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العدد
Issue

األول

الثامنينيات
 ِسَي عن حياة، ثقافة و مجتمعات 

دول الوطن العريب

 التعليم يف دمشق، الشيوعية يف حلب، 
وصعود اإلخوان املسلمني

 السوريان فراس يونس ومريم الحالق 

يتذكران حقبة الثامنينيات يف سوريا  

 الصحفي املصور ومخرج األفالم الوثائقية 
اللبناين األمرييك جورج عازار

يتحدث عن تجربته يف تغطية الحرب األهلية اللبنانية 
واالنتفاضة الفلسطينية

 التعذيب واالغتيال والسجن ومصادرة األمالك 
يف عهد القذايف

 الليبيان أبو بكر الرشيف ونجاة الكيخيا يتحدثان 

 عن تعرضهام النتهاكات لحقوق اإلنسان تحت 

حكم الطاغية

قوة القصص املرسومة  
  قصة قوة وعزمية فتاة من موريتانيا، 

ترسمها الفنانة اللبنانية األملانية لينا مرهج

إمرأة عربية يف مانشسرت
 الصحفية لينا سعيدي تتحدث عن اكتشافها 

لجذورها العربية خالل دراستها يف بريطانيا
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مجلة اصوات العامل العريب

ُدعم هذا املنشور بسخاء من قبل مكتب مؤسسة كونراد أديناور 
يف سوريا والعراق

تاريخي هي مكتبة الكرتونية ومجلة مطبوعة من انتاج منظمة رشق 
لنرش األصوات الفردية يف العامل العريب.

يُعد املوقع اإللكرتوين لـ »تاريخي« أرشيفاً ملئات املقابالت املوثقة 
التي أنتجتها »رشق« وغيها من املنظامت واألفراد املنخرطني 

يف املنطقة.

تعرض مجلة »تاريخي« بعض هذه املقابالت كقصص باإلضافة إىل 
مساهامت من باحثني وكتّاب وفاعلني ثقافيني مرتبطة بالتواريخ 

الشفوية ورواية القصص يف العامل العريب.

www.tarikhi.org



الفريق
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 تم ترخيص هذا العمل مبوجب رشوط ترخيص املشاع اإلبداعي

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0

ميكنك تنزيل نسخة إلكرتونية عرب اإلنرتنت. ميكنك نسخ العمل وتوزيعه 
ونقله وفًقا للرشوط التالية: اإلسناد - يجب أن تنسب العمل بالطريقة التي 

يحّددها املؤلف أم املرخص )ولكن ليس بأي طريقة توحي بأنّهام يؤيّداك أو 
استخدامك للعمل(؛ ال يُسمح باألعامل املشتقة - ال يجوز لك تغيي هذا 

العمل أو تحويله أو البناء عليه.
ال يجوز استخدام الصور والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية 

املستخدمة يف هذا العمل خارج سياقها دون طلب موافقة الفنانني / 
املصورين املعنيني.

رئيسة التحرير

املساهمون

تحرير وترجمة

التصميم

نرشت من قبل

ريم املغريب

عمر بقبوق
لينا سعيدي

ايناس الصفدي
جورج عازار

نزيهة عريبي
ناي عون

لينا مرهج
ريم املغريب 

انس ويب

أنس ويب
خليل عيىس

مآلك عبد الغبور

شيين خليفة

منظمة الرشق، 2019
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النارش

تُنرش هذه املجلة من قبل رشق، وهي منظمة غي ربحية تعمل 
عىل تعزيز ودعم التعددية والفكر املستقل يف العامل العريب.

تتمثل مهمة رشق يف تحسني قدرة املواطنني العرب عىل 
االستامع وأن يتّم االنصات إليهم، والدخول يف تفاعالت صادقة 

ومثمرة. تقوم رشق بهذا العمل يف املقام األول من خالل إنتاج 
مجموعات التاريخ الشفهي التي تصور قصص وخربات األفراد يف 

جميع أنحاء العامل العريب. وعىل هذا النحو، يرتكّز جهد املنظمة 
يف متكني املواطنني من اكتساب مهارات للتعبي والحوار من خالل 

النرش والتدريب واملبادرات الثقافية.

لقد أنتجت »رشق« حتى هذه اللحظة مجموعات متنوعة تشمل 
املئات من ملفات الفيديو والصوت املسجلة شفوياً من جميع أنحاء 

املنطقة العربية. تُركّز املجموعات الحديثة منها عىل الثقافة 
واملجتمع يف سوريا قبل عام 2011 ، وعىل انتهاكات حقوق اإلنسان 

خالل حقبة القذايف يف ليبيا، وعىل سبل العيش لللبنانيني 
والفلسطينيني يف لبنان.

لقد أطلقت رشق تاريخي - مكتبة أصوات العامل العريب- لتضم 
مجموعاتنا من التواريخ الشفوية يف مكتبة افرتاضية واحدة ميكن 

للجميع الوصول إليها. 

ويُدعى الزوار من جميع أنحاء العامل إىل االستكشاف واملساعدة يف 
تنظيم وتوسيع املكتبة لألجيال القادمة من خالل ورش العمل 

والتدريب عرب االنرتنت.

تُنرش املجموعات كلها التي تنتجها »رشق« مبوجب ترخيص 
املشاع اإلبداعي  يف محاولة لضامن الحد األقىص من التلّقي والتأثي 
لجميع األصوات الفردية. يحتوي موقع تاريخي أيضاً عىل أوراق بحثية 

ومخطوطات مرسحية، وغيها من املخرجات التي نتجت عن 
الدراسة والنظر يف التواريخ الشفوية املوجودة يف املكتبة.

www.sharq.org
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يف هذا العدد

34فهــــــــرس
أبو بكر الرشيف

سجني سيايس سابق يتحدث 
عن التعذيب واالنشقاق يف 

ليبيا القذايف

3٨
نجاة الكيخيا

 ُمعلمة تصف عمليات 

 الشنق العلنية يف ليبيا 

واختفاء شقيقها

4٠
إمرأة عربية يف مانشسرت

الصحافية الربيطانية - اللبنانية 
لينا السعيدي تكتب عن 

إكتشافها لجذورها العربية 
كطالبة يف اململكة املتحدة

46
مشاريع تستحق االهتامم

إن النساء السوريات 
والفلسطينيات، والناجيات من 

االتجار بالبرش، والسجناء 
اللبنانيني، هم محور اإلنتاج 

املرسحي الذي يهدف إىل 
إعطاء صوت ملن ال صوت لهم 
واىل عكس واقع املجتمع من 

خالل عيون األفراد وخرباتهم

٨
مريم الحالق

مدرّسة تلقي الضوء عىل 
السياسة التعليمية لحزب 

البعث يف سوريا

١٢
فراس يونس

ناشط وسجني سابق يستذكر 
الحركة الطالبية يف حلب 

١6
املصور الصحايف

اللبناين-االمريييك ومخرج 
األفالم جورج عازار

حول أهمية وتحديات إعطاء 
صوت لضحايا الحرب من خالل 

التصوير الفوتوغرايف 
والسيناميئ

٢٨
 قوة القصة املرسومة 

يف املنارصة
ملاذا ينظر إىل القصص 

املرسومة بشكل متزايد 
كوسيلة إبداعية لرسد القصص 

واملنارصة

3٠
صانعة األفالم املوريتانية 

مي آخو
قصة بالرسومات عن القوة 
والشجاعة للفنانة اللبنانية 

األملانية لينا مرهج

 يركز هذا العدد عىل 

 مثانينيات القرن العرشين، 

وهو عقد من التغيي امللحوظ 
يف العامل العريب
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مرحبـــــــــا
رسالة رئيسة التحرير

هذه املجلة، وكل ما 
تحمله، هي مثرة الحب.

إنّه حب للعامل العريب، حب 
لحقبة الثامنينيات، حب 

للقصص، وحب للمشاركة.

خالل نشأيت سمعُت الكثي من 
القصص التي شكلت وجهة 

نظري تجاه العامل العريب 
وشعبه. مل يكن الرواة - 

ومعظمهم من األصدقاء 
والعائلة - يعلمون أنهم 

يساهمون يف رسد جامعي 
يختمر يف ذهني، كام مل أدرك 

تأثي تجاربهم عىل تفهمي أو 
محبتي لبلدان مل أعش فيها 

يوماً.

تغي كّل ذلك عندما جلب 
انتقايل إىل املنطقة سلسلة 

من األسئلة التي ال ميكن اإلجابة 
عنها إال من خالل اإلصغاء 

الواعي.

كان الكثيون يف املنطقة غي 
مستعدين للتحدث عالنية قبل 

عام 2011، لكن ثورات ذلك العام 
جلبت رغبة يائسة يف املشاركة 

وتبادل القصص، كام االستامع 
إليها من ِقبل شعب ُحرم منذ 

عقود من امتالك صوت إن 
كأفراٍد أو كجامعة.

لذلك استمعُت باهتامم، وبوعي 
وقصد.

كان لدي أسئلة ال ميكن اإلجابة 
عنها إال من قبل التجّمعات، 

لكني أردت الحصول عىل 
التفاصيل التي ميكن لألفراد 
فقط تقدميها، وذلك عندما 

اكتشفت تاريًخا شفهيًا وبدأت 
يف التقاط القصص وبناء 

املجموعات.

وجدُت أناًسا آخرين لديهم 
الفضول نفسه والتساؤل، 

وواصلنا االستامع والتعل معاً.
هذه املجلة هي مثرة مجهود 

الحب من إنتاج جامعة تحب 
القصص.

ريم املغريب
التحرير رئيسة 



ِسَي سورية

٨

تزوجت مريم الحالق يف سن السابعة عرشة، ثم أكملت 
دراستها يف معهد إعداد املدرسني »الصف الخاص« 

بتشجيع من زوجها ومبساعدة والدتها يف تربية األوالد. 

عملت مريم بالتدريس يف مدارس دمشق ملدة أربع سنوات، قبل 
أن تنتقل من حي باب توما إىل مدينة حرستا بريف دمشق وتعمل 

يف إحدى مدارسها قرابة ثالث سنوات، ثم تتوىل إدارة املدرسة 
ذاتها يف عام 1985.

تقول مريم: »اتصفت األجواء يف حرستا آنذاك بالتشدد الديني 
وانتشار املشاكل ال سيام يف العشوائيات«.

كانت املدرسة تضم طالباً من مختلف طبقات وفئات املجتمع، 
الفقية منها كام الغنية واملثقفة كام غي املتعلمة. وبحكم وجود 
أحد األحياء العشوائية بالقرب من املدرسة كان بعض أولياء الطالب 

ممن يتعاطى الحشيش أو ممن تصفهم مريم بالجهلة. تلقى أبناء 
هذه الفئة معاملة خاصة من إدارة املدرسة من حيث االعتناء 

بنظافتهم والتعامل مع عائالتهم ومعالجة مشكلة ترسبهم من 
املدرسة.

حاولت مريم معالجة املشاكل كافة التي واجهتها، سواء أكان ذلك 
مع األهايل أو مع الكادر التدرييس بالهدوء واالستيعاب. ويف أحيان 

كثية حاولت حل مشاكل الطالب االجتامعية الناجمة عن انفصال 
أهاليهم، كام استطاعت يف بعض الحاالت حل الخالفات بني آباء 

وأمهات الطلبة.

تقول مريم: »كنت أعمل بجّد عىل مدار الساعة، ومع ذلك مل أتلق 
أي ثناء أو شكر من مديرية الرتبية، يف حني كانت غلطة واحدة 

يقرتفها أحد املدرسني كافية لتوجيه اللوم والتوبيخ لإلدارة والكادر 
التدرييس مجتمعني«.

مع صدور قرار من وزارة الرتبية مينع الرضب داخل املدرسة، زادت  
املشاكل يف اإلدارة والتدريس يف ظل انعدام الظروف املساعدة 

»كنــت أعمل بجّد عىل مدار الســاعة 
ومع ذلك مل أتلق أي ثناء أو شــكر 

مــن مديرية الرتبية«

مريــــــــــم 
الحــــــــالق

مدرّسة تلقي 
الضوء عىل 

السياسة 
التعليمية لحزب 
البعث يف سوريا

المقابلة مع مريم الحالق هي جزء 
من مجموعة التاريخ الشفوي »ِسير 
سورية« التي أنتجتها منظمة شرق 

 والتي نشرت على موقع

 Tarikhi.org. اقرأ المزيد عن 

المجموعة وما يزيد عن 120 مقابلة
على الصفحة 46.

مقابلة مع مريم الحالق
كتبه أنس ويبي ، بناًء على مقابلة 

أجراها عمر بقبوق في بيروت عام 2016
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مريم الحالق

مريم الحالق
تصوير ناي عون

لتطبيق مثل هذا القرار، خاصة مع األعداد الكبية للطالب يف 
الفصول الدراسية، وانتشار الشغب واألعامل غي األخالقية يف ما 

بيــنهم، فضالً عن قلة كفاءة بعض املدرسني الجدد، وازدياد تدّخل 
الوساطات واملحسوبيات يف تعيينهم، فســـاهم ذلك كله يف زيــادة 

املشــاكل عقب صدور القــرار، بدالً من الحد منــها.

تقـــول مريـــم: »هيمنـــت الطبيعـــة العســـكرية للنظـــام الحاكم عىل 
املؤسســـات التعليميـــة، فـــكان الطـــالب يضطـــرون لحفظ مقوالت 

الرئيـــس حافظ األســـد ضمـــن مناهجهم الدراســـية، كام كان 
للفـــرق الحزبيـــة البعثيـــة نفـــوذاً كبياً وســـيطرة واســـعة من حيث 

ترشـــيح املعلمـــني وتوجيـــه اإلدارات واإلرشاف عىل معســـكرات 
الشـــبيبة وترغيـــب الطـــالب باالنتســـاب للحزب، وذلـــك عن طريق 

إيصـــال فكـــرة أنهم لـــن يســـتطيعوا الحصول عـــىل الوظيفة 
مســـتقبالً إال يف حـــال انضمـــوا إىل صفوفـــه. يضـــاف إىل ذلك تدخل 

عنـــارص األمـــن وزياراتهم املتكررة، ســـواء مبهامت رســـمية أو 
بدافـــع شـــخيص للتفتيـــش عىل ســـالمة صـــور الرئيس وإجبار 



١٠

ِسَي سورية

املدرســـني والطالب عـــىل الخروج يف املســـيات والتأكد من 
إقامـــة تحيـــة العلـــم  ومنع الصـــالة ومظاهر االحتفـــاالت الدينية«.

األريـــاف عمومـــاً يف  االجتامعيـــة يف  فيـــا  الجغرا تغـــّي  مـــع 
أهـــل املدينـــة  فـــد  توا مـــن  نجمـــت  لتـــي  وا الثامنينيـــات،  فـــرتة 

بتدريـــس  تهتـــم  لتـــي  ا ئـــف  الطوا بعـــض  ر  لريـــف واســـتقرا ا إىل 
لـــة  لحا ا تطـــور  العلويـــة، الحظـــت مريـــم  ئفـــة  الطا ئهـــا مثـــل  أبنا

الدارســـني  مـــن  لتعليميـــة يف املنطقـــة، فظهـــر جيـــل جديـــد  ا
فتيـــات املنطقـــة  بعـــض  وبـــدأت  والجامعيـــني،  واملثقفـــني 

العظمـــى  النســـبة  كـــام أصبحـــت  العمـــل،  لنـــزول اىل ســـوق  با
اإلناث. مـــن  مـــن املعلمـــني 

تبعـــت  ا لتـــي  ا الحديثـــة  الدراســـية  أن املناهـــج  تذكـــر مريـــم 
باملعلومـــات، غـــي  وثريــّـة  قويـــة  نـــت  كا األخـــي  العقـــد  يف 

أن الظـــروف العامـــة يف املـــدارس مـــن حيـــث كـــرة أعداد 
تأثيهـــا  أدت لضعـــف  اهتـــامم املدرســـني  الطـــالب وقلــّـة 

ر  لتكـــرا ء اعتامدهـــم مبـــدأ الحفـــظ وا بقـــا عـــىل الطـــالب، مـــع 
نـــب املناهـــج  إىل جا نـــات و االمتحا تقديـــم  فـــور  يُنـــىس  لـــذي  ا

»كان الطــالب يضطرون لحفظ 
مقوالت الرئيس حافظ األســد 

ضمن مناهجهم الدراســية، كام 
كان للفــرق الحزبيــة البعثية نفوذاً 

كبياً وســيطرة واسعة«

 مع   تغّي   الجغرافيا   االجتامعية   يف   

األرياف   عموماً   يف   فرتة   الثامنينيات،   والتي  
 نجمت   من   توافد   أهل   املدينة   إىل   الريف  

 واستقرار   بعض   الطوائف   التي   تهتم  
 بتدريس   أبنائها   مثل   الطائفة   العلوية،  

 الحظت   مريم   تطور   الحالة   التعليمية   يف  
 املنطقة
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األســـبوعية  الحصـــص  أنشـــطة رديفـــة مثـــل  ُوجـــدت  الرســـمية 
ـــي  لت ا ـــة  الصحي ـــة  والرتبي ـــة  الطليعي ـــاطات  للنش ـــة  املخصص

تفاعليـــة واستكشـــافية مـــن  تكـــون  أن  مـــن املفـــرتض  كان 
الحاســـوب،  م  ـــا واســـتخدا لتكنولوجي با خـــالل دمـــج املناهـــج 
إهـــامل املدرســـني  إال أن ضيـــق وقـــت الحصـــة الدراســـية و

النشـــاطات شـــكلية  وبقيـــت هـــذه  أفرغهـــا مـــن مضمونهـــا 
لبـــاً  غا اتصـــف  لـــذي  ا الرتبـــوي  ومتعلقـــة بحضـــور املفتـــش 

ـــداع. واإلب ـــد  للتجدي ـــر  ـــة كل مظه رب ـــة ومحا لتقليدي با

»هيمنت الطبيعة العسكرية 
للنظام الحاكم عىل املؤسسات 

التعليمية«
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بدأ فراس يونس نشاطه السيايس يف سن مبكرة عندما 
1978 يف حزب سيايس يساري معارض يسّمى  انخرط عام 

»رابطة العمل الشيوعي يف سوريا«.

بالدميقراطية  يقول فراس: »كان الحزب يطالب بشكل أسايس 
ورفع األحكام العرفية وقانـون الطوارئ، إضافة اىل إطالق رساح 

السياسيني«. املعتقلني 

تم  السياسـية سـوى أشهر قليلـة حيث  تجربته  مل تسـتمر 
1978 خالل سنته الدراسية األوىل يف كلية  اعتقاله صيف عام 
االقتصاد بجامعة حلب. استمرت مدة االعتقال سنة ونصف 

السنة. 

يعترب فراس أنها كانت تجربة غنية، استفاد خاللها من القراءة 
تأسيسـه  السـجن، وكانت سـبباً يف  التـي كانت مسـموحة يف 
التي  األحادية املاركسية  الثقافة  قويــة وكسـر  قاعدة معرفية 

كانت يف األساس سبباً يف دخوله السـجن. كام تعـرف خالل تلك 
والسياسية  االجتامعيــة  البيـئات  أشـخاص من مختلف  املدة عىل 

والوطنية يف سوريا.

بعد إطالق رساحه، شهدت سوريا اضطرابات سياسية، 
بالتزامن مع  وانطلقت املظاهرات واالعتصامات يف جامعة حلب 

دخول اإلخوان املسلمني عىل الخط أوائل الثامنينيات الذين 
الحاكم. النظام  ملناهضة  طريقاً  العسكري  العمل  انتهجوا 

يقول فراس إّن رابطة العمل الشيوعي انتهجت يف تلك املرحلة 
الديكتاتوري من جهة  النظام  يتمثل يف مناهضة  ثالثاً  خطاً 

أخرى،  الدينية واالقتصادية من جهة  اليمينية  ومقاومة 
التي  فحازالحزب عىل استقطاب جامهيي لوال حمالت القمع 

النظام ضده.  مارسها 

1981، واستمر اعتقاله مدة  اعتقل فراس للمرة الثانية أواخر عام 
خمس عرشة سنة، تنّقل خاللها بني سجن حلب املركزي وسجن 

عدرا يف ريف دمشق ليصل أخياً اىل سجن تدمر العسكري.

»عندما وصلت إىل حلب، كان 
الطقس ماطراً، مشيت تحت 

املطر ألول مرة منذ خمسة عرش 
عاماً، محققاً بذلك حلمي القديم«

فـــــــــراس 
يونـــــــــس

المقابلة مع فراس يونس هي جزء 
من مجموعة التاريخ الشفوي »ِسير 
سورية« التي أنتجتها منظمة شرق 

 والتي نشرت على موقع

 Tarikhi.org. اقرأ المزيد عن 

المجموعة وما يزيد عن 120 مقابلة
على الصفحة 46.

مقابلة مع فراس يونس
كتبه أنس ويبي ، بناًء على مقابلة أجرتها 

أيناس الصفدي في بيروت عام 2016
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يقول فراس: »كانت األشهر العرشة التي قضيتها يف سجن تدمر 
العسكري تعادل سنوات االعتقال يف السجون املدنية مجتمعة، 

لكل الكرامات«. بل رمبا كانت تفوقها أملاً وعذاباً وانتهاكاً 
شهدت مدة االعتقال يف سجن حلب محطات مهمة، منها اعتقال 

ستة وعرشين عضواً من حزبه بينهم نساء ورجال. أطلق يف ما 
بعد رساح السيدات يف حني بقي الرجال قيد االعتقال. 

مل تقترص االعتقاالت عىل أعضاء الحزب بل طالت كذلك كل من 
اشتبهت الجهات األمنية يف عالقتهم بفراس وحزبه. ومن بني 

هؤالء كانت خليل رشيد وجامل الدين كالو وعمر فوزي بكر الذين 
مل يكن لهم أية عالقة تنظيمية بالحزب، عىل الرغم من تأييدهم 

ألفكاره التحررية. رفض هؤالء التعاون مع الجهات األمنية ثم توفّوا 
أو نتيجة لظروف االعتقال السيئة.  بسبب األمراض 

يذكر فراس أحداث العنف التي جرت يف سجن حلب يوم 
1986/3/10 نتيجة مترد معتقلني اثنني قياديَّني حزب األخوان 

املسلمني، سبق لهم أن تعاونوا مع عنارص األمن مع وعود 
التاريخ املذكور. ونتيجة لتأخي  بإطالق رساحهم قبل يومني من 

موعد إطالق رساحهام قام أحدهام بطعن عنرص أمن ثم قاما 
باإلستيالء عىل أسلحة العنارص وهددا جميع املوجودين يف 

الشيوعيني منهم.  السجن من سّجانني ومعتقلني، خاصة 
احتمى فراس ورفاقه داخل زنزانتهم لعدة ساعات لحني دخول 
فرقة اقتحام بأمر من الرئيس حافظ األسد محِولني املتمردين 

اىل أشالء بفعل إطالق الرصاص الكثيف.

1991/12/25 أُفرج عن عدد كبي من أعضاء األحزاب، لكن  يف يوم 
ذلك اإلفراج مل يشمل فراس، بل جرى نقله إىل سجن صيدنايا 

1992 إىل سجن عدرا الذي  لبضعة أشهر قبل أن يحّول ثانية عام 
يصفه بأنه يعترب أفضل حاالً من حيث وجود أرّسة وأجهزة تلفاز 

وباحات متعددة وما يزيد عن خمسة عرش ألف كتاب يف املكتبة 
لكن يف الوقت ذاته كان مينع إدخال األقالم أو الكتابة، علامً أن 

بعض املعتقلني ومنهم فراس، كانوا يحصلون عىل مواد 
الذين  نتيجة فساد السجانني  ممنوعة، وحتى عىل صحف حزبية، 
كان بعضهم من املنارصين لألحزاب واملتعاونني مع املعتقلني 

كام كان من بينهم من هم عىل صالت مبارشة مع قياديني يف 
هذه األحزاب.

 استمرت مدة اعتقاله سنة ونصف ويعترب 
فراس أنها كانت تجربة غنية
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التهم منها االنتامء إىل مجموعة  وجهت لفراس مجموعة من 
رسية ومعاداة أهداف الثورة، فتربع مجموعة من املحامني 

بالتوقف عن الدفاع  للدفاع عنه وعن رفاقه لكن األخيين طالبوهم 
الدفع بعدم دستورية املحاكمة وعدم استكامل  عنهم بهدف 

رشوطها، قاصدين من ذلك االنتقاص من قيمة املحكمة 
دستورياً ورشعياً. كان فراس يقدم مرافعاته كتابياً ويسلم نسخاً 

منها للمحامني بهدف نرشها يف منظامت دولية وحقوقية.

ُحكم عىل فراس بالسجن ملدة خمسة عرش عاماً سبق لفراس 
أن أمىض منها ثالث عرشة سنة. وبلغ مسامعه أن الحكم عليه 

كان مفرتضاً  أن يكون اإلعدام، لكن رصف عنه النظر لعدم ثبات 
بحقه. التهم 

1996 وتوجه من سجن عدرا إىل مدينته  أطلق رساح فراس عام 
حلب. ويقول يف ذلك: »عندما وصلت إىل حلب، كان الجو 

ماطراً. مشيت تحت املطر ألول مرة منذ خمسة عرش عاماً، 
محققاً بذلك حلمي القديم. كان يف استقبايل عدد من األقارب 

واألصدقاء وبعض أهايل املعتقلني، أذكر أين مل أستطع النوم 
التحّفز«. أيام متتالية من شدة  لثالثة 

بعد خروجه من السجن، كان النظام قد أجهز عىل حزبه بالكامل 
ومل يبق سوى بعض الرفاق والرفيقات، منهم من سافر إىل أوربا 

وآخرون بقوا ضمن حالة جمود تنظيمي.

2003، محاوالت الستنهاض الحزب تحت اسمه  حدثت، يف عام 
القديم ذاته، فأصدرت جريدة خاصة به سّميت جريدة »اآلن« بعد 
أن كان اسمها يف السابق »الراية الحمراء«. نشط فراس مجدداً 

يف الحزب وشارك يف كتابة املقاالت واالفتتاحيات يف الصحيفة 
املذكورة.

2005، كام شارك  شارك الحزب الحقاً يف »إعالن دمشق« عام 

شهدت سوريا اضطرابات سياسية، 
وانطلقت املظاهرات واالعتصامات يف 

جامعة حلب بالتزامن مع دخول اإلخوان 
املسلمني عىل الخط أوائل الثامنينيات، 

الذين انتهجوا العمل العسكري طريقاً 
ملناهضة النظام الحاكم
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2007 التي كانت تعقد يف منزل  بأعامل املجلس الوطني عام 
املعارض رياض سيف، قبل أن يجمد الحزب مشاركته مع 

االنقسامات. انسحابه بسبب بعض  ثم يعلن  املجلس 

يشي فراس اىل التغييات التي طرأت عىل النظام الحاكم يف 
2000 من حيث مستوى النربة والعنف، يف  دمشق بعد عام 

وقت اقترص فيه نشاط حزبه عىل إصدار الجريدة والعالقات 
لالعتقال. ولكن تلك  التنظيمية دون توسع يذكر، وذلك تجنباً 

املرحلة مل تخُل من توجيه مساءالت واستدعاءات متكررة ألعضاء 
التخفيف  التي كانت تطلب منهم  الجهات األمنية  الحزب من قبل 

من حدة الخطاب.
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»شاهدُت الحرب كلها من بعيد وحاولُت فهمها من خالل قراءة 
املنشورات األميكية والدولية الكربى، واالستامع إىل عائلتي 
وأناس آخرين قادمني من املنطقة. كانت الروايات مختلفة إىل حد 

كبي، ومل أستطع فهم كل يشء«. يقول جورج عازار الجالس يف 
منزله غرب بيوت، غي بعيد عن املكان الذي أمىض فيه نصف عقد 

الثامنينيات يوثق فيه مشاهد الفوىض والدمار.

»جئُت باحثاً عن بعض التــوضيح حول تلك املســـألة، وألنني وجدُت 
أن متثيــل األصـوات العربية ووجهــات النظر العربية كــان شبه 

معـــدوم يف ذلك الوقت«.

من وحي لكتاب مصور يف إحدى املكتبات، قرر عازار أن يصبح 
مصوراً صحافياً يغطي األخبار. »متّنيُت توثيَق ما يجري يف لبنان من 

منظور عريب وبعني إنسانية.«

يف آب/أغسطس من عام 1981، كانت قد مرت عىل لبنان سّت 
سنوات من حرب أهلية مرهقة. غادر عازار أميكا ودرس يف جامعة 

»بيكيل« ثم اتجه إىل لبنان. 

طائرة فتوصيالت مجانية تبعها عدد قليل من الحافالت، ثم وصل عازار 
إىل »كوسبا« يف منطقة »الكورة«، القرية املساملة والهادئة يف الجبال 

الشــاملية الـتي هـجرها أجداد أجداده خــالل العــهد العثامين.

بعد بضعة أيام، سمع أن سيارة مفخخة انفجرت يف منطقة باب 
التبانة بطرابلس. »ذهبت اللتقاط صورة إخبارية للمرة األوىل. 

سمعت أنها كانت سيارة مفخخة لذا ظننت أيّن سأرى سيارة فيها 
قنبلة انفجرت أو يشء من هذا القبيل. ولكنني حني وصلت إىل 

هناك وجدت نصف املدينة مدمراً بالكامل، واجهات جميع املباين 
مهّشمة متاما. كان األمر فظيعاً وهّز كياين بشدة«.

يف بيوت، أُصيب عازار بعد ذلك بسبب انتشار األسلحة بني املدنيني. 
»ذكّرتني املدينة بحالة فيلم ماد ماك - ما بعد نهاية العامل- حيث 

ميكنك مالحظة أّن مجتمعاً منظامً ومتحرضاً كان هناك، واليوم مل يعد 
مثة سيادة للقانون وال وجود لبنية تحتية صالحة. كان مكانًا مخيًفا«.

»األصـــوات العربية ووجهـات 
النـــظر العربية كــانت شبه 
معـــدومة فــي ذاك الـوقت«

كيـــف لـرجٍل 
مهمته  إعــالء 
أصـــــــــوات 
املكتومــيـن 
أن يجَد صـوته

مقابلة مع 
املصور الصحفي 

جورج عازار

ريم املغريب هي املديرة التنفيذية 
ملنظمة رشق

الصور، التي التقطت يف لبنان 
 وفلسطني يف الثامنينات ، بإذن 

من جورج عازار

بقلم ريم المغربي
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وصل جورج عازار إىل بيوت عام 1981، 
يف خضم الحرب األهلية  مع كاميتني 

وعدد قليل من األفالم و 75 دوالراً

»يف الستينيات والسبعينيات وأوائل الثامنينيات، كان العرب يف 
الغالب غائبني عن الثقافة السائدة يف الواليات املتّحدة. وعندما 

عادوا للظهور، ظهروا إما كمهرجني أو كأوغاد أو كالهام«. يقول 
عازار إن ذلك أدى من دون وعي المتصاصه تلك الصورة النمطية عن 

العرب، والشعور بالكراهية لذاك الجزء من ذاته »عىل الرغم من 
أنني مل أدرك ذلك إال بعد مجيئي إىل هنا«.

مّر عازار بصحوة وتطور مهني خالل سنواته األوىل يف العمل كمراسل 
 مع »أسوشيتد برس« أوالً ثم مع وكالة »يو يب آي«، والحقاً مع 

»نيوز ويك«. 

ظننت أّن سأرى سيارة... ولكني حني 
وصلت إىل هناك، وجدت نصف املدينة 

 مدمراً بالكامل... 

كان األمر فظيعاً وهّز كياين بشدة
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»كنُت يف الحمرا مع صديقي مايك نيلسون، زمييل يف السكن 
الجامعي. كان مصوراً صحافياً طموحاً أيضاً. عندما سمعنا إطالق 

النار يف مكان ما عىل طول الخط األخرض بدأنا يف السي باتجاه 
االشتباكات متوقعني أن نجد الشوارع مهجورة كلام اقرتبنا من 

الخطر الحقيقي«، بدالً من ذلك، وجد عازار أناساً يغسلون املالبس 
عىل بعد خمسني مرتاً تقريباً من املكان الذي دارت فيه معركة 

باألسلحة النارية.

»بعد ست سنوات من الحرب، اعتاد الناس عىل األمر، صاروا 
يتابعون حياتهم اليومية وكأن شيئا مل يكن«.

اهتمت مجموعة من املراهقني الذين كانوا يحملون مدافع رشاشة 
بعازار ونيلسون وقادوهم إىل مقرهم حيث رشعوا يف إخراج 

األسلحة والذخائر من أدراج مختلفة قبل أن يأخذوا املصوَرين يف 
»مداهمة صغية« عىل طول واجهة الخط األخرض يف منطقة 

»البسطة«. يف وقت الحق من ذاك اليوم، نرُشت سلسلة من ست 
صور يف  »أسوشيتد برس« تحت عنوان »زقاق بندقية آلية«.

أخذ رئيس مكتب وكالة »أسوشيتد برس« الصور مقابل مبلغ 150 
دوالراً، ونصح الصحافيَّني املصوَرين بالتقاط صور تجسد لبنان 

والحرب. وقال إن الصور الفوتوغرافية لرجال يحملون السالح هي 
صور جيدة، والصور ألطفال يحملون السالح تعترب أفضل، أما التقاط 

صور لنساء يطلقن النار فستضمُن مكاناً لها يف الصفحات األوىل 
حول العامل.

»قضيُت سنوات محاوالً الحصول عىل أكر الصور إثارة وديناميكية 
برصياً، لكني أدركُت بعد مرور الوقت أن ذلك كان بالفعل يغذي نار 

التضليل االعالمي. مل يكن مثة مجال كبي يف التصوير اإلخباري 
الفوري لتصوير فوتوفرايف مرتيّث وأعامل[ تيش بقصص أعمق. 

رمبا كان األمر ممكناً، ولكن بسبب عدم انضاممي إىل مدرسة 
الصحافة يف السابق، مل أمتلك التفكي النقدي لتفكيك ما كان يجري 

حينها. استغرق األمر بعض الوقت ملالحظة ذلك«.

»أنجذُب نحو إخبار القصص الصغية 
وأحاوُل أن أخرب حقيقة سياسية 

أكرب من خاللها«
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يف صيف عام 1982، عندما اجتاحت إرسائيل لبنان، ذهب عازار يف 
مهمة لصحيفة »نيوز ويك«. 

»شعرُت بسعادة غامرة يف أن أغطي أحداث االجتياح اإلرسائييل، 
إلحدى أكرب املجالت اإلخبارية يف العامل، والتي كنت أتحمس لها 

بالفعل«.

يف اليوم الثالث لالجتياح وبعد أن عرَب اإلرسائيليون الحدود وبدأوا 
يتدفقون إىل لبنان، توجه عازار إىل الجنوب برفقة سائق يدعى 

نيلسون وزميل فرنيس هو املصور أنّيك السيت.
كانت املروحيات والطائرات اإلرسائيلية تقصف الطرق منها طريق 
الِجيّة. رفض السائق متابعة السي بحجة أن الطريق خطرة للغاية. 

وبينام كانت املجموعة تصّور حطام معسكر تابع لجبهة التحرير 
الفلسطينية تعرضت للقصف املدفعي املبارش. خالل تلك 

الفوىض، أصيب السائق بالذعر والذ بالفرار، وقفز زمالء عازار إىل 
سيارة جيب مرتاجعة تابعة ملنظمة التحرير، ليبقى عازار وحيداً.

»كان اإلرسائيليون حينها عىل بعد كيلومرتين تقريباً مع مجموعة 
من مقاتيل منظمة التحرير الفلسطينية وبعد ذلك مع مجموعة 

من املدنيني. كانت املدينة قد تّم اجتياحها وافرتضُت أّن املقاتلني 

وفاة المصور عدنان كركي. عام 1984
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قد قتلوا. أما أنا فأرسُت من قبل اإلرسائيليني لكنني متكنت من 
إخفاء أجزاء من فيلمي يف مالبيس الداخلية«.

بعد ثالثة أيام يف األرس ومراقبة الهجوم اإلرسائييل عىل »الدامور«، 
نُقل عازار باملروحية إىل قاعدة عسكرية إرسائيلية وشق طريقه إىل 

مكتب »نيوز ويك« يف القدس حيث قام بتسليم ما ميلك من أفالم 
ملونة. »كان لدي صوراً للدبابات اإلرسائيلية التي كانت تفجر املنازل 
من مسافة قريبة جداً. وأخرى ألمهات فلسطينيات محارصات داخل 

منزل يتعرض للقصف ويرصخن طلباً إلنقاذهن ثم يُرَدين قتيالت 
برصاص األسلحة الرشاشة. لقد كان ذلك صادماً للغاية«.

نرُشت اثنتان من صور عازار يف العدد الالحق ملجلة »نيوز ويك«. 
»كانتا صورتان لفلسطينيني يطلقون النار عىل اإلرسائيليني. مل يتم 
نرش أي من صور األفعال اإلرسائيلية. اختفت كلها إىل األبد. عندما 

ذهبُت إىل نيويورك وتساءلت عن ذلك، أخربتني وكالتي بأين لو 
ألححُت يف  تلك املسألة، لن أعمل أبًدا يف نشاط األخبار يف نيويورك 

مرة أخرى، وعندها أدركُت الوضع...«.

كانت حرب عام 1982، كام يقول عازار، املرة األوىل التي ترى فيها 
أميكا أخبار الحرب العربية اإلرسائيلية كام تُرى من عاصمة عربية 

وليس من خالل مراسلني يف تل أبيب. كان عازار أكر تصميامً من 
أي وقت مىض لتغيي املشهد اإلعالمي األمرييك. »أردُت أن أكون 

جزًءا من نوع تغطية مل نشاهده كثياً يف ذلك الوقت، لذلك مل 
أتخلَّ عن األمر ومل أعد للمنزل، بل تابعُت العمل«.

»السنافر« ، جوكال وزوتي. 
بيروت 1984.
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جاءت الفرصة التالية لتغطية لحظة تاريخية كربى يف الرشق 
األوسط يف شتاء عام 1987 عند اندالع االنتفاضة الفلسطينية. كان 

عازار حينها يف الواليات املتحدة، يعمل يف صحيفة »فيالدلفيا 
انكوايرر« ويتعاىف من اضطراب الكرب التايل للصدمة.

»غادرُت إىل فلسطني وأمضيُت عاماً يف التقاط الصور. هذه املرة 
مل أحصل عىل مهام من وسائل اإلعالم اإلخبارية للرشكات بل 

احتفظُت بجميع الصور لنفيس نرشُت يف النهاية كتابًا مع مطبعة 
جامعة كاليفورنيا حيث قمت بنفيس بتشكيل الرسد. أدركُت أنني ال 

أريد أن أقيض حيايت يف وضع صوراٍ لقصص أعاين من مشاكل 
سياسية معها«. 

أدرك عازار أيًضا أنه عىل الرغم من بقائه سّت سنوات يف لبنان مل 
يكن لديه صور للبلد الذي كان يحبه. »مل يكن لدي أي صور تنقل 

بالنسبة يل روح الشعب اللبناين. كان لدّي صورا فوتوغرافية جيدة 
ملكان رهيب يف الحرب، وصور مؤثرة للرصاع السيايس والعنف 

واملأساة، لكنها مل تخرب القصة الكاملة التي أردُت أن أقولها حول 
لبنان«.

بعد فوات األوان متنى عازار لو ركّز أكر عىل القصص اإلنسانية 
الفردية يعكس إنسانية الناس الذين كانوا يحاولون الحفاظ عىل 

كرامتهم ويحتفظون بشعور يف كوِن الحياة طبيعية وذلك يف أسوأ 

األوقات.
»كان هذا ما صدمني أكر من أي يشء آخر. عىل الرغم من أن 

الوضع كان بربرياً، حيث كانت ترصفات بعض امليليشيات وعنارصها 
همجية بقَي الشعب اللبناين يتمتّع بروح الدعابة والخفة حتى يف 

زمن الحرب«.

قام عازار بتوثيق أفعال القناصني وعنارص امليليشيات يف بيوت. 
»كانوا مرتكبون للعنف وكانوا ضحايا له يف الوقت عينه. لقد تم 

دفعهم ألخذ أدوار خارجة عن سيطرتهم. نادراً ما شعرُت أن الناس 
كانوا مدفوعني بالكراهية العمياء عىل جانبي الخط إذ شعروا بأنهم 

كانوا يترصفون بغرض الدفاع عن النفس... لقد اعتقدُت دوماً أن 

»عىل الرغم من أن الوضع و ترصفات 
بعض امليليشيات كانت بربرياً، 

يتمتع الشعب اللبناين بروح الدعابة 
والخفة حتى يف زمن الحرب«
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تحويل كل واحد منهم إىل قاتل بدم بارد كان أمراً غي عادل«.
مع إحساس متجدد بالهدف وبحرية العمل بشكل مستقل سافر 

عازار إىل فلسطني ليلتقط صوراً ليس للثورة نفسها أو للناس هناك 
فحسب، بل لألشياء الصغية أيضاً التي أحبها عن املكان. »كان ذلك 

مجزياً للغاية بالنسبة يل«.

تسببت الحرب يف لبنان بفقدان عازار الثقة يف الشعارات واملثل 
السياسية، لكن عندما ذهب إىل فلسطني تجدد شعور الثقة لديه 

من جديد. »رأيُت وطناً بأكمله موحد عرب الطبقات واألجناس، متّحد 
حقاً من أجل قضية كانت أكرب منه. رأيت أناساً يقاتلون عدواً قوياً إىل 

حد كبي، ويقاومون املصاعب الوحشية من أجل تأكيد الكرامة 
اإلنسانية األساسية«.

كان مقره يف القدس ورام الله سافر عازار إىل الضفة الغربية وغزة، 
وكان يقيض عدة أيام يف بلدة واحدة، مرافقاً سكانها الغارات 

املتكررة عىل منازله. »قضيُت أكر وقتي يف بلدة تدعى بيت ساحور 
تقع خارج بيت لحم، أغلب سكانها كانوا من الطبقة املسيحية 

الوسطى.أيام السبت تعمل النساء ساعات إضافية يف الغسيل 
والتنظيف واألعامل املنزلية، بحيث يتم القيام بكل يشء. ويف أيام 

اآلحاد، يتجمعون يف الكنيسة ويتحدون األوامر العسكرية 
اإلرسائيلية ويسيون يف الشوارع ويرفعون عالياً أعالمهم 

الفلسطينية املحاكة يدوياً«. 

تقوم القوات اإلرسائيلية عادة مبداهمة البلدة وتحيط باملظاهرات، 
ترضب املتظاهرين وتطلق النار عىل الناس. »مل يسبق يل أن رأيت 

من قبل، صغاراً وكباراً من الطبقة العليا واملتوسطة والدنيا، 
مسيحيون ومسلمون متّحدون معاً، ميسك بعضهم بأيدي بعض 

ويغنون األغاين يف تحٍد لذاك االحتالل العسكري الوحيش«.

كان ذلك وقتاً لألمل والجرأة واملثالية كام يستذكر عازار، وأسعده 
أنه متكن من تصوير ذلك والكتابة عنه واإلخبار عنه. لقد تغيت أمور 

كثية يف البلد املحتل منذ االنتفاضة. »قبل بناء الجدار، اعتاد 
الفلسطينيون واإلرسائيليون االختالط أكر بكثي مام هم عليه هذه 

األيام. كانت األوضاع سيئة ولكن ليست كام هي عليه اليوم. تشعر 
بأنه كان هناك مثة بعض األمل، بأن هناك نهاية لكل لذلك تلوح يف 

األفق. كان هذا يف وقت اعتقدُت فيه أن املصالحة ال زالت ممكنة«.
مل يكن من غي املعتاد يف تلك األيام، كام يتذكر، ملجموعة من 
فلسطينيي رام الله أن يدخلوا بسيارة إىل الجانب اإلرسائييل من 
مدينة القدس لالستمتاع باملطاعم واملسارح. أو لإلرسائيليني 

الذهاب إىل مناطق الفلسطينيني للتسوق أو القيام بأعامل تجارية. 
كان هناك تفاعل بني الناس. واآلن، مع وجود الجدار، من غي 

القانوين أن يدخل اإلرسائيليون رام الله أو األجزاء الخاضعة للسيطرة 
الفلسطينية من الضفة الغربية. لقد كانت املستوطنات جزًءا 
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سلمان سليم آرال البالغ من العمر 
78 عاًما ، يلجأ من البرد الشتوي 

في حافلة المدرسة الصدئة
حافلة حيث كان يعيش بعد أن 

دمرت القوات اإلسرائيلية منزل 
أجداده وجرفت بساتين الزيتون. 

لقد توفي بعد وقت قصير من التقاط 
هذه الصورة. فلسطين ، 1988.

جنود إسرائيليون يضربون نساء حاولن 
إطالق سراح سجين. مخيم العماري 

لالجئين، رام الله ، فلسطين 1988.
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يسياً مام باتت عليه اليوم«.

يذكر عازار أيضاً التنوع يف رام الله. »كانت بلدة قروية صغية يف 
ذلك الوقت، وكانت جزءاً من حجمها الحايل. لقد ُصّممت سياسات 

اإلرسائيليني لإلجبار عىل الهجرة إىل خارج البالد، حتى يهاجر أي 
شخص ميكنه مغادرة فلسطني ويبقى الناس الذين تُركوا وراءهم، 

أولئك الذين ال يستطيعون الهجرة«.

لقد تغي التوازن الطائفي أيًضاً بشكل كبي. »السكان األرمن يف 
القدس، عىل سبيل املثال، تضاءلوا عدديا منذ تلك األيام. وتناقص 

السكان املسيحيون ككل بسبب االعتداءات املستمرة منذ 
عقود«. والنتيجة هي فقدان املجتمع الفلسطيني بعض تنوعه.

»ويف الوقت نفسه، استنزفت املنظامت غي الحكومية )سواء كان 
ذلك بقصد أو بغي قصد( حياة الحركة الوطنية الفلسطينية. 

الناس الذين سيخرجون من أجل املظاهرات التي نظمتها األحزاب 
السياسية مل يعودوا يفعلون. وبدالً من ذلك جميعهم يعمل االن 

على قمة تل في الضفة الغربية 
تلوح فتيات بالعلم الفلسطيني 

المحظور رفعه أمام مجموعة من 
الجنود اإلسرائيليين في األسفل 
الذين يهددونهم بالغاز المسيل 

للدموع. بيتا ، فلسطين ، 1988.
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لصالح املنظامت غي الحكومية، ومثة هناك اقتصاد غي حكومي 
موجود. فقد السكان الكثي من تنظيمهم السيايس، لذلك كان 

للمنظامت غي الحكومية تأثي سلبي عىل التوازن يف فلسطني«.

استمر عازار بالعمل يف فلسطني، مع مهامت محددة قام بها خالل 
ذلك الوقت يف الواليات املتحدة حتى عام 2010. كام عاش مدة يف 
رام الله وكذلك يف غزة. »كنت أعمل كصحايف هناك. كنت يف غزة 

أثناء االنسحاب اإلرسائييل عام 2005. كنا نظن أن فجر إقامة الدولة 
الفلسطينية قد بزغ«. وبدالً من ذلك زاد اإلرسائيليون حصارهم 
عىل غزة، مام أدى إىل تدمي املطار وتقييد الوصول إىل البحر. 

»بدل أن يصبحوا أحراراً، صارت غزة سجناً أكر فقراً مع قليل من 
االتصال بالعامل الخارجي. ومراراً وتكراراً انتهت اآلمال يف تحسن 

األوضاع باإلحباط. كان هذا مفجعاً، ولذلك غادرت«.
بعد مدة من الوقت يف األردن، عاد عازار إىل بيوت عام 2012، حيث 

استقر فيها منذ ذلك الحني. 

عند عودته صّور فيلامً وثائقياً بعنوان »مصور بيوت«، يتتبع فيه 
بعض األشخاص واألماكن التي صورها أثناء الحرب األهلية يف 

الثامنينيات. »يف سياق صناعة هذا الفيلم، متكنُت من حل الكثي 
من القضايا الشخصية التي مررُت بها يف لبنان، والتعامل مع بعض 

األرضار النفسية التي أصابتني لوجودي هنا. أدركُت أن هذا هو 
املكان الذي يشعرين بالراحة. هذا هو مجتمعي وهذه هي ثقافتي، 

لذلك انتقلت إىل هنا وهنا غرسُت َعلَمي«.

لكونه ابن لناس غادروا املنطقة عندما كانت تعرف باسم سوريا 
الكربى ال ميتلك عازار حساً قومياً ضيقاً. »عرّف أفراد عائلتنا عن 

أنفسهم كعرب وكسوريني. كان التمييز بني فلسطني ولبنان 
وسوريا واألردن بالنسبة يل متييزاً بسيطاً. فأنا مرتبط بجميع تلك 

الدول القومية. ال تزال قضية فلسطني تتأجج يف داخيل، لكن شيئًا 
يف الثقافة هنا يف لبنان، يرتدد صداه يف داخيل أيضاً«. هو ال يزال 

»مل يسبق أن رأيُت من قبل، 
صغاراً وكباراً من الطبقة العليا 

واملتوسطة والدنيا، مسيحيون 
ومسلمون متّحدون معاً، ميسك 

بعضهم بأيدي بعض«
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يشعر بأنه مرتبط بلبنان ويستمتع بتصويره. »عايشُت مجتمعاً 
لطيفا وحضارياً متزّق إرباً إرباً، ورأيت مدى الرسعة التي ميكن أن 

يعمل بها جّني العنف بعد أن يخرج من املصباح، إذ ميكن أن يؤدي 
ذلك إىل كارثة، وكم ال يعود من املمكن السيطرة العنف حني يتم 

إطالقه من عقاله. كان ذاك الدريس الرئيس الذي حفظته يف 
الثامنينيات«.

جرّد ذلك العقد وتجاربه عازار من أي وهم حمله حول الرومانسية أو 
البطولة يف زمن الحرب.

»أدركُت كم تأثرت باألفالم الدعائية التي نقلت تجارب الحرب بطريقة 
رومانسية. إّن يف  األمر إجرام، كام لو كنَت تصور حالة حادث سي 
 بطريقة رومانسية. األمل الذي تراه وقت الحدث- سواء أكان قصفاً 

أو انفجار قنبلة أو رضبة قناص - إّنا ال ينتهي يف تلك اللحظة، بل 
يؤثر صداه يف الناجني وأوالدهم، ويجعل الوضع أكر مأساوية 

القلب«.

رمبا يفرس ذلك سبب تركيز عازار اليوم وبقوة عىل رسد قصص 
األفراد.

»أنا إنسان بسيط وأميل إىل الرتكيز عىل األشياء البسيطة. أنجذُب 
نحو إخبار القصص الصغية، وأحاول أن أخرب حقيقة سياسية أكرب 

من خالل هذه القصص الفردية الصغية«.

لقد دفعه الشعور باملسؤولية يف رواية قصص الناس، للمخاطرة 
بحياته ليخرب قصة ما. »إذا كنَت املراسل الوحيد عىل الساحة يف 

مكان معني فإن تسجيل هذا الحدث حدث والكلامت املنطوقة 
ووجهة نظر األشخاص املعنيني، أمر يقع عىل عاتقك. فإذا مل يكن 
مثة شخص ينقله لألجيال القادمة، سيبدو ملعظم العامل وكأنه مل 
يحدث قط. إذا كانت القصة مهمة مبا يكفي بالنسبة لك شخصياً، 

أعتقد أنه يشء يستحق املخاطرة بحياتك«.
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التصوير الفوتوغرايف، الكتابة، 
أم الفيلم؟

ربما بدأ عازار عمله كمصور 
صحافي لكنه عمل منذ ذلك الوقت 

في أوساط الكتابة والسينما. فما 
أوجه االختالف بين كّل منها؟

»لدى كل واحدة نقاط قوة ونقاط 
ضعف. التصوير الفوتوغرافي خاص 

جداً ألنه األقوى على اإلطالق في 
بعض األحيان، حيث يمكنه بلورة 

لحظة ما، وأحيانًا يمكن لهذه اللحظة 
أن تبلور قضية ما. ال يحدث ذلك 

كثيًرا ولكنه حين يحدث، يكون 
أمراً ساحراً ويمكن أن يكون مهماً 

جداً على الصعيد االجتماعي«.

لكنني وجدت أن التصوير الفوتوغرافي 
يحكي قصة غير مكتملة في معظم 

األحيان. وبالنسبة لي فإّن صنع أفالم 
وثائقية -وهو الشكل الذي أميل إليه 

اآلن- هو أكثر مجازاة لي. أنا قادر 
على سرد القصة أكثر اكتماالً وثراًء 

في الفيلم، وهي تتمتع بأفضلية 
لوجود الصوت واالستمرارية. إنها 

وسيلة قوية لتمرير رسالة ومن 
خالل البث أو اإلنترنت يمكن لهذه 

األخيرة أن تصل إلى ماليين الناس. 

ولكن مع ذلك، فإن األفالم باهظة 
التكلفة،  وتحتاج إلى تمويل من جهة 

أخبارية أو منظمة مانحة، لذلك ال 
يمكن أن تخبر قصًصا كثيرة مثل 

المصّور المتفّرغ والذي بإمكانه العمل 
بمفرده قدر قليل جداً من المال.

حين أقوم بإعداد قصة مصورة تحتوي 
صوراً ونصاً، أجد الكتابة األمر االكثر 

إشباعاً. فأنا اشعر بانه يمكنني أن 
أعبّر كتابة ما أفّكر به أو اراه بطريقة 
تحتمل الفروق اكثر مما يكون األمر 

عليه في الصور وحدها. يتضمن الجمع 
بين أعمال الكتابة والتصوير والسينما 

الوثائقية، نفس عملية خلط اللغة 
النصية مع المعلومات البصرية.

كل وسط تعبير لديه جماله ونقاط 
قوته، لذلك من الصعب المقارنة. 

هناك مواضيع تناسب الكتابة أكثر، 
وأخرى تناسب التصوير أو األفالم. 

هذه األيام أتطلع للوصول إلى 
أشخاص خارج جمهوري المعتاد، 
لتقديم القصة والتجربة اإلنسانية 

إلى أناس غير مقتنعين فيها أساسا. 
أجد ذلك مهماً هو يجذبني«.

جمجمة بشرية وعلم إسالمي 
يقفان عند مدخل نقطة تفتيش 
في بيروت. شباط/فبراير 1984.

رجل يبكي بعد ليلة من القصف 
المدفعي العنيف، يدجه أطفال 
بنظرات فضولية. مخيم بدوي 
لالجئين ، شمال لبنان ، 1983.
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قـوة القصص 
املصــــــورة

يف املنارصة 

لينا مرهج راوية قصص بصرية لبنانية 
StoryCenter ألمانية ومؤسسة

بقلم  لينا مرهج

رغم أن استخدامها كشكل من أشكال رواية القصة يعود إىل 
بداية القرن العرشين، فقد تم استخدام القصص املصورة يف 

العقود األخية ملعالجة مجموعة متنامية من املواضيع للتوعية 
واملنارصة، مام مينح األفراد واملجتمعات صوتًا بشكل جذاب 

ومستساغ عامليًا.

يتم االعرتاف بالقصص املصورة بشكل متزايد كوسيلة فّعالة للتأثي 
يف وجهات النظر حول األنظمة واملؤسسات السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية. وتكمن قوتها األساسية يف قدرتها عىل التعبي عن 
القصص والحاالت املعقدة بصيغة تجذب رشيحة واسعة من 

الناس.

باستخدام طبقات مختلفة من الرسد - من خالل املنظور واللون 
والرمزية والتكرار- اجتذبت القصص املصورة القرّاء من جميع 
األعامر. ودفعت قدرتها يف تصوير التعقيد املعلمني لتطوير 

القصص املصّورة التي تتناول مواضيع متعددة، من خالل تشابك 
الصور والنصوص واستخدام املواد األرشيفية كالخرائط والرسوم 
البيانية والصور، مبا يف ذلك العلوم والتاريخ. كام تم تقديم أفكار 

تتعلق بالفلسفة واالقتصاد واالجتامع يف عدد من القصص 
املصورة والرسوم البيانية.

تتطلب رواية القصص البرصية القوية واملؤثرة قدًرا كبيًا من 
األبحاث والتوثيق. ومن األمثلة البارزة عىل ذلك الكتاب الشهي 

بعنوان »هوامش من غزة« لِجو ساكو. ويعرض الكتاب تاريًخا شفويًا 
عن مجزرة دير ياسني عام 1948، ويصور املؤلف/ الرسام نفسه أثناء 

قيامه بإجراء املقابالت كجزء من عملية التوثيق. إن نهج رسد 
القصص هذا، إىل جانب الصور التي تصور املايض والحارض والنظر 

يف موثوقية الشهادات واملعلومات املجمعة، يدفع القارئ إىل 
التواصل مع الشخصيات واملظامل التي يواجهونها.

لقد قمُت بتدريب ناشطني يف املنظامت اللبنانية غي الحكومية 
يف مجال إنتاج القصص املصورة من أجل العدالة االجتامعية بوضع 

 هذا يف االعتبار، وكجزء من مرشوع »هنا واآلن « الذي تم دعمه 

من اليونسكو. كان الهدف معالجة حقوق اإلنسان وخلق مواد 
 للتعليم واملنارصة، وكانت النتائج وافرة. وتركز إحدى القصص 

التي تم إنتاجها عىل التمييز املعتاد بني النساء والعاملني يف 
املنازل، يف حني تسلط قصة أخرى الضوء عىل إنجازات مي زيادة 

النسوية اللبنانية.

أحد الكتب املصورة الذي يُنتج اآن هو رسد شخيص لقصة مثيل 
جنسيا والتمييز الذي غالباً ما يواجهه ليك يُِحب ويَُحب. وهناك واحد  

آخر يتم إعداده ألطفال يف مخيم شاتيال يف بيوت، لتعريفهم 
مبركز بيلَسان الثقايف واألشخاص الذين يعملون فيه. وشهدت 
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مبادرة أخرى صعبة ولكنها فريدة من نوعها سلسلة من املقابالت 
املتعلقة باملحاكامت العسكرية لعام 2015 تطورت إىل تقارير 

مرئية.

دفعني العمل يف رسد القصص فيام بعد البرصية وتدريسها إىل 
إنشاء »ستوري سنرت« )مركز القصة(، وهو مركز تدريب احرتايف 

يتم فيه إعداد القصص البرصية. ويف حني أن صيغة القصص 
املصورة من أجل رواية القصص تعترب جديدة نسبيًا مقارنًة 

باألشكال األخرى كالشعر أو األغنية، فقد نت هذه الصيغة لتكون 
وسيلة قوية حيث صار هناك اآلن عدد من الدورات والدرجات 

األكادميية التي تركز فقط عىل هذا املوضوع.

إّن برنامج املاجستي يف الرواية البرصية يف الجامعة اللبنانية 
األميكية يتيح للطالب استكشاف اسرتاتيجيات رواية القصص 

وأساليب التوضيح وتطوير الشخصية وكتابة النصوص، يف حني أن 
مبادرة معتز ورادا صّواف للقصص العربية املصورة يف الجامعة 

األمريكية يف بيوت عبارة عن هيئة أكادميية تهدف إىل تعزيز اإلنتاج 
واملنح الدراسية وتدريس القصص املصورة وتطوير والحفاظ عىل 

مخزن ألدب القصص العربية املصورة.

يعتقد املدربون يف صّف »مرشوع الرواية املصورة« الذي يتم 
تدريسه يف جامعة ستانفورد أنه »من خالل التعاون، ميكن أن تصبح 

القصة أكر ثراًء، وأكر إلهاًما، وأكر تعددا يف طبقات الخربة 
البرشية التي فيها«.

أوافق عىل ذلك. لقد ادى تعاون حديث مع منظمة أوكسفام 
والفنانة عزة أبو ربيع إىل تطوير مثان قصص مصورة تركز عىل 

النساء يف الدول العربية اللوايت مل يُعرتف بهن بعد لشجاعتهن 
وجهودهن من أجل جعل العامل مكانًا أفضل.لقد تم تقديم كل 
شهادة كقصة رسومية مؤلفة من أربع صفحات، وتم تطويرها 

لتصبح رسوًما متحركة ألجل الجمهور األمي. تقدم قصة املوريتانية 
مي ايخو يف الصفحة التالية.
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اعتُقل أبو بكر عيل الرشيف للمرة األوىل يف الثانية والعرشين 
من عمره عندما كان طالباً يف كلية الحقوق ببنغازي. »التحقت 

بحركة الطالب يف بنغازي. كنا مجموعة من املتفوقني الذين 
يرغبون يف تأسيس اتحاد مستقل للطالب والتخلص من تدخل 

الحكومة يف الجامعة. كانت املجالس الثورية وقوات األمن الداخيل 
التابعة للقذايف متارس يف ذلك الوقت ضغطاً كبياً عىل الجامعة«.

بعد رصاع وقع يف الجامعة بني الطالب والسلطات يف نيسان/أبريل 
1982، جرى اعتقال العديد من الطالب يف بنغازي والبيضاء. 

»اعتقلوا يف بادئ األمر اثنني وخمسني مّنا، وبقي مثانية جرى 
استجوابهم يف سجن 7 أبريل يف بنغازي ملدة ثالثة أشهر، ثم تم 

نقلنا إىل السجن املدين يف الجديدة بطرابلس«.

كانت األشهر التي قضوها يف سجن 7 أبريل مروعة. »مات السجني 
ناجي بو هوية يف الزنزانة املجاورة بعد ثالثة أيام من التعذيب 

املستمر. شاهدت بقايا دم يف الحامم، وعانينا جميعاً من نفس نوع 
التعذيب«. 

يتذكر الرشيف تابوتاً كان يستخدم كصندوق لالعرتافات. »كانوا 
يغلقون علينا الصندوق ويخرجوا أيدينا وأرجلنا من فتحات صغية 

فيه. كانوا يكهربوننا ويرضبوننا بالعيص وإذا فقد أحدنا الوعي 
يصبون املاء عرب فتحة صغية مقابلة لفم السجني وذلك إليقاظه 
ومواصلة التحقيق. كانت تجربة صعبة للغاية. وضعوين داخله يف 
أول أيام سجني، وميكنك حتى اليوم، أي بعد ميض ثالثني عاماً، أن 

ترى الندوب عىل ظهري من السجائر والرضب«.

مل تكن املنشآت يف السجن صحية عىل اإلطالق. »كانوا يسمحون 
لنا باستخدام الحامم ملدة دقيقتني بالتحديد يومياً، ومل يكن هناك 

مياه. كان الدم ميأل املكان، ورائحة العرق والبول وروائح أخرى 
تنترش يف الغرف«.

كان يف ملف الرشيف االستخباري صورة له وهو شاب يف سن الثانية 
والعرشين من عمره وكان له شعر كثيف ولحية. »التقطوا يل تلك 

الصورة عندما وصلت إىل جديدة بعد ثالثة أشهر من السجن يف 
بنغازي«.

»كانوا يغلقون علينا الصندوق 
ويخرجوا أيدينا وأرجلنا من فتحات 

صغية فيه ويكهربوننا«

أبــــو بكــــر 
الرشيــــــف

سجني 
سيايس سابق 

يتحدث عن 
التعذيب 

واملعارضة يف 
ليبيا القذايف

تعد المقابلة مع أبو بكر الشريف 
جزًءا من مجموعة التاريخ الشفهي 

»42 عاًما من االضطهاد« التي 
أنتجتها منظمة »شرق«.

اقرأ المزيد عنها في الصفحة 48

كتابة ريم المغربي، بناًء على مقابلة 
أجريت في طرابلس، ليبيا في عام 2012
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ابو بكر الرشيف

أبو بكر الشريف، 
بعد خمسة أشهر، يوم 12 كانون األول/ديسمرب 1982، مثل الطلبة تصوير نزيهة عريبي

أمام املحكمة. »كان يرأس املحكمة الثورية الدامئة أشخاص ال 
عالقة لهم بالقانون. مل يكن معنا محامون، وعرضوا علينا إطالق 

رساحنا برشط إعدامنا يف حال اكتشفوا أننا ندعم الحركات 
املعارضة بأي طريقة«.

عاد الرشيف إىل بنغازي إلكامل دراسته، وكان عليه أن ميأل وثيقة 
تعارف لألمن الداخيل كل ستة أشهر يحدد فيها نوع سيارته ودخله 

وأصدقائه واملكاملات الهاتفية التي يجريها ويتلقاها.

»كانت الثامنينيات مرحلة عصيبة عىل الليبيني، وكان يصعب علينا 
أن نكبت أفكارنا السياسية بعد ما رأيناه من عذاب وظلم. مل تعد 

عالقاتنا منظمة لكنها كانت أيديولوجية. كنا نزور بعضنا بعضاً 
محاولني الحفاظ عىل روح النضال«.

كانت العالقات الدولية محدودة للغاية، األمر الذي منع الليبيني من 
الحصول عىل الكتب والوصول إىل اإلعالم الدويل. »كان دورنا تهريب 

الكتب وتكوين حلقات ثقافية وفكرية«.
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بعد مرور سبعة عرش شهراً عىل إطالق رساحه، اقتيد الرشيف 
إىل السجن مرة أخرى. كان سجن االستخبارات العسكرية يف 

طرابلس: »علمت أنني هناك من صوت السفن بالقرب من 
امليناء«. تم تقييده وتعصيب عينيه عند اعتقاله. »مل يتهمونني 
بيشء، ومل يكن بحوزتهم إذن باعتقايل. كام مل يكن معي محاٍم«.

علم الرشيف أنهم سيبحثون عنه بعد الرصاع املسلّح الذي وقع بني 
السلطات والجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا لدى باب العزيزية يوم الثامن 

من مايو. »كانوا يعتقلون أي شخص له تاريخ أو صلة باملعارضني. 
اختبأت بعيداً عن املنزل، لكنهم وجدوين وقبضوا عيل يف الثالث 

عرش من مايو )أيار(«.

فقد الرشيف عرشين كيلوغراماً من وزنه خالل أربعة أشهر. »حني 
أطلقوا رساحي شعرت أنني إنسان آخر. مل أمتكن من امليش. كان 

الطعام سيئاً وقليالً. كانت الغرف مبللة ورطبة ومظلمة ومليئة 
بالحرشات والجرذان«.

نام الرشيف عىل رسير إسمنتي وحده يف الزنزانة رقم 24 دون 
معرفة أي يشء عن العامل الخارجي. »استجوبوين وسألوين إن كان 

لدي صلة باملعارضني املقيمني يف الخارج. كانوا يصعقوين 
بالكهرباء ويرضبونني ويهددونني بالكالب«.

قرر املجلس االستجوايب أن يطلق رساح الرشيف يف أيلول/
سبتمرب من العام نفسه، بعد تحذيره بأنه »سيبقى تحت املراقبة«.



 فسيفساء 
من القصص

www.tarikhi.org
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4٢ عاًما من القمع

استقال منصور شقيق نجاة رشيد الكيخيا من منصبه كسفي 
لليبيا يف األمم املتحدة عام 1980، فتحملت العائلة عبء 
رفض القذايف لذلك. حصلت خبية اإلحصاءات نجاة الكيخيا عىل 

منحة تعليمية يف الواليات املتحدة حيث كان يعمل شقيقها، لكنه 
استقال حني كانت تزور بنغازي يف املدة الواقعة بني إنهائها درجة 

املاجستي وبداية دراستها للدكتوراه، فُحرمت من الحصول عىل 
تأشية للعودة وإكامل دراستها. انضمت الحقا إىل الطاقم 

األكادميي لدائرة إدارة اإلحصاءات يف جامعة غاريونس التي تعرف 
حالياً باسم جامعة بنغازي. »ُحرمت من فرصة إكامل تعليمي، وعىل 

الرغم من قدريت وإنجازايت مل أحصل عىل أي ترقيات من الجامعة«.

حني أرسل شقيقها خطاب االستقالة من الواليات املتحدة ُهدمت 
الفيال التي أوشك شقيقه عبد الرحمن عىل اإلنتهاء من بنائها يف 

بنغازي. »يف تلك األيام مل يكن هنالك ما تستطيع فعله. كان بإمكان 
الحرس الثوري أن يهينك ويهدم ما يريد. مل يكن ملنصور منزل يف 

بنغازي فهدموا منزل شقيقه«.

حافظت نجاة عىل هدوئها يف الجامعة، إذ كانت تدرك إمكانيات 
اللجنة الثورية. »أخربتني إحدى الطالبات عن مضايقات كانت 
تتعرض لها يف تلك املرحلة، وعن رضبة تلقتها بطاولة عىل 

معدتها. ثم أخربين أحد أذىك طاليب عن حرمانه من فرصة يستحقها 
لعدم انتامئه إىل اللجنة الثورية«.

يف 21 نيسان/أبريل عام 1984، جرى توجيه جميع الطالب ومدريس 
الجامعة إىل ساحة الجامعة حيث كانت تتم محاكمة مصطفى 

نويري. شعرت نجاة باالشمئزاز لرؤية املنصة يف وسط امليدان. 
»لحسن الحظ، كان أحد طاليب من بني أعضاء اللجنة الثورية فسمح 

يل بالعودة إىل حرم الجامعة يك ال أشاهد اإلعدام. كان بإمكاين سامع 
الرصاخ والعويل يف كل مكان«.

 بعد ذلك حدث يشء جميل وّحد كل من كان يشعر باألىس 
والشجاعة. »فتح أحدهم الراديو يف سيارته عىل آية من القرآن 

الكريم، فتالها أحدهم وتبعه آخر إىل أن أصبح الحرم يدّوي بأصوات 
ارتفعت لتالوة الصالة«.

»مل يكن ملنصور منزل يف بنغازي 
فهدموا منزل شقيقه«

نجــــــــــــاة 
الكيخيــــــــا
ُمعلمة تصف 

عمليات الشنق 
العلنية السيئة 

الذكر يف 
ليبيا واختفاء 

شقيقها

تعد المقابلة مع نحاة الكيخيا جزًءا 
من مجموعة التاريخ الشفهي 

»42 عاًما من االضطهاد« التي 
أنتجتها منظمة »شرق«.

اقرأ المزيد عنها في الصفحة 48

كتابة ريم المغربي، بناًء على مقابلة 
أجريت في طرابلس، ليبيا في عام 2012
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نجاة الكيخيا، 
يف السنوات التالية، تحّول شقيقها منصور الكيخيا إىل معارض تصوير نزيهة عريبي

شديد للنظام، وكان من بني الذين أسسوا االتحاد الليبي لحقوق 
اإلنسان عام 1989. »كان يكربين ببضعة سنوات وكنت أعتربه ماليك 

الحارس. كان من الصعب أن أنفصل عنه حني كان يعيش يف 
الواليات املتحدة. بقينا نتقابل أحياناً يف مدن مختلفة حتى اختفى«. 

اختفى عام 1993 بينام كان يف اجتامع املنظمة العربية لحقوق 
اإلنسان يف القاهرة، وانترشت التكهنات عن مكانه ومصيه. »مل 
نكن متأكدين من أي يشء إىل أن قامت الثورة، ووجدنا جثته يف 

الثالجة. أخربنا عبد الله سنويس أن منصور أرس أربعة سنوات قبل 
موته. كان مصاباً بالسكري، ما يعني أنه كان يحتاج إىل دواء طوال 

تلك املدة. وال يزال سبب احتفاظهم بجثته يف الثالجة أمراً 
غامضاً«.
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 إمرأة 
عربية فــي
مانشـسرت

الصحافية 
الربيطانية 

 اللبنانية 

لينا سعيدي 
تتذكر أيامها 

الطالبية

تسكن لينا سعيدي حاليًا في بيروت 
حيث تعمل كصحفية ومنتجة

يف عام 1980، يف الحادية والعرشين من عمري، تسلّمُت 
قيادة »مانشونيون«، وهي الصحيفة الطالبية التحاد طلبة 
جامعة مانشسرت. كان ذلك تحديًا كبيًا ملتخرج شاب إذ يُعترب 

املنشور أكرب صحيفة طالبية يف اململكة املتحدة، ويجري توزيعه 
يف جميع أنحاء مانشسرت الكربى. اسم الصحيفة مشتق من 

»مانشونيان« - وهو االسم املستعار لسكان مانشسرت - و 
»يونيون« أي اتحاد، ليعكس دورها كصحيفة التحاد الطلبة.

مل أعتقد أبًدا أنني سأتوجه إىل الصحافة. كان سبب وجودي يف 
جامعة مانشسرت هو نَيل درجة علمية تتعلق بعلم الوراثة، وهو 

مجال درايس نشأ يف السبعينيات. فعلم الوراثة له أهمية جوهرية 
بالنسبة لجميع فروع البيولوجيا الحديثة، من البيولوجيا التطّورية إىل 

الطب، وميتد إىل مجاالت عملية عدة، كالتكنولوجيا الحيوية 
والزراعة. يف ذلك الوقت، امتلكت مانشسرت أحد الربامج القليلة 

يف هذا املجال الجديد واملثي، وقّدمت بكالوريوس يف علم الوراثة 
وعلم األحياء الخلوي. وسأكون ضمن أول دفعة تتخرج فيه.

خالل عامي األول يف الجامعة كنت غالبًا ما آخذ نسخة من الصحيفة 
األسبوعية التحاد الطلبة أثناء ذهايب الحتساء قهوة الصباح، ملعرفة 

ما كان يحدث يف الحرم الجامعي. مل أكن مهتاًم بالسياسة، عىل 
الرغم من أن االتحاد كان نشطًا جًدا، وشارك يف املسيات ضد 

زيادة الرسوم الدراسية وضد األسلحة النووية ودعامً لحقوق املرأة 
وما شابه. 

كان اليسارالواسع - وهي كتلة مكونة من أعضاء الحزب الشيوعي 
التي تم تطعيمها براديكاليني مستقلني وبعض أعضاء منظمة 

الطالب الوطنيني- قد ترأس الحركة الطالبية حتى عام 1979. واآلن 
يحاول حزب العامل االنفصال والسيطرة عىل زمام األمور.

يف أحد األيام وخالل تواجدي يف مقهى الجامعة، جلس اثنان من 
الطالب بجانبي يف أحد أطراف الطاولة. »ال بد أن يكون هنالك 

شخص نعرفه يحب الباليه« قال أقرصهام وشعره البني املجعد 
يغطي وجهه. أجاب اآلخر، وهو أشقر طويل ذو عينني زرقاوين 

ثاقبتني وأسنان أمامية بارزة: »ال أستطيع التفكي يف األمر«. 
»حسناً، اعر عىل شخص ما، أي شخص!« رّد األول.

أنا أحب الباليه، ولكن هل أتجرأ وأخربهم؟ هل سيعتقدون أنني كنت 
أسرتق السمع؟ وملاذا يبحثون عن شخص يحّب الباليه؟ عندما 

كانت هذه األفكار تدور يف ذهني، شعرُت فجأة بيشء حار ورطب 
غطى رجيّل. »أنا آسف جداً« قال األشقر الطويل وهو يحاول جاهداً 

مسح القهوة املسكوبة التي كانت تقطر من الطاولة عىل بنطايل 
الجينز. »اسمي برنارد، وهذا صديقي كيفني، ونحن نعمل يف 

مانشونيون«.
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لقد أيقظت تجربة لينا في جريدة 
جامعتها شغفها بالصحافة وبالبلد 

الذي أشاد به والداها: لبنان. سرعان 
ما وجدت نفسها في بيروت تتحدث 

عن المجتمع والصراع في البالد.

كام تبنّي، كان برنار رئيس تحرير الصحيفة وهو منصب تعليمي 
رُّشح له خالل سنته الثالثة يف الجامعة. بالنسبة لهذا الصحايف 

الناشئ، كانت الصحيفة شجاعة وجذابة، تعكس كل املثل 
الصحافية العليا التي كان يتطلع إليها. كان كيفن أشبه ما يكون 

بالطالب األزيل، وكان شديد االهتامم بالثقافة وهو الذي كان بطبيعة 
الحال رئيس تحرير القسم الثقايف للصحفية. رسعان ما أخذنا 

الحديث، وقبل أن أعرفه، كنت أذهب إىل الباليه مع كيفن. عن 
طريق ذلك كتبُت مقالتي األوىل يف »مانشونيون«، وهي مراجعة 

ملرسحية البجعة الشاملية »بحية البجع«.

كانت الصحيفة موجودة يف مظاهر متنوعة منذ عام 1969، نشأت 
من جريدة »مانشسرت انديبندنت« التي تأسست يف العرشينيات. 
كانت »مانشونيون«- وأعتقد أنها ال تزال- مكتوبة ومجّمعة من قبل 
الطالب، وبالتايل هي ذات محتوى أصيل عايل الجودة يركز عىل بيئة 

جامعة مانشسرت. وعىل الرغم من أنها تهدف إىل الحفاظ عىل تركيز 
قوي ألخبار الطالب وما يحدث يف املنطقة، إال أنها كانت أيًضا 

مفتوحة ملساهامت مقاالت الرأي حول حالة الشعب والعامل ككل، 
باإلضافة إىل املقاالت املميزة حول الفنانني البارزين واملحليني، 

والشعراء والعروض الفنية ...إلخ، حيث تهدف الصحيفة منذ 
نشأتها إىل أن تكون جزًءا ال يتجزأ من الحياة الطالبية يف الجامعة، 
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كام توفر فرًصا ممتازة للطالب الراغبني يف الوصول إىل الصحافة، 
وإلرشاك املساهمني فيها يف االنتقال من التفكي مبا يريدون 

كتابته إىل ما يريدون قراءته.

كان اللقاء مع برنارد وكيفني بداية رحلة دامت ثالث سنوات ألصبح 
بعدها رئيس تحرير صحيفة »مانشونيون«. بدأُت رسيعاً يف إنفاق 

كثي من وقتي يف مكاتب الجريدة، يف الطابق األول من مبنى اتحاد 
الطلبة، فوق ما نطلق عليه »ممر البيوقراطيني« يف الطابق 

األريض. يف البداية قمُت بنحت مكانة لنفيس أراجع فيها الرقص 
واملوسيقى الكالسيكية: كان كال من مرسح الباليه الشاميل وكلية 
املوسيقى امللكية الشاملية قريب جداً. يف نهاية املطاف توليت 

الكتابة حول تصميم جميع األشياء، حيث شّجعت »بوليتكنك 
مانشسرت« التنوع وكانت املدينة تتمتع بأماكن عرض واسعة 

وغنية.

لكن يف عامي الثاين يف الصحيفة رصُت مهتمة بإنتاجها. فتنني 
التخطيط وجّربُت التصميم، وهو يشء ميكن القيام به يف إحدى 

الصحف الجامعية قبل التوجه إىل العامل الحقيقي. كنت خاّلقة 
ومرتاحة جداً. أما يف عامي الثالث، فأثارتني الصورة األوسع ورصُت 

نائب رئيس تحرير الصحيفة. قضيُت الكثي من الليايل يف مناقشة 
املعضالت األخالقية واإلدارية، كام عرشات الكتّاب من مختلف 

مجاالت الدراسة - كل منهم يطرح تحديًا تنظيميًا - وكان ال بد من 
توزيع القصص.

يف النهاية، كان من الطبيعي أن أكون طموحة ألخذ زمام األمور. 
منصب رئيسة التحرير يعني أن تعمل كواحد من املوظفني 

التنفيذيني العرشة املسؤولني عن اإلدارة اليومية التحاد الطلبة. 
وكانت وظيفة انتخابية ملدة سنة واحدة.

مل أترشح يوما إلجراء انتخابات بهذا الحجم الكبي من قبل. يحق لكل 
عضو يف اتحاد الطلبة، والذي يعني تلقائيًا كل عضو يف الهيئة 

الطالبية، التصويت. كانت الجامعة آنذاك معروفة باسم جامعة 
فيكتوريا يف مانشسرت- قبل دمجها مع معهد جامعة مانشسرت 

للعلوم والتكنولوجيا يف عام 2004 لتشكل أكرب جامعة ذات موقع 

»يف   يوم   التصويت،   صوتت   رشيحة  
 معينة   من   مجتمع   الطالب   يف  

 مانشيسرت   ضدي،   فقط   ألين   كنت  

 عربية   ومسلمة«
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واحد يف اململكة املتحدة - يبلغ عدد طالبها نحو 18000. ولكن 
مبا أنني كنت اوح بالثقة ومبا أنه مل يكن هناك من أحد يف مواجهتي، 

ال أحد يقف ضدي، كنت متأكدًة من الفوز حتى مع هذه املجموعة 
الكبية من الناخبني. وعىل الرغم من ذلك، ومن أجل تحقيق 

الدميقراطية - كلمة ستصبح جزءاً من مفردايت اليومية يف وقت 
 الحق من الحياة، عندما سانتقل إىل الرشق األوسط كصحافية - 

»أ. ن. آخر« تم اإلعالن عنه كمنافس.

عىل الرغم من أن الرياح كانت تهب لصالحي، فإن االنتخابات مل تحدث 
دون جدل. وعىل الرغم أن والداي كانا يف األصل لبنانيني، كنت 
دامئاً أعترب نفيس بريطانية. عاش أيب يف إنجلرتا منذ ما قبل 

الحرب العاملية الثانية، وأحرض والديت كعروس إىل مانشسرت عام 
1946. ذهبُت إىل مدرسة املعمدانية وكنت كشافة أعيش حياة 

مسرتشدة بوعد الكشاف يف أبذل قصارى جهدي ، وأكون صادقة 
مع نفيس وأطور معتقدايت لخدمة امللكة ومجتمعي، وملساعدة 
اآلخرين... ولهذا السبب مل أكن أعرف الكثي عن اإلسالم أو العامل 
العريب. لكن يف يوم التصويت، صوتت رشيحة معينة من مجتمع 
الطالب يف مانشسرت ضدي، فقط ألين كنت عربية ومسلمة. كان 

هذا أول تذوق للتمييز وكان طعمه مرًا. كنت مشوشة. ملاذا 
يفعلون ذلك؟ أمل يقرأوا البيان الخاص يب؟ أمل يعلموا أنني أؤمن 

بحرية العقيدة وأين كنت من دعاة السالم؟

فزُت يف االنتخابات بأغلبية ساحقة. لكن تم تشويه انتصاري، وُولد 
فضويل السيايس. وبدالً من جعيل أحتقر ما اتُّهمت به، دفعني هذا 

الحدث ألعرف أكر، ألنظر إىل ترايث وأكتشف تاريًخا غنيًا وملونًا 
لدرجة أنني أردت أن أتعامل معه أكر فأكر. قادين ذلك إىل 

الصحافة، للبحث عن قصص األشخاص الذين مل يكن لديهم أصوات 
يف كثي من األحيان، وإحضارهم إىل العامل. يف الواقع، جعلني ذلك 

أكر تصمياًم عىل رؤية كل جانب من جوانب القصة. وأعتقد أن 
رحلتي، تلك التي ستجلبني يف النهاية إىل لبنان، بدأت يف ذلك 

الوقت. كام كانت هذه هي نهاية خططي بأن أصبح عاملة يف علم 
الوراثة، حيث أصبحت الصحافة شغفي.

»بدالً من جعيل أحتقر ما اتُّهمت 
به، دفعني هذا الحدث ألعرف أكر، 
ألنظر إىل ترايث وأكتشف تاريًخا غنيًا 
وملونًا لدرجة أنني أردت أن أتعامل 

معه أكر فأكر«
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كوين رئيسة تحرير »مانشونيون« كانت تلك السنة تجربة تعليمية ال 
تصدق. فريق التحرير  الخاص يب كان رائعاً، ودون أي خوف من 

تحقيق أو تحريض، حققنا يف الدور الذي لعبه االتحاد الوطني 
الطاليب، والذي دفعب بنك باركليز إىل التخيل عن االستثامر يف 

جنوب أفريقيا مهاجمينه بتسميته »بنك بويركالي«. نرشنا سلسلة 
حول هومل كريسينتز الفائز بجائزة التطوير اإلسكاين الذي كانت 

مشاكله تتفاقم، بحيث كانت خطة الهدم قصية األجل وبدأت بعد 
21 سنة فقط من اإلنشاء.

ساعدنا مجتمعنا يف التعامل مع سّفاخ يوركشاير، بيرت ساتكليف، 
الذي سبق وأدين بقتل 13 امرأة ومبحاولة قتل 7 آخرين يف 

املنطقة.كام تابعنا مع قنوات األخبار الوطنية حينام تحولت فرقة 
»جوي دفيجون« املوسيقية الشهية إىل »نيو أوردر«، وعندما 

فتحت »هاسيندا« أبوابها للمرة األوىل، وعندما أصدر سميثز 
ألبومهم األول وبدأت تسجيالت فاكتوري تستمتع بشهرتها عىل 

الصعيد الوطني.

عندما تركُت »مانشونيون« علمُت أيّن لن أحظى بعمل آخر يشبه 
عميل هذا، إن ما يجعل الصحف الجامعية رائعة هو حقيقة أنه ال 

يديرها صحافيون، بل مجرد طالب يحبون الصحافة. منذ ذلك الوقت 
عملت لثالثة عقود يف عدة أماكن فيها من السخرية والذكاء كام 

لدى كل غرف تحضي األخبار العظيمة، ولكن مع هذا النضال لفهم 
كيفية تحقيق األرباح يف عامل يعتقد فيه الجميع بأن املعلومات يجب 

أن تكون مجانية.

كطالبة جامعية هناك الكثي ليقال حول الحصول عىل متنفس من 
نوع آخر إلعطاء معاين أعمق لساعات ال تعد من الدراسة واألبحاث. 

اليشء الرائع فيام يخص الكتابة يف الصحف بأن الشخص ميكنه 
تكريس الوقت كام يرغب مهام كان قليالً.  أود تشجيع كل طالب 

لديه اهتامم بالكتابة، والتحرير، والتصوير، أو حتى التعامالت 
التجارية، أن يتقدم ملكتب صحيفة الجامعة. لن تندم. أنا مل أندم. 

إضافة إىل كونها مليئة بالزمالء املتحمسني واألذكياء ، فإن الصحف 
الجامعية تعد مكانًا رائًعا للتواصل مع أشخاص قد ال تتعرف إليهم 

»أنا أحب الباليه، ولكن هل أتجرأ 
وأخربهم؟ هل سيعتقدون أنني 

كنت أسرتق السمع؟ وملاذا 
يبحثون عن شخص يحّب الباليه؟«
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إمرأة عربية يف مانشسرت

»ما يجعل الصحف الجامعية رائعة 
هو حقيقة أنه ال يديرها صحافيون، 

بل مجرد طالب يحبون الصحافة«

يف مكان آخر . كانت »مانشينيون« مبثابة عائلة ثانية بالنسبة يل 
-  أمىض الفريق الكثي من الوقت مع بعضهم يف العمل ، ومن 

الالفت حًقا أننا كنا نريد أن  نيض مزيداً من الوقت معاً خارج 
العمل.

الكتابة لجريدة جامعية تجعلك قادراً عىل استثامر وقتك باملرحلة 
الجامعية بشكل أفضل بكثي. فهي تسمح لك بالذهاب إىل األحداث، 
وإىل أماكن ال تستطع الوصول إليها بغي ذلك، والتحدث إىل عدد ال 

يحىص من الطالب واألساتذة ، وتعلمك مهارات العامل الحقيقي. 
بالنسبة إيّل، غّي عميل كمحرر لـ«مانشينيون« حيايت بشكل كامل. 

قبل ذلك، مل أكن أعلم بإمكانية استثامر اإلنسان يف نشاط خارج 
املناهج الدراسية، ما مل يكن ممكناً بأي طريقة أخرى. واآلن، عندما 

أعود بذاكريت إىل سنوات دراستي الجامعية، أشعر بأنني كنت 
محظوظة إذ أتحيت يل فرصة التطور واكتشاف شغفي ، وهذا ليس 

بأمر سهل القيام به يف سن العرشينيات.
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 ِسَي سورية

خالل العقود التي كان فيها 
نظام األسد يسيطر عىل 

تدفق املعلومات من وإىل 
جميع أنحاء البالد، ُحجب الرسد 

الثقايف واالجتامعي لسوريا 
وشعبها.

يف السنوات األخية، انخرطت 
رشق مع السوريني من خلفيات 
عرقية واجتامعية متنوعة ممن 

عاشوا يف أنحاء البالد، والذين 
ميكن لذكرياتهم يف سوريا، 
عند جمعها، أن ترسم تاريخاً 

أكر صدقاً وال يخضع للرقابة، 
لسوريا وشعبها.

يف عام 2016 و 2017 - 
وبالرشاكة مع مؤسسة كونراد 

أديناور- قامت رشق بتوثيق 
أكر من 120 مقابلة مع 

سوريني حول جوانب مختلفة 
من الثقافة واملجتمع قبل عام 

2011. مخرجات هذا املسعى - 

التي تشمل التسجيالت الصوتية 
واملرئية والصور الفوتوغرافية 

واملقاالت املكتوبة باللغتني 
العربية واإلنجليزية - نرُشْت 

كمجموعة عىل
 www.tarikhi.org 

إن تجميع قصص وشهادات 
فردية مبارشة، للحياة يف 
سوريا - كام أخربها قطاع 

عريض من السوريني - يوفر 
لألكادمييني واإلعالميني 

والفاعلني الثقافيني والجمهور 
فرًصا لفهم واستكشاف تنوع 

األشخاص والخربات يف سوريا 
بشكل أكر شموالً.

سلسلة من ست ورقات 
بحثية حول التعليم ودور 

املرأة والتعايش وغيها من 
املوضوعات، هي قيد اإلنتاج 

حاليًا، من خالل تسليط الضوء 
عىل مجموعة من التواريخ 

الشفهية واستخدامها.
يف طور اإلعداد أيًضا، وبدعم 

من املعهد السويدي، 
وباالعتامد عىل التاريخ السوري، 

مثة إنتاج مرسحي عن حياة 
وخربات وتحديات ونجاحات 

املرأة السورية.

مشـــــــاريع 
تســــــتـحق
االهتــــمــام 

مقدمات لبعض المشاريع 
اإلبداعية والملهمة التي 

تهدف إلى إعطاء صوت 
لمن ال صوت لهم والتأمل 

في المجتمع من خالل 
عيون وتجارب األفراد
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 تم تصوير البطلة من قبل الممثلة 

 عليا الخالدي ، ميرا صيداوي 

وتاال النشار في مراحل مختلفة من 
مسرحية أّيوبة للمخرج عوض عوض

تمثل الكراسي المموهة وظاللها 
العديد من الرجال الذين يدفعون 

مقابل ممارسة الجنس في مسرحية 
سحر عساف »ال طلب، ال توريد«

أيّوبة
إنتاج مرسحي من تأليف 

وإخراج عوض عوض، 
وهو مخرج فلسطيني يعيش 

يف بيوت. تعتمد أيوبة عىل 
املقابالت التي أجريت مع 
النساء الفلسطينيات يف 

مخيامت لبنان.

تجسد شخصية البطلة من قبل 
املمثالت: عليّة الخالدي، وميا 
صيداوي، وتاال نصار يف مراحل 

مختلفة يف حياة أيوبة. وعىل 
الرغم من أهوال العيش يف 

أحد تلك املخيامت، إال أن جابر، 
زوج أيوبة اليسء، يحّول حياتها 

إىل جحيم مستمر. 

يف قلب املعاملة الظاملة لها، 
تقرر أيوبة رفض الطالق والبقاء 

يف املنزل من أجل أطفالها.
قصة أيوبة تجسد املثابرة 

والقوة، عىل الرغم من عمر 
أمضتٍه من الظلمة، مع تقديم 

تعقيدات وتأثي الثقافات 
الفلسطينية واللبنانية عىل 

مدى 60 عاماً.

ال طلب ال توريد
بعد ان اتت أمرأة املرسح  

واملخرجة اللبنانية سحر 
عساف بالفكرة وأنتجتها، “ال 

طلب ال توريد” هو تقديم 
لقصص حقيقية حول التعذيب 
كام ترويه الناجيات من االتجار 

 بالبرش واالستغالل الجنيس 

يف لبنان.

 تسجيالت الشهادات التي 
قدمتها النساء خالل املقابالت 

التي أجرتها عساف، بالتعاون مع 
غادة جبور من منظمة “كفى” 

غي الحكومية، والصحافيتني 
ساندي عيىس ورانيا حمزة، 
تروى بشكل حريف من قبل 

ممثالت عىل خشبة املرسح. 
ويفّصلن كيف تم احتجاز 

الناجيات دون السامح لهن 
بالتعرض للشمس والهواء 

النقي، واستمر ذلك يف بعض 
الحاالت سنوات، حيث تّم 

حبسهن يف غرف ذات نوافذ 
مطلية بالسواد وإجبارهن عىل 

مامرسة الجنس مع عمالء 
لقاء املال مبعدل 10 مرات يف 

يومياً.

يهدف هذا األداء القوي ومؤثر 
إىل ترك الجامهي غاضبة 
ومتحفزة للقتال من أجل 

العدالة، وإطالق محادثات حول 
العمل األكر ربًحا يف تاريخ 

الحديث.
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42 عاًما من القمع

ملدة 42 عاًما، وحتى رحيله 
يف ترشين األول/أكتوبر 

عام 2011 ، حكم معمر القذايف 
ليبيا وشعبها مفلتا من العقاب. 
كان التأميم القرسي غي املجز  

للممتلكات الخاصة ومصادرتها 
سائداً يف السبعينيات، وكذلك 
كانت عمليات االغتيال واإلعدام 
للنشطاء السياسيني يف ليبيا 

وخارجها يف الثامنينيات.

 إن تصفية أكر من 1000 
معتقل يف سجن أبو سليم يف 

التسعينيات، مل يجِر اإلبالغ عنها 
بشكل كاف ومرت دون عقاب، 

مثلام حدث يف املحاكامت 
الزائفة ملئات من الليبيني 

حيث احتُجز كثي منهم دون 
محاكمة، وتم تعذيبهم وأمضوا 

عقوداً محارصين يف أوضاع ال 
ميكن تصورها.

طوال الوقت، سيطر القذايف 
عىل الرسد، سواء يف داخل 
ليبيا أو خارجها، وشّكل هذا 
فهم الناس للحياة يف البلد 
الغني بالنفط. وعىل الرغم 

من أنهم عاشوا تجارب مامثلة 
من االضطهاد يف ظل الحكم 

االستبدادي لعقود من الزمن، 
إال أن مواطني البلدان املجاورة 
يف كثي من األحيان مل يفهموا 

الدافع وراء انتفاضة الشعب 
يف ليبيا يف عام 2011 ، بعد أن 
قبلوا عن غي قصد األكاذيب 
التي روجها الديكتاتور الليبي. 

لكن خالفاً ملا قاله القذايف 
وحاشيته، مل ينعم الليبيون 

بروة النفط.

إن مجرد االستمتاع مبجد نجاح 
املواطن الليبي محمود أبو 
شكيوة كبطل يف املالكمة 

ألفريقيا أدى إىل االعتداء عليه 
بعنف. ويستذكر أبو شكيوة 
خالل مقابلة أجرتها رشق يف 

عام 2012: “بدالً من تكرميى، 
قاموا بسجنى وتهشيم يدي”

أبو شكيوة هو واحد من 32 
شهادة شخصية موثقة من 
قبل رشق وتنرش بالعربية 

واإلنجليزية عىل شبكة اإلنرتنت
 www.tarikhi.org

ويف كتاب 42 عاًما من القمع: 
توجد شهادات شخصية 

النتهاكات حقوق اإلنسان خالل 
عهد القذايف يف ليبيا.

كام تُنرش تسجيالت الفيديو 
الخاصة باملقابالت التي أجريت 

مع أولئك الذين قّدموا رواياتهم 
عن اإلساءات التي تعرضوا لها 
هم أو أفراد من عائالتهم عىل 

املوقع:

www.Libya42.org
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تم إنتاج جوهر يف إطار “القصة 
غي املروية املنسية خلف 

القضبان”، وهو مرشوع نفذته 
كاتارسيس، وهي منظمة 

غي حكومية أسستها دكاش، 
بتمويل من االتحاد األورويب، 

وتدار بالتعاون مع وزارة 
الداخلية والبلديات ووزارة 

العدل.

يُعطي املرشوع صوتاً للسجناء 
الذين ال صوت لهم من قبل، 

فبعضهم يعاين من مرض 
عقيل. وأسفر املرشوع عن 

دراسة حول مدى انتشار 
األمراض العقلية الحادة بني 

السجناء يف لبنان، وعن إنتاج 
مرسحية، إضافة إىل بحث 
قانوين مبا يف ذلك دراسة 

للقانون املقارن، ويف النهاية 
مرشوع قانون.

تُقّدم املرسحية فرصة للسجناء 
ملشاركة قصص املنسيني 

من خالل املونولوج واملشاهد 
القصية. وكام يقول أحد 

السجناء يف أحد املشاهد: 
“مريض العقيل والسجن هام 

عقاب مزدوج”.

www.catharsislcdt.org

 جوهر... 

يف مهّب الريح
مرسحية أنتجها ونفذها 
سجناء سجن رومية يف 

لبنان، تحت إرشاف املعالجة 
الدرامية زينة دكاش. جوهر يف 

مهّب الريح هو نتيجة ملرشوع 
يهدف إىل تحسني الصحة 

العقلية يف السجون اللبنانية 
ووضع ترشيعات مناسبة 

للمرىض العقليني والنزالء 
املحكوم عليهم بالسجن مدى 

الحياة.

تنتج زينة دكاش مسرحيات 
مع رجال ونساء في السجون 

اللبنانية لسنوات عديدة



لقد وصلــــــــــت إىل النهــــــــــاية. 
ميكنك قرأة املزيد من القصص 

عرب املوقع االلكرتوين
www.tarikhi.org
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