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والسالم«،  للحوار  فحص  »هاني  أكاديمية  أقامت 
المقارنة  األديان  لدراسة  اليونيسكو  وكرسّي 
يوسف  القّديس  جامعة  في  والحوار  والوساطة 
في بيروت، وكرسّي اليونيسكو في جامعة الكوفة 
معهد  في  احتفااًل  الخوئي،  اإلمام   - العلم  ودار 
ية العلوم 

ّ
الدراسات اإلسالمية - المسيحية في كل

ت 
َ
أطلق يوسف،  القّديس  جامعة  في  الدينية 

والتعّددية«،  للحوار  فحص  »هاني  جائزة  خالله 
تعاون  فاقية 

ّ
إت المشاركة  األطراف  َعت 

ّ
وق كما 

ل الرئيس سعد 
ّ
ر االحتفال ممث

َ
في ما بينها. حض

عّمار  النائب  »المستقبل«  كتلة  عضو  الحريري 
حوري، الوزير السابق ناظم الخوري، النائب السابق 
 إلى حشٍد من األكاديميين 

ً
سمير فرنجية، إضافة

والصحافيين  والمدنيين  السياسيين  والناشطين 
هاني  السّيد  الراحل  وعائلة  ب 

ّ
والطال فين 

ّ
والمثق
فحص.

مسّرة
مة 

ّ
العال الراحل  ه 

َ
صديق مسّرة  استذكر  بداية، 

 اإلصغاء إلى هاني 
ً
هاني فحص، فقال: »أريد دائما

مجّسدة،  والمحّبة،  بالصدق  محّملة  كلمُته  فحص. 
تجاه  القلب  ومن  المعاناة،  من  الخبرة،  من  نابعة 

سجال أيديولوجي سائد ومعلب«.
هاني  ِمثل  شخصيات  خالل  »ِمن  أّنه  ورأى 
فحص، يمكن أن ُنرسي الِسلم األهلي الثابت في 
إنشاء  منبَع  كان  الذي  الثابت  الِسلم  هذا  لبنان، 
وعمل  الدائم  األهلي  للِسلم  اللبنانية  المؤّسسة 
العديد من المؤّسسات في لبنان والمنطقة، التي 
تؤّسس في سبيل اإلدارة الديمقراطية للتنّوع في 

لبنان والمجتمعات العربية«.

دكاش
ف 

ّ
وتوق بالحضور،  دكاش  األب  رّحب  جهته،  من 

»وجه  بأّنه  فوَصفه  فحص،  العالمة  صفات  على 

كريم وِفكر نّير وعباءة أمينة، وذكرى حلوة ومريرة 
.»

ً
في آٍن معا

وقال: »نحن هنا ال من أجل جائزة هاني فحص، 
منح من قَبل أكاديمية هاني فحص 

ُ
التي سوف ت

للحوار والسالم، بل من أجل السّيد هاني فحص، 
الذي  والعربي،  اللبناني  الوطن  نالها  التي  الجائزة 
بكلمته الواضحة الهادرة، أجاز التطّرق إلى كثير من 
إليها،  التطّرق  العسير  التي كان من  الموضوعات 
 للكثير من المريدين والتالمذة أن يحملوا 

َ
كما أجاز

والمصالحة  والسالم  والتواصل  الحوار  في  أفكاَره 
الشهادة  فتستمّر  البعيد،  البعيد  إلى  والتصالح 
وَيكثر الشهود في أكثر من مكان وعلى أكثر من 
: »نحن نحتاج اليوم إلى السّيد هاني 

ً
منبر«. مضيفا

فحص وأمثاله في الفكر الديني، لتحرير الدين من 
سجون العصبيات والوحوليات والزبائنية«.

الجائزة
تنّص بنود »جائزة هاني فحص للحوار والتعّددية« 
العام  هذا  من  ابتداًء  الجائزة  بمنِح  الشروع  على 
سنتين،   

ّ
كل أو  سنوية  جائزة  وهي  الدراسي، 

 ،
ّ

تمَنحها األكاديمية للطالبة أو الطالب المستحق
العلم،  ودار  المشاركتين  الجامعتين  من   

ّ
كل في 

في سبيل متابعة إرِث الراحل السّيد هاني فحص، 
الفكر  التالية:  المجاالت  وأعماله في  مؤلفاته  في 
عمل  من خالل  وذلك  والحوار،  التعّددية  الديني، 
أو  كتاب  أو  أطروحة  أو  جامعية  رسالة  أو  بحثي 
المجتمع.  قلب  في  ميداني  عمل  أو  فّني  إنتاج 
فاقية الجائزة على منحها لمن تقّدم 

ّ
كما نّصت ات

به  تقوم  استقصاء  على  بناًء  أو  المشاركة  بطلب 
الباحثين والفاعلين في الحياة  لجنة الجائزة بين 

العامة.

إطالق جائزة هاني فحص في اليسوعية

جائزة هاني فحص للحوار والتعّددية


