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”ألنه إنسان“ في ”القديس يوسف“

USJ دكاش ملقًيا كلمته 

صدى البلد  

أقام معهد الدرسات االسالمية - 
المسيحية في كلية العلوم الدينية 
في جامعة القديس يوسف احتفال 
إطـــالق فيلم ”ألنـــه إنــســان“، في 
قاعة فرنسوا باسيل - حرم االبتكار 
والــريــاضــة - طريق الــشــام، برعاية 
رئيس جامعة القديس يوسف سليم 
دكاش وحضور توماس واكيم ممثال 
الرئيس أمين الجميل، الشيخ محمد 
النقري ممثال مفتي الجمهورية الشيخ 
عبداللطيف دريــان، الشيخ دانييل 

عبدالخالق ممثال شيخ عقل طائفة 
الموحدين الدروز نعيم حسن، الوزير 
السابق نقوال صحناوي ممثال رئيس 
تكتل ”التغيير واالصــالح“ ميشال 
عون، مديرة ”الوكالة الوطنية لالعالم“ 
لور سليمان صعب ممثلة وزير االعالم 
رمزي جريج، ميشال معيكي ممثال 
وزير الثقافة المحامي روني عريجي، 
غسان يارد ممثال رئيس حزب القوات 

اللبنانية سمير جعجع وفاعليات.
قــال دكــاش: ”استناًدا إلــى هذا 
الشريط أتوقف عند اثنتين: األولى، 
من الــضــروري كما نشاهد فيه أن 

«ال نستطيع أن نثبت 

العيش المشترك 

ا واعًيا للمواطنة 
ً

طريق

من دون هذه التنقية»

نستنطق تاريخنا ألن من يستنطق 
التاريخ يستمع إلى أهله وخصوًصا 
ء يرزقون فنستنير من  أنهم أحيا
اختباراتهم ومعاناتهم ومن األسباب 
التي أدت إلى الفرقة ونصغي إلى 
اقتراحاتهم وإلــى الــثــوابــت التي 
يؤكدون عليها في ما يخص تثبيت 
العيش المشترك ألن هذا العيش 
في نعته بالمشترك هو قضية، هو 
قضيتنا. والثانية أقول إن ال مصالحة 
من دون تنقية الــذاكــرة ومــن دون 
مصالحة معها ومع الذات ومن دون 
الغفران المتبادل ونحن أنهينا ٢٠ 
سنة من الحرب الداخلية من دون أن 
نقوم بهذه المبادرة. ال نستطيع أن 
نثبت العيش المشترك طريقا واعيا 

للمواطنة من دون هذه التنقية“.

مساعدة الضحايا
أما االعالمية ماغي فرح فأكدت أن 
”وسط الحروب الشرسة رأينا االنسان 
ينتصر وكثيرة هي حكايات من تعالوا 
على الواقع وهبوا النقاذ اخوانهم من 

الخطر والموت ووضعوا انفسهم تحت 
الخطر لمساعدة الضحايا الى اي دين 
انتموا. نجتمع اليوم لنتعرف الى 
الزاوية الغامضة من هذه الحقبة، في 
فيلم نفذته مجموعة تابعة لمعهد 
الدراسات االسالمية المسيحية في 
معة  جا في  لدينية  ا لعلوم  ا كلية 
القديس يوسف، التي سعت لالضاءة 
على جانب مظلم من الحقيقة حيث 
ـــوة كــل الفظائع  تــحــدت فيه االخ

والخوف والضغائن“.

على درب األلف ميل
بــدورهــا، أشــارت عال صقر باسم 
ان  لى  ا للعمل  لمنظمة  ا المجموعة 
”إطالق فيلم ”ألنه إنسان“ يشكل 
مدخال لخطوات الحقة سيكون التركيز 
فيها على الشباب في مساهمة إلنجاح 
الخطوة األولى على درب األلف ميل“. 
ثم عرض الفيلم ومدته ٢١ دقيقة. 
وعقدت طاولة مستديرة مع ابطال 
الفيلم والممثلين ادارتها فرح، ثم تم 

توزيع الدروع التقديرية.
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