بيان صحفي صادر عن مؤسسة ابن رشد للفكر احلر

املؤسسة متنح الربملاين العريب الفلسطيين عزمي بشارة جائزة ابن رشد للفكر احلر 2002
برلني 2002/12/18 :
يوم السبت املاضي  2002/12/14مت منح الربملاين العريب يف الكنيست الدكتور عزمي بشارة جائزة ابن رشد
للفكر احلر وذلك تقديرا لكفاحه السياسي وإلسهامه يف تشجيع حرية الرأي والدميوقراطية يف العامل العريب.
غصت قاعة االحتفاالت  Werkstatt der Kulturenابلضيوف العرب واألملان املدعوين حيث حضر
ّ
ممثلون عن املؤسسات العربية والعربية األملانية وممثلون عن كل من السفارة األردنية واللبنانية والفلسطينية .كذلك
حضر ضيوف أملان ممثلون عن الربملان األملاين ووزارة اخلارجية وعن بلدية برلني واملؤسسات األكادميية.
يف كلمة الرتحيب اليت قُرأت ابألملانية والعربية قال نبيل بشناق رئيس مؤسسة ابن رشد " عشرة من خرية املناضلني
الربملانني العرب من مخس بالد عربية وفلسطينيي  48قد متّ اقرتاحهم جلائزة ابن رشد للفكر احلر هلذا العام.
فيكفي أن نقول أن أربعة منهم على األقل يقبعون يف السجون العربية واإلسرائيلية وخامسهم أطلقت على ساقه
النار أثناء مظاهرة احتجاج ،فقط ألن لديهم الشجاعة للقول والعمل من أجل احلرية والدميقراطية وحقوق
اإلنسان .إن هؤالء ميثلون جوهر الصحوة العربية للتغيري فوجب علينا تقدمي االحرتام هلم مجيعا".
ويف كلمة الرتحيب للربوفيسور  Alexander Floresالباحث اإلسالمي واملؤرخ للشرق األوسط من جامعة
برمين ،رّكز على مطالبة بشارة الرئيسية "أبن على إسرائيل أن تكون دولة جلميع مواطنيها" وقال " لقد استطاع
عزمي بشارة تعميق العالقات وتقويتها بني الفلسطينيني والعامل العريب  .ولقد أكد وشدد دائما على أَن القضية
الفلسطينية جيب أَن ُُتلل بعقالنية وذلك من جهة عرضها للخارج ومن جهة وضع اسرتاتيجية واضحة للنضال
نفسه .إن املهام اليت تواجه اجملتمع الفلسطيين صعبة جدا وابلعنف وحده سيكون من الصعب حل هذه املهام
ومعاجلتها .وهلذا فإن األَساليب اليت يعتمدها عزمي بشارة مهمة جدا وجيب أَن تكون مدرسة لآلخرين" .وأهني
كلمته بقوله " إن جائزة ابن رشد للفكر احلر ليست فقط اعرتافا ملسامهاته بل أيضا تشجيعا له ولكل الذين
يسريون على طريقه الصعب الذي ال بديل عنه".
وشرح عزمي بشارة يف حماضرته بعنوان "نوعان من املواطنة" عن االرتباط بني الدميقراطية واملواطنة وعن تطور
اصطالح املواطنة وأظهر املشكالت اليت تطرأ يف اجملتمع نتيجة استنباط حقوق املواطنة من خصائص بعض

اجملموعات اإلثنية والعرقية والدين مثال ،بينما يف الدميقراطية الليربالية احلديثة يتم استنباط حقوق اجلماعات من
حقوق املواطن اليت جيب أن تكون هي األصل.
كانت معظم األسئلة يف املؤمتر الصحفي تدور حول الوضع الراهن يف إسرائيل وفلسطني .وردا على سؤال حول
االنتفاضة وأثرها ورأيه يف العمليات االستشهادية ،ذكر د .بشارة أن االنتفاضة ّأدت بدون شك إىل إضعاف
اجلبهة الداخلية وتراجع االقتصاد بشكل حاد يف إسرائيل .إالّ أن العمليات االستشهادية تنم عن شدة اليأس
وفقدان االسرتاتيجية الفلسطينية الواضحة .وأضاف  :عندما تكون العمليات موجهة إىل املدنيني فإهنا جتعل اجلبهة
وضرب مثال أبحداث أمريكا يف احلادي
الداخلية للجهة األخري تتوحد وتزيد من قدرة احتماهلا على اخلسارة
َ
عشر من سبتمرب  .2001أما مهامجة أهداف عسكرية واملستوطنات فيُعترب هجوما على سياسة الدولة  ،فيضعف
ويفكك اجلبهة الداخلية كما حصل يف فيتنام.

وأكد بشارة ُتت التصفيق احلاد "أن الدولة الفلسطينية هي حقيقة واقعية" ويتبقى ُتديد وقت االستقالل وحدود
الدولة .وقال :إ ّن التخلص من االحتالل واحلصول على االستقالل لن حيصل ابملفاوضات فقط بل ابملقاومة
أيضا ،وأن أي حل سياسي سيكون انقصا إن مل حيتو على حق العودة املشروع الذي هو أصل املشكلة.
وكان بشارة قد ختم حماضرته العلمية التحليلية عن املواطنة بقوله:
أنتم تعلمون أنين انتمي إىل الشعب العريب الفلسطيين احملروم من املواطنة ألنه يرزح ُتت االحتالل وحيرم من حق
تقرير املصري ومن السيادة وال ميكن احلديث عن مواطنة يف ظل االحتالل ودون سيادة كاملة ،لقد أسلفنا أن
املواطنة هي الوجه اآلخر للسيادة  .كما أنين مواطن يف دولة تعترب االنتماء الديين أو القومي أساس عالقة الفرد
ابلدولة ،إنين ،ابن سكان البالد األصليني ،مواطن يف دولة ليست ملواطنيها.
ملزيد من املعلومات أنظر
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