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احلضور الكرمي !
ضيوفـَنـا األع ّـزاء ،السيدات والسادة،
َ
امسحوا يل وباسم مؤسسة ابن رشد للفكر احلر يف املانيا أن أحييكم مجيعاً وأرحب بكم يف احتفاليـِِّة من ِـح جائـزةِ
َ

املؤسـّسة لعام  2012وللحقوقية وناشطة حقوق االنسان السورية رزان زيتونة.
-

أحيي بشكل خاص السيدة رزان زيتونة ،الفائزة جبائزة ابن رشد ،واليت لألسف مل تتمكن من احلضور
شخصيا يف حفل تسليم اجلائزة .فهي ومنذ مارس  2011تعيش متوارية جتنبا لالعتقال ،فحضورها هنا
يف ظل الظروف احلالية مرتبط مبخاطر كبرية .كما أهنا صرحت برغبتها البقاء يف سوريا ألهنا ال تريد ترك
شعبها يف هذا الوقت احلرج من الثورة .األخت رزان زيتونة ،نلقي عليك التحية من برلني البعيدة .قلوبنا
معك.

-

يستلم اجلائزة بالنيابة عنها املفكر والفيلسوف السوري البارز صادق جالل العظم .األستاذ صادق جالل
العظم  ،يسرنا أن تكون بيننا ،أهال وسهال.

-

ونرحب كذلك باألستاذ الدكتور أودو شتاينباخ ،مدير مركز
ُ
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يف برلني .األستاذ

شتاينباخ ،نشكرك على حضـورك وتلبيتـِك دعوتنا ومسـامهتـِك اهلامـَّة يف احتفالي ِـة تكرمي السيدة زران
زيتونة .أهال وسهال بك!
-

ـالمي يف برلني ونشـك َـره على
ب بالدكتور شـتيفان فيرب ،مدي ِر َمتحف الف ِّـن اإلس ِّ
كما يسـعدنا أن نرحـِّ َ
تعاونـِه معنا يف ِ
إقامة هذه االحتفالية ،وذلك للمرِة الثالثة على التوايل ،يف هذا املكان املـَهيب .اضافة اىل
ترحييب بكل الضيوف الذي حيضرون اليوم يف القاعة ،وكل الذين سيتابعونه عن بعد .اهال وسهالً بكم

مجيعاً.

احلرية يف بعض األحيان تعين أن تتمكن من التفكري مبا يبدو مستحيال ،وهي يف بعض األحيان تعين أيضاً أن
تسري ضد التيار ،وغالباً يتطلب الكثري من الشجاعة لتحويل هذه األفكار إىل كلمات تقوهلا صراحة وختترب حتققها
على ارض الواقع.
يواجه العامل العريب حتديات كبرية ،فالقدمي مازال حاضراً واجلديد يف طور التكوين مع كل ما يواجهه من صعوبات
ومشاكل وتوتر .حنن نعلم ان والدة اجلديد يف هذا اجلزء العزيز علينا من العامل ليس باألمر السهل ،فهو مرهون
ببلورة أفكار خالقة ومفاهيم جديدة وطرق عمل تنسف البايل املبين بعقلية االستبداد وتؤسس ملستقبل جديد:
أعين التوصل  -على الصعيد اجملتمعي  -إىل سيادة حرية التعبري وتساوي مجيع البشر أمام القانون يف احلقوق
والواجبات ،أن يعيشوا حياة كرمية دون خوف ،وأن تتواجد فرصا متساوية جلميع أفراد اجملتمع للتطور االقتصادي
واالجتماعي والشخصي بغض النظر عن االنتماء إىل دين أو عرق أو أسرة ...،أي حيا ًة ال يتم فيها االكتفاء
بتغطية االحتياجات األساسية فقط.
إن مشاعر االحباط اليت سادت املنطقة العربية يف العقود األخرية مرتبطة ومالزمة  -بشكل أساسي  -مع تطور
الوعي العام ومرتبطة باستحالة البقاء على هذا احلال .وما كان يتغري يف السر لدى الناس نراه ينفجر اآلن – ومنذ
عامني – مثل الربكان .خرج املارد "الشعب" يف الساحات العربية من قمقم صمته وصربه ،يزجمز هادراً مبطالب
التغيري ،رافضاً االستبداد السياسي والقهر االقتصادي وغياب احلريات ،لقد أرهفت حساسية الناس بالظلم
وصرخوا عالياً ان للصرب حدوداً .وأخرياً حتررت ارادة اجلموع من الزيف اخلداع واخلطوة االوىل  -االقتناع باخلدعة
 قد متت .ولن يقبل الناس أن ُُيدعوا من بعد.اجلميع مدرك أن الطريق سيكون صعبا .وهذا ما تؤكده لنا الوقائع الواردة من مصر وتونس واليمن وليبيا وما نراه يف
سوريا لكن مسرية التغيري قد بدأت مع كل اجلراح واالالم اليت تعتور طريقها ..الطريق اخلايل من املعوقات غالبا ال
يؤدي إىل أي مكان .املثابرة يف النضال من أجل العدالة إذاً مستحقة .كما قال املهامتا غاندي" :يف البداية
يتجاهلونك ،مث يسخرون منك ،مث حياربونك ،مث تنتصر"
صريورة التغيري واالرتقاء باجملتمعات العربية لدولة القانون واحلريات ال تتم بالشكل املثايل دائماً وتشوهبا الصعوبات
والتشويهات أحياناً .إن أوجه التغيريات واضحة للعيان ،ولكنه ظاهر بوضوح أيضاً ما مل يتغري  -يف الواقع،
حدثت العديد من األخطاء واجتاهات تطرفية خالل الثورات العربية .وقد انتُقد ذلك بشدة وازدادت بسبب ذلك

أيضا الشكوك بالثورة نفسها ،ولكن لنتمثل جبورج برنارد شو الذي قال "احلياة املليئة باألخطاء أكثر نفعا وجدارة
باالحرتام من حياة فارغة من أي عمل".
لقد أخذ مئات وآالف من الناس الشجعان على عاتقهم حتمل هذه املسؤولية وكسروا حاجز الصمت وأقسموا
على عدم العودة اىل الوراء بعد اآلن  .أن رزان زيتونه وكل رفاقها من الشباب والشابات السوريات أصحاب
الضمري االنساين والذين يتحملون مسؤولية دفن نعش االستبداد يف بلدهم ومع كل ما يتكبدونه جراء ذلك من
آالم وخسائر ،سيكتب التاريخ عنهم وعن دورهم وسوف يكونون منارة لكل األجيال القادمة .فتحية لرزان ولكل
زميالهتا وزمالئها بوركتم يف شجاعتكم ونصركم ال شك قريب.
سيدايت وساديت الكرام ،إن بتكرمينا لرزان زيتونة نكرم كل الشباب والشابات الذين سامهوا بشكل كبري يف الثورات
العربية .يف نفس الوقت نود أيضا التعبري عن تعاطفنا مع اآلالف من اجلرحى والالجئني والسجناء واملضطهدين
وأسرهم وأصدقائهم كما نقدم تعازينا ألهل الضحايا ولكل االرواح اليت زهقت على مذبح احلرية يف سورية .نأمل
أن مكافأة نضالكم آتية وأن معاناهتم تنتهي قريبا.
يلزم هنا ان نشكر أعضاء جلنة التحكيم الذين وقفوا جبانبنا كمستشارين مستقلني عن املؤسسة والذين اختاروا
الفائزة جبائزتنا الرابعة عشر من بني ست وعشرون مرشح ومرشحة من مخس دول  .وأعضاء جلنة التحكيم هم
الصحفي التونسي بن بريك توفيق ،والصحفي الفلسطيين وخبري وسائل اإلعالم عارف حجاوي ،الصحفية
التلفزيونية اللبنانية جيزيل خوري ،الكاتبة املصرية وأستاذة األدب العريب مريال الطحاوي والصحفية وكاتبة
السيناريو السورية مسر يزبك .جتدون مزيد من املعلومات حول أعضاء جلنة التحكيم بلغات متعددة يف موقع
املؤسسة على اإلنرتنت.
عمل مؤسسة ابن رشد للفكر احلر يتمثل بدعم هؤالء رواد الفكر احلر يف العامل العريب ،حمركي النبض األول ،رواد
الفكر وأصحاب املبادرات الداعمة للتغيري الذين متيزوا بالشجاعة الفكرية وبروح العمل املدين السلمي
 .Zivilcourageتوفر مؤسسة ابن رشد هلؤالء الرواد من خالل جائزهتا منرباً اليصال صوهتم وتسلط الضوء
على نشاطهم مما مينحهم االهتمام والتقدير العام الذي يستحقونه .وحنن نعترب جائزة ابن رشد هي جائزة املواطن
احلر ،فهي متنح من قبل املواطنني للمواطنني .وأخرياً وليس آخراً يأيت متويل اجلائزة من أعضاء ومؤيدي واصدقاء
مؤسسة ابن رشد.

رزان زيتونة هي األخرى مواطنة ملتزمة باملصلحة العامة .وهي ال تضحي حبياهتا وروحها من أجل حرية شعبها
فحسب بل قررت أيضاً بالتربع باجلائزة ملكتبات سورية .نريد أن نساعدها على جتميع أموال إضافية هلذا املشروع
اجلميل ألنه استثمار يف غرض يتوافق مع أهداف املؤسسة .أنشأنا صندوق تربع هلذا الغرض .إذا كنت ترغب يف
املشاركة وتود التربع باملال للمكتبات يف سوريا ميكنك القيام بذلك بعد احلفل.
قبل أن أعطي الكلمة لالستاذ شتاينباخ أريد لفت االنتباه إىل بعض األنشطة اخلاصة للمؤسسة يف عام .2012
فنحن ،باإلضافة إىل منح اجلوائز ومحالتنا وبياناتنا الصحفية وإصدار جملتنا االلكرتونية اليت نناقش فيها عمليات
التحول يف العامل العريب بني التقليد واحلداثة ،فإن مؤسسة ابن رشد قد بادرت بسلسلة من حماضرات Ibn
 Rushd Lecturesيف العام املاضي هتدف على إلقاء الضوء على رؤية أوروبا والعامل العريب لنفسها
ولبعضها البعض ووجهات النظر املختلفة لوضع القناعات واملعتقدات املتوارثة يف موضع تساؤل وانفتاح العقل
ألفكار وإمكانيات جديدة  .ويف هذا العام بدأنا مبشروع مدرسي جترييب يف فلسطني وهو مشروع جملة طالبية
تشرتك فيه مدرسة للبنات ومدرسة للبنني بالتعاون مع الصحفيني واملعلمني الصدار جملة مدرسية هبدف تعلم كيفية
التعامل مع القضايا الراهنة بفكر نقدي مستقل حر .وسندرس إمكانيات توسيع مثل هذه النشاطات حسب
االمكانيات املادية ووفاء املتربعني أصدقاء املؤسسة .وكالعادة جتدون صندوقا جلمع التربعات يف مدخل القاعة.
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