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جريیدةة االنهھارر    -‐	  		 نهھارر االشبابب    
	  

	أأرريیك شنيیاررةة يینشر مجلة ررقميیّة تنقل أأخبارر االبلد إإلى االديیاسبورراا:  
 "ررسالة جبراانن بعداا عايیشة...ووإإلتقيیت سيیاسيیيین ووقرفت حيیاتي"

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
االديیريي هھھھنادديي 	  

٢۲٨۸/٠۰٣۳/٢۲٠۰١۱٣۳ 
	  

يیغوصانن في االموااضيیع االثقافيیة ووااإلجتماعيیة وواالتربويیة ووااإلقتصادديیة٬، وويیُبطّنانن 
 diasporaمجلّتهھما االرقميیّة بالرسائل االسيیاسيیة غيیر االُمباشرةة.يیرغبانن في أأنن يیُظهھر للـ

!".14وو 8اانن لبنانن أأكثر من "صرااعع ما بيین   
	  

سنة) ووصديیقهھ سيیريیل غانم من خاللل مجلة  18منذ أأشهھر قليیلة يیسعى أأرريیك شيینيیاررةة(
"L’echo du cedre (صدىى ااألررزز) االتي تصدرر في فرنسا باللغة االفرنسيیة٬، إإلى"

تسليیط االضوء على حضاررةة االبلد في ظظّل االمجتمع "يیللّي عم يیتفرفط"٬، ووفق أأرريیك. 
وواالدوولة االمدنيیة٬، ووهھھھما بكل تأكيید ضّد االطائفيیة٬،  ووهھھھما يیتحدثانن عن االفقر ووحقوقق االمرأأةة

وو"مع االزووااجج االمدني...ووألنني جزء من ززووااجج ُمختلط٬، فقد ترعرعُت ووسط مباددئئ ال 
 تعرفف االطائفيیة٬، وونحن في االمنزلل ال نتحدثث في أأمورر ُمماثلة". 

	  
على ررسائل إإنسانيیة ُمختلفة ووفيیهھا "بعض قصص بعيیدةة من االسطحيیة االمجلة تحتويي 

وواالقشورر". تكّونت فكرةة "صدىى ااألررزز" في ذذهھھھن أأرريیك خاللل االصيیف االُمنصرمم٬، 
"ووقلت في قرااررةة نفسي: بّديي إإفهھم شو عم بيیصيیر بالبلد...في االوااقع أأززوورر لبنانن من 

ووإإلتقيیت بعض  فترةة إإلى أأخرىى عائدااً من فرنسا حيیث أأددررسس االعلومم االسيیاسيیة٬،
االسيیاسيیيین٬، ووإإكتشفت االهھدفف االسيیاسي االمحورريي في لبنانن...ووبصرااحة قرفت 

حيیاتي!". خاللل االلقاءااتت مع االزعماء٬، الحظ أأرريیك اانن "ما من ررسالة ووططنيیة تدفع كل 
سيیاسي إإلى خوضض االمعتركك االسيیاسي...كل ووااحد ررااكض خلف مصلحتو...ما في 

ع أأخبارر االصحف منذ فترةة ططويیلة٬، ررووحح ووططنيیة...ووإإنقهھرتت!". ووألنن االشابب يیُتاب
"ررحت أأبحث عن ررجل يیعيیش ررسالتهھ االوططنيیة وومؤمن بالوططن". ووهھھھذاا االحّس االوططني 

االذيي يیعيیشهھ االشابب ططقساً يیوميیّاً نقلهھ إإليیهھ٬، على قولهھ٬، "جّديي حسيین أأبو االحسن االذيي 
كانن صديیقاً مقّرباً من االرااحل االكبيیر غسانن تويیني...جّديي ززلمي عن جّد كانن يیحب 
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...". ووألنن االشابب ُمغرمم بجريیدةة "االنهھارر" وويیميیل إإليیهھا أأكثر من سوااهھھھا من بلدهه
االصحف٬، غالباً ما يیسألهھ ااألصدقاء٬، "ططب ليیهھ االنهھارر؟"٬، "فأُجيیب: كل يیومم االصبح بس 

بفتح االجريیدةة بشوفف ررسالة جبراانن(تويیني) بالزااوويیة ووبتعطيیني 
Inspirationيیني ااالندفاعع ألكتب (إإلهھامم)...فأتذكر ما كانن يیُرددددهه االشهھيید مما يیُعط

بدوورريي٬، ووهھھھو كانن دداافع عن االعيیش االُمشتركك". بعضهھم يیحاوولل أأنن يیضعف عزيیمة 
االشابب االذيي أأسس مجلتهھ في تشريین االثاني االُمنصرمم ووُسرعانن ما إإنضم إإليیهھ سيیريیل 

في االكتابة ٬، "وولكنني أأجيیبهھم: ال بّد لنا من أأنن نؤمن بالبلد ووأأنن نعمل لمصلحتهھ...نريید 
يیاسبورراا!". وولهھذهه ااألسبابب يیجتمع مّرةة في ااألسبوعع مع سيیريیل االذيي أأنن نوّحد أأهھھھل االد

يیدررسس ااإلقتصادد في االسورربونن٬، وويیتباددالنن ااألفكارر وويیهھتم كّل منهھما بالشّق االذيي يیبرعع 
فيیهھ٬، "شخصيیاً أأميیل إإلى خلق صلة مع االتارريیخ٬، ووأأررّكز في كتاباتي على االثقافة٬، 

تنتشر االمجلة ررقميیّاً أأوو من خاللل  ووسيیريیل يیسلّط االضوء على االموااضيیع ااإلقتصادديیة".
صفحاتت في االعددد االوااحد٬،  10أأوو  8مرةة في االشهھر٬، "ووألننا نقّدمم ما بيین  PDFنسخة 

فال بد لنا من أأنن نُتابع كل ما يیدوورر في لبنانن٬، وولهھذاا االسبب إإشتركنا مع االخدماتت 
لبلد٬، ااالعالميیة لمختلف االمحطاتت االلبنانيیة٬، كما نحن على توااصل مع االلبنانيیيین في اا

 ووشخصيیّاً أأمثّل االبلد في ااألمم االمتحدةة االُمصّغرةة".
 	  

أأرريیك ووسيیريیل على علم بكل ما يیدوورر في االبلد على االصعيید االفني وواالثقافي 
توحيید ووااإلجتماعي٬، ووااإلقتصادديي "ووهھھھي االموااضيیع االتي ندوورر في فلكهھا...ووررسالتنا 

لبنانن...قضيیتنا تبقى االقضيیة االلبنانيیة". صحيیح اانن االمجلّة تتوّجهھ إإلى من هھھھم ما بيین 
عاما٬ً، بيید اانن أأرريیك يیؤكد اانن "بعض من هھھھم في سن ُمتقّدمة يیتابعوننا٬،  35وو 15االل

وولكننا نتوّجهھ إإلى االشبابب على إإعتبارر أأنهھ ما ززاالل بإمكاننا أأنن نُبّدلل في أأرراائهھم٬، كما 
هھھھل االبلد باإلضافة إإلى االُمغتريیبن ليیعرفواا بأننا لن نتخلى نحاوولل أأنن نُحاكي أأ

عنهھم...وويیبقى ااألهھھھم أأنن نُدرركك اانن ررسالة جبراانن(تويیني) ما ززاالت حيیّة فيینا مع اانن 
	االبعض يیحاوولل أأنن يیدفعنا إإلى االنسيیانن".  
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