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إطالق فيلم "ألنه إنسان" يف القديس يوسف
يتناول القيم اإلنسانية والوطنية اللبنانية
أق��ام معهد ال��دراس��ات اإلسامية -
المسيحية في كلية العلوم الدينية
في جامعة القديس يوسف احتفال
إطاق فيلم "ألنه إنسان" ،في حرم
االبتكار وال��ري��اض��ة  -طريق الشام،
ف��ي ح �ض��ور ع ��دد م��ن رج ��ال ال��دي��ن
وشخصيات سياسية واجتماعية
واعامية وجمع من االهالي والطاب.
وق � � ��ال رئ � �ي ��س ج ��ام� �ع ��ة ال �ق��دي��س
ي��وس��ف ال�ب��روف�س��ور سليم دك��اش
ال ��ذي ق ��ال" :ال�ع�ي��ش ال�م�ش�ت��رك هو
قضيتنا ،وال مفر منه ومن دعمه ألنه
ملتصق بجلدنا وبحياتنا اليومية.
فإذا كان العيش المشترك قضية،
ف ��ا ب ��د م ��ن ال�ت�ض�ح�ي��ة ف ��ي سبيله
وتكريس بعض الذات ،ذواتنا ،من
أجل تحصينه".
اض� � ��اف" :ال م �ص��ال �ح��ة م ��ن دون
تنقية ال��ذاك��رة وم��ن دون مصالحة
معها ومع الذات ،ومن دون الغفران
المتبادل .أنهينا  20عامًا من الحرب
ال��داخ�ل�ي��ة م��ن دون أن ن�ق��وم بهذه
ال� �م� �ب ��ادرة .ال ن�س�ت�ط�ي��ع أن نثبت
ال �ع �ي��ش ال �م �ش �ت��رك ط��ري �ق��ًا واع �ي��ًا
للمواطنة من دون هذه التنقية".
وق ��ال ��ت اإلع ��ام� �ي ��ة م ��اغ ��ي ف ��رح:
"نجتمع لنتعرف إلى الزاوية الغامضة
م��ن ه��ذه الحقبة ،ف��ي فيلم نفذته
مجموعة ت��اب�ع��ة لمعهد ال��دراس��ات

ً
درعا من البروفسور دكاش.
سعيد شيا احد ابطال الفيلم يتسلم

اإلس ��ام� �ي ��ة ال �م �س �ي �ح �ي��ة ف ��ي ك�ل�ي��ة
العلوم الدينية في جامعة القديس
يوسف ،والتي سعت لإلضاءة على
جانب مظلم من الحقيقة ،وتحدى
فيه األخ��وة الفظائع كلها والخوف
والضغائن".
وألقت عا صقر كلمة المجموعة
ال�م�ن�ظ�م��ة ل�ل�ع�م��ل ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن

"إط��اق فيلم "ألن��ه إن�س��ان" يشكل
م��دخ� ً�ا ل �خ �ط��وات الح �ق��ة س�ي�ك��ون
ال �ت��رك �ي��ز ف �ي �ه��ا ع �ل��ى ال �ش �ب��اب ف��ي
مساهمة إلنجاح الخطوة األولى على
درب األلف ميل".
وعرض الفيلم ومدته  21دقيقة،
ويتناول القيم اإلنسانية والوطنية
اللبنانية التي تتغلب على المآسي

(ابرهيم الطويل)

الملمة بالوطن.
وع� �ق ��دت ط ��اول ��ة م �س �ت��دي��رة م��ع
أب �ط��ال الفيلم والممثلين أدارت �ه��ا
فرح ،ثم قدمت دروع تذكارية لهم
ولفرح ،وهم بسام شيا ،جورج جبور،
رش �ي��د ن �ج �ي��م ،س�ع�ي��د ش �ي��ا ،مجيد
أب��و ال�م�ن��ى ،منيب الحلبي ،ميشال
الخوري وكريم نقوال.

