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جائزة «هاين فح�ص» ملرتي و«التعددية» لـ«�سانت ايجيديو»
اأقيم يف مبنى االبتكار والريا�ضة
يف ج��ام �ع��ة ال �ق��دي ����س ي��و� �ض��ف -
قاعة فرن�ضوا با�ضيل م�ضاء اأم�س،
احتفال تقدمي ال��دورة الثالثة من
ج ��ائ ��زة أاك ��ادمي� �ي ��ة ه� ��اين فح�س
ل �ل �ح��وار وال �� �ض��ام ب��ال �� �ض��راك��ة مع
جامعة القدي�س يو�ضف  -معهد
الدرا�ضات االإ�ضامية وامل�ضيحية
واأك � ��ادمي� � �ي � ��ة ال� �ب ��اغ ��ة وك��ر� �ض��ي
ال �ي��ون �ي �� �ض �ك��و ل���درا�� �ض���ة االأدي� � � ��ان
امل�ق��ارن��ة وال��و��ض��اط��ة واحل� ��وار يف
اجلامعة وكر�ضي اليوني�ضكو يف
جامعة الكوفة  -العراق .وكانت
ه� ��ذه ال �� �ض �ن��ة م� ��زدوج� ��ة« :ج��ائ��زة
ه� ��اين ف �ح ����س ل �� �ض �ن��اع ال �� �ض��ام»
مل � ��دي � ��ر م� �ع� �ه ��د ع � �� � �ض� ��ام ف� ��ار�� ��س
ل �ل �� �ض �ي��ا� �ض��ات ال��ع��ام��ة وال� ��� �ض� �وؤون
ال��دول �ي��ة يف اجل��ام �ع��ة االأم��رك �ي��ة
ط � ��ارق م � ��ري ،و«ج� ��ائ� ��زة ال��دف��اع
ع��ن التعددية» جلمعية «�ضانت
اي � �ج � �ي� ��دي� ��و» ،يف ح� ��� �ض ��ور مم �ث��ل
رئ�ي����س احل �ك��وم��ة امل�ك�ل��ف �ضعد
احل��ري��ري م�ضت�ضاره ف��ادي ف��واز،
ال��روؤ� �ض��اء أام ��ن اجل�م�ي��ل ومي�ضال
�ضليمان وح�ضن احل�ضيني وفوؤاد
ال �� �ض �ن �ي��ورة ،،وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة يف
ح �ك��وم��ة ت���ض��ري��ف االأع� �م ��ال ن�ه��اد
(ح�شام �شبارو)
ال العائلة
] مرتي مت�شلماً اجلائزة وبدا اجلميل و�شليمان وامل�شنوق واحل�شيني وال�شنيورة وزيد فح�ص ممث ً
امل�ضنوق ،وممثل كل من رئي�س
وياأمل» وعن موؤلفاته يف الفكر الديني ويف التعددية ويف
وال اأم��ر لبنان معها .غر اأن��ه مل ي�ضتغرق يف ال��والء لها ،اأو
«ال � �ل � �ق� ��اء ال� ��دمي� ��وق� ��راط� ��ي» ول �ي��د
احلوار.
االنحياز اإىل م�ضاحلها ،الفعلية اأو املفر�ضة .ومل يقع يف
جنباط والنائب تيمور جنباط رامي الري�س.
وقال امل�ضوؤول عن العاقات اخلارجية يف جمعية «�ضانت
اأ��ض��ر ع�ضبية جتعل منها كتلة متجان�ضة يف وج��ه كتلة
وق � ��ال رئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة � �ض �ل �ي��م دك ��ا� ��س «ع �ن��دم��ا ت �ك � ّرم
اي�ج�ي��دي��و» ان��دري��ا���س ترنتيني اإن «ال �ت �ح��دي امل�ت�م�ث��ل يف
متجان�ضة اأخ ��رى .ومل ي��ر نف�ضه ب�ضورة ال��واق��ف يف �ضف
اأكادميية هاين فح�س الدكتور طارق مري بجائزة هاين
جمهور ،يت�ضكل بقوة االنقياد والتماثل وق��در من االإذع��ان.
ع��امل ال�ي��وم املعقد واملتنوع ه��و ،بالتحديد ،التعاي�س ما
فح�س ل�ضناع ال�ضام ،كاأمنا تكرم ركن ًا اأ�ضا�ضي ًا من النظام
فا�ضتعان على االن�ت�ظ��ام واطمئنانه اخل��ادع بال�ضعي اإىل
ب��ن خمتلفن وال��دع��م امل �ت �ب��ادل يف م��ا بينهم ،ولتحقيق
اجلديد ،نظام احلوار وال�ضام .وعندما تك ّرم جماعة «�ضانت
احل � ��وار ،ال ��ض�ي�م��ا ح �ي��ث ي �ب��دو غ��ائ �ب � ًا اأو واق� �ع� � ًا حت��ت رك��ام
ذل��ك نحن بحاجة اإىل جهود رواد ،من اأم�ث��ال ال�ضيد هاين
اإيجيديو» اإمنا تك ّرم جماعة ا�ضتهرت بقدرتها على جمع
الكام».
فح�س».
االأب �ع��دي��ن وع�ل��ى ت�ضبيع ح ��وار املختلفن .وع�ن��دم��ا تكرم
وخ� �ت ��ام� � ًا�� ،ض�ل��م اجل �م �ي��ل اإىل م ��ري اجل ��ائ ��زة مب���ض��ارك��ة
وراأى رئي�س كر�ضي االأوني�ضكو يف الكوفة ح�ضن ناظم اأن
فيلم «الأنه اإن�ضان ،الأنه ب�ضر» ،فذلك يعني اأن كلية العلوم
�ضليمان وامل���ض�ن��وق واحل�ضيني وال���ض�ن�ي��ورة وزي ��د فح�س
«هذه اجلائزة يف التعددية لها وجهان :وجه م�ضرق يدل
الدينية يف اجلامعة ،اأ�ضابت يف حتقيقها هذا الفيلم الذي
ممث ًا العائلة.
على مهر ا��ض��م ال�ضيد ه��اين فح�س باأن�ضطة وموؤ�ض�ضات
ي��روي بطوالت النا�س اخلفية عندما اأنقذت اأرواح� � ًا رفيقة
ومنحت «جائزة الدفاع عن التعددية» جلمعية «�ضانت
وا� �ض �م��اء حم ��رم ��ة ،ل �ك��ن ال ��وج ��ه ال� �ث ��اين ي���ض��ر اإىل ق�ت��ام��ة
لها يف االإن�ضانية اإبان احلرب االأهلية يف لبنان».
ايجيديو» ،و«جائزة التقدير املهني» لكل من فريق فيلم
اأو�ضاعنا».
وحت��دث رئي�س كر�ضي اليوني�ضكو للدرا�ضات املقارنة
«الأنه ان�ضان» وللدكتور عبد االأمر قا�ضم عن عمله «اإ�ضكالية
وحت � ��دث م� ��ري ف� �ق ��ال« :مل ي �ن �ف �� �ض��ل ه� ��اين ف �ح ����س ع��ن
ل �اأدي��ان وال��و��ض��اط��ة واحل� ��وار يف جامعة القدي�س يو�ضف
فهم الن�ضو�س املرجعية لاأ�ضوليات املعا�ضرة».
طائفته ،كما فعل البع�س مع طوائفهم فلم يتدبروا اأمرهم
اأن� �ط ��وان م �� �ض��رة ع��ن ه ��اين ف�ح����س ال� ��ذي «ي �ع��اي��ن وي �ع��اين
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