
 عربي فحص.. هاني باسم جائزة يطلقان اليسوعية والجامعة اليونيسكو
 بالتعددية آمن

 
 مسرة ودكاش والخوئي وفحص في ندوة التكريم

 
 مطر انديرا – بيروت

  
ليس حفل إطالق جائزة هاني فحص للحوار والتعددية هو الحدث فحسب، وانما 
استعادة مالمح العالمة الراحل واستذكار نهجه فكراً وعمالً كرمز من رموز النشاط 

لمتجذر في لبنانيته وعروبته وإسالمه وشيعيته.. بإنسانية ا»اإلنساني. هاني فحص 
 .هو أشد ما نحتاج اليه في زمننا الراهن« عالمية

جائزة « أكاديمية هاني فحص»من على منبر جامعة القديس يوسف في بيروت، أطلقت 
وذلك بالشراكة بين كرسي اليونيسكو في جامعة «. هاني فحص للحوار والتعددية»

 .كرسي اليونيسكو في جامعة الكوفة ودار العلم اإلمام الخوئيالقديس يوسف و
الجائزة تكافئ مفكرين كما تكافئ أعماال ميدانية في سبيل ثالثة مسائل: الحوار، الفكر 

الديني المجد ِّد واألصيل، وحماية تعددية النسيج الثقافي والديني في المنطقة. 
لطالب في كل من الجامعتين  وتمنحها أكاديمية هاني فحص سنوياً أو كل سنتين

المشاركيتن ودار العلم لالمام الخوئي، في سبيل متابعة إرث العالمة الراحل السيد 
هاني فحص في مؤلفاته وأعماله، وذلك من خالل عمل بحثي أو رسالة جامعية او كتاب 

 .او انتاج فني او عمل ميداني يتقصى أحوال المجتمع
 

 مواطنيه بين وحيد مسرّة:
حفل بكلمة للدكتور انطوان مسر ة رئيس كرسي اليونيسكو لألديان المقارنة في بدأ ال

جامعة القديس يوسف، فاستذكر مزايا السيد هاني فحص وعمله طيلة أكثر من نصف 
قرن في سبيل الحوار وحماية تعددية نسيجنا االجتماعي في لبنان والمنطقة، وقال 



ه األيديولوجيات وتنمو ايديولوجيات كان هاني فحص رجل ايمان في زمن تتراجع في»
متلبسة بالدين وال عالقة لها باألديان. وكان رجل مبدأ في زمن تتلوث فيه قواعد بديهية 
في حياتنا العامة. وكان رجل الشجاعة في زمن تكثر االنتهازية. هاني فحص كان حزيناً 

ضحية ألن عمق  صامتاً من دون أي توجه اتهامي في اتجاه الغير، لتصوير نفسه كأنه
 .«ايمانه ال يأتلف مع أي مسلك عدائي ومخالف لآلخر

كتم هاني فحص حزناً عميقاً، خصوصاً في الفترة األخيرة من حياته. وذهب ضحية 
 .المرض، لكنه ذهب ضحية هذا الحزن إدراكاً منه أنه غالباً وحيد بين مواطنيه وأقرانه

وحيداً وان تراثه سيستمر ألنه من اجتماعنا نثبت لهاني فحص انه ليس »اليوم في 
خالل شخصيات مثله يمكن ان نرسي السلم األهلي في لبنان وأن نعيد أصالة الحضارة 

، تابع مسرة. وما نعيشه اليوم من مخاطر التعصب «العربية في تعددية نسيجها
 .واالنحطاط القيمي، هو نتيجة سلوكيات رمادية ملتبسة خائنة للحق والعدل

 
 اإلنسانية إلى ماؤهانت الخوئي:

األمين العام لمؤسسة االمام الخوئي وممثل كرسي اليونيسكو في جامعة الكوفة 
السيد جواد الخوئي تحدث عن انتماء فحص الى اإلنسانية والعروبة غير المجتزئة. فهو 
لم يكن لبنانياً وال عراقياً بل عربياً مفتخرا بهويته. لم يمثل الشيعة بل السنة أيضاً، لم 

هتم بالمسلمين حصرا بل بالمؤمنين جميعا. لم يكن إسالميا بل مسلما عقالنيا معتزا ي
بانتمائه. لم يكن تبشيرياً وال داعية لدين، ولم يرد من الحوار الخوض في المسائل 
الالهوتية والعقدية، بل االهتمام بالعيش المشترك والكريم للجميع على أساس 

 .ةالمواطنة والدولة العادلة المدني
 

 المستقبل لحماية إرثه
وتحدث مصطفى نجل الراحل هاني فحص عن تطوير فكرة الجائزة من مجرد فكرة الى 

ليضعها امامنا مشروعاً »حقيقة. فكرة حولها الدكتور أنطوان مسرة الى واقع ومأسسها 
انسانياً ألجيال سلب منها سالطين هذا البلد اللغة وحروفها، الفكرة وحقيقتها، الحياة 

 .«ملها، والمعرفة باآلخر كجزء من تكويننا وثقافتنا المشتركةوأ
وعن اختيار جامعة القديس يوسف لرعاية هذه الجائزة فألنها منذ تأسيسها ساهمت 
في صنع مثال عربي حريص على فكرة إقامة الدولة وحماية الحريات وتنوع الثقافات 

 ..وفضح الفساد والزبائنية السياسية والدينية
فحص الكل حين تضيع الجماعة في تشتتها، والمنفرد حين تتعصب لواحدها.  كان هاني

كان رفيق درب الحق يؤنس وحشة العابرين الذين خرجوا من ظالم العصبية والحزبية 
 .الى مساحات الوطن المنفتح المؤمن بتعدد الهويات وتركيباتها

ألجيال على الحوار وألن حلم هاني فحص في حياته كان انشاء مشروع أكاديمية تربي ا
والتعددية والسالم، أنشئت هذه الجائزة لتكون خطوة نحو تحويل مكتبته من إرث الى 

 .مشروع علمي واالسهام في إعادة تعريفنا ببعضنا وبمشتركاتنا
 

 الجائزة هو فحص دكاش:
نحن هنا ال »رئيس الجامعة اليسوعية البروفيسور سليم دكاش توجه للحضور بالقول 

ن جائزة هاني فحص التي سو  تمنحها أكاديمية هاني فحص للحوار من أجل اعال



والسالم، بل من أجل السيد هاني فحص، الجائزة التي نالها لبنان والوطن العربي، 
الذي بكلمته الواضحة الهادرة أجاز الطريق الى الكثير من الموضوعات التي كان من 

والتالمذة أن يحملوا أفكاره في الحوار العسير التطرق اليها، وأجاز للكثير من المريدين 
 .«والتواصل والسالم والمصالحة.. فتستمر الشهادة ويكثر الشهود في اكثر من مكان

يحتاج لبنان الى السيد هاني فحص وأمثاله في مجال تجديد الفكر الديني اليوم وغدا. 
الدولة من الجهلة  أوالً لتحرير الدين من سجون العصبيات واألصوليات والزبائنية، ولتحرير

 .ومن مفسديها، ثانيا
 


