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أق���ام���ت أك���ادي���م���ّي���ة "ه���ان���ي فحص 
م" وكرسي األونيسكو  للحوار والس
لدراسة األديان المقارنة والوساطة 
والحوار في جامعة القّديس يوسف 
ف����ي ب����ي����روت وك����رس����ي األون��ي��س��ك��و 
ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وف��ة ودار ال��ع��ل��م – 
اإلم���ام ال��خ��وئ��ي، اح��ت��ف��ا ف��ي معهد 
المسيحّية   – مّية  اإلس ال��دراس��ات 
في كلّية العلوم الدينّية في جامعة 
ال����ق����ّدي����س ي����وس����ف )ح�������رم ال���ع���ل���وم 
اإلنسانّية – طريق الشام(، أطلقت 
خ�ال��ه ج��ائ��زة "ه��ان��ي فحص للحوار 
وال��ت��ع��ددي��ة"، ك��م��ا وق��ع��ت األط���راف 
المشاركة اتفاق تعاون في ما بينها.

األونيسكو  كرسي  رئيس  وق��ال 
لدراسة األديان المقارنة والوساطة 
والحوار في جامعة القّديس يوسف 
البروفسور أنطوان مسرة: "إنه رجل 
أيديولوجّية،  إيمان في زمن تعبئة 
ورجل مبدأ في زمن، حيث القواعد 
ال����ب����دي����ه����ي����ة ف������ي ال�����ح�����ي�����اة ال���ع���ام���ة 
ت���ل���وث���ت م����ع م��س��اح��ي��ق ت��ج��م��ي��ل��ي��ة، 
االنتهازية  زم��ن  ف��ي  الشجاعة  رج��ل 
تجاه  الواحدة  والمسافة  والتموضع 

التناقضات".
"م��ؤّس��س��ة  وق�����ال األم���ي���ن ال���ع���ام ل��
اإلم��������ام ال����خ����وئ����ي ال����خ����ي����رّي����ة" ع��ض��و 
ل��ح��وار األدي���ان"  ال��ع��راق��ّي  "المجلس 
ال���دك���ت���ور ج������واد ال���خ���وئ���ي: "ه���ان���ي 
ف��ح��ص ل��م ي��ك��ن ل��ب��ن��ان��ي��ا وال ع��راق��ي��ا 
لم  بهويته.  مفتخر  عربي  بل  أيضا، 
ي��م��ث��ل ال��ش��ي��ع��ة ب���ل ال��س��ن��ة ك��ذل��ك، 
ل����م ي��ه��ت��م ب��ال��م��س��ل��م��ي��ن ح����ص����را ب��ل 
ميًا،  بالمؤمنين جميعًا، لم يكن إس
ب�����ل ك������ان م���س���ل���م���ًا ع���ق��ان���ي���ًا م��ع��ت��زًا 

بانتمائه".        
�ام����ة ال����راح����ل  وق��������ال ن����ج����ل ال����ع��
ال����ص����ح����اف����ي م���ص���ط���ف���ى ف���ح���ص: 
"ه���ذا فحص أك��ادي��م��ّي��ة ف��ي رج��ل، 
كانت  بعدما  اسمه،  على  مؤّسسة 
رغبته إنشاء مشروع أكاديمّية تربي 
األج���ي���ال ع��ل��ى ال���ح���وار وال��ت��ع��ددي��ة 
م. وهذه الجائزة خطوة نحو  والس
تحويل ما تركه من إرث إلى مشروع 
علمي ومساهمة في إعادة تعريفنا 
عل  ومشتركاتنا،  البعض  ببعضنا 

األجيال المقبلة تستطيع أن تحمي 
بكثير  ال��م��ح��اط  مستقبلها  ب���إرث���ه 
م��ن االس��ت��ب��داد واإلره����اب والرفض 

والقمع والهجرة".
وق����ال رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س 
ي��وس��ف ال��ب��روف��س��ور سليم دك��اش 
ال��ي��س��وع��ي: "ن��ح��ن ه��ن��ا ال م���ن أج��ل 
ستمنح  التي  فحص،  هاني  جائزة 
للحوار  فحص  هاني  أكاديمّية  من 
م، بل من أجل السيد هاني  والس
الوطن  نالها  التي  الجائزة  فحص، 
ال����ذي بكلمته  ال��ل��ب��ن��ان��ي وال��ع��رب��ي، 
الواضحة الهادرة، أجاز التطّرق إلى 
كان  التي  الموضوعات  من  الكثير 
من العسير التطرق إليها، كما أجاز 
مذة أن  للكثير من المريدين والت
يحملوا أفكاره في الحوار والتواصل 
إلى  والتصالح  والمصالحة  م  والس

البعيد البعيد". 
ال���س���اب���ق سمير  ال���ن���ائ���ب  وق������ّدم 
ف��رن��ج��ي��ة دروع��������ا ت���ق���دي���رّي���ة ب��إس��م 
"أك���ادي���م���ي���ة ه���ان���ي ف��ح��ص ل��ل��ح��وار 
الخوئي ومسرة  لكل من  وال��س�ام" 

ودكاش. 

دّية" إطالق جائزة "هاني فحص للحوار والتعدُّ
رجل إيمان ومصالحة يف زمن تعبئة أيديولوجّية

)ابرهيم الطويل( دكاش ومسرة والخوئي متسلمين دروعًا تقديرية. 
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