
 

 

منح  احتفال يف يوسف، القّديس جامعة رئيس اليسوعّي، دّكاش سليم الربوفسور كلمة
، من "جائزة الدفاع عن التعّدديّة"و "فحص لُصّناع السالم هاين جائزة" الدكتور طارق مرتي

لدراسات امعهد )ابلشراكة مع جامعة القّديس يوسف  ،أكادميّية هاين فحص للحوار والسالم
اليونسكو لدراسة األداين املقارنة  ي، وكرسيالبالغ ةأكادمييّ املسيحّية(، و و اإلسالمّية 

 يوم والوساطة واحلوار يف جامعة القّديس يوسف، وكرسي اليونسكو يف جامعة الكوفة،
الساعة اخلامسة والنصف، يف مدرّج  ،2018 كانون األّول )ديسمرب(  5 فيه الواقع األربعاء

 ر والرايضة.فرانسوا ابسيل، مبىن االبتكا
 

 أهالً وسهاًل بكم يف داركم، دار اجلامعة اليسوعّية،
 أهالً وسهاًل بسعادة سفراء إسبانيا واملغرب والعراق،

 السماحة والفضيلة واألبّوة،و  الفخامة أهالً وسهاًل أبصحاب
 ل أكادميّية العالّمة هاين فحص للحوار والسالم،ب  أهالً وسهاًل ابملكّرمني من ق  

 الدكتور طارق مرتي،معايل  
 (Community of Sant’Egidio) "سانت إجييديو"وحضرة اجلماعة، مجاعة  

يف الفكر نفسه على  ،ومل  ال ،شّرفتموان مجيًعا فأنتم لنا إخوة أحّباء وشركاء يف املصري نفسه
 اختالف اآلراء،

لدراسة األداين  على كرسي اليونسكو واملتوّلنيسّيدايت ساديت، حضرات احملاضرين واملشرفني 
 املقارنة والوساطة واحلوار يف اجلامعة اليسوعّية، وكرسي اليونسكو يف جامعة الكوفة يف بغداد، 

 حضرة رئيس أكادميّية هاين فحص للحوار والسالم،
حظة ابلذات أمام حضرة العالّمة هاين فحص الذي رحل قبل الساعة إىل دار حنن يف هذه اللّ 

اخللود، بعد أن مأل الساعة والساعات بفكره النرّي وحضوره املمّيز وأقواله املأثورة اليت ما زال 
ك لكأنّ رى أحوالنا اليوم، كتاابته ونتصّفح بعض  تيرتّدد صداها يف جوانب هذه الدار. وعندما 

وما ينقص هو أن جتمع إىل الصوت  .اجلهور حمّلاًل مفّكرًا موجزًا موّجًهالقوّي تسمع صوته ا



 

2 
 

 ملالوجه الذي حيمل يف قسماته مهوم الكثريين ووجع املفّكرين وأمل الناس وأيسهم من واقع مرير 
يتغرّي فيه سوى القليل على السطح فيبقى العمق مليًئا بتمّوجات العنف والضغينة والكبت 

إىل  ة. إاّل أّن العالّمة مل ييأس يوًما، ومل يرتاجع عن قضّيته، قضّية الدعو بؤس السياسةو  واحلرمان
كان رجل دين، مهّمته الدعوة وحسن   ،حوار يشمل السطح والعمق، ساعة واحدة. إنّه مثلي

العبادة واملعاملة، دعوة الناس للدخول يف الدين، وهذا أمر حسن، إّّنا العالّمة هاين فحص 
إىل األعلى  داعيةن عمق اإلميان الذي كان متغلغالً يف جوانب فكره وقلبه، إىل أن يكون إختار م

ألنّه احلقيقة  ،حنو األخّوة والعيش املشرتكيف الدعوة إىل الدين أال وهي الدعوة إىل التغيري، التغيري 
ي قاء القوّ اللّ على مستوى الفرد واجلماعة واملؤّسسة إىل أن يرتفع الداعي إىل مستوى الدعوة إىل 

هو إله و  ،عّز وجلّ  هللاوخارجها، ساعًيا إىل أن يكون ابآلخر املختلف الذي هو جزءٌ من ذاتّيته 
 هللا، وبذلك يكون هالسالم الرابط بني قلبه وكيانه وقلب اآلخرين املختلفني ديًنا وعقيدة عن

املوقف هو الثابت  ن يكون ذلكهو سّيد املوقف واملعني أل ،القيامةالسالم، سالم العشق و 
 الصحيح.

:"إّن احلوار  عنوانه "سالم من أجل سالمة وجودان وكماالته" إذ يقول له أستشهُد جبملة من نصّ 
 ،تعثّرالذي يصون العيش املشرتك أو العيش املشرتك هو شرٌط للسالم وهو دائر ال يتوّقف وإن 

 أ يُـّه ا ني ملزمون به من أجل احلياة : "اي  أو اسُتخدم من قبل غري املؤمنني بـه ألّن املختلف اطأأو تب
يُبوا آم ُنوا الَّذ ين   ، ولكّن العالّمة (24سورة األنفال ) حُيْي يُكمْ  ل م ا د ع اُكمْ  إ ذ ا و ل لرَُّسول   لِل َّ   اْست ج 
من العالّمة ". ويدعو وعمل يوميّ  اآلن يف أمّس احلاجة إىل حتويله إىل حقل علميّ حنن  : يتابع
مشرتك، فقط بل إلنتاج فقه  للمقارنةال  ،ذا املبدأ إىل قراءة مشرتكة للمباين الفقهّيةتطبيق ه أجل

سالمنا للإلجابة عن أسئلة العصر الصعبة  كمدخل  بروحّية املعرفة ال بروحّية احملاصصة، وذلك  
 مجيًعا ولسالمة وجودان.
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ات من عندان ومؤّسسات قريبة مّنا عندما نقرأ هذا الفكر النرّي واملنري لواقعنا جند أّن شخصيّ 
وشريكة يف العمل واملسؤولّية، شاركت العالّمة هاين فحص مهومه وعمله على األرض وتفكريه 
القوّي، فكان من احلسن أن يتّم تكرميهم اليوم ال فقط على ما قاموا به من أجل هذه املسرية 

 ملسرية.حضورهم وعملهم على رأس هذه ا ةحثيثخبطًى بل لكي يتابعوا 
فعندما تكّرم أكادميّية هاين فحص الدكتور طارق مرتي جبائزة هاين فحص لصنّاع السالم، كأّّنا 
تكّرم ركًنا أساسيًّا من النظام اجلديد الذي نوّد أن يعّم بالدان وقلوبنا، نظام احلوار والسالم وبناء 

 اجملتمعات على الدميوقراطّية واملواطنة، 
اليت ال أعرفها كثريًا، إّّنا تكّرم مجاعة  "إجييديو سانت"وعندما تكّرم أكادميّية هاين فحص مجاعة 

متوازن فني الستجالب فقه األبعدين وعلى تشبيع حوار املختل على مجعاشتهرت بقدرهتا على 
ه  للحياة،  موجّ 

الذي حيمل عنوان "ألنّه إنسان، ألنّه بشر"، فذلك  الفيلموعندما تكّرم اليوم أكادميّية فحص 
يف كلّية العلوم الدينّية  يعين أّن مجاعة الطاّلب وقدامى طاّلب معهد العلوم اإلسالمّية واملسيحّية

عندما  أصابت يف حتقيقها هذا الفيلم الذي يروي بطوالت الناس اخلفّية ،من اجلامعة اليسوعّية
  اإلنسانّية إاّبن احلرب األهلّية يف لبنان.أنقذت أرواًحا رفيقة لـها يف

 وهيشهادة إبّن رسالة العالّمة هاين فحص ماضية إىل األمام فمربوك لكم هذه اجلوائز. إّّنا 
 يف وسط الطريق.  دوًما واقفة

 عشتم وعاش احلوار والسالم.


