،وهذا أساس معرفي
من4ذ م4ا قب4ل الس4تين س4نة الماض4ية .ويأخ4ذ ه4ذا اله4دف اهميت4ه والح4احيته
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القص4وى ك4ل ي4وم ف4ي ظ4ل الظ4روف الحالي4ة للعي4ش المش4ترك .م4ع الس4م
الراع4ي له4ذه الج4ائزة ،الفيلس4وف ،الط4بيب والقاض4ي المول4ود ف4ي قرطب4ة
الس4بانية ،المت4وفي ف4ي مراك4ش بش4مال افريقي4ا ،ال4ذي مكنن4ا نح4ن الي4وم
م44ن خلل التفكي44ر النق4دي ال4ذي تع44ود تقالي44ده ال4ى م44ا قب4ل  800س44نة،
واس44تطاع ان يخل44ق معادل44ة الح44وار النق44دي بي44ن التص44وف والمنط44ق
والله4وت ،ال4ذي ربم4ا ش4هد نش4أته به4ذا الش4كل فق4ط ف4ي محي4ط البح4ر
البيض المتوسط ،الغني بتعدد اللغات وتنوع أواصره.
قرارك4م بمن4ح ج4ائزة اب4ن رش4د ع4ام  2010لوس4ائل اعلم اجتماعي4ة جدي4دة
لق4ى اهتمام4ا aخاص4ا aمن4ا .ش4كلت منت4ديات الن4ترنت والمواق4ع اليومي4ة ف4ي
السنوات العشر الخيرة  ،ومن بينها موقع الحوار المتمدن المميز ،شكل
افتراضيا aجديدا aلركن المتحدثين المشهور في منتزه هايد بارك في لندن،
مك44ان لحري44ة التع44بير ،لص44ناعة ال44رأي وللتب44ادل بل قي44ود .إن الموق44ع
النكلي4زي للح4وار المتم4دن ،وال4ذي تمكن4ا م4ن مش4اهدته ،يحت4وي عل4ى
مجموع4ة واس4عة م4ن المواض4يع ف4ي الدب والش4عر والف4ن ،ح4ول حق4وق
الم4واطن والم4رأة ،التعلي4م الع4الي والحتجاج4ات الطلبي4ة ،مواض4يع ترتب4ط
بمس4ائل الحي4اة الشخص4ية ف4ي علق4ات الش4راكة والس4رة ،وتص4ل ال4ى
ج4دل ف4ي المي4ادين العلمي4ة ح4ول المس4ائل الجوهري4ة ف4ي وقتن4ا الراه4ن
مث4ل قض4ايا الح4رب والس4لم ،العن4ف والره4اب .باحث4ات وب4احثون معروف4ون
يكتب4ون ايضa 4ا عل4ى ص4فحات الموق4ع تمامa 4ا كم4ا يكت4ب ناش4رون وناش4طون
معاصرون.
يهت44م اليونيس44كو خاص44ة بع44د الملتق44ى الع44المي ح44ول ع44الم المعلوم44ات
 2004-2003ويواص44ل اهتم44امه ف44ي مواض44يع التن44وع اللغ44وي ،حري44ة
التع4بير ،وحوكم4ة الن4ترنت )نظ4ام عم4ل الن4ترنت ( ،ف4ي تع4اون وثي4ق م4ع
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الئتلف الع444المي للص444حفيين و جمعي444ات حق444وق النس444ان )المنت444دى
العالمي لحرية التبادل .(IFEX

يقوم المنتدى العالمي لتنظيم قواعد عمل النترنت بعقد لقاءات سنوية،
وق4د ال44تئم عق4ده ع4ام  2009ف4ي ش4رم الش4يخ ،وع4ام  2010عق4د ف4ي
فيلني44وس ف44ي ليتواني44ا .نقاش44ات مكثف44ة دارت ف44ي الس44نتين الخيرتي44ن
بش4كل خ4اص ح4ول المكاني4ات التفاعلي4ة للتص4الت ،م4ن الك4ثيرين وم4ع
الك4ثيرينا
وق4د أص4بح معروفa 4

 .ب4أن حري4ة دخ4ول منت4ديات ومواق4ع الن4ترنت

ف44ي ك44ثير م44ن البل4دان غي44ر مت44وفرة ،كم4ا ويخض4ع المؤسس44ون والكت44اب
للمراقب4ة وبعض4هم يتع4رض للملحق4ة .ف4ي ال4وقت ذات4ه يس4تخدم ك4ثير م4ن
النش44طاء الش44جعان الف44رص الجدي44د للتص44الت ح44تى ف44ي ظ44ل ه44ذه
الظروف ،مثل التواصل مع الرأي العام العالمي سواء بمواكبة النتخابات
الخي4رة ف4ي اي4ران أو ع4بر تحرك4ات الفن4ان الص4يني أي ف4اي ف4ي ))Ai Wei
 ،Wieوعل44ى س44بيل المث44ال م44ا يمك44ن ان نتعل44م م44ن دع44وته "لحفل44ة
الس444رطان النه444ري" „  “Flusskrebspartyال444تي لف444ت به444ا النظ444ار
بمناسبة تقديم جائزة نوبل للسلم هذا العام.

ه4ل ك4ان الفيلس4وف اب4ن رش4د ف4ي مث4ل ه4ذه الش4روط س4يقدم آراءه ع4ن
طري4ق المواق4ع الحواري4ة ،نح4ن ب4الطبع ل نع4رف .ولكن4ا ش4غوفون لمعرف4ة
م44ا يفك44ر ب44ه م44ا بي44ن  300ال44ى  500ملي44ون مس44تخدم لموق44ع الح44وار
المتم44دن ،الفك44ار ال44تي تش44غلهم ح44ول التع44ايش المش44ترك ف44ي الق44رن
الواح4د والعش4رين ،وأي فك4رة ع4ن الس4عادة وع4ن التح4دي الك4بير المتمث4ل
ف44ي التنمي44ة المس4تدامة تحركه44م .الم44ر ال4ذي يحت44اج إل4ى ف4رص تتي44ح
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المج4ال للح4وار الشخص4ي المتن4وع والمباش4ر يك4ون أبع4د ت4اثيرا aم4ن تب4ادل
الفكار إلكترونيا.a

أن تلبيتن4ا ل4دعوة الي4وم وللق4اء كلم4ة ترحيبي4ة يع4ود بش4كل خ4اص لس4ببين:
إذ ترتب4ط المنظم4ة اللماني4ة لليونيس4كو بعلق4ة طويل4ة الم4د م4ع ج4ائزة اب4ن
رش4د .ف4ي احتف4ال تق4ديم الج4ائزة الول4ى ع4ام  1999ف4ي بي4ت ثقاف4ات
الع4الم ف4ي برلي4ن تجاورن4ا يومه4ا وكم4ا يق4ال الب4اب بملص4قة الب4اب ،حي4ث
قمن44ا بتنظي44م اجتم44اع دول44ي يتن44اول معاص44رة أفك44ار اب44ن رش44د لح44وار
الحض4ارات ف4ي وقتن4ا الراه4ن .الص4دفة والح4ظ ! إن الس4تمرار به4ذا الجه4د
التط4وعي عل4ى م4ر ك4ل ه4ذه الس4نوات وبه4ذه النتاجي4ة العالي4ة يس4تحق
تق4ديرنا واحترامن4ا .ف4ي ه4ذا المك4ان المض4يف لحف4ل ج4ائزة ع4ام ،2010
يربطنا حالي ا aتعاون وثيق مع هذا المتحف الرائع للفنون السلمية ،وفي
ه4ذا الس4ياق س4يقدم مع4رض "اح4ذر ،زج4اج!" للفن4ون المعرض4ة للكس4ر
)الهش444ة( م444ن قب444ل  1300ع444ام .حري444ة ال444رأي والتفكي444ر الح444ر -الف444ن
المع44رض للكس44ر )اله44ش( ف44ي الق44رن الواح44د والعش44رين ،ربم44ا يلخ44ص
هذا التكوين الحال بشكل افضل.
نق4دم تهانين4ا للس4يد عق4راوي والمس4اهمين الك4ثر بنيله4م ج4ائزة ه4ذا الع4ام،
وللجن44ة التحكي44م وك44ل المب44ادرين ال44ذين واكب44وا بعمله44م المه44م له44م من44ا
تعاطفنا المستمر ودعمنا المعنوي.
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