بيان صحفي صادر عن مؤسسة ابن رشد للفكر احلر

الدكتور عزمي بشارة يفوز جبائزة ابن رشد للفكر احلر لسنة 2002
متنح مؤسسة ابن رشد للفكر احلر جائزهتا هذا العام للدكتور عزمي بشارة العضو العريب يف الربملان اإلسرائيلي
(الكنيسيت) .وذلك يف الرابع عشر من شهر ديسمرب القادم يف برلني إلسهامه يف تشجيع حرية الرأي
والدميوقراطية يف العامل العريب.
مؤسسة ابن رشد اليت استعارت امسها من الفيلسوف ابن رشد ()1198 – 1126
واملعروف يف العامل الغريب ابسم  Averroesتدعم جبائزهتا السنوية الفكر احلر والدميوقراطية يف العامل العريب ,
وأما املواضيع املطروحة فهي تتفاوت كل سنة فمنها الصحافة وحقوق املرأة والعلوم اإلنسانية  .ويف هذه السنة
خصصت اجلائزة لشخصية عربية برملانية تدافع عن الدميوقراطية.
لقد وقع اختيار جلنة التحكيم املسقلة هذه السنة على الدكتور عزمي بشارة النائب يف الربملان اإلسرائيلي منذ عام
 . 1996ولد عزمي بشارة عام  1956يف مدينة الناصرة وبعد إهناء الدراسة الثانوية أمضى مخس سنوات مع
إخوانه يف أتسيس وتنظيم الطالب اجلامعيني العرب واِشغل منصب رئيس جلنة الثانوايت القطرية للطالب العرب.
ذهب إىل أملانيا للدراسة يف جامعة  Humboldtوالتخصص يف العلوم السياسية والفلسفة وبعد رجوعه عني
أسس يف رام هللا مع زمالء آخرين" ،املؤسسة
أستاذا للفلسفة العلوم السياسية والثقافية يف جامعة بري زيت ،و ّ
الفلسطينية لدراسة الدميقراطية"-مواطن ،اليت أغنت املكتبة العربية بدراسات عن الدميقراطية منها دراسات هامة
لد .عزمي بشارة .كما وأنه قام أبحباث يف معهد  Van Leerابلقدس من  1990وحىت .1996
وبصفته انئباً عربياً يف الربملان اإلسرائيلي كرس د .بشارة جهده يف الدفاع عن حقوق املواطنني العرب يف إسرائيل
وحقوق الشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف نضاله ضد االحتالل .ويف عام 1999رشح نفسه
ملنصب رئيس الوزراء لكي يضع نقاط جديدة على األجندة السياسية وهي :وقف سياسة التمييز ضد املواطنني
العرب منها قضااي القرى غري املعرتف هبا ومصادرة األراضي ،ومن أجل طرح خط سياسي بديل ملرشحي حزب
العمل والليكود.
تعترب إسرائيل يف نظر األملان ويف نظر ا لعامل الغريب عموما الدولة الوحيدة الدميوقراطية يف الشرق األوسط .لكن
بشارة يضع على هذا عالمة استفهام :معترباً إسرائيل ليست جلميع مواطنيها ،مؤكداً أن حالة االحتالل تشبه حالة

األبرهتايد .وجوهر نظريته أن هناك تناقض بني يهودية الدولة ودميقراتيتها ،ألن الدولة الدميوقراطية احلقيقية جيب أن
تفصل بني الدين والدولة وأن تكون دولة مجيع مواطنيها .ففي الوقت احلاضر نرى أن هناك متييز ضد حقوق
مليون عريب ،أي  % 20من عدد سكان إسرائيل .بنفس الوقت فأن اخللط بني الدين والدولة يؤدي إىل استغالل
سياسيا .لقد انتقد الدكتور عزمي بشارة الشروط اإلسرائيلية للحكم الذايت الفلسطيين بقوله "هذا فصل دون
ً
الدين
استقالل" .ويف نظره فإن إقامة دولة فلسطينية غري كاملة السيادة هي حل مؤقت ،أما احلل الدائم يف تصوره
فيجب أن يستند إىل مبدأي املساواة والعدالة يتجلّى يف دولتني أو دولة واحدة دميقراطية علمانية ثنائية القومية.
عزمي بشارة يكافح على جبهتني يف آن واحد  :األوىل على املستوى الدميوقراطي لكي ينال العرب حقوقهم
الكاملة والثانية على املستوى الوطين من أجل حترر الشعب الفلسطيين ويساهم د .عزمي بشارة بنشر الوعي
السياسي الدميوقراطي يف اجملتمع العريب عرب اإلعالم والدراسات وغريه.
صوت أعضاء الكنيست هناية عام
ّ
لكن الدكتور بشارة حُياكم حاليا يف إسرائيل ،بسبب إلقاءه كلمة سياسية .فقد ّ

 2001على رفع حصانته الربملانية .ومل يسبق يف اتريخ هذه الدولة أن يتعرض أحد ممثلي الشعب للمالحقة
القضائية بسبب إلقاء كلمة سياسية.
جائزة ابن رشد للفكر احلر سوف تقدم يف الرابع عشر من ديسمرب القدم حبضور الفائز.
يبدأ احلفل يف الساعة احلادية عشرة يف قاعة
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