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مرتي يت�ضّلم جائزة »هاين فح�ص ل�ضّناع ال�ضالم«:

مل ينف�ضل عن طائفته لكنه مل ي�ضتغرق يف الولء لها

متري يتسّلم اجلائزة بحضور الرؤساء اجلميل، سليمان، احلسيني والسنيورة وزيد فحص )تصوير: محمود يوسف(

ُأقيم في مبنى االبتكار والرياضة في جامعة القديس يوسف 
- قاعة فرنسوا باسيل، احتفال تقدمي الدورة الثالثة من جائزة 
بالشراكة مع جامعة  للحوار والسالم  اكادميية هاني فحص 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف - معهد ال���دراس���ات االس��الم��ي��ة واملسيحية 
واكادميية البالغة وكرسي اليونيسكو لدراسة االديان املقارنة 
والوساطة واحلوار في اجلامعة وكرسي اليونيسكو في جامعة 
الكوفة - ال��ع��راق، وكانت ه��ذه السنة م��زدوج��ة: »جائزة هاني 
فحص لصناع ال��س��الم« ملدير معهد عصام ف��ارس للسياسات 
العامة والشؤون الدولية في اجلامعة االميركية الدكتور طارق 
متري، و«جائزة الدفاع عن التعددية« جلمعية »سانت ايجيديو«، 
ف��ي ح��ض��ور مم��ث��ل رئ��ي��س احل��ك��وم��ة امل��ك��ل��ف س��ع��د احلريري 
مستشاره فادي فواز، الرئيسني امني اجلميل وميشال سليمان، 
ال��رئ��ي��س حسني احلسيني، ال��رئ��ي��س ف���ؤاد ال��س��ن��ي��ورة، وزير 
الداخلية في حكومة تصريف األعمال نهاد املشنوق، وممثل كل 
من رئيس »اللقاء الدميوقراطي« وليد جنبالط والنائب تيمور 

جنبالط رامي الريس.
بعد تقدمي للزميلة ماجدة داغر، عرضت شهادات عن اجلائزة 
ونشأتها، ثم حت��دث رئيس اجلامعة البروفسور سليم دكاش 
فرأى ان »العالمة هاني فحص رحل قبل الساعة إلى دار اخللود، 
بعدما م��أل الساعة وال��س��اع��ات بفكره النير وح��ض��وره املميز 
وأق��وال��ه امل��أث��ورة التي ما زال يتردد صداها في جوانب هذه 
الدار. وعندما تتصفح بعض كتاباته وترى أحوالنا اليوم، لكأنك 

تسمع صوته القوي اجلهور محلال مفكرا موجزا موجها«.
لالديان  املقارنة  للدراسات  اليونيسكو  كرسي  رئيس  أم��ا 
والوساطة واحلوار في جامعة القديس يوسف الدكتور انطوان 

مسرة فتحدث عن هاني فحص الذي »يعاين ويعاني ويأمل«.
ورأى أن »اجل��ائ��زة حتمل بعدا عامليا ولبنانيا، واهميتها 
تكمن في انها حتمل متابعة مع الطالب ومع اجليل اجلديد، ما 

يعطي امال جديدا في االستمرار واملتابعة«.
من جهته، قال املسؤول عن العالقات اخلارجية في جمعية 
»سانت ايجيديو« اندرياس ترنتيني ان »السمة البشرية التي 
كانت تلفت النظر بشكل أوسع عند السيد هاني كانت فضوله 

جتاه االخر وقدرته على التكلم مع اجلميع. فالدفاع عن التعددية 
لم يكن أيديولوجية بل جتربة حياة: شهادة حياة في أوقات 
صعبة بالنسبة ال���ى ال��ش��رق األوس����ط، ع��اش��ه��ا دوم���ا باألمل 

واحلوار احملترم مع االخرين«.
بدوره، رأى رئيس كرسي االونيسكو في الكوفة حسن ناظم 
ان »هذه اجلائزة في التعددية لها وجهان: وجه مشرق يدل على 
مهر اس��م السيد هاني فحص بانشطة وم��ؤس��س��ات واسماء 
محترمة، لكن الوجه الثاني يشير الى قتامة اوضاعنا، فاجلائزة 
ايضا دليل ازمة ومفارقة، هي ازمة ومفارقة االحتفاء باإلميان 
والعمل على التعددية، ازمة ومفارقة تعالي جماعات على اخرى 
عددا وامواال وما ينتج من هذا التعالي من سحق لقيم التسامح 

واالعتراف وقبول اآلخر والتعددية«.
وق��ال متري: »لم ينفصل هاني فحص عن طائفته، كما فعل 
البعض مع طوائفهم فلم يتدبروا أمرهم وال أمر لبنان معها. 
غير انه لم يستغرق في الوالء لها، أو االنحياز الى مصاحلها، 
الفعلية او املفترضة. ولم يقع في أسر عصبية جتعل منها كتلة 
متجانسة في وجه كتلة متجانسة أخرى. ولم ير نفسه بصورة 
الواقف في صف جمهور، يتشكل بقوة االنقياد والتماثل وقدر 
من اإلذعان، فأستعان على االنتظام واطمئنانه اخلادع بالسعي 
ال��ى احل���وار، ال سيما حيث ي��ب��دو غائبا أو واق��ع��ا حت��ت ركام 
الكالم. ذلك ان احلوار ليس زينة وال زيا، وال مجرد مسايرة في 
التخاطب او تقابال للكالم ازاء الكالم أو ضده، ميهد للتفاوض 
أو ي��س��ت��أخ��ره. ول��م يعد نفسه ب��ني محبي امل��ن��اظ��رة، وف��ي ما 
اختبرته معه لم يستجب ملناظرة سواه. بدا همه األول أن يأتي 
الصواب على لسان غيره او على لسانه، حسب عبارة االمام 

الشافعي«.
ختامًا، سلم اجلميل الى متري اجلائزة مبشاركة سليمان 

واملشنوق واحلسيني والسنيورة وزيد فحص ممثاًل العائلة.
وم��ن��ح��ت »ج��ائ��زة ال��دف��اع ع��ن ال��ت��ع��ددي��ة« جلمعية »سانت 
ايجيديو«، و«ج��ائ��زة التقدير املهني« لكل من فريق فيلم »النه 
ان��س��ان« وللدكتور عبد االم��ي��ر قاسم ع��ن عمله »اشكالية فهم 

النصوص املرجعية لالصوليات املعاصرة«. 




