
احتفال إعالن جائزة كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، يف 
معهد الدراسات اإلسالمّية ، يف 2016( إبريل) نيسان 22 الواقع فيه ، يوم اجلمعةهاين فحص

 كلّية العلوم الدينّية.  –املسيحّية 
 

نّير وعباءة أمينة، وذكرى حلوة ومريرة يف آن مًعا، وجه كرمي وفكر حول  الذي جيمعنا هذا اللقاءيف بداية 
يف اجلامعة اليسوعيرة ويف معهد  هذا اللقاء حول السيرد هاين فحص القضيرة، أودر أن أرحرب بكم فرًدا فرًدا

، شاكرًا لكم حضوركم مجيًعا أصحاب املعايل والسعادة الدراسات اإلسالميرة املسيحيرة بوجه التحديد
 اجلامعة.يف هذه الدار اجلامعيرة  اء مجيًعاوالسيادة واألحبر 

 للحوار فحص هاين أكادمييرة لب  ق   من حن  تُ  سوف اليت فقط فحص هاين جائزة أجل من ال هنا حنن
 بكلمته الذي والعريبر، اللبناينر  الوطن انهلا اليت اجلائزة فحص، هاين دالسير  أجل من بل والسالم،
 أجاز كما  إليها، التطررق العسّي من كان  اليت املوضوعات من الكثّي إىل التطررق أجاز اهلادرة، الواضحة

 البعيد إىل والتصاحل واملصاحلة والسالم والتواصل احلوار يف أفكاره حيملوا أن والتالمذة املريدين من للكثّي
  منرب. من أكثر وعلى مكان من أكثر يف الشهود ويكثر الشهادة فتستمرر  البعيد،

ة واحلوار يف وكرسي اليونسكو لدراسة األداين املقارنة والوساطأهاًل وسهاًل بكم أكادمييرة هاين فحص، 
تقدرمون هذه  ،اخلوئي لإلمامودار العلم  ، وكرسي اليونسكو يف جامعة الكوفةجامعة القدريس يوسف

ي هو حباجة إليك لتساعده يف حاضرًا بيننا يف هذا الزمن الذ ،املرجع اجلائزة ملن يستحقرها. وتبقى سيردي
 :  ومنهات اليت أبدعت فيها بعض اجملاال

أمثالك يف إىل ين فحص و سيرد ها،: حنتاج اليوم إليك الفكر الديين واإلميان اليوميف جمال   -1
ومن  اجلهلةلتحرير الدولة من و  والزابئنيرة وليراتوالوص العصبيرات سجون من الدين لتحرير ،الفكر الديين

املتسلرطني عليها، يف عامٍل أصبح الدين والطائفة يف حنك السياسيرني واأليديولوجيرني من كلر حدٍب 
 وصوب.

 منالتعدردي  : اجملتمعات العربيرة مهدردة يف نسيجها يف جمال محاية تعّدديّة النسيج العربّ  -2
 والعريبر  مع الرتاث اإلسالمير  طيلة قرون واليوم أكثر من أي وقٍت مضى. وهذه التعدرديرة هي يف انسجام



يف حياة  مل يفتأ السيرد هاين فحص يف الدفاع عن هذا التعدرد اجلوهرير و  ومفهوم القريب يف اإلجنيل
محاية هذا الرتاث الذي عاشه ومارسه هاين فحص يف أقصى الظروف  هي يف... واحلاجة الشعوب

ف اليوم كم علينا أن نعمل لنجد املقورمات بشجاعة ورؤية أصيلة ومستقبليرة... وهي حاجة أكيدة ونعر 
 .وبناًء قوايً ها البعض لتصبح نسيًجا متناغًما والروابط اليت تشدر عناصر التعدرديرة إىل بعض

 ل ما يقوله هاين فحص وتفهرمه ألنره يقول: تقبر  يف جمال احملّبة والشجاعة يف قول احلقّ  -3
 حول مسار الواقع السائد... ختفي غالًبا حزاًن عميًقااببتسامته املعهودة واليت و  العايل صوتهب

جامعة القدريس  ،ال ننسى أنره كان من أهل هذه اجلامعة : والفكريّ  يف اجملال اجلامعيّ  -4
 اإلسالمير  فاحلوار ،اهلوايرت واالنتماءات قاعدة حلوار تالٍق وحوار كجامعة   ويف أصلها كجامعة   ،يوسف

وقد أضفى عليه السيرد هاين  قرن على يزيد ما منذ تراثها يف موجوديف جامعة القدريس يوسف  املسيحير 
فحص الكثّي من القيمة الـُمضافة عرب العشرات من احملاضرات واملداخالت اليت أدىل بـها يف قاعاتـها 

 يدور يزال وال الق،طالًبا قنوًعا شغوفًا ابلعلم واألخ الكوفة جامعة من فحص السيرد كان  كما.  دهاومقاع
 األقوايء العلماء السادة أتمالت ومن املاضية األوراق رائحة من فكره ليستمدر  ومكتباهتا، حناايها يف

 ،وحنن أيًضا عارفوه ،. كما كان الصديق الويفر لدار العلم لإلمام اخلوئي. طيرب اللـهبرتهموحم بصدقهم
   ذكرى السيرد هاين فحص.

 
 
 
 


