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} بيروت - »الحياة«

> منحت »أكاديمية هاني فحص للحوار 
م« جائزتها هذه الس���نة إلى المفكر  � والس�
السياس���ي اللبناني النائب الس���ابق سمير 
حميد فرنجية، في احتفال في جامعة القديس 
يوسف رعاه معهد الدراسات اإلسالمية فيها 
م���ع »دار العل���م لإلمام الخوئي« و »كرس���ي 

اليونسكو في جامعة الكوفة«.
وتخلل���ت االحتف���ال الذي حض���ره عدد 
م���ن الن���واب والسياس���يين واألكاديميي���ن 
والناش���طين ورجال الدين، أبرزهم العالمة 
السيد محمد حس���ن األمين، كلمات تناولت 
تراث العالمة السيد هاني فحص االنفتاحي 
على الصعد اإلسالمية والعربية واللبنانية، 
وتكريسه مع فرنجية ثقافة الحوار واالعتدال 

بحثًا عن السالم.
وركز الكاتب محمد حس���ن شمس الدين 
عل���ى التش���ابه بي���ن الراحل فح���ص وبين 
فرنجي���ة، فنق���ل عن األخي���ر قول���ه: »بدأت 
حيات���َي السياس���ية من���ذ أكثر م���ن نصف 

ق���رن رافعًا ن���داء »يا عمال العال���م اتحدوا« 
وها إني أناش���دكم اليوم »يا معتدلي لبنان 
والعال���م اّتحدوا!« ونقل ع���ن الثاني تحوله 
بعد اتفاق الطائف في لبنان قوله: »اكتشفُت 
أن االعت���دال يحتاج إلى عدة فيها الكثير من 
العق���ل والدي���ن واألخالق والش���جاعة، وأن 
اآلخ���ر المختلف ج���زٌء من تعري���ف الذات، 

يكّونِك مثلما تكّونه«.
وتحدث الدكتور حس���ن ناظم عن كرسي 
اليونس���كو في جامعة الكوفة فقال إن هاني 
فحص عابر طائفته، وأصبح على ما هو عليه 
ألنه انطلق من فهٍم خاص لثقافته الشيعية، 
جعله يترّق���ى من خصوصي���ة المذهب إلى 
م فش���مولية الثقاف���ة. كما  � عمومي���ة اإلس�
ألقى كلمة كرس���ي اليونس���كو في الجامعة 
اليسوعية الدكتور أنطوان مسرة ثم تحدث 
رئيس الجامع���ة الدكتور س���ليم دكاش عن 

فرنجية ونضاله السياسي.
وق���ال حي���در الخوئي باس���م »أكاديمية 
البالغ���ي ف���ي النجف« أن���ه »ل���و كان لدينا 
 هان���ي فحص في المنطق���ة لكنا بخير 

ونس���تطيع أن نقف أمام الخط���ط الخطيرة 
اإلقليمي���ة والدولية التي تدفع المنطقة ومن 

فيها إلى الهاوية والدمار«.
وتح���دث فرنجي���ة عن عالقت���ه بالراحل 
فح���ص من���ذ 1992، معتب���رًا أن »مس���يرته 
الت���ي عرفتها عن ق���رب كانت ش���اهدًا ملكًا 
على نبل االعت���دال وأخالقيته وش���جاعته، 
في زمن ركب���ه التطّرُف، آخذًا برس���نه نحو 
الجن���ون... انظروا إل���ى عالمنا كيف تتحكم 
به حْفنة من المضروبين بالجنون وبش���ّتى 
أن���واع الفوبي���ا!«. وأضاف: »أحس���ن عالم 
ما بع���د الحروب الكوني���ة باختراعه جائزة 
م.. أعتقد بأن���ه في هذه اللحظة  � نوبل للس�
بحاج���ة إلى اختراع جائزة رديفة، هي نوبل 

االعتدال«. 
الجائ���زة  درع  األمي���ن  الس���يد  وس���لم 
لفرنجي���ة وقال إن فح���ص كان »متطرفًا في 
االعتدال«، مؤكدًا أنه كما لو أن السيد هاني 

يقدمها إليه. 
 ومنحت جائزتان لطالبتين في الجامعة 

لبحثين دفاعاً عن التعددية والسالم.

أكادميية هاني فحص للحوار والسالم 
متنح جائزتها لسمري فرجنية


