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Has the cause of the missing during the 
Lebanese civil war become just a personal 
remembrance, taking a toll only on the 
victims and some of their family members? 

And why has this cause been dismissed 
out of the public sphere, in spite of the 
strenuous efforts made by the civil society 
organizations?

Does this forced dismissal of the 
cause which the consecutive Lebanese 
governments have successfully 
marginalized after the end of the civil war, 
mean that this cause does not affect the 
Lebanese collective consciousness? Or does 
it mean that a flaw in the consciousness 
has allowed for it to be ignored and turned 
into a personal and familial cause that is 
uniquely evoked in sit-in tents, which have 
so far not awakened anyone’s conscience?

Society cannot possibly overlook the 
fact that more than seventeen thousand 
citizens - men and women - have 
disappeared and their traces were erased, 
unless this society suffers from amnesia 
and is not concerned with its present time.

And there lies the fundamental matter 
that we have to solve. The tragedy as 
enormous as it is, and the wounds 
despite their severity, are not the issue 
at hand. Lamenting and mourning the 
victims has become part of the past, but 
the real catastrophe stands here in the 
present time. For when a society loses 
its memory, it also loses its present. 
Defending the memory is a defense of the 
present, because a present that has not 
ethically and radically dealt with its past 
is susceptible to falling again into new 
morasses, where the past is repeated even 
under new forms.

هــل صــارت قضيــة المخطوفين فــي الحــرب األهلية اللبنانيــة مجرد ذكرى شــخصية، 
ال تمس ســوى الضحايــا وبعض أفــراد عائالتهم؟

ولمــاذا تــّم إخــراج هــذه القضية مــن الحيز العــام، علــى الرغم مــن الجهود الكبيــرة التي 
بذلتها منظمــات المجتمع المدني؟

هــل يعنــي هذا التغييــب القســري للقضية، عبــر نجــاح الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبة، 
بعــد النهاية الرســمية للحــرب األهلية، في تهميشــها، أن هذه القضيــة ال تمس الوعي 
اللبنانــي الجمعــي؟ أم تعنــي أن هنــاك خلــاًل فــي هــذا الوعــي ســمح بتجاهــل القضيــة 
وتحويلهــا إلــى قضيــة شــخصية وعائليــة ال مــكان لها ســوى في خيــام االعتصــام التي 

لم تحــرك ضميــرًا؟

ألــف مواطــن  ال يســتطيع مجتمــع أن يتجاهــل حقيقــة أن أكثــر مــن ســبعة عشــر 
ومواطنــة اختفــوا وأمحــت آثارهــم، إال إذا كان هــذا المجتمــع مصابــًا بفقــدان الذاكــرة، 

ــره. ــي بحاض ــر معن وغي

هنــا تقــع المســألة الجوهرية التي علينــا أن نعالجها، فالمأســاة على فداحتهــا، والجروح 
ــا صــار جــزءًا مــن  ــاء والتفجــع علــى الضحاي رغــم عمقهــا، ليســت هــي الموضــوع. الرث
الماضــي، لكــن الكارثــة الحقيقيــة تقــع فــي الحاضــر. فحيــن يفقــد مجتمــع مــا ذاكرتــه، 
فانــه يفقــد حاضــره أيضــًا. الدفــاع عــن الذاكــرة هــو دفــاع عــن الحاضــر، ألن حاضــرًا  لــم 
يعالــج ماضيــه بشــكل أخالقــي وجــذري معــرض للســقوط فــي أوحــال جديــدة تكــون 

تكــرارًا لهــذا الماضــي، وإن بأشــكال جديــدة.

المطلــوب ليــس اإلنتقــام مــن الجنــاة،إال إذا كانــت المعرفــة تشــكل فــي ذاتهــا عقابــًا، 
ــر الجماعيــة ليســتا  ــر المخطوفيــن، والكشــف عــن المقاب وهــي كذلــك. معرفــة مصائ
وســيلة تســمح للموتــى بالراحــة فــي أحضــان األرض والذاكــرة فقــط، بــل هــي وســيلة 

لمعاقبــة الجنــاة، علــى المســتويين األخالقــي والسياســي.

هنــا يكمن ســّر هــذا التهميش المتمــادي، فالمعرفة التــي يجري حجبها بشــكل متعمد 
و/أو يجــري منــع األهالــي ومنظمــات المجتمــع األهلــي مــن الوصــول إليها، هي ســالح 
ــر إعالنهــا  ــع التــي يصي الحاضــر مــن أجــل طــي صفحــة الماضــي، وهــي صــوت الوقائ
عقابــًا فــي حد ذاتــه، ألنه يكشــف دوافع المجرميــن الذين قامــوا  بخطف األفــراد وإخفاء 
مصائرهــم، بصفتــه رمــزًا لمشــروعهم الحقيقــي، الــذي هــو إخفــاء الوطــن ومنعــه مــن 
الوجــود، وقتــل الحاضــر تمهيــدًا لتحويــل النــاس إلــى رعايــا للبنــى الطائفيــة المتحكمــة 

بالحيــاة السياســية واإلجتماعيــة. 

تمهيد
Preface



4Do Not Let My Story End Here ال تدعوا قصتي تنتهي هنا

طبقــة أمــراء الحــرب والمــال التــي اســتولت علــى الســلطة وطوعتهــا لتكــون أداة فــي 
أيــدي طغــم طائفيــة مهمتهــا اليوميــة التهديــد بتجــدد الحــرب، هــي العائــق األساســي 
أمــام بنــاء ذاكــرة وطنيــة، تســمح للبنانيــات واللبنانييــن بالتحــرر مــن الماضــي الدمــوي 

الــذي صنعتــه وبنــاء حاضرهــم انطالقــًا مــن فكرتــي العدالــة والمســاواة.

ــأن  ــا ب ــمح له ــرة ال ُيس ــال ذاك ــى حب ــوم عل ــون  الي ــون معلق ــات والمخطوف المخطوف
تتذكــر، إنهــم صورتنــا باألســود واألبيــض، صــاروا مرايانــا التــي ال نجــروء علــى التحديــق 
حاضرنــا،  فــي  كعالمــة  رؤيتهــا  مــن  يمنعنــا  كثيــف  بضبــاب  مغطــاة  ألنهــا  فيهــا، 
واســتخالص دروســها، وإدانــة مرتكبيهــا، بمــن فيهــم كل الذيــن صمتــوا ولــم يكســروا 

ــي أحاطــت بهــا. جــدران الصمــت الت

المرتكبيــن  أصــوات  ســوى  فيــه  يعلــو  وال  الضحايــا  صمــت  يغطيــه  مجتمعــًا  إن 
بالعبوديــة. نفســه  علــى  حكــم  مجتمــع  هــو  والمنتصريــن، 

هنــا تقــع مســؤولية جميــع الذيــن صمتــوا طــوال أكثر مــن أربعيــن عامــًا، بما فيهــم نحن 
جميعــًا، ســواء انتمينــا إلــى جيل الحــرب أو إلــى األجيــال الالحقة.

ــة  ــل صــار ضــرورة أخالقي ــًا، ب ــًا أو ضميري ــم يعــد فعــاًل عاطفي كســر جــدران الصمــت ل
وسياســية، ألنــه مــن دون عــودة المخطوفيــن مــن غياهــب الغيــاب، ســيبقى كل 

اللبنانييــن مخطوفيــن ومغيبيــن.

الياس خوري
كاتب

بيروت، 13 نيسان 2017

What is needed is not to revenge on the 
perpetrators, unless knowledge itself 
constitutes the punishment and it does. 
Knowing the fate of the missing, and 
exposing the mass graves will allow for the 
dead to rest in their graves and our memory, 
but will also punish the perpetrators, on 
both the moral and political levels.

This is the secret behind this prolonged 
marginalization. The knowledge that 
is being deliberately veiled and/or the 
prevention of citizens and the civil 
society organizations from accessing 
this knowledge, is the weapon that will 
turn the page of the past, and the voice 
of facts whose verbalization becomes a 
punishment in itself because it exposes 
the motives of the criminals that have 
kidnapped the individuals and kept their 
fates unknown, for the hiding of facts is 
the flag of the criminals’ project, a project 
that aims to efface the homeland and 
end its existence, and to kill the present 
in preparation for turning people into 
sympathizers with the sectarian structures 
controlling the political and social life.

The war lords and fortune holders 
who took over power and offered it as 
a tool for sectarian groups to use daily 
to threaten with a renewed war, is the 
main impediment in the face of building 
a national memory that would liberate 
the Lebanese from a bloody past and 
build their present on the basis of justice 
and equality.

The missing have now become frictions of 
a memory that is not allowed to remember. 
They are our black and white photos, our 
mirrors that we dare not look at because 
they are covered with dense fog, preventing 
us from seeing, from drawing lessons, from 
holding the perpetrators accountable, 
including those who remained silence and 
did not break their silence.

Our society is tainted by the silence of 
the victims, and only the voices of the 
perpetrators and the victors are raised. It is 
a society that condemned itself to slavery.

Here lies the responsibility of those who 
remained silent for more than forty years, 
including all of us, whether we belong to 
the generation of war or later generations.

Breaking the silence is no longer an 
emotional or conscientious act, it has 
become a political and ethical necessity, 
because if the kidnapped are not brought 
back, all the Lebanese will remain 
kidnapped and forced into absence.

Elias Khoury
Writer
Beirut, 13 April 2017
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Thousands of people disappeared during 
the Lebanese war. Children, women 
and men taken from their relatives 
and were never to be heard from again. 
This tragedy, which is still affecting 
thousands of families, is at the core of our 
society’s failure to come to terms with its 
traumatic past.

In 2015, ACT for the Disappeared launched 
Fushat ‘Amal (space for hope), an initiative 
that aims to reclaim the identities of the 
missing persons and reaffirm the right to 
know their fates and whereabouts.

The initiative consists of collecting 
information about the missing persons 
and dedicating a space for each of them 
on a digital memorial that displays - if 
available - biographical information, 
photos and information about 
their disappearance.

Other than being a public virtual 
repository of information on the missing, 
Fushat ‘Amal provides the families of the 
missing persons with the opportunity to 
express their personal experiences. ACT 
visits them in their homes and listens to 
their stories. No matter how much time 
has passed, the families still suffer from 
the adverse effects of the disappearance of 
their loved ones. After decades of imposed 
silence, acknowledging their suffering, 
and all what they went through, modestly 
contributes to releasing the pain that has 
been buried.

ACT encourages the youth to participate in 
this initiative and to help in interviewing 
the families of the missing. This is an 
opportunity for the young generation to 
learn about Lebanon’s wars and to have 
a better understanding of how the past 
shapes our present. After attending a 
one-day training the youth interview the 
families who would like to participate 
and collect the information that is used 

لقــد اختفــى آالف األشــخاص خــالل الحــرب اللبنانيــة. أطفــال ونســاء ورجــال ُأخــذوا 
مــن أقاربهــم الذيــن لم يســمعوا شــيئًا عنهم بعــد ذلك. هذه المأســاة، التــي ال تزال 

تؤثــر علــى آالف األســر، هــي جوهــر فشــل مجتمعنــا فــي إنهــاء ماضيــه الصــادم.

فــي العــام 2015، أطلقــت جمعيــة لنعمــل مــن أجــل المفقوديــن “فســحة أمــل”، 
ــد  ــن وإعــادة التأكي ــة األشــخاص المفقودي ــى اســتعادة هوي ــادرة تهــدف إل وهــي مب

علــى الحــق فــي معرفــة مصائرهــم وأمكنــة وجودهــم.

تشــمل المبــادرة جمــع معلومــات حــول األشــخاص المفقوديــن وتكريــس مســاحة 
ــول  ــات ح ــرض معلوم ــد،  يع ــال وج ــي ح ــي، ف ــذكاري رقم ــان ت ــي بي ــم ف ــكل منه ل

ــة وصــور ومعلومــات حــول اختفائهــم. ســيرتهم الذاتي

حــول  للمعلومــات  عــام  واقعــي  مســتودع  مــن  أكثــر  هــي  أمــل”  “فســحة  إن 
تجاربهــم  عــن  للتعبيــر  الفرصــة  المفقوديــن  ألســر  توفــر  فهــي  المفقوديــن، 
الشــخصية. تزورهــم الجمعيــة فــي منازلهــم وتســتمع الــى قصصهــم. بغــض 
النظــر عــن الوقــت الــذي انقضــى، ال تــزال األســر تعانــي مــن اآلثــار الســلبية الختفــاء 
إلــى  اإلســتماع  المحّتــم عليهــم، يســاهم  الصمــت  مــن  عقــود  بعــد  أحبائهــم. 

معاناتهــم، بشــكل متواضــع، فــي إطــالق األلــم الــذي تــم دفنــه.

تشــّجع جمعية لنعمل من أجل المفقودين الشــباب على المشــاركة في هذه 
المبادرة والمســاعدة في إجراء مقابالت مع أســر المفقودين؛ 

فهذه فرصة لجيل الشباب من أجل اإلطالع على 
حروب لبنان وفهم، بشكل أفضل، كيف أن 

الماضي يشّكل حاضرنا. 
بعد الخضوع لتدريب ليوم واحد، يقوم الشــباب بمقابلة األســر التي توافق على 

ذلك ويقوموا بجمع المعلومات التي تســتخدم إلنشــاء مســاحة على اإلنترنت 
مخّصصــة للمفقوديــن. علــى مدى العامين الماضيين، تم تدريب ٧٥ شــخص 

شــاركوا في جمع قصص المفقودين

ــر مــن 220 أســرة مــن أســر  ــى أكث ــًا إل ــذ إطالقهــا، منحــت “فســحة أمــل” صوت من
األشــخاص المفقوديــن؛ فــكل منهــم لديــه قصــة فريــدة مــن نوعهــا ولكــن مــع 
الكثيــر مــن التشــابه. مــن بيــن هــؤالء األســر، هنــاك التــي احتفظــت بغرفــة أحبائهــا 
المفقوديــن كمــا لــو كانــوا قــد اختفــوا فــي نفــس اليــوم، فــي انتظــار عودتهــم؛ 

المقدمة
Introduction
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وهنــاك األقــارب الذيــن فقــدوا األمــل وتخلــوا عــن فكــرة رؤيــة أحبائهــم مــن جديــد، 
ومــا زالــوا يعانــون مــن عــدم اليقيــن؛ وهنــاك أفــراد األســر الذيــن يقّيــدون حياتهــم 
ــون  ــأي أنشــطة، أنهــم يخون ــة ألنهــم يشــعرون، مــن خــالل اإلســتمتاع ب اإلجتماعي
ذكــرى أحبائهــم المفقوديــن؛ وهنــاك الشــباب الذيــن ولــدوا بعــد الحــرب والذيــن 
بالــكاد يعرفــون أي شــيء عــن قريبهــم المفقــود والذيــن يحتاجــون إلــى أن يفهمــوا؛ 
بــأن قطعــة مــن  البلــد منــذ ســنوات ويشــعرون  غــادروا  الذيــن  األفــراد  وهنــاك 

ــم. ــت وراءه ــد ُترك ــهم ق أنفس

لقــد شــاركونا بذكرياتهــم عــن أحبائهم وذكــروا اليوم الــذي تغّيرت فيــه حياتهم إلى 
األبــد: غــادر/ غــادرت المنــزل مثــل العــادة، ولكنــه/ لكنهــا لــم يعــد/ تعــد أبــدًا؛ دخلــت 
مجموعــة مــن المســلحين المنــزل وأخــذوه/ أخذوهــا. كان/كانــت عائدًا/عائــدًة إلــى 

البيــت مــن العمــل أو مــن الجامعــة واختطــف عنــد نقطــة تفتيــش.

الحــرب  حــول  المختلفــة  الروايــات  لســماع هــذه  منّصــة  أمــل”  توّفــر “فســحة 
المتبــادل. قبولهــا  وتعزيــز  بهــا  واإلعتــراف 

ــة  ــود منظم ــا لجه ــن تركه ــه ال يمك ــة أن ــة لدرج ــادرة مهّم ــذه المب ــح أن ه ــن الواض م
واحــدة. لهــذا الســبب، انضمــت لجنــة أهالــي المخطوفيــن والمفقوديــن فــي لبنــان 
و”ســوليد” )لجنــة دعــم المعتقليــن والمنفييــن اللبنانييــن(، إلــى جانــب 15 منظمــة 

مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، إلــى “فســحة أمــل”2.

ال تتوّقــف هذه الدعوة إلــى العمل عند هذا الحد.

المواطنيــن،  القضيــة وإلشــراك جميــع  لزيــادة اإلدراك حــول هــذه  فــي محاولــة 
تنشــر جمعيــة لنعمــل مــن أجــل المفقوديــن كل أســبوع قصــة شــخص مفقــود فــي 

الصحــف المحليــة اللبنانيــة.

إن كل قصة، اســتنادًا على المعلومات الحقيقية المشــاركة من قبل األســرة، 
تروى من قبل الشــخص المفقود وتنتهي بهذا الطلب نفســه: 

to create the online space dedicated to 
the missing. Over the last two years, 
75 persons have been trained and 
participated in collecting the stories of 
the missing.

Since its launching, Fushat ‘Amal has 
given a voice to more than 220 families 
of the missing persons. Everyone has a 
story that is unique but very similar in 
many ways. Among them are families 
who kept the room of their missing loved 
one as it was the day he disappeared, 
waiting for his return; relatives who have 
lost hope and have given up on the idea 
of ever seeing their loved one again yet 
continue to be tormented by uncertainty; 
family members who restrict their social 
lives because they feel that, by taking 
pleasure in activities, they are betraying 
the memory of their missing loved one; 
young people born after the war who 
know hardly anything about their missing 
relative and who need to understand; 
people who had left the country years ago 
and who feel that a piece of themselves 
was left behind.

They shared with us their memories of 
their loved ones and recalled the day their 
life changed forever.

Fushat ‘Amal provides a platform to hear 
these different narratives about the war, 
to acknowledge them and foster their 
mutual acceptance.

Obviously this initiative is far too 
important to be left only to one 
organization’s efforts. For this reason, 
the Committee of the Families of the 
Kidnapped and Disappeared in Lebanon 
and SOLIDE, along with 15 civil society 
organizations joined Fushat ‘Amal2.

This call to action does not stop there. 

2 - حركة الســام الدائم؛ المنظمة الفلســطينية للحقوق اإلنســان )حقوق(؛ وحدتنا خالصنا؛ أمم للتوثيق واألبحاث؛ 

ــل  ــام لتأهي ــز الخي ــعبية؛ مرك ــون الش ــي للفن ــوارد العرب ــز الم ــى - مرك ــان(؛ الجن ــوق اإلنس ــل حق ــن أج ــل م ــف )لنعم أل

ضحايــا التعذيــب؛ مــارش؛ جمعيــة عــدل ورحمــة؛ محاربــون مــن أجــل الســالم؛ منتــدى خدمــة الســالم المدنيــة؛ المركــز 

الدولــي للعدالــة اإلنتقاليــة؛ مركــز الديمقراطيــة المســتدامة؛ أبعــاد؛ مركــز المــوارد للمســاواة بيــن الجنســين؛ أررضــي 

شــوكي ســتوديو
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“ال تدعوا قصتي تنتهي هنا”. إن هذا الطلب هو 
دعوة للمواطنين إلتخاذ خطوة من أجل الخروج من 
فقدان الذاكرة الجماعي والنهوض وراء حق معرفة 

مصير المفقودين وأمكنة وجودهم.
بمناســبة 13 نيســان، قــّررت جمعيــة لنعمــل مــن أجــل المفقوديــن نشــر بعض هذه 
القصــص لتذكيرنــا بــأن العديــد مــن األشــخاص، ال يزالــون يشــعرون  وكأن الحــرب 

لــم تنتــه أبــدًا.

حــول  جديــدة  قصــص  التاريــخ،  هــذا  فــي  عــام  كل  بإصــدار،  الجمعيــة  تلتــزم 
ــط  ــا فق ــم. عنده ــة وجوده ــم وأمكن ــن مصيره ــف ع ــم الكش ــى يت ــن حت المفقودي

الحــرب. انــدالع  ســنحتفل ببدايــة الســالم ونتــرك ذكــرى 

In an effort to raise awareness about 
the issue and engage all citizens, 
ACT is publishing every week the 
story of a missing person in Lebanese 
national newspapers. 

Each story, based on true information 
shared by the family, is told in the first 
person narrative of the missing person 
and ends with this demand: “Do not let 
my story end here”. This demand is a 
call to citizens to take a step out of the 
collective amnesia and rally behind the 
right to know their fate and whereabouts. 

On the occasion of April 13, ACT for the 
Disappeared decided to publish some of 
these stories to remind us that for many 
people the war continues to feel as if it 
never ended. 

ACT commits to release every year, at that 
date, new stories of missing people until 
their fate and whereabouts are unveiled. 
Only then we will celebrate the beginning 
of the peace and give up commemorating 
the outbreak of the war.

2- Permanent Peace Movement; The Palestinian 
Human Rights Organization-PHRO; Wahdatouna 
Khalasouna; UMAM Documentation & Research; 
ALEF; AL JANA-Arab Resource Center For Popular 
Arts; Khiam Rehabilitation Center For Victims Of 
Torture; MARCH; AJEM- Association Of Justice And 
Mercy; Fighters for Peace; Forum ZFD- Civil Peace 
Service; International Center For Transitional Justice; 
Sustainable Democracy Center; ABAAD- Resource 
Center For Gender Equality; Artichoke Studio.
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قصص 
المفقودين
Stories of the Missing
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إســمي إدوارد وكنــت أعمــُل فــي مجــاِل البنــاء، وأعيــُش فــي مســقِط رأســي مــع أخــي 
منصــور وعائَلتــه. بالُرغــم مــن أّننــي عشــُت فتــرَة حــرٍب، كانــت حياتــي بســيطًة. لطالما 

اعتبــرُت حّظــي فــي الحيــاِة نعمــًة مــن اللــه الــذي كنــُت ممتّنــًا لــه. 

أعربــُت عــن ذلــك االمتنــان بتكريــِس وقتــي لكنيســِة ضيعتنــا، فقــد ترأســُت قاعــَة وقــف 
كنيســة مــار روكز في ريفــون. إضافًة إلــى أعمالي الخيرية، كنــُت متفانيــًا لعملي وأردُت 
اإلســتثماَر فــي المزيِد من األراضي لتوســيِع عملي فــي العقارات. وكنُت أهــوى الصيَد 

إلــى درجــِة أّنني كنُت أتشــّوق إلى نهايــِة األســبوع للقيام برحــالِت الصيِد. 

ــا  ــَح مــن الصعــِب علين ــّي فــي ريفــون. فأصب وفــي العــام 1985، تدهــوَر الوضــع األمن
التنّقــل داخــَل المنطقــِة. أّدى ذلــَك إلــى تغييــر مواقــِع رحــالِت صيِدنــا مــن الجبــاِل 
ــن.  ــرٍة أو اثنتي ــوريا لم ــي س ــب ف ــرَب حل ــد ق ــتمتعنا بالصي ــوريا. اس ــى س ــاورِة، إل المج
ولكــن فــي المــرِة الثالثــة، ُأختِطفــُت أنــا وصديقــاي. دفــَع ذلــك اثنيــن مــن الصياديــن إلى 
إطــالِع عائلتــي علــى خبــِر اختفاِئنــا. ال أســتطيع تخّيــل مــدى صعوبــِة األمــِر، وخصوصــًا 

أنهمــا اضطــّرا إلــى إعــالِم كلتــا عائلتــْي فــؤاد وجــورج بالخبــِر المأســوي.

ــي  ــِث عّن ــدأ بالبح ــى ب ــر حّت ــتلَم الخب ــا إن اس ــي. م ــاة أخ ــارت حي ــن، انه ــة عي ــي ومض ف
وكــّرَس ُمعظــم وقتــِه لذلــك، حتــى إّنــُه انتقــَل للعيــِش في دمشــق تســعة أشــهٍر تــاركًا 
عملــه وموّظفيــِه وعائلتــه وراءُه. و لكــن جهــوُدُه لــم تكــن مثمــرًة إذ ُمِنــَع من الدخــوِل إلى 

ســوريا مجــددًا ممــا أجبــره علــى ايقــاف عمليــة البحــث . 

إســمي ادوارد صفيــر، وصديقــاي همــا فــؤاد حــداد وجــورج قــزي. ال تدعــوا قّصتنــا 
تنَتهــي هنــا.

لم نرجع  بعدها إلى الوطن و الخبر الوحيد الذي 
تلقته عائالتنا بعدها هو خبر نقلنا من حلب 

إلى الرقة.

Edward Sfeir

My name is Edward. I was a working man, 
living in my hometown with my brother 
Mansour and his family. Despite it being a 
time of war, life was still relatively simple. I 
always considered my life and luck to be a 
blessing from God, to whom I was grateful. 

I was the head of the Mar Roukos church 
in Rayfoun. Aside from my charity interests, 
I was very dedicated to my job, wanting to 
invest more in land and expand my real 
estate business. I was also a fan of hunting. 
I used to long for those hunting trips on 
the weekends.

However, in 1985, the security situation 
in Rayfoun worsened. Moving around the 
region became very difficult, so my friends 
and I decided to change our hunting 
destination from the neighboring mountains 
and valleys to Syria. The first couple of times 
we went hunting near Syria’s Aleppo were 
very enjoyable.  Our third trip there was not 
the same as before, I was kidnapped along 
with my two friends. Two of the hunters that 
were accompanying us had to break the 
news of my disappearance to my family. We 
were never to return home again. The only 
news our families had ever received was that 
the three of us had been taken from Aleppo 
to al Rekka.  

In the blink of an eye my brother’s life fell 
apart. Immediately  after receiving the 
tragic news, he began searching for me and 
dedicated most of his time to doing so. He 
even went as far as moving to Damascus in 
Syria for 9 months, leaving his work, his 
employees and his family behind. But his 
efforts were fruitless. He was banned from 
ever returning to Syria which forced him to 
abandon his search. 

My name is Edward Sfeir. My two friends 
who were kidnapped with me are Fouad 
Haddad and George Kazzi. Do not let our 
story end here.

إدوارد صفير
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 Iskandar
Zakhria

اسكندر زخريا

ار عــام 1985   إســمي اســكندر. كانــت عائلتــي تناديني بإســم “اليكــو”. ُفِقدُت فــي 5 ايَّ
ــُع شــهاَدَة الماجســتير فــي  و كنــُت أبلــُغ مــن العمــر 28 ســنة. كنــُت طالبــًا طموحــًا ُأتاِب
.HSBC التســويق فــي الجامعــة األميركيــة في بيروت بينما كنُت أعمُل في بنــك ال
كان ُحلــُم حياتــي هــو إنشــاء شــركتي الخاصة. فــي الحقيقــة، وُقَبْيــَل اختفائــي كنُت قد 
اشــتريُت مســاحتي الخاصــة لبدِء هــذا المشــروع. ولكــن لــم تســنح لــي الفرصــة لذلــك.

ــي  كنــُت دائــَم اإلنشــغال، مــا بيــن الجامعــِة والعمــِل ومســؤولياتي فــي المنــزل. إذ ُتوفِّ
والــِدي قبــَل عشــِر ســنواٍت. وُمنــُذ ذلــَك الوقــت، كنــُت المعيــَل أُلســرتي. وفــي ُعطــِل 
نهايــِة اأُلســبوع، كنُت أحّب أن أســهر مــع رفاقي. وكانــت أختي الصغرى لينا تتوّســلني 
باســتمرار للذهــاِب معــي. وأحيانــًا كنــت آخذهــا معنــا حتى لــو  لمجــرد جعِلها تبتســم. 

كنــُت مســتقّرًا فــي منطقــة المصيطبــة؛ كانــت منطقــة تتمركــز فيهــا الكثيــر مــن 
الميليشــيات. فــي أحــد األيــام، أتــى رجــالن للتكّلــِم معــي عندمــا كنــُت فــي المنــزِل مــع 
والدتــي وأختــي. طلبــت منهمــا أن يكَلماني في منزلــي و لكَنهما هَددا بــأن يأخذا عائلتي 

بأكملهــا إذا لــم أتعــاون وأذهــب معهمــا. 

تســاءلُت لمــاذا أنــا؟ لمــاذا اتــوا إلــى منزلــي وأخذونــي؟ لــم أكــن متوّرطــًا فــي السياســة 
ولــم أكــن تابعــًا إلــى أّيــة ميليشــيا. ربمــا الســبب هــو وظيفتــي فــي البنــك؟ فــي بحثهــا 
الميئــووِس منــه إليجــادي، اكتشــفت والدتــي أّنــه قــد اخُتِطــف الكثيــِر مــن األشــخاص 

الذيــن يعملــون فــي القطــاع المصرفــي أيضــًا.

إسمي اسكندر زخريا. ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا. 

My name is Iskandar. My family used to 
call me “Alico”. I was 28 years old when 
I went missing on May 5th 1985. I was an 
ambitious student pursuing my master’s 
degree in marketing at AUB while working 
at HSBC Bank. My lifelong dream was to 
have my own business. In fact,  prior to my 
disappearance, I had just bought a place 
where I could start one but never had the 
opportunity to do so. 

I was very busy between school, work and 
my responsibilities at home. Ever since 
my dad died about 10 years ago I have 
been the breadwinner of my family. On 
the weekends, I liked to go out dancing 
with friends. My little sister Lina would 
constantly beg to go with me. Occasionally, 
I would bring her with us, if only to make 
her smile.

I used to live in Msyatbeh, in an area where 
a lot of militiamen were positioned. One 
day, when I was at home with my mother 
and sister, two armed men came and asked 
to speak with me.  They told me that they 
would take my whole family if I did not 
cooperate and go with them. Fearing for 
the lives of my mom and sister, I went with 
the men. I have not been seen or heard 
from ever since.

I asked myself, why me? I was not involved 
in politics and I was not part of any militia. 
Perhaps it was because of my job at the 
bank? In her desperate search to find me, 
my mother would discover that several 
other people working in the Banking 
sector had also been kidnapped. 

My name is Iskandar Zakhria. Do not let 
my story end here.

 فذهبُت معهما خوفًا على حياة والدتي وأختي. ولم 
ُيَر أو ُيسمْع عني شيء منُذ ذلك الحين.
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إســمي إعتــدال. أنــا أٌم إلبنَتْيــن و أربعــِة أبنــاء. تربيــة 6 أطفــال فــي بلــٍد بحالــة حــرب لــم 
تكــن بمهمــٍة ســهلة، ولكنني كنُت شــخصًا متفائــاًل جّدًا. فكنــُت وزوجي نحــاول أقصى 
ُجهدنــا لجعــِل حياتنــا حيــاًة هنّيــة ولمنــح أوالدنا طفولــة ســعيدة. زوجي وليــد كان يملك 
محــّل مفروشــات. أمــا أنــا فكنــُت أهتــم بأوالِدنــا وكلمــا أتــاح لــي وقــت فــراغ كنــُت أحبُّ 
أن أمضيــه بالتطريــز. كنــُت أتبــّرع بعملي لمركــز اإلنعاش لكي أســاعد َمــن كان محتاجًا.

فــي العــام 1982، تشــتتت عائلتنــا بلمــح البصــر. بينمــا كان زوجــي وليــد وابنــي األصغر 
ــارة َحماتــي، ُخِطفــا معــًا. كان  ــدا لزي ــة إلــى صي محمــود فــي طريقهمــا مــن وادي الزين
محمــود حينهــا لــم يتعــّدى التاســعة مــن ُعمــرِه. كان طفــاًل صغيــرًا يعشــق لِعــَب كــرة 

القــدم. فــي ذلــك اليــوم المشــؤوم، وليــد ومحمــود لــم يعــودا إلــى المنــزل. 

منــذ ذلــك الحيــن، لــم َيمــرَّ يــوم واحــد لــم أقِضــِه فــي البحــِث عنهمــا. منــذ ذلــك الحيــن 
وأنــا لــم أســتطع النــوم. كنــُت أَتَخّيــل كل الســيناريوهات المحتملــة، حتــى إنــي كنــُت 

أســمع محمــود ينادينــي لنجَدِتــِه. 

ال أحــد يعلــم مــا الــذي حــَدَث لنــا نحــن الثالثــة. أوالدي الخمســة، دالل وفاطمــة وخالــد 
وماهــر ووســام، ُتِركــوا وحدهــم.  كان عليهــم أن يكبــروا بــدون أٍب وال أم. كــم أتمّنــى 

لــو اســتطعت حماَيتهــم مــن الحــرب و تجنيبهــم كّل هــذه المعانــاة. 

إسمي إعتدال عوض، زوجي وليد وابني محمود. ال تدعوا قّصتنا تنتهي هنا.

My name is I’tidal. I am the mother of 2 girls 
and 4 boys. Raising 6 children in a country 
at war was not an easy task but I was a very 
determined person. My husband and I were 
doing our best to provide a good life and 
offer our children a happy childhood. My 
Husband Walid owned a furniture shop. As 
for myself, I was taking care of our children 
and whenever I had spare time I loved to 
embroider. I used to donate the earnings 
of my work to the Ina’ash Welfare Centre to 
help those in need. 

In 1982, in an instant, our family was torn 
apart. On their way from Wadi al Zayni 
to Saida, to visit my mother in law, my 
husband Walid, and my youngest son 
Mahmoud, were kidnapped. Mahmoud 
was only 9. He was a little boy who loved 
to play football. 

They never came back home on that 
dreadful day. 

I have spent every single day searching for 
them ever since. I could not sleep. I would 
be imagining all possible scenarios; I could 
even hear Mahmoud calling for me to help 
him. One month after their disappearance, 
while I was desperately trying to reach 
various militia groups to get answers, I was 
also kidnapped.

Nobody ever knew what happened to the 
three of us. My five children, Dalal, Fatima, 
Khaled, Maher and Wissam were left alone. 
They had to grow up without a mother or a 
father. I wish I could have protected them 
from the war and avoided all this suffering. 

My name is I’tidal Awad, my husband 
Walid, my son Mahmoud. Do not let our 
stories end here.

 Itidal Nemer
 Awad & her

husband & son

إعتدال نمر عوض 
وزوجها وإبنها

بعد مرور شهر، وبينما كنُت أحاول يائسًة التواصل 
مع مختلف الميليشيات للحصول على أجوبة، أنا 

أيضًا ُخطفت.
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أحمد هرباوي
Ahmad Herbawi

 إســمي أحمــد كنــُت اإلبــَن األكبــر فــي عائلتــي، وأخــذُت هــذا الــدور علــى َمحمــِل الجــّد. 
بعــَد وفــاة والــدي، أصبحــُت أنــا الُمعيــل ألّمــي وأخوتــي الســتة. كنــُت شــخصًا مســؤوال،ً 
ولكّنــي فــي الوقت نفســه كنــُت أقوم بأعماِل شــغب  مع أخوتــي. كّنا نتســّلل من البيت 
ونذهــب إلــى ســاحة الشــهداء حيــث كّنــا نجتمُع مــع أصدقائنــا. غالبًا مــا كان ذلك ُيســّبب 

لنــا الكثيــر مــن المتاعــب مــع واِلَدِتنــا. وأنــا مــن كنــُت دومــًا أَتَلّقــى اللــوَم بــداًل منهــم. 

مــع بدايــة الحــرب، كنــُت على وشــِك فتــح متجٍر كــي أســاعد عائلتي وكــي أســتقّر وأكّون 
عائلــًة لنفســي. ولكــّن ُمخّططــي لــم َيكَتمــل. حيــَن كانــت الحــرب ال تــزاُل فــي أشــهرها 
األولــى ومــع اشــتداد اإلشــتباكات، قّررنــا أن َنتــُرَك منطقــة النبعــة حيــُث كنــا نعيــُش مــع 

ُر فــي ناحيــة بيــروت الغربيــة. تــي وَنســَتقِّ جدَّ

ذاَت يــوٍم، وبينمــا كنــُت راِكبــًا ســيارة أجــرة بِرفقِة أّمــي وأختي ُمتجهيــَن إلى بيِتنــا الجديد 
بعــد زيــارة جدتــي، أوَقفنا حاجز  علــى الطريق. ُطِلــَب منــي الَتَرّجل من الســيارة، وكذلك 

ُطِلــَب مــن راكَبْيــن آَخَرْيــن – تاِركيَن أّمــي وأختي في ســيارة األجرة.

ــخاٍص  ــن أش ــات م ــي مكالم ــت أم ــن،  تلقَّ ــخاص المفقودي ــالت األش ــن عائ ــد م كالعدي
ٍة، كانــت تدفــع  وعدوهــا بــأن تكلمنــي  عبــر الهاتــف مقابــل مبلــغ مــن المــال. فــي كلِّ َمــرَّ
ة ُمخَتِلَفــة عــن  ٍة، كانــت تأمــل أن تكــون هــذه  المــرَّ المــال المطلــوب. وفــي كلِّ َمــرَّ
ــد  ــّط. لق ــي ق ــم مع ــم تتكّل ــا ل ــخص. لكنه ــذا الش ــق به ــا أن تث ــُه بإمكانه ــابقتها، وأن س
مــة،  إســتفاد هــؤالء األشــخاص مــن وضِعهــا، واســتغّلوا يأَســها. أصَبَحــت أمــي ُمَحطَّ

ــرًا علــى صّحِتهــا.  ــَر ذلــك كثي وأثَّ

َفــت علــى أهالي  منــذ ذلــك الحيــن، وهــي لــم تتوّقــف عــن البحث عنــي. خــالَل ذلــك، َتَعرَّ
ُيعانــون مــن ألــم المأســاة نفســهما ، َفَبــَدأوا يطالبــوَن معــًا باإلفراِج عــن أحّبائهــم.  حتى 
هــذا اليــوم، حضــرت أمــي جميــع التظاهــرات واإلجتماعــات، مطالبــًة بالحصــول علــى 
أجوبــة.  لكــن منــذ أيــاٍم قليلــٍة، فــي يــوِم عيــد األم، ُتوّفيــت أّمــي. مثــَل أوديــت ونايفــة 
ــذي جــرى مــع  ــي مــن دون أن تعــرَف مــا ال ــت أّم ــات، ماَت ــِد مــن األّمهــاِت األخَري والعدي

ابِنهــا. َلِكــنَّ نضاَلهــّن لــم ينتــِه. 

إسمي أحمد هرباوي. ال تدعوا قّصتنا تنتهي هنا .

My name is Ahmad. I was the eldest boy 
in my family and I took that role very 
seriously. After my father passed away, 
I became the primary breadwinner of 
my mother and my six siblings. I was a 
responsible person but I also loved to 
do some mischief with my brothers. We 
used to sneak out of the house and go 
to martyrs’ square to meet up with some 
friends.  Although  this would often lead 
us to a lot of trouble with our mother, 
trouble which I would always take the full 
blame for myself. 

By the time the war had started I was 
about to open a shop to support my family, 
and in order to settle down and start a 
family of my own. But my plans were cut 
short. Few months into the war and as the 
clashes intensified, we decided to leave 
the Nabaa area - where we were living 
with my grandmother-  to settle in West 
Beirut region. 

One day, while I was with my mother and 
my sister in a taxi returning from our visit 
to teta back to our new place, we were 
stopped at a checkpoint. I was asked to 
get out of the car, along with two other 
passengers—leaving my mother and sister 
in the taxi.  My mother, Khadija, shouted 
and begged the armed men to let me go.  
But they did not.

Just like many other families of missing 
persons, she received calls from people 
promising her to  speak to me over the 
phone in exchange for money. She would 
pay them every single time, hoping that 
this time would be different, that she 
could trust that person. But she never got 
to speak to me. These people only took 
advantage of her situation and exploited 
her despair. She became devastated which 
took a toll on her health. 

Since then, she never stopped searching 
for me.  She met with other parents 
who were going through the same pain 
and together they started asking for the 
release of their loved ones. To date, she 
has attended every single demonstration 
and gathering, calling for answers. A few 
days ago, on mother’s day, she passed 
away. Like Odette, Nayfeh and many other 
mothers, she died without knowing what 
happened to her son. However, their fight 
is not over. 

My name is Ahmad Herbawi. Do not let our 
stories end here.

أحمد هرباوي

اًل للرجال  أمي خديجة صاَحت وَصرَخت َتَوسُّ
المسلحين كي يدعوني وشأني. لكنهم لم 

يفعلوا ذلك.
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ــي  ــه بإمكان ــِة أّن ــى درج ــديٌد  إل ــغفي ش ــات. ش ــغٌف باإللكتروني ــدّي ش ــد ول ــمي أحم إس
قضــاء ســاعاٍت طويلــٍة و أنــا أقــوُم بتجــارَب فــي مختلــِف أنحــاِء المنــزِل. أحــد إختباراتــي 
. يبــدو األمر عادّيــًا هذه األيــام إاَل اَنــه آنذاك  كان تطويــر بــاِب منزِلنــا كــي يفتــَح بكبســِة زرٍّ

كان يعتبــر إبتــكارًا فــي هــذا المجــال. 

كنــُت أعمــُل فــي محمصــة األميــن لكســِب عيشــي مَمــا ســاعدني  علــى إعالــِة والدتــي 
وأخوتــي. كنــا نعيــُش معــًا فــي منطقــة المينــاء فــي طرابلــس و كانــت تجمعنــا عالقــة 

ــا. قريبــة، ازدادت قربا”بعــد وفــاِة والدن

فــي شــهر أيلــول عــام 1985، تدهــورت األوضــاُع األمنيــة فــي طرابلــس حيــث كنــت 
أعيــش. غــادرت المنطقــة  بســبِب األحــواِل وبقيــُت فــي عــكار عنــد إحــدى أخواتــي. فــي 
تلــك األيــام، كان جميــع أخواتــي الكبــار يقطنــوَن فــي عــكار. طلبــُت مــن والدتــي وأختــي 
الصغــرى مرافقتــي  ألننــي علمــُت بأنهما ســيكونان في مأمــٍن هناك. دفعنــي ذلك إلى 
المغــادرِة إلــى المينــاء بصحبــِة إثنين مــن اصدقائــي إلحضارهما. ولكــن فــي طريِقنا إلى 

طرابلــس، أوقفنــا علــى حاجــِز الملولــة.

بعــد مــروِر بضعــِة أيــام، وجــَد اقربائــي ســيارتي المهجــورة قــرَب الحاجــِز. عندمــا ســألوا 
ــا نخضــُع لإلســتجواِب  ــا، أجابوهــم بأنن ــاك عــن مــكاِن وجودن ــن هن ــوَد المتواجدي الجن

وســُيخلى عــن ســبيلنا قريبــًا. كنــُت فــي الرابعــة والعشــرين مــن عمــري.

 إســمي أحمــد خانجــي وإســم أختــي جاذبة. وهــي ما زالــت تلوُم نفَســها لعــدِم قدرتها 
علــى إيجادي حتــى اآلن. ال تدعــوا قّصتــي تنتهي هنا.

My name is Ahmad. I was strongly 
passionate about electronics. I could 
spend hours playing around with tools 
and performing experiments all around 
the house. Once, I even made our house 
door open at the touch of a button. It seems 
very ordinary nowadays but back then it 
was very innovative.

e.At that time, I was working at Al Amin 
Roastery to earn my living. This provided 
me with the means to support my mother 
and my two brothers and sister; with whom 
I was living then in Mina, Tripoli. We were 
all very close to each other; as our bond 
had tightened after my father passed away.

On September 1985, the security situation 
in Tripoli deteriorated. I left Tripoli for 
safety reasons and went to Akkar to stay 
with one of my sisters. My older siblings 
were already living in Akkar so I wanted 
my mother and my younger sister to come 
along as I knew they would be safer there. 
Determined to get them to Akkar, I left for 
the Mina with two of my friends. On our 
way to Tripoli, we were stopped at the 
Mallouleh checkpoint.

A few days later, my relatives found our 
abandoned car by that checkpoint. The 
soldiers positioned there told them that 
we had been taken in for questioning and 
that we would be released soon. I was 24 
years old.

Since that day, my sister often dreams of 
me. In her dreams I come  back home in 
ripped clothes, all filthy and emaciated.  I 
ask her why she had not looked for me and 
why she had kept me waiting for so long. 

My name is Ahmed Khanji, my sister is 
Jathiba. She has been blaming herself for 
years for not having found me. Do not let 
my story end here.

Ahmad Khanji
أحمد خانجي

منُذ ذلك اليوم و أختي تراني في أحالمها عائدًا  إلى 
المنزِل بجسٍم هزيٍل وبثياٍب ممّزقٍة ومتسخٍة، 

وأسألها عن سبِب عدِم بحِثها عني طوال 
تلك المّدِة.
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Ahmad Dirawi
أحمد ديراوي

إســمي احمــد . وكنــُت فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــري حينمــا ُفقــدت فــي الســابع عشــر 
مــن ايلــول العــام 1982، خــالل  األحــداث التــي باتــت ُتعــرف اليــوم بمجــزرة صبــرا 

ــاتيال.  وش

قبــل ذلــك اليــوم، كنــُت واحــدًا من أفضــل تالمذة صّفــي، أحببُت المدرســة حيــث كنُت 
ملَمــا” بكتابــة الشــعر  و أحببــت حفــظ األســماء والتواريــخ المذكــورة فــي مــادة التاريــخ. 

كنــُت أخــرج مــع أصدقائــي، و كنــت أيضــا” أحــُب البقــاء وحدي.

كانــت أمــي تقــول لــي دائمــًا إّننــي ســأصبح ذات طــول فــارع حينمــا أصبــح  شــابا،ً علمــًا 
أّننــي كنــت ال أزال أخــاف مــن الظلمــة وأنــا فــي عمــر الثالثــة عشــرة حينمــا ُفِقــدت. 

إسمي أحمد فيصل ديراوي.  ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا.

My name is Ahmad. I was 13 years old when 
I went missing on September 17th 1982, in 
the events that are today infamously known 
as the Sabra and Chatila massacre. 

Before that date, I was one of the best 
students in my class; I loved going to school 
and was particularly fond of writing. I also 
liked to memorize part of what we study, 
like poetry, the names of famous figures 
and remarkable dates in history. I used to 
hang out with my friends, although I also 
really enjoyed being by myself. 

My mother would always tell me that I 
would grow very tall when I become an 
adult. At that time, I was still a child who is 
afraid of the dark. And when I went missing, 
my mother’s biggest concern was that I 
would be kept somewhere dark. She knew 
my fears, the fears of a 13-year old child. 

My name is Ahmad Faysal Dirawi. Do not 
let my story end here.

 كان أصعب ما فّكرت فيه أمي، أن أكون محتجزًا  
في مكان  مظلم. كانت تعرف مخاوفي، مخاوف 

ولد في الثالثة عشرة من عمره.
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Jihad Eid

إســمي جهــاد. منــذ صغــري، أردُت أن اتبــَع خطــواِت جــّدي واإلنضمــاِم إلــى الجيــش 
اللبنانــي. عندمــا بلغــُت العشــريَن مــن عمــري، حّققــُت حلــم الطفولــة وأصبحــُت جندّيًا 

بينمــا كنــُت ُأتابــع دراســتي فــي علــم الحاســوب فــي الجامعــة اللبنانيــة.

لــم يكــن إنضمامــي إلــى الجيــش كمــا توّقعــُت، إذ لــم أدرك كــم كان علــَي أن أضِحــي 
مــن أجــل خدمــِة الوطــن.

 وفــي تشــرين األول عــام 1990، إنتقــَل مقــِري  فــي الجيــش إلــى منطقــة الســانت تريز 
فــي الحــدث، علــى ُبعــد خمــس دقائــق مــن منــزِل أهلــي. َتمّكنــت أفــواج مــن الجيــش 
ى ذلــك إلــى  الســوري مــن الدخــوِل إلــى المنطقــة وقامــوا بإطــالِق الرصــاِص علينــا. أدَّ
إصابتــي فــي رجلــي وإصابة زميلــي كلود بجــروٍح مميتــة. ثم أخذنــي الجنود الســورّيون 
إلــى مركزاإلعتقــال في “بوريفــاج”. بعد ثمانية عشــَر يومــًا ُنقلُت إلى عنجــر ومن بعدها 

إلــى ســوريا. أْعَلــَم أهلــي باألمــر زميــٌل لــي كان قــد ُأفــِرج عنــه.

ــي  ــوريا. وف ــى س ــفر إل ــا للس ــع مّدخراته ــت جمي ــي،  أنفق ــن أجل ــرًا م ــي كثي ــت أم ضّح
بعــض األحيــان، اضطــّرت إلــى أن تدفع إلــى بعِض الضّبــاط للحصوِل علــى معلومات 
عــن مــكان  احتجــازي. وبعــد ســنة مــن اختفائــي، تمّكَنــت مــن إيجــادي، ولكــّن لقاءنــا لــم 

يكــن ســعيدًا. كان مشــهد اإلســتقبال، فــور وصولهــا إلــى الســجن مروعــًا. 

أرادت والدتــي الصــراخ، ووّدت لــو تعــرف أّي مــن الجنــود ولدهــا. ولكــّن الصدمــة 
ســيطرت عليهــا، ولــم يكن بإســتطاعتها فعــل أي شــيء. ُأغمي علــى والدتي ومــا زالت 

تلــك الصــور تطاردهــا حتــى اليــوم. 

لــم تفقــد والدتــي األمــل. منــُذ زيارتهــا للســجون الســورية، لــم تتوّقــف يومــا” عــن ذكــر 
فظاعــة الوضع وعن طلب المســاعدة. أصبحت والدتي رئيســة لجنة أهالــي المعتقلين 
فــي ســوريا، وشــاركت فــي اإلعتصامــات اليوميــة فــي خيمــة أهالــي المفقوديــن. تأمــل 
والدتــي التأثيــر فــي الــرأي العــام والســلطات اللبنانيــة مــن خــالل إظهــار يــأس العائالت 
ــي باإلرهــاق و اإلســتنزاف نتيجــة عــدم  ومــدى تأثرهــم بالوضــع. اليوم،تشــعر والدت
تحــرك البعــض وتخييبهــم آمالهــا وآمــال اآلخريــن. أعلــم بمــدى إشــتياقها لــي وأعلــم 

بأّنهــا لــن تنســاني أبــدًا .فهــي مــا زالــت تحتفــل بعيــد ميــالدي كل ســنة.

 إسمي جهاد عيد ووالدتي سونيا. ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا. 

My name is Jihad. Ever since I was a little 
boy, I wanted to follow in the footsteps 
of my grandfather and join the Lebanese 
army. I pursued my childhood dream, 
and at the age of 20, while I was studying 
for my degree in computer studies at the 
Lebanese University, I became a soldier. 
Becoming a soldier was not exactly what I 
thought it would be. I was not aware of the 
cost I would have to pay in order to serve 
my country. 

In the year 1990 during the month of 
October, I was stationed with other 
soldiers near Saint Therese Hospital in 
Hadath, only 5 minutes away from my 
parents’ house. As the Syrian troops 
managed to enter our neighborhood, 
they started shooting at us. My foot got 
wounded, while my friend Claude was 
fatally injured. The Syrian soldiers then 
took me to the detention center of Beau 
Rivage. After being detained there for 18 
days, I was sent to Anjar and finally to 
Syria. My parents found out about my 
whereabouts through a fellow detainee 
who had been released.

My mother spent all her savings on 
travel expenses to Syria. She also had 
to pay officers to get information about 
where I was detained. One year after my 
disappearance, she managed to find me 
in a Syrian prison. As she reached the 
prison she saw 7 blindfolded, barefoot 
and chained together prisoners. The face, 
ears and necks of these prisoners were 
bloody...  and one of them looked like me. 
My mother wanted to scream, she wanted 
to ask which chained soldier was her son, 
but she was physically and emotionally 
incapable of saying or doing anything. She 
fainted. These horrible images still haunt 
her till this day.

Ever since that day she hasn’t stopped 
asking for help. She became the leader 
of the committee of the families of the 
detainees in Syria and participated in 
the sit ins in the tent of the families of 
the missing. My mother was hoping she 
would influence the public opinion and 
the authorities through showing how 
helpless and affected the families were. 
Today she feels exhausted as a result of the 
inactions of some and the disappointing 
promises of others. 

My name is Jihad Eid, my mother Sonia 
still celebrates my birthday every year. Do 
not let our story end here.

جهاد عيد

دين ،حفاة  ومعصوبي  إذ رأت سبعة سجناء مقيَّ
األعين. كانت الدماء تمأل وجوههم وأعناقهم 

وآذانهم... وواحٌد منهم كان يشبهني.
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 Georges Abi
Nakad

إســمي جــورج. كنــت أعشــق كــرة القــدم كمعظــم الشــباب فــي ســِني. كانــت أختــي 
دائمــًا تقــول ألصدقائــي ُممازحــة: "إذا كنتــم تبحثــون عــن جورج ولــم تجــدوه، فاذهبوا 
إلــى ملعــب كــرة القــدم، هنــاك حتمــًا ســتالقونه". كــم أتمّنــى لــو كان ذلــك صحيحــّا 
اآلن... بعــَد أن َتَخّرجــُت مــن الثاَنوّيــة ،كنــُت أنتظــر فرصتــي لإللتحــاق  بالكلّيــة الحربّيــة. 
ــاء بوالَدتــي التــي كانــت مريضــة حيِنهــا، كمــا  ــاء، كنــت  ُمنَشــِغاًل باإلعتن فــي تلــك األثن

كنــُت أســاعُد والــدي فــي َعَمِلــِه. 

ــن  ــًا م ــك-أب ُمّتِجه ــاحنة البي ــوُد ش ــُت أق ــا كن ــام 1983، وبينم ــن الع ــوز م ــي 19 تم ف
زحلــة إلــى بيــروت، فــي مــكاٍن مــا علــى الطريــق، اخَتَفْيــت. شــاء القــدر أن يكــون ذلــك 
اليــوم هــو اليــوم الوحيــد الــذي ُصــوِدَف فيــه عــدم مراَفَقــة والــدي لــي للعمــل، إذ كان 

مريضــا"و أجبــر علــى البقــاء فــي المنــزل.

َبعــَد أن ُفِقــدت، أصَبــَح أبــي يلــوُم َنفَســُه دائمــًا لعــدم وجــوده معــي فــي ذلــك اليــوم. 
كمــا أّنــه قــاَم بــكِل مــا بِوســِعِه إليجــادي، فبــاع أرضــه المزروعــة و تراكتــوره  لكــي يتمَكن 
أن يدفــع المــال إلــى أشــخاص ِلقــاء معِرفــة مــا الــذي حــلَّ معــي، لكــن كان كّل ذلــك مــن 
ــد األمــل يومــا"،  وكانــت دائمــًا بإنتظــار عودتــي إلــى البيــت  دون نتيجــة. أّمــي لــم َتفِق
يومــًا مــا. َبِقَيــت تنتظُرنــي حتــى آخر َنَفــٍس لهــا. كانت دائمــًا توصــي أخوتي قائلــًة لهم: 

ُد أن ُأدَفن بسالٍم قربها.  إذا لم أستطع أن أعود حَيا"، أوَّ

إسمي جورج أبي َنَكد. ال تدعوا قّصتي تنَتهي هنا.

My name is Georges. Similar to most guys 
my age I was fascinated with soccer. My 
sister used to always joke around telling 
my family and friends: “If you’re looking 
for Georges and you cannot find him, 
just go to the soccer field and there he 
will be”. I only wish that was true now… 
After graduating from high school, I was 
waiting for an opportunity to enroll in the 
Lebanese Military academy. Meanwhile, I 
kept busy tending to my mother who was 
sick at the time and helping my father 
at work.

On July 19th 1983, while I was driving 
the truck from Zahle towards Beirut, 
somewhere along the road, I disappeared. 
Coincidentally, that was the only day my 
father could not come to work with me; he 
happened to be sick so he stayed at home.

After I disappeared, my father was willing 
to do anything to find me. He sold his 
tractor, his cultivated land and many 
other belongings in order to hire lawyers 
and investigators, yet all was to no avail. 
My mother never lost hope that one day 
I would return. She kept waiting for me 
until her very last breath. She constantly 
told my siblings “If Georges returned after 
I die, just knock twice on my grave so I can 
be able to rest peacefully”. If I never get to 
return home alive, my only wish would be 
to be laid to rest next to her. 

My name is Georges Abi Nakad. Do not let 
my story end here.

جورج أبي نكد

“ اذا متت قبل ما يجي جورج، بس يجي اطرقولي 
طرقتين على القبر”. 
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 إســمي حنــا.  ٣٧ ســنة مــَرت علــى اختفائــي. كنــُت ذاهبــا” مــن منزلــي فــي الضبّيــه إلــى 
قريتــي فــي بقعكفــرا ألنضــّم إلــى زوجتــي وأوالدي الســتة الذين كانــوا يقضون آخــر أيام 
ــون.  ــة أمي ــوري قري ــاء عب ــياِت أثن ــدى الميليش ــٍز إلح ــى حاج ــُت عل ــِف هناك. ُاوقف الصي
وبعَدمــا اســتجوبني رجــاِل الميليشــيا، طلبــوا منــي الترّجــل مــن الســيارِة التــي كنــُت قــد 

اشــتريُتها مؤخــرًا والتــي كانــت مــن نــوِع “ســيمكا” وعــدم العــودِة مجــّددًا.

ــن  ــون تنتشــِر بي ــَل مــا حــدث معــي فــي أمي ــدأْت تفاصي ــى بقعكفــرا، ب ــي إل فــوَر وصول
الناس.وتجّمــع أهــُل قريتــي فــي منــزِل والــدي الــذي كان مختــاَر القريــِة آنــذاك. بعــد 
نقاشــات طويلــة حــول األمــر، قرّرنــا أن نتواصــَل مــع بعــض معــارف والــدي  فــي أميــون 
لمســاعدِتنا على العودِة إلى الحاجِز ومفاوضِة رجال الميليشــيا إلســترجاِع ســّيارتي. لم 

نتخّيــْل حينهــا  أّن تلــك الخطــوة ســتؤّدي إلــى احتجازنــا أنــا ووالــدي. 

بعــد مــرور فتــرٍة قصيــرٍة علــى اختفائــي، جاء رجــٌل كان قــد ُأفرَج عنــه لزيــارة عائلتــي. أخبَر 
زوجتــي كيــف كان والــدي يتوّســل الرجــال للتوّقــِف عــن ضربــي ألّننــي رّب أســرة وعلــّي 
العــودِة إليهــا. كان يطلــُب منهــم تعذيبــه بــداًل مّنــي. بحســب ذلك الرجــل، توّفــي والدي 
بعــد فتــرٍة قصيــرٍة مــن التعذيــب. لــم تعلــم عائلتــي إن كان مصيــري مماثــاًل أو إن كنــُت 

قــد ُنقلــُت إلى مركــِز احتجــاٍز في ســوريا. 

ــل  ــخٍص أن ينق ــتطاعِة أّي ش ــف باس ــيعود.” كي ــم إن كان س ــُدَك وال نعل ــى وال “إختف
خبــرا” كهــذا ألطفــال صغــار؟

ــه  ــه الحــَظ كيــف بــدأ النــاس بمعاملِت  لــم يفهــم معنــى كلمــَة مخطــوف عندهــا، ولكّن
بلطــٍف أكثــر بعــد أن اطلقــوا عليــه ذلــك اللقــب. ظــنَّ جــورج أّن كلمــَة مخطــوف تــدلُّ 
ــٍر وأّن تلــك الميــزة هــي الســبب فــي  ــاِم بإنجــاٍز كبي علــى ميــزٍة كســَبها والــده بعــد القي
معاملــِة النــاِس لُه بلطــٍف وإحترام. ســتكون الحقيقة موجعــة عندما يكبر ويســأل “أين 

والــدي؟” 

إسمي حنا مخلوف ووالدي هو وديع. ال تدعوا قّصتنا تنتهي هنا.

 كان إبني جورج في السابعة من عمره في ذلك 
الوقت.  يذكر اآلن كيف كان يُلّقَب ب“إبن 

المخطوف” في ضيعتنا.

My name is Hanna. I went missing 37 years 
ago. On that day I was going from my area 
of residence in Dbayeh to my village in 
Bkaakefra, to join my wife and 6 children 
who were spending their last days of 
summer there. While crossing the village 
of Amioun, I was stopped at a checkpoint 
by militia men. After being interrogated, 
they asked me to step out of my car, a 
“Simca”, that I had just recently bought; 
and told me to keep walking and not to 
come back again. 

As I reached Bkaakefra, the story of what 
I had encountered at the checkpoint 
started spreading around the village. 
The residents of my village gathered at 
my father’s house, who was the mayor 
of the village at the time. After lengthy 
discussions, we decided to contact some 
people that my father knew from Amioun 
and head to the checkpoint with them in 
an attempt to negotiate my car back. We 
could have never imagined that this would 
cause the disappearance of both my father 
and I. 

A while after our disappearance, a man 
who was detained with me and my father 
went to visit my family. He explained to 
my wife that my father was begging the 
people torturing us not to hit me as I had 
a family to take care of. He was asking 
them to torture him instead. According to 
this man, my father had died shortly after 
that. My family did not know if I had the 
same fate or if I was taken to a detention 
center in Syria. 

“Your father disappeared, I don’t know 
if he’s ever coming back”. How could 
anyone explain this to small children? 
My son Georges, who was 7 at the time, 
remembers that in our village he was 
named “the son of the disappeared”. He 
did not quite understand the meaning of 
the word “disappeared”. But he noticed 
that this new nickname led the people 
around him to treat him more gently and 
attentively. He had concluded that the 
word “disappeared” was a personality 
trait that indicates an achievement done 
by his father and that it was the reason 
why people were treating him with much 
respect. The reality will be very painful 
when he grows up and asks: “Where is 
my father?” 

My name is Hanna Makhlouf, my father’s 
name is Wadih. Do not let our story 
end here.

 Hanna
 Makhlouf & his

father Wadih

حّنا مخلوف 
ووالده وديع
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إســمي خالــد. وفــي العــام 1984، كان ُعمــري 14 ســنة وكنــُت أدرس فــي ِإحــدى 
ــدًا ســعيدا،ً وكنــت دائمــًا أحــُب ممازحــة أخــي  ــدا. كنــت ول ــِة فــي صي المــدارِس الثانوي
وأخواتــي األربــع. تذكــُر والدتــي أّنــه عندمــا كان والــدي يعطيِنــي المــاَل لقــّص شــعري، 
كنــُت أعــوُد إلــى المنــزِل ليــال” و شــعري ال يــزال علــى حالــه، وقــد صرفــت المــال علــى 

ــات. ــراء المثلج ش

وفــي 16 آذار عــام 1984, خرجــُت في نزهــٍة مع أخي فــادي. لم يقلق واِلــدّي في بادئ 
األمــر عندمــا تأخرنــا و ظُنــوا أّننــا ُكنــا نمــرُح كثيــرًا وفقدنــا الحــسَّ بالوقــت. ولكــن،  و بعــد 
مــرور عــدة ســاعات، و بســبب  القصــص التــي كانــوا يســمعوها آنــذاك عــن أشــخاص 

اخُتِطفــوا، بــدأ القلــق يســيطر عليهم.

ــدي المســاعدة مــن أحــِد معارِفِهمــا للعثــور علينــا. طلــَب  بعــد أيــام ٍقليلــٍة، طلــب واِل
هــذا الشــخص  مــن واِلــِدي مبلغــا” و قــدره $12000 ووعــَدُه بأّننــا ســنعود إلــى المنــزِل 
ــِدي هــذا المبلــغ وَمــأت الفرحــة والدتــي  قبــَل حلــول الليــِل. مفعمــًا باألمــل، دفــَع واِل
التــي راحــت تعمــل طــوال النهــار لتعدَّ لنــا كل وجباِتنــا المفّضلــِة. كمــا َدَعت جميــَع أفراِد 

العائلــة والجيــران إلــى المنــزل إلســتقبالنا والترحيــب بنــا. 

 إسمي خالد شحادة. أخي إسمه فادي. ال تدعوا قّصتنا تنتهي هنا .  

My name is Khaled. In 1984, I was 14 years 
old and was a student at a secondary 
school in Saida. I was a happy child and 
used to do pranks on my brother and four 
sisters. My mother remembers that when 
my father used to give me money to get a 
haircut, I would return home at night with 
my hair untouched and the money spent 
on ice-cream.

On March 16th 1984, I went out for the day 
with my brother Fadi. At first, when we did 
not return, my parents were not concerned 
immediately. They thought that perhaps, 
we were having so much fun that we lost 
track of time. However, after few hours 
and because of the stories they had heard 
about people being kidnapped in this 
wartime, they began to worry. 

A few days passed before they asked 
someone they knew to help them find us. 
This person asked my father for $12,000 
and promised him that in return we would 
be home before the dark. Full of hope, our 
father paid the money. Our mother was so 
happy. She spent all of her day preparing 
our favorite meals, and invited our family 
and neighbors to the house so they could 
all welcome us back. But hours passed 
and we did not return home. At midnight 
everyone went back to their houses. Only 
my parents stayed, heartbroken. 

My name is Khaled Shhade. My brother’s 
name is Fadi. Do not let our story end here.

Khaled Shhade & 
his brother Fadi

 خالد شحادة 
وأخوه فادي

ساعات طويلة مَرت ولم نرَجع. وعند منتصف 
الليل، عاد الجميع إلى مناِزِلهم وبقي واِلدّي 

وقلوبهما مليئة بالحسرة.
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إســمي رمــزي. كنــُت فــي الحاديــة والعشــرين مــن عمــري. وكنــُت أدرس فــي الجامعــِة 
ــِة فــي بيــروت. كانــت حياتــي كحيــاة باقــي طــاَلب الجامعــات، تتمحــور حــوَل  األميركّي
أصدقائــي وعائلتــي. اإلختــالف الوحيــد كان اضطــراري للمــروِر مــن ضيــٍع وشــوارَع 

ــة توقيفــي. ــٍة برجــاِل ميليشــياٍت وحواجــز  ممــا يشــكل خطــر إمكاني مجــاورٍة مكتّظ

كنــُت علــى ِعلــم بمــدى خطــورِة مــروري المتكــرر عبــر تلــك المناطــق، ولكننــي لــم 
أتوّقــع حصــول أي مكــروه معي.هــل دفعنــي  شــبابي وتفاؤلــي لنكــران  إمكانيــة أن 
ــة  ــة العلماني ــر آالف المســاكين فــي ذلــك الوقــت؟ أم أَن البيئ ــري كمصي يكــون مصي
التــي ترّبيــُت وســطها، حثتنــي  علــى ِنكــراِن مواجهــِة أي عــذاب بســبب طائفتــي الدينيــة 

ــي؟  ــى أوراق هويت ــورة عل المذك

فــي التاســع والعشــرين مــن حزيــران عــام 1982 حيــن مــرَّ اصدقائــي إلصطحابــي مــن 
منزلــي لــم يجدونــي. 

بعــد مــرور 34 ســنة علــى اختفائــي، مــا زال األمر مصــدر ألــم وعــذاب لعائلتــي وأحّبائي. 
غالبــًا مــا تتســاءل شــقيقتي ديمــا إن كان خاطفــّي علــى علــٍم بمــدى تأثيــِر أفعالهم على 

حيــاة عائلتي واشــقائي. 

إسمي رمزي عبد الخالق. ال تدعوا ِقّصتي تنَتهي هنا.

My name is Ramzi. I was a 21 year old AUB 
student. I used to spend my time either 
in class or with my friends. My life was 
not any different from that of a modern 
day college student. The only difference 
was that I had to drive by neighborhoods 
marked with the presence of militia men. 
Places where I was at risk of getting 
stopped at a checkpoint.I was aware of 
the dangers but I was not conscious that 
it could happen to me.

Was it my youth and optimism that had me 
denying that my fate could be similar to 
thousand other misfortunates? Or maybe it 
was the secular environment I was raised 
in that held me back from believing that 
the indication of my religious sect on my 
identity card would pave the way for so 
much suffering?

On July 29th 1982, when my friends came 
to pick me up at the end of the day, I was 
not home. A couple of days later, my car 
was found and recognized by the AUB 
stickers I had put on its back.

34 years later, my disappearance remains 
a source of pain and suffering to my loved 
ones. My sister Dima often wonders if the 
people that kidnapped me that day knew 
that their act would generate this much 
suffering.

My name is Ramzi Abdel Khalek. Do not let 
my story end here.

 Ramzi 
Abdel Khalek

وبعد فترة، ُوِجَدت سيارتي في مرأِب إحدى 
الميليشيات، وتّم التعّرف عليها من خالل ملصق 

الجامعة األميركّية في بيروت الذي كنُت قد وضعُته 
على زجاجها. 

رمزي عبدالخالق
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ــذ  ــة والعشــرين مــن العمــر؛ ومن ــُت فــي الثاني إســمي ريتشــارد. فــي العــام 1985، كن
حيازتــي على شــهادة الهندســة، عملــُت مــع العائلة. أختي، مــاري كريســتين، كانت في 
التاســعة عشــرة مــن العمــر، وكانــت على وشــك البدء فــي ســنتها الجامعية األولــى. كّنا 
شــاّبْين يافعْيــن، تربينــا فــي منــزل مفعــم بالحــّب، ووقتنــا كان ما بيــن الدراســة والعمل 

والرياضــة واألصدقاء.

ــاء  ــى إبق ــت عل ــي أودي ــت والدت ــرض، صّمم ــراء الم ــي 1982 ج ــدي ف ــي وال ــا ُتوفِّ حينم
ــت  ــد، وقــد كان ــزل. عــاودت الحياكــة مــن جدي ــة فــي المن ــّي وروح المحّب ــاخ اإليجاب المن
ــا.  ــن تصميمه ــّدُا م ــة ج ــاتين أنيق ــدي فس ــت ترت ــا كان ــًا م ــّدًا ،وغالب ــة ج ــة موهوب خّياط

ــاب أبــي. ــذي تركــه غي حرصــت علــى مــلء الفــراغ ال

ولكــن مــع حلول الســابع عشــر مــن أيلــول العــام 1985، وعند الثالثــة بعد الظهــر، بدأت 
والدتنــا تقلــق، إذ أّننــا لــم نحضر إلى المنــزل لتنــاول الغداء، 

وتبّدلت حياتها من توفير الراحة لنا إلى البحث عّنا. 

إنتظرنْتــا أّمنــا، وعانــت وأِملــت ألربــع وعشــرين عامــًا إلــى أن ُدِهســت بســيارة مســرعة 
أثنــاء ذهابهــا إلــى خيمــة انتظــار المفقوديــن فــي العــام 2009. 

إسمي ريشارد سالم وأختي ماري كريستين. ال تدعوا قّصة عائلتنا تنتهي هنا.

My name is Richard. In 1985, I was 22 
years old and was working in the family 
business after graduating in architecture; 
my sister Marie-Christine was 19 years old 
and was getting ready to start her first year 
at university. We were two young adults, 
raised in a loving home, surfing between 
our studies, work, sports and friends. 

After my father died from sickness in 
1982, my mother Odette was determined 
to maintain the same positive and loving 
spirit at home. She started sewing again; 
she was a very talented seamstress and 
often, she would wear very elegant 
dresses that she would make. She made 
sure she filled the void that my father’s 
absence created. 

On September 17th 1985, at 3pm her 
life and mission changed forever; from 
providing for us to searching for us. That 
day she got extremely worried that we 
were late. We were returning from Hamra 
with our uncle Georges, while our mother 
was expecting us for lunch.  Unfortunately, 
we never made it. 

Our mother waited, struggled, and hoped 
for 24 years until 2009 when she was killed 
by a speeding car on her way to the sit-in 
tent of the disappeared. 

My name is Richard Salem. My sister’s 
name is Marie-Christine. Do not let the 
story of our family end here.

Richard Salem & 
his sister Marie 
Christine

ريتشارد سالم وأخته 
ماري كريستين

 وكنا في هذا اليوم عائَدْين مع عّمنا جورج من 
الحمراء، وكانت أّمي تتوّقع مجيئنا على موعد 

الغداء، ولكننا لم نأِت أبدًا. 
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إســمي ســامية.  كنــت طالبــة جامعيــة أعيــش فــي موســكو. كنت ســعيدة  جــدًا هناك. 
ــنوات  ــر س ــان. عش ــى لبن ــودة إل ــي الع ــب ف ــن أرغ ــم أك ــان، ول ــعر باألم ــت أش ــد كن فق
خَلــْت علــى مقتــل والــدي وشــقيقاي اإلثنــان فــي تــّل الزعتــر. وفــي العــام 1988، كانت 
الحــرب ال تزال مســتعرة، ولكّن والدتي اشــتاقت إلــّي، وأرادتني أن أعــود ألقضَي عطلة 

األعيــاد، وهكــذا فعلــُت.

زرُت أهلــي وأصدقائــي، وكان األمــر جميــاًل. وحينمــا حــان وقــت عودتــي الــى موســكو، 
كان مطــار بيــروت مغلقــًا. و كمــا جــرت العــادة فــي وقتهــا، اضطــررُت مــع أصدقائــي 
– 4 شــاّبات وشــاّب واحــد – أن نســتقّل ســيارة أجــرة إلــى دمشــق حيــث كان بإمكاننــا 

الســفر مــن مطارهــا. 

 أِخذنا مع كل  ما نملك ولم ُيترك لنا أثر بعدها. 

تخّيلــوا حالــة أّمــي، وهــي التــي عاشــت معاناة مقتــل زوجهــا وإثنين مــن أوالدهــا. انتهى 
بهــا األمــر بمغــادرة البلــد، وقــد حزمــت أمتعــة كل أوالدهــا حتــى أوراق األزهــار المجّففــة 

فــي كتابــي، وســافرت الــى ألمانيا.

إســمي ســامية محمــود. أصدقائــي هــم ريــا، منــى، حنــان ويونــس. ال تدعــوا قّصتنــا 
تنتهــي هنــا.

My name is Samia. I was a university 
student living in Moscow. I was happy 
there as I felt safe. I did not want to return 
to Lebanon. Ten years ago, my father and 
my two brothers were killed in Tell el 
Zaatar; and in 1988, the war was still going 
on. However, my mother missed me and 
asked me to come home for the holidays 
which I did. 

I visited family and friends, and it was 
truly lovely. When it was time for me to 
go back to Moscow, the airport in Beirut 
was closed as it was often the case in those 
days. So my friends and I - four girls and 
one boy - took a taxi to Damascus from 
where we were supposed to fly out. But 
we never went further than the National 
Museum crossing in Beirut. We were all 
kidnapped. Taken with our belongings and 
never to be heard from again. 

Imagine my mother’s plight; she had 
already lived through the killing of her 
husband and two of her sons. She ended 
up leaving the country. She packed up all 
of our belongings, even the dried red rose 
in my book, and went to Germany. 

My name is Samia Mahmoud. My friends’ 
names are Raya, Mona, Hanan and 
Younes. Do not let our story end here.

 Samia
Mahmoud

سامية محمود

وعلى طريق بيروت – دمشق، وعند نقطة 
المتحف الوطنّي في بيروت، اختُطفنا جميعًا )أنا 

وأصدقائي(.
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ــَن َخَرجــُت مــع أصدقائــي  إســمي ســتافرو. كنــت فــي السادســة عشــر مــن العمــر حي
ولــم َأُعــد. كنــُت فــي صــف البروفيــه وكنــُت أكــرُه مــاّدَة التاريــخ. لكــّن كانــت أّمــي دائمــًا 
ُتســاعُدني فــي المراجعة بحيــث كانت ُتلقــي علّي الدرَس بشــكِل قّصــة، وبالتالي كانت 
تجعــل مــن مــاّدة التاريــخ الجاّفــة روايــة َيســُهُل حفظهــا. فــي المقابــل، كنــُت بارعــًا فــي 

مــاّدة الرياضّيــات. كنــُت أريــُد أن ُأصبــح مهندســًا كهربائّيــًا.

ــي قبــل بضــِع ســنواٍت عندما أصابــت قذيفة  كان لــي شــقيق يصَغُرنــي عمــرًا، لكّنــُه ُتوفِّ
ُشــرفة منزلنــا عــن طريــق الخطــأ. وقفــُت بجانــِب أمــي ماغــي بعــد هــذه الحادثــة، وكنُت 

ت علــى اإلســتمراِر فــي نهــِش عائلتي. لهــا الدعــَم والَســَند. لكــّن الحــرب أَصــرَّ

فــي الســابع مــن شــهِر تّمــوز العــام 1978، خرجــُت مــن منــزل أهلــي الكائــن فــي ســّد 
ــى  ــَل َســَفِرِه إل ــا قب البوشــرية أللتقــَي أصدقائــي ولنمضــَي بعــض الوقــت مــع صديِقن
الواليــات الُمّتحــدة األميركّيــة. َصعدنــا جميعــًا فــي الســيارة واّتَجهنــا إلــى منطقــة الفنــار 

نــا لــم نســَتطع الوصــول قــّط. َعــُه، ولكنَّ إلحتســاء بعــض الشــراب ولكــي ُنَودِّ

 عائلتــي ُمقتنعــة أّن هــؤالء الشــباب األربعــة هــم أنــا وأصدقائــي الثالثــة، خصوصــًا بعــد 
أن وصــف أحــد شــهود العيــان أحد الشــباب بأّنــُه طويٌل وشــعرُه أشــقر ويرتــدي قميصًا 

أزرق. ذلــك الوصــف يتطابــق تمامــًا معــي ومــع مــا كنــُت أرتديــه ذلــك اليوم.

بقيــت أّمــي ســنوات عــدة تذهــب إلــى المعتقــالت الموجــودة فــي كّل أنحــاء البلــد وفــي 
ســوريا للعثــور علــى أّيــة معلومــة عنــي, و لكنهــا لــم تحصــل علــى أي جــواب.

اليــوم، لــم يعــد لــدى أّمــي أمــل بأّننــي ســأرجع حّيــًا. ولكــن كلُّ مــا ُتريــدُه على األقــّل هو 
اســتعادة ولــو جــزء مــن الرفــات لتتمّكــن مــن دفِنهــا كمــا َينبغــي، ويكــون لديهــا مــكان 

لتذهــب وتحــزن فيــه وتكــون معــي.

إسمي ستافرو أندريوتي. ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا.

My name is Stavro. I was 16 years old the 
day I went out with my friends but never 
returned. I was studying to complete my 
Brevet. I hated history, but my mom would 
help me study by reading the lesson in the 
form of a story so that dry historical events 
become easier to remember. I was really 
good at maths though. I wanted to become 
an electrical engineer.

I had a younger brother who had died when 
our balcony was accidentally hit by a shell 
a few years before. I was a big support for 
my mother Maggie after his death, yet the 
war continued to ravage my family.

On July 7th 1978, I left my house in Sid 
El Bauchrieh, with my friends to spend 
some time with one of them before he left 
for the USA. We all hopped into one car 
and went to grab a drink in Fanar to say 
our goodbyes, but we never made it there. 
Eyewitnesses say that a yellow car stopped 
and two armed men stepped out and forced 
four young boys to go with them. My family 
believed this to be me and my three friends 
especially when someone described one of 
the boys as being tall, with blonde hair and 
wearing a blue shirt. 

My mother spent years going to detention 
centers  across the country and in Syria to 
find any information about me. She never 
received any answers. 

Today, she lost all hope that I would return 
alive. All she wants is a trace of my remains 
back, so that she can bury me properly and 
have a place where she can go to mourn 
and be with me. 

My name is Stavro Andrioti. Do not let my 
story end here.

Stavro Andrioti 
ستافرو اندريوتي

بعُض شهود العيان قالوا إّنهم قد شاهدوا سيارة 
حان،  صفراء اللون تتوّقف ويترّجل منها رجالن ُمسلَّ

ورأوهما ُيجبران أربعة شباب على الذهاب معهما.
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Saeed Khabbaz

إســمي ســعيد وكنــُت فــي الســابعة عشــرة مــن عمــري، حينمــا ُطِلــب منــي أن أترّجــل 
مــن ســيارة األجــرة. حصــل ذلــك فــي الثانــي عشــر مــن آذار عــام 1985. كنت قــد تركت 
منزلــي فــي زغرتــا، وتوجهــت الــى بيــروت. لــم أكــن ألعــرف وقتهــا، أّننــي لــن أرى منزلــي 

مجّددًا.

لــم أكــن ملتحقــًا بالمدرســة. توّفــي والــدي وكنــُت أبحــث عــن عمــل إلعالــة والدتــي 
وشــقيقّي. لــم تكــن لــدّي مشــكلة فــي مســاعدتهم، فقــد كنــت أعمــل فــي فصــل 
ــًا  ــت ناضج ــي كن ــون إّنن ــة. يقول ــال المنزلي ــرُّ باالعم ــُت ُأس ــال، وكن ــى أي ح ــف عل الصي
بالنســبة إلــى عمــري. اقتضــت خّطتــي أن أنخــرط فــي الجيــش. كنــُت أحــّب زيــارة أختــي 
ــة  ــة معروف ــت منطق ــي كان ــيت الت ــي عمش ــكن ف ــت تس ــة. كان ــا، المتزّوج ــرة، لين الكبي
بهدوئهــا وكنــت أحــب الذهــاب إلــى هنــاك هربًا مــن توتــر الحــرب. كنا نخــرج معــًا ونزور 

ــاة  التــي تعجبنــي. ــا عالقــة مميــزة وكنــُت أخبرهــا عــن الفت األصدقــاء. كانــت تجمعن

ــرت  ــواًل، عث ــق مط ــد التحقي ــي. بع ــث عن ــت تبح ــن الوق ــرًا م ــدرًا كبي ــي ق ــت عائلت أمض
ــي ســوريا.  ــي فــي مركــز اعتقــال ف ــا أنهمــا رأيان ــي علــى شــخصين ادعي عائلت

إسمي سعيد خباز. ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا.

My name is Saeed and I was 17 years old 
the day I was asked to step out of the taxi. 
It was on March 12, 1985. I had left my home 
in Zgharta to go to Beirut. I did not know 
then that I would never see my home again.

I was not registered in school. My father 
had died and I was looking for a job to 
help my mother and two siblings. I had 
no problem helping out; I used to take on 
summer jobs anyway, and I would gladly 
help with house chores. They used to say 
that I was mature for my age. My plan was 
to get my papers ready and join the army. 
I loved to visit my older sister Lina, who 
was married. She lived in Amchit, which 
was calm. It felt nice to escape the tensions 
of the war. We would go together for walks 
and visit friends. We shared a bond that 
only siblings can have; during one of our 
many heartfelt conversations, I also told 
her about the girl I liked.

My family spent a great deal of time looking 
for me. After a heavy search and many 
investigations, my family was able to find 
two people who claimed to have seen me 
in a detention center in Syria. Some days, 
my family finds it difficult to talk about me, 
but they continue to hope that one day they 
will find out what happened to me. 

My name is Saeed Khabbaz. Do not let my 
story end here.

 أحيانًا تجد عائلتي صعوبة في التكلم عني، لكنهم 
ال يزالون يأملون في معرفة ما حدث لي.

سعيد خباز
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إســمي شــربل. كنــُت ُمَتَزّوجــًا مــن لــور لمَدة إحدى عشــر عامــًا. كنــُت أدعوها “شــيخة”. 
أنــا ولــور لدينــا طفــالن رائعــان: رامــز، ابــن األعــوام الســتة، كان ُيحــّب أن يفعل كّل شــيٍء 

تمامــًا مثلمــا أفعلــُه أنــا، وُربــى، بنت الخمســة أعــوام، أميَرتــي الصغيرة.

كنــُت  العمــل،  مــن  االنتهــاِء  وبعــد  يــوٍم  فــي كل  ُاجــرة.  بجــدٍّ كســائَق  أعمــل  كنــُت 
“ُاخشــخش” النقــود المعدنيــة فــي جيبــي وأنــا أصعــد علــى درِج منزلنــا. كان رامــز وُربــى 
يعرفــان أّن والَدُهمــا قــد وصل إلى المنــزل من صوت خشخشــة النقود، وكانــا يركضان 

نحــو البــاب الســتقبالي بالِعنــاق. كنــُت فعــاًل رجــاًل محظوظــًا.

فــي الثالــث مــن تشــرين األول عــام 1983، غــادرت منزلــي فــي الصبــاح ، كعادتــي، 
ــز  ــي حاج ــدا،ً أوَقَفن ــُت عائ ــا كن ــار. وبينم ــى المط ــًا إل ــذُت راكب ــل.  أخ ــى العم ــاب إل للذه

ــيارة. ــن الس ــزول م ــي الن ــَب من وُطِل

أخــذ األمــر مــن زوَجتــي لــور ســنين عــدة كــي تســتطيع أن ُتخبرهمــا بأننــي قــد ُفقــدت. 
وكيــف لهــا أن ُتفّســَر ذلــك؟ كيــف لهــا أن ُتجِيــَب عــن أســِئَلتهما؟ كانــت تقول لهمــا إنني 
مســافر وأنــي مشــتاق إليهمــا وأحبهمــا كثيــرًا. بــدأت لــور تــزاول عملْيــن كســكرتيرة كــي 
تســتطيع أن تؤمــَن لَوَلَدْينــا حيــاة كريمــة وتضمــن بقاءهمــا فــي المدرســة. هنــا، أيضــًا، 
كانــت بدايــة معاناتهــا الطويلــة واألليمــة فــي البحــِث عّنــي. خــالل أشــهر عــدة، حاولــت 
التواصــل مــع العديــد مــن رجــال السياســة لمعرفــة مــكان اعتقالــي وإمكانيــة عودتــي إلــى 

منزلنــا مجــددًا. لكنهــا لــم تحصــل علــى أيــة إجابــة َقــّط.

َبقــَي األمــر علــى حاِلــِه حتــى اليــوم الــذي اتصــل بهــا رجل ُأفــرج عنــُه من ســوريا وقــال لها 
أّنــه كان ُمعَتقــاًل معــي. هــذا الرجــل كان قــد َســِمَع لــور وهــي ُتخبــر قصــة اختفائــي علــى 
ــا  ــرًا. فأن ــَرَف علــى قّصتــي. كــم كان ارتياحهــا كبي برنامــج “كالم النــاس” وكان قــد َتّع
مــا زلــُت حّيــًا. أعطاهــا ذلــك األمــل بأننــي ســوَف أعــوُد يومــًا إلــى البيــت. لكــن مــع مــرور 
الوقــت، بــدأ اليــأس يتزايــد. ال زالــت لــور تســأل و لكــن دون أن تعثــَر علــى أجوبــٍة شــافية.

 إسمي شربل ُزغيب. ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا.

My name is Charbel. My wife Laure and I 
had been married for 11 years. I used to 
call her Sheikha. We had two wonderful 
children, Ramiz 6 years old, who loved to 
do everything like me and Rouba 5 years 
old, my little princess. 

I was working hard as a taxi driver. Every 
day after work as I walked up the stairs to 
our home, I used to jingle the change in 
my pocket. The kids would know that I had 
arrived from the sound it made, and they 
would run to the door to greet me with 
hugs. I was such a lucky man. 

On October 3rd 1983, I left home in the 
morning as usual to start my workday. I 
took a passenger to the airport. On my way 
back I was stopped at a checkpoint and 
I was asked to get out of the car. I never 
came back home. Ramiz and Rouba never 
heard their father walking up the stairs 
ever again.

It took years for my wife Laure to tell them 
that I had disappeared. How to explain? 
How to answer their questions?  She told 
them that I was away and that I missed and 
loved them dearly. Laure began working 
two jobs as a secretary to ensure that our 
children were taken care of and able to 
attend school. This was also the time her 
long and painful search to find out what 
happened to me had begun. For months, 
she reached out to many politicians to 
find out where I was being held and if I 
would ever come back. She never received 
any answers. 

Until one day, a man who heard Laure 
speaking of my disappearance on Kalam 
El Nas, contacted her to tell her that he was 
detained with me in Syria. What a great 
relief that was for her; I was still alive; 
this gave her hope that one day I would 
return home. As time passed, her despair 
grew. Laure still had many questions but 
no answers. 

My name is Charbel Zgheib. Do not let my 
story end here.

Charbel Zgheib
شربل زغيب

 لم أعد إلى منزلي مجددًا. رامز وُربى لم يسمعا 
والدهما يصعد الدرج مجّددًا. 
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 Abed El Raouf
Khalil

الســتة  يتجــاوز عمــري  ال  نشــيطًا وطموحــًا  كنــُت شــخصًا  الــرؤوف.  عبــد  إســمي 
والثالثــون عامــًا. عــدُت إلــى لبنــان للعمــل  كتقنــي مختبــر فــي منطقــة البربيــر بعــد 
دراســتي الطــب فــي جامعــة القاهــرة فــي مصــر. وفــي نهايــة اليــوم، كنــُت أخــرُج مــع 
اصدقائــي إلــى مقهــى يدعــى "مريالنــد" فــي منطقــة الروشــة، والــذي اســتبدل اليــوم 
ــًا  ــي معرض ــأت ل ــث انش ــس حي ــى طرابل ــًا إل ــُب دوم ــُت اذه ــدق ال"موفنبك". كن بفن
لبيــع الســيارات. كنــُت أمــُر إلــى منــزل والدتــي بعــد كل رحلــة لــي إلــى هنــاك إلعطائهــا 

ــت ُتحبهــا. ــي كان الحلــوى الت

جميــع اقربائــي يتذّكــرون ُحّبــي للبنــان إذ ســنحت لــي فــرص كثيــرة للســفر ولكنــي كنُت 
دائمــًا متشــّوقًا للبقــاء فــي هــذا الوطــن. وكذلــك لــم أفــِوت أي فرصــة للتجــّول فــي 
لبنــان مــع أخي طــالل الــذي كان يرافقنــي فــي كل مغامراتي. وإحدى تلــك المغامرات، 
والتــي كانــت عزيــزة جــدًا علــى قلبــي، هــي مشــروعي التعليمــّي الــذي كان يهــدف إلــى 
تحســيِن ثقافــِة الشــباب فــي وطنــي. كانــت خطتــي تتضّمــن إنشــاء كليــٍة مهنيــٍة حيــُث 
يتأّهــل الطــالب لدخــول مجــال العمــل بطريقــة أفضــل. كانــت لــدّي طموحــات كثيــرة 

لوطنــي لبنــان. وكنــُت امتلــك الكثيــر مــن الطاقــة لالســتثمار.

إاّل أَن  كلَّ ذلــك توّقــف فــي ذلــك اليــوم المصيــرّي فــي شــهر أيلــول عــام 1982 عندمــا 
ُفقــدت أثنــاء عودتــي إلــى طرابلس.

إســمي عبــد الــرؤوف أحمــد خليــل، ولطالمــا أحببــت وطنــي, ولكــن يبــدو أنــه قــد تخّلــى 
عنــي. ال تدعــوا قّصتــي تنتهــي هنــا.

My name is Abed El Raouf. I was a 36-year-
old active and ambitious person. After 
studying medicine at the University of 
Cairo in Egypt, I came back to Lebanon to 
work as a lab technician in the region of 
Barbir. At the end of every day, I would go 
hang out with some friends at Raouche’s 
Meriland cafe, which has now been 
replaced by the Movenpick Hotel. I also 
used to go very often to Tripoli where I had 
a car dealership business. After each trip I 
would always pass by my mother’s house 
bringing her some of her favorite desserts.

Each and every one of my relatives 
remembers that I was truly passionate 
about Lebanon. I had the chance to travel 
regularly but was always eager to return 
home. I never missed an opportunity to 
travel around Lebanon with my brother 
Talal who used to accompany me in all 
my adventures. One of them - that was 
very dear to my heart - was a schooling 
project to improve youth education in 
my country. My plan was to create a 
professional college where the students 
would be better prepared to start a job. I 
had a lot of ambition for Lebanon and a 
lot of energy to invest.

However, it all stopped on that fateful 
September day in 1982, when I went 
missing while returning to Tripoli. My 
parents aged tormented by the uncertainty 
of my fate. They both died without 
knowing what happened to me. 

My Name is Abed El Raouf Ahmad Khalil, 
I have always loved my country, but it 
seemed to have given up on me. Do not let 
my story end here. 

عبد الرؤوف خليل

تعّذب والداي كثيرًا لجهلهما مصيري وقد توّفيا 
دون ان يعرفا ما حدث لي.
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إســمي علــي وأنــا مــن منطقة شــحور الواقعــة بالقــرِب مــن مدينة صــور، وهــي منطقة 
أحبهــا كثيــرًا. فيهــا قضيــت أحلــى  األوقــات مــع عائلتــي ُقــرب النهــر، و قمنــا برحــالت 
صيــد ممتعــة مــع أصدقائــي. لــم أكــن أنــوي مغــادرَة ضيعتــي أبــدًا، ولــم يكْن هنــاك أي 
شــيء يجبرنــي علــى ذلــك. ولكّننــي وقعــُت فــي غــراِم فتــاٍة مــن بيــروت. التقينــا، ألول 
مــرة، خــالل عطلــة نهايــة االســبوع التــي قضْتهــا عنــد جدّيهــا فــي ضيعتــي. كنــُت أذهب 
إلــى بيــروت كّلمــا ســنَحت لــي الفرصــة للتمكــن مــن رؤيِتهــا، حينهــا كنــت أمكــث مــع 
صديقــي حســن. كان حســن صديــق الطفولــِة، وكان قد تــرَك المدرســة وغــادَر ضيعتنا 

إلــى بيــروت للعمــِل والعيــِش هناك. 

ــاِة التــي  ــا  للقــاِء الفت ــا فــي طريقن فــي الثانــي والعشــرين مــن آب عــام ١٩٨٣، بينمــا ُكّن
انــوي الــزواَج بهــا، اخُتِطفنــا. لــم تَرنــي أختــي مريــم بعــد ذلــك اليوم، مــع أننــي كنت قد  
وعدتهــا بأنني ســأعود ألســاعدها في قطف اللوز عن شــجرة والدي في اليــوم التالي.  

ــة واحــدة  بحــث عنــي أقربائــي فــي كلِّ مــكاٍن و لكنهــم لــم يحصلــوا ســوى علــى إجاب
ــي: ــة أال وه مرعب

 لــم نكــن ســوى أرقــام بالنســبة إليهــم، “فراطــة”، أو بيــادق شــطرنج فــي لعبــة 
يتوقعــون فوزهــا.

 إسمي علي فارس، صديقي حسن زين، ال تدعوا قّصتنا تنتهي هنا.

My name is Ali. I come from the village 
of Shhour, nearby Tyr. It is a region I 
am really fond of. The afternoons by the 
rivers with my family, the fishing trips 
with my friends... Nothing in this world 
would have ever made me want to leave 
this place. But I had fallen in love with a 
girl that happened to live in Beirut. I had 
met her once on a weekend, while she 
was visiting my village to check up on her 
grandparents. Whenever I had the chance, 
I would go spend my weekend in Beirut 
and stay at my friend Hassan’s place so I 
could see her. Hassan was my childhood 
friend. He had left both our school and our 
village to go live and work in Beirut.

On August 22nd 1983, as the two of us were 
headed to meet the girl I wanted to be my 
wife, we got kidnapped. My sister Mariam 
– whom I had promised to join in picking 
almonds from my father’s tree the next day 
– never saw me again.

My relatives knocked on every possible 
door. The only answer they would get was 
this horrid one: “They count the detainees 
in prison like they count their sheep and 
if they ever notice that one of them is 
missing, they go mad. So perhaps, if you 
have someone replace him there, you could 
set him free.” To them we were nothing but 
numbers, change, chess pawns on their 
way to a prospective “victory”. 

My name is Ali Fares, my friend’s name 
is Hassan Zein. Do not let our stories 
end here.

Ali Fares
علي فارس

“ يعّدون السجناء كما يعّدون الغنم وإن الحظوا 
أّن أحَدُهم قد اختفى، يجّن جنونهم، فالطريقة 

الوحيدة لالفراج عنُه هي من خالل إيجاد شخص 
ه”. يحّل محلَّ
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 Ali Youssef
Mustafa

علي يوسف 
مصطفى

إســمي علــي. عندمــا اندلعــت الحــرب، كنــُت أعمــل فــي مرفــأ بيــروت. فــي أحــد األيــام، 
وبينمــا كنــت أعمــل، ســمعت طلقــات رصــاٍص وصــراخ  ثــم رأيــت ُأناســًا يركضــون. 
ــار إال الفــرار إلنقــاذ نفســي.  ُســرعاَن مــا فهمــُت مــا الــذي يحــدث. فلــم يكــن لــدي خي
وجــد البعــض مــن عمــال المرفــأ مــأوى لهــم فــي مكاتــب زمالئهــم الذيــن لــم يكونــوا 
مســتهدفين، نظــرًا إلنتمائهــم الدينــي. أمــا أنــا فقــد قــررت الفــرار عــن طريــق البحــر مــع 

آخريــن مثلــي  

ــروف  ــؤوم المع ــوم المش ــاء الي ــام 1975، أثن ــون األول ع ــي 6 كان ــل ف ــك حص كل ذل
بإســم “الســبت األســود”.كنُت فــي الخامســة والعشــرين مــن عمــري، وكان ابنــي ال 
يتخّطــى الشــهرين مــن عمــره. لــم تســتطع زوجتــي الــزواج مجــّددًا، إذ كانــت ســتضطر 
إلــى إعــالن وفاتــي ولــم يتمّكــن أقربائــي مــن فعــِل ذلــك، ألنهــم شــعروا بــأّن هــذا يعنــي 

التخّلــي عّنــي.

أنــا واحــد مــن مئــاِت الضحايــا المجهولــي الهويــِة الذيــن ماتــوا فــي ذلــك اليــوم، والذيــن 
ترفــض ُأَســرهم التخّلــي عــن حقهــم فــي معرفــِة مصيرهــم. “ُألقــوا فــي البحــر” 
أو”ُنقلــوا إلــى منطقــة أخــرى فــي بيــروت لدفِنهــم” هــي اإلجابــات الوحيــدة التــي 

ــوم.  ــى الي ــم حت وصلته

إسمي علي مصطفى. ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا.

My name is Ali. When the war broke I 
was a worker at Beirut port. One day, 
as I was working, I heard shouting and 
gunfire shots, and saw people running.  I 
immediately understood what was going 
on and had no choice but to run for my 
life. Some of the employees  - who were 
not a target due to their religious identity 
– hid in their colleagues’ offices. I, like 
many others decided to escape swimming 
out to the sea, but it was too late. they 
were already here... I did not have time to 
get away.

It was on December 6th 1975, an infamous 
date known as «the black Saturday». I was 
25 years old and my son was only 2 months 
old. My wife never got remarried. In order 
for that to happen, she would have had to 
declare me dead. My relatives could never 
get themselves to do it. They would have 
had the feeling that they abandoned me.

I am one of hundreds of anonymous 
victims who died that day and whose 
families refuse to give up their right to 
know. Rumors of being thrown in the sea 
or moved to another part of Beirut to be 
buried are the only answers my family has 
to date. 

My name is Ali Mustafa. Do not let my 
story ends here.

ولكن كان قد فات األوان، إذ لم يكن لدي الوقت 
الكافي للهرب.  
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ــرى  ــي الُكب ــًا جــّدًا مــن أخت ب ــُت ُمقرَّ ــن 5 أوالد. كن ــا آخــر العنقــود مــن بي إســمي عمــاد. أن
ســامية، فهــي َعَملّيــًا َمــن رّبانــي. كنــُت أبلغ مــن العمر 9 ســنوات عندمــا تزَوَجت ســامية 
وانَتَقَلــت إلــى بيِتهــا الجديــد. كنــُت أذهــب لزيارتهــا يومّيــًا بعــد المدرســة. وفــي الُعَطــل 
األســبوعّية، كّنــا نأخــُذ إبنهــا ونذهــب معــًا إلــى شــاطئ البحــر. كان شــقيَقاي يمازحاننــي 
ويهــزآن بــي ألّننــي كنُت مــن النوع الهــادئ والرومانســّي. كنُت أمتلــك ُمذَكرة أكتــُب فيها 
قصائــدي ورســائل الُحــب. كنــُت أيضــًا أهــوى مشــاهدة أفــالم عــادل إمــام القديمــة، 
فكنُت أشــاهُدها ِمــرارًا وتكرارًا دون ملٍل أو كلل، وخاصًة أفالم الكوميديا الرومانســّية. 
فــي الوقــت الــذي وقــع فيــه ذلــك اليــوم المأســوّي، كنــت علــى وشــك عقــد خطوبتــي. 
كانــت ُتدعــى ســميرة. كنــُت قــد اّدخــرت مــا يكفــي مــن المــال كــي أشــتري لهــا خاتــم 
الخطوبــة مــن متجــر المجوهرات حيــث كان زوج أختي يعمــل. كنُت في قمــة الحماس. 

ولكــّن ُمخّططــي لحيــاٍة جديــدة مــع الفتــاة التــي أحَببــُت ُقِطــع فــي عــام 1984.

كنُت في ذلك اليوم مع اثنْين من أصدقائي، محمد ودرغام.

َخَطــَر لعائلتــي أّنــُه مــن الُممكــن أن أكــون قــد ُاخــذت إلــى ســوريا، فســافروا إلــى هناِلــَك 
متأمليــن إيجــادي فــي أحــد الســجون الســورية. جميــع األشــخاص الذيــن إلتقوهــم نفوا 
وجــودي فــي أّي ُمعَتَقــل. رغــَم ذلــك، لــم تفقــد أختــي ســامية األمــل قــّط بأننــي ســوَف 
ــاك  ــم أرجــع وهن ــي ل ت الســنين وانتهــت الحــرب ولكنن ــرَّ ــزل يومــًا ما.َم ــى المن أعــود إل

اآلالُف مثلــي.

مــع نهايــة التســعينّيات، ُافــِرَج عــن معتقليــن مــن الســجون الســورية، كان مــن بينهــم 
أشــخاصًا قالــوا ألختــي إّنهــم قد  رأونــي في الُمعتقــل. يمكنكــم أن تتخّيلوا الكــّم الهائل 
مــن الســعادة واإلرتيــاح الذيــن شــعرت بهمــا عائلتــي حينهــا. وفــي عــام 2003، وبعــد أن 
، أحضَر رســالة إلــى أختــي  مكتوبة بخطِّ  زار شــخص مــن صيــدا  أخاه في ســجٍن ســوريٍّ
يــدي. أصَبــَح األمــُر مؤكــدًا أنني  علــى قيِد الحياة، وســوف أعــود إلى بيتــي وعائلتي. تلت 
هــذه الرســالة رســالٌة ثانيــة، وكانــت األخيــرة. عندمــا بــدأت الحــرب فــي ســوريا،  َأملــت  
عائلتــي أن ُيطلَق ســراحي، ولكّن آمالهــم وطموحاتهم تبعثرت وانهــارت، تمامًا مثلما 

انهــارت آمــال المئــات مــن العائــالت األخرى.

هــم ال يعرفــون أيــن أنــا أو حتــى إذا مــا كنــُت ال أزال علــى قيــِد الحيــاة. ولكــن، وعلــى 
الرغــِم مــن مــرور 32 عامــًا، هــم ال زالــوا يؤمنــون بأّننــي قــد أعــود. قــد تظّنــون أّن هــذا 
مــن الحماقــة. ولكــن، منــذ بضعــة ســنوات، عــاد شــخٌص مــن ســوريا كان معتقــاًل فــي 
ســجونها ألكثــر مــن 30 عامــًا. كيــف ألحــٍد أن َيُكــفَّ عــن األمــل عندمــا يكــون هنــاك ولــو 

أصغــر إمكانيــة؟   

 إسمي عماد عبدالله. ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا .

My name is Imad. I am the youngest in a 
family of 5 children. My eldest sister, Samia 
and I, were very close. I was only 9 when she 
got married and moved out. I used to visit her 
every day after school and on the weekend, we 
used to take her son to the beach. My 2 brothers 
often teased me because I was very quiet and 
romantic. I loved to keep a journal where 
I would write love letters and poems.  I was 
about to get engaged to a girl called Samira, 
but my plans for a new life with the girl I loved 
were cut short on a tragic day in 1984. 

That day I was with my two friends, 
Mohammad and Dorgham. We were driving 
back from a wedding in Tripoli to Beirut when 
we were stopped at a checkpoint. Dorgham 
was killed immediately but Mohammad and 
I were taken away. Years passed and the war 
ended but I did not come back, along with 
thousands like me. 

By the end of the 90’s many people were 
released from Syria. Among them, were people 
who told my sister that they had seen me in 
detention. You can imagine the relief and joy 
my relatives felt. In 2003, after a man from 
Saida visited his brother in a Syrian prison, he 
brought back with him a hand written letter 
I entrusted him with, and delivered it to my 
sister. It was a confirmation that I was still alive 
and that I would someday return home to my 
family. This letter was followed by a second 
and final one. When the war in Syria started, 
my family was hoping I would be released but 
their aspirations fell apart, just like those of 
hundreds of other families. 

They don’t know where I am and whether or 
not I’m still alive, but even after 32 years, they 
still believe I might return. You might think this 
is foolish, but a few years ago a person came 
back from Syria after being detained there for 
over 30 years. Why stop hoping when there is 
even the smallest possibility?

My name is Imad Abdallah. Do not let my story 
end here.

Imad Abdallah
عماد عبدالّله

كنا نشّق طريقنا قادمين من حفِل زفاف في 
طرابلس ومَتَوّجهين نحَو بيروت عندما أوَقَفنا حاجز 

على الطريق. درغام ُقِتَل على الفور، و ُأِخذنا أنا 
ومحمد بعيدًا.
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إســمي فاِطمــة، وأنــا أّم فخــورة ألربعــة أطفــال. علــى الرغم مــن أّن ظــروف الحرب قد 
ت كثيــرًا علــى حياتنــا، فقــد َعملــُت بجــّد ألتحّمــل  الــِوِزَر والمســؤوليَة  لكــي أعطــي  أثــرَّ

أوالدي طفولــًة ســعيدة، وتعليمــًا حســنًا.

 إبنــي عدنــان، والبالــغ مــن العمــر ثمانيــة أعــوام، كان األكبــر ســّنًا بيــن أوالدي. كان 
مجتهــدا” فــي مدَرَســِتِه وكان ُيحــّب النــاس و يرحــب بوجودهــم  بحمــاس عندمــا 
يقومــون بزيارتنــا. إبنــي عصمــت كان يبلــغ من العمر  ســتة ســنوات، ولكّنه كان رشــيدًا 
جــّدًا بالنســبة إلــى عمــِرِه. فاديا كانــت ابنتي الوحيــدة، كان ُعمرهــا أربعة ســنوات. كانت 
فاديــا لطيفــة جّدًا وكانــت ُتحّب اللهــو  بألعاِبها. إبنــي األصغر فــادي كان ال يتعّدى عمره 

الَســَنَتْيِن، كان صبّيــًا هادئــًا و لــم يكــن صعــب المــراس علــى اإلطــالق.

علــى الرغــم مــن أّننــي بذلــت أقصــى مــا بوســعي لحمايتهــم، فقــد ســلب مســتقبل 
أوالدي وطفولتهــم.

ــد  ــوا بالمزي ــب أن َيحظ ــّدًا و كان يج ــارًا ج ــوا ِصغ ــك. أوالدي كان ــد ذل ــددًا بع ــَر مج ــم ُن  ل
مــن الوقــت.

فــي ذلــك الوقــت، كان زوجــي فــي ألمانيا، وقــد َخِســَرنا جميعًا فــي آٍن واحد. بعــد ذلك، 
رفضــت أّمــي العيــش بتــرف. شــعرت بالذنــب والحــزن الشــديد  لدرجــة أّنها كانــت تنام 
علــى األرض. اســتمّرت أختــي فــي البحــث عّنــي بــال كلــل. وكادت أن تفقــد األمــل  
بعودتنــا عــدة مــرات ، ولكنهــا لــم تســمح بحــدوث ذلــك ولــو لمــرة واحــدة. واســَتَمّرت 

تناضــل للحصــول علــى إجابــات حــول مــا حــدث لــي وألوالدي. 

إســمي فاطمــة العلــي. أوالدي هــم عدنــان وعصمــت وفاديــة وفــادي. ال تدعــوا قّصتنــا 
ــي هنا. تنته

My name is Fatima and I am the proud 
mother of four children. Even though the 
conditions of the war impacted our lives, I 
worked hard to shoulder the responsibility 
and burden to give my children a happy 
childhood and a good education. 

Adnan, my 8-year-old son, was the eldest 
of my children. He did very well in school 
and loved when people came over to 
visit; he would always greet them with 
excitement. My son Ismat was only 6 
years old, but he seemed so wise for his 
age. Fadia was my only daughter, she was 
4 years old. Fadia was sweet and loved to 
play with her toys.  My youngest boy Fadi, 
was only 2 years old. He was a calm boy 
and was never difficult.  

Even though I tried to do my best to protect 
them, my children were robbed of their 
childhood and their future.  We lived in 
the Tel Zaatar camp, and in 1976, after 
days of being under siege, we thought we 
could escape safely... We were never to be 
seen again. 

My children were so young, and should 
have had more time.  

My husband was in Germany at the time. 
He lost us all at once. My mother refused 
to live her life comfortably afterwards; 
she slept on the floor as she felt so much 
sorrow and guilt. My sister continued 
to look for me tirelessly. She often came 
close to losing hope, but never did and 
continued to fight for answers about what 
happened to my children and I. 

My name is Fatima Al Ali. My children are 
Adnan, Ismat, Fadia and Fadi. Do not let 
our story end here.

 Fatima Al Ali &
her four children

 فاطمة العلي 
وأوالدها األربعة

 كّنا نسكن في مخيّم تل الزعتر وفي العام 1976، 
بعد أياٍم عدة من الحصار، اعتقدنا أنه بإمكاننا الفرار 

بسالم، ولكننا لم ننجح.
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قزحيا شهوان
 Qozhaya
Shehwan

ــدُت فــي كانــون األول مــن العــام 1951 فــي شــمال لبنــان. ِعشــُت  ــا. ُوِل إســمي قزحّي
فــي مدينــة البتــرون وقمــت مــع زوجتــي بتربيــة عائلــة مؤلفــة مــن أربعــة أطفال.قضينــا 
حيــاة هادئــة. كنــت أعمــل في شــركة مــواّد كيماويــة في ســلعاتا وبعدهــا أعود مباشــرًة 
إلــى المنــزل لمشــاركة زوجتــي فــي تربيــة األوالد، فكنــُت أســاعدهم على اإلســتحمام، 
أطعمهــم وأقضــي وقتــي معهــم. لدّي صبــّي واحــد وثالث بنــات. وقتذاك، ميشــلين، 

إبنتــي ذات الســنتين، كانــت ال تغفــو إال بيــن ذراعــّي. 

ــا ببنــاء أســس منزلنــا  نجحنــا فــي توفيــر بعــض المــال وشــراء قطعــة أرض حيــث بدأن
الجديــد. وكانــت الفرحــة ال تســعني أنــا وزوجتــي عندمــا كنــا نــزور أرضنــا. علــى قــدر مــا 
كنــُت أفــرح بعائلتــي وأصدقائــي، كنــت أيضا أحــب وحدتــي. إّنها نعمــة كبيرة أن تســكن 
بالقــرب مــن البحــر، فقــد أحببــُت صــوت تالطــم األمــواج علــى الشــاطئ ورؤيــة الميــاه 

تتــأأل تحــت أشــّعة الشــمس.

كنُت في العمل حينما تلّقيت مكالمة من المخابرات السورّية. 

إسمي قزحّيا شهوان. ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا.

My name is Qozhaya. I was born in 
December 1951, in Northern Lebanon. I 
lived in the town of Batroun where I raised 
a family of four children with my wife and 
lead a quiet peaceful life. I would go to 
work at the Selaata chemical company, 
and then straight back home to help 
bathing the children and feeding them, 
and to spend time with them. I have one 
son and three daughters. My two-year-
old, Micheline, would only fall asleep in 
my arms. 

We managed to put some money aside and 
buy a plot of land. We had started to build 
the foundations for our new home. My 
greatest pleasure was to visit the land with 
my wife. As much as I enjoyed my family 
and my friends’s company I also enjoyed 
my solitude. Living by the sea was an 
added blessing. I loved hearing the waves 
break on the shore and watching the water 
glistening under the sun. 

I was at work when I received a call from 
the Syrian intelligence services. They took 
me away and I never returned home. 

My wife Naheel searched for me 
everywhere. She was finally able to see 
me only for a few minutes in a Syrian 
prison. After that, there was no more news 
about me. 

My name is Qozhaya Shehwan. Do not let 
my story end here.

 أخذوني ولم أعد منذ ذلك الحين.

وقد تمّكنت زوجتي من زيارتي في سجن دمشق 
لدقائق معدودة و لكن انقطعت بعدها كل أخباري. 
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إســمي كاريمــان. ُوِلــدُت فــي الثالــث والعشــرين مــن كانــون الثانــي عــام 1956. لــم أكن 
ــُت  ــي كن ــر أّنن ــي، غي ــي وطن ــرب ف ــت الح ــا اندلع ــر عندم ــن العم ــرين م ــُت العش ــد بلغ ق
ناضجــة بشــكل كاٍف ألختبرهــا وجهــًا لوجــه. عملــُت كممّرضــة، وقضيــُت أيامــًا وليالــَي 
طــوااًل أعمــل على الصعيد اإلنســاني واإلجتماعــي. وفي ذلك الوقت، تزّوجُت وأمســيُت 

أّمــًا فخــورة لرشــا وزيــاد. وعلــى هــذا المنــوال، مضــت الحيــاة أثنــاء الحــرب.  

عائلتــي كبيــرة، فأهلــي أنجبــوا ثمانيــة أوالد. اليــوم، واحــٌد مــن أخوتــي فقــط بقــي فــي 
لبنــان، أّمــا اآلخــرون فواحــٌد ُقِتــل و هاجــر الباقــون.  وفــي نهايــة المطــاف، بقيــُت أنــا. ال 

أحــد يعلــم مــا حــدث لــي منــذ ذلــك اليــوم فــي حزيــران 1986.

أّننــي كنــُت شــغوفة  الحــرب مســتعرة منــذ عشــرة ســنوات، وبالرغــم مــن  كانــت 
بمســاعدة مجتمعــي، كانــت أمنيتــي أن آخــذ ولــدّي لإلســتقرار فــي مــكان هــادئ وآمــن. 
مــكان أســتطيع فيــه أن أتابــع دراســتي وأن يكبــر ولــداي مــن دون ســماع أزيــز الرصــاص 

ودوّي اإلنفجــارات. 

كنــت فــي الثالثيــن مــن عمــري و كانــت هــذه أمنيتي فــي اليــوم الذي فِقــدُت فيه قســرًا. 
آالف مــن النــاس مثلــي، حلمــوا أحالمــًا مماثلــة و لكنهــا تبّخــرت فــي يــوم أســود مــن 

الحــرب.

 إسمي كاريمان أحمد. ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا.

My name is Kariman. I was born on 
January 23rd 1956. I was not yet 20 years 
old when the war in my country broke out, 
but I was old enough to throw myself into 
it and experience it first-hand. I became 
a medical nurse, and spent long days 
and nights doing relief work and social 
support. During that time, I also got 
married and became the proud mother of 
Rasha and Ziad. From that perspective, life 
did go on during the war.  

I come from a big family; my parents 
bore eight children. Today, only one of 
my siblings remains in Lebanon; for the 
others have emigrated. As for me, no one 
ever knew what happened to me since that 
day in June 1986.  

As I was on the way back from visiting my 
parents while looking forward to seeing 
my children, somewhere between Beirut 
and Saida I was kidnapped. The war had 
been going on for ten years, and even 
though I was deeply passionate about 
helping my community, my wish was 
to relocate with my two children and to 
settle somewhere safe and quiet; where I 
could pursue further studies and where my 
children could grow up without the sound 
of bullets and explosions.

I was 30 years old and that was my dream 
the day I was forcibly disappeared along 
with thousands of people like me who had 
similar dreams that vanished on one dark 
day of the war. 

My name is Kariman Ahmad. Do not let my 
story end here.

 Kariman
Ahmad

كريمان أحمد

كنُت على الطريق إلى منزلي ُبعيَد زيارتي ألهلي 
متلّهفة إلحتضان ولدّي بين ذراعّي. في مكان ما، 

بين بيروت وصيدا، اختطفت.
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ــت  ــن. كان ــاٍن وبنتْي ــِة صبي ــن ثالث ــٍة م ــٍة مؤّلف ــي عائل ــر ف ــن البك ــُت اإلب ــمي ماهر.كن إس
تجمُعنــي مــع والدتــي العزيــزة  عالقــة مميــزة جــدًا حيــث كانــت دائمــًا تســاندني. حتــى 
فــي ذلــك اليــوم الــذي أخــذُت فيــه الســيارة وحّطمتهــا؛ ذهبــت وتكّلمــت مــع صاحــِب 
الســيارة الثانيــة وعالجــت األمــر.  لقــد عرفتُهــا علــى أغانــي مارســيل خليفــة، حيــث كنــُت 
ــُر فــي أن  ــُت أفّك ــار لعــدة ســاعاٍت. فــي الواقــع، كن دائمــًا أعــزف موســيقاه علــى الغيت

أصبــَح عــازَف غيتــاٍر محتــرف  أو أن أتخصــص فــي دراســة إدارة األعمــال. 

إاَل أَن كل  هــذه األحــالم انتهــت فــي 17 حزيــران عــام 1982،و هــو اليــوم الذي لــم أُعْد 
فيــه إلــى منزلــي و كان عمــري آنذاك خمســة عشــر ســنة. 

و منــُذ ذلــك اليــوم، كافَحــت والدتــي لكــي تجدني. لــم يكــن بمقدورهــا أن تتقبــل 
ــه  ــٍر ل ــود قب ــن دوِن وج ــُه وم ــدَث ل ــا ح ــِة م ــن دوِن معرف ــا م ــدان ولِده ــى فق ــزن عل وتح

ليرقــد بســالم. 

حاوَلــت أن تجــد بعــض الراحة من خــالِل تكريس فَنها لرســمي وبالتالي إبقائــي موجودًا 
في حياتهــا. اليوم، كّل غرفِة في شــقتها مليئة بصَوري. 

بالرغــم مــن ذلــك مــا زالــت والدتــي تشــعر بالضيــاِع، ومــا زالــت تبحــُث عــن مــكاٍن حيــث 
ُيمكنهــا أن تكــون موجــودة معــي. ُمنــُذ أعــواٍم قليلــٍة، وفــي الذكــرى الســنوّية لــي، 
ذهَبــْت ووضَعــْت وردًة فــي المــكان الــذي ُفِقــْدُت فيــه؛ المــكان األخيــر الــذي كنــُت فيــه 
قبــل إختفائــي. وكان ذلــَك المــكان الداللــة  الوحيــدة ذات المعنــى بالنســبة لهــا والــذي 
ــَف عذابها. وُمنــُذ ذلــَك الحين،زرَعــْت والدتــي شــجرة كذكــرى لــي.  مــن الممكــن أن ُيخفِّ

واليــوم تــزور هــذا المــكان فــي كّل مــرٍة تريــد أن تكــون قريبــًة منــي. 

أودُّ كثيرًا  أن تجَد والدتي األجوبة وأن تنعم بالراحة. 

إسمي ماهر قصير، ووالدتي هي مريم سعيدي. ال تدعوا قّصتنا تنتهي هنا. 

My name is Maher. I was the eldest son in a 
family of three boys and two girls. I shared 
a special bond with my dear mother. She 
always had my back. Even that day when 
I took the car and crashed it, she luckily 
managed to sort out the situation with the 
other driver. I introduced her to Marcel 
Khalifeh’s songs. I would play them on the 
guitar for hours. In fact, I was thinking of 
becoming a professional guitar player - that, 
or studying business management. 

These dreams came to an end on the 17th of 
June 1982, when I never came back home. 
I was 15 years old. 

From that day on, my mother struggled to 
find me. She could not accept and mourn 
the loss of her son without knowing what 
happened, without having a grave to find 
peace. Nothing had any meaning anymore. 
She wanted to be close to me, dead or alive. 
She tried to find some relief by dedicating 
her art to painting me and thus kept me 
present in her life. Today each room of her 
apartment is filled with portraits of me.

But she was still feeling lost, searching for 
the place where she could be with me. Few 
years ago, on the day of my disappearance, 
she went to put a rose at the place where 
I went missing. The last place I was seen 
before vanishing has become the only 
marker, the only thing that has meaning 
for her and that can lessen her torment. 
Since then, my mother planted a tree in my 
memory, and she now visits this place every 
time she needs to be close to me. 

I would like so much for her to find relief.

My name is Maher Qassir, my mother is 
Maryam Saide. Do not let our story end here.

Maher Qassir
ماهر قصير

 لم يعْد ألي شيٍء معنى بعد ذلك. كانت تريُد أن 
تكوَن قريبًة مّني حّيًا أو ميتًا.
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إســمي محمــد. كنــت فــي الرابعــة والثالثيــن مــن عمــري يــوم ُفقــدت فــي الواحــد 
والعشــرين مــن شــهر آب ســنة 1978. ذهبــُت تــاركًا خلفــي زوجتــي وبناتــي األربــع، 

ابتســام وأمــل وســنا وســالم التــي لــم تكــن تتخطــى  العاشــرة مــن عمرهــا.

كنــت أســكن فــي المملكــة العربيــة الســعودية حيــث كنــت أعمــل باّلطــًا. قــّررت العيــش 
والعمــل هنــاك كالكثيــر مــن الشــباب وذلــك لتأميــن حيــاة أفضــل لعائلتــي. كنــت أحلــم 
فــي العــودة إلــى لبنان ومعي مــا يكفي مــن المال لشــراء منــزل للعائلة والعيــش معهم. 
كنــت آتــي إلــى لبنــان بشــكل منتظــم لزيــارة عائلتــي، وأنتظــر بفــارغ الصبــر كّل دقيقــة 
يمكــن أن أقضيهــا معهــم. مــن أحــّب الذكريــات علــى قلبــي كانــت أحاديثــي الطويلة مع 
أبــي والنزهــات فــي الطبيعــة التــي كّنــا نقــوم بهــا فــي أيــام الربيــع المشمســة الجميلــة 

التــي كانــت تســبق أيــام الصيــف الحــاّرة.

ــرًا علــى أحبائــي. فــي العــام 1978، عندمــا  عندمــا شــّبت الحــرب فــي لبنــان خفــت كثي
ــارة  تفاقمــت األحــداث، قــررت قيــادة ســيارتي عائــدًا إلــى لبنــان فــي شــهر رمضــان لزي

ــة الســعودية حيــث ســيكونوا بأمــان. ــى المملكــة العربي عائلتــي وأخذهــم معــي إل

ــه  بعــد أيــام مــن اإلنتظــار، ذهــب صهــري إلــى الســعودية واألردن آمــاًل أن يجدنــي. لكّن
ــة. اكتشــف أن رحلتــي توّقفــت بعــد أن دخلــت الحــدود اللبناني

عانــت زوجتــي وبناتــي كثيــرًا نتيجــة فقدانــي كمــا فاتنــي الكثيــر مــن حياتهــم. لقــد قضين 
معظــم أوقاتهــّن وهــّن يبحثــن عّنــي ويحاولن معرفة مــا حدث لــي. كما  أنهــَن أضطررن 

إلــى العمــل مــن أجــل تأمين ســبل العيــش فــي غيابي.

إسمي محمد عباس. ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا.

My name is Mohammad. I was 34 years old 
when I went missing on August 21st 1978. 
I left behind a loving family, a wife, and 
four daughters, Ibtisam, Amal, Sana, and 
Salam, who was only 10 years old. 

I was living in Saudi Arabia, working as a 
tiler. Like many men my age, I decided to 
live and work there to be able to offer my 
family a better life. My dream was to move 
back with enough money to buy a house 
and live with them. I would return back to 
Lebanon regularly to visit them. I would 
eagerly anticipate every moment I could 
spend with them. My favorite memories 
were having long talks with my father and 
going on picnics on beautiful sunny days 
before the summer heat came. 

As the war raged on in Lebanon, I became 
more worried about my loved ones. In 
1978, as the situation worsened, I decided 
to drive back to Lebanon to visit my family 
during the holy month of Ramadan and to 
bring them back with me to Saudi Arabia 
where they would be safe.

My family waited for my arrival, but I never 
made it. After days of wait and worry, my 
brother-in-law travelled to Saudi Arabia 
and Jordan hoping to find me.   The only 
information he was able to get, was  that 
my journey had stopped shortly after I 
crossed the border into Lebanon. 

My wife and daughters suffered greatly 
from my disappearance, and I missed so 
much of their lives. They spent most of 
their time trying to find out what happened 
to me and to make up for the fact that I am 
no longer there to provide for them. 

My name is Mohammad Abbas. Do not let 
my story end here.

 Mohammad
Abbas

محمد عباس

انتظرت عائلتي قدومي لكّنني لم أصل.
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إســمي محمــد. إذا  زرتــم منزلــي فــي مدينــة طرابلــس، ســترْون صــوري تمــأ المــكان. 
ــزل. هــي أشــجع إمــرأة عرفتهــا. خــالل  هكــذا تحافــظ زوجتــي علــى وجــودي فــي المن
الوقــت الــذي قضينــاه معــًا، أنجبــت لــي ســتة أوالد، غيــر أّن إثنيــن منهــم لم يبقــوا على 
قيــد الحيــاة. كّرســت وقتهــا لتربيــة إبنْينــا وإبنتينــا. وكان يقــع أغلــب ذلــك علــى عاتقهــا 
ألّننــي كنــُت أعمــل مهندســًا معمارّيــًا متنّقــاًل بيــن ُعمــان، قطر والريــاض. وكنــُت أراهم 

لفتــرة بســيطة كل عــدة أشــهر. 

بعــد فتــرة، قــّررت أننــي أود أن أرى أوالدي يكبــرون بقربــي. وهكــذا، فــي العــام 1987، 
عــدُت إلــى وطنــي. اســتمتعُت بوقتــي مــع عائلتــي، ولكــن لثالثــة أشــهر فقــط. 

وحينما وضعوني في العربة وضربوني بالعصّي، كنُت ما زلُت

قادرًا على سماع صوتها.

منــذ ذلــك الوقــت، ال تــزال زوجتــي تبحــث عنــي وتذهب إلــى مراكــز اإلعتقال في ســوريا 
وفــي لبنــان . ولــم تستســلم حتــى عنــد تلّقيهــا رســائل تهديــد بالقتــل. إّننــي محظــوظ 

بزوجــة شــجاعة مثلها.

إسمي محمد مصطفى. ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا. 

My name is Mohammad. If you were to ever 
visit my house in Tripoli, you will see that 
it is filled with pictures of me. This is how 
my wife maintains my presence at home. 
She is the most courageous woman I know. 
During our time together, she bore me six 
children, but unfortunately two of them 
did not survive. She dedicated her time to 
raising our two sons and two daughters. 
She had to do that mostly on her own, 
since I was working between Oman, Qatar 
and Riyadh as a construction engineer and 
only saw them once every few months. 

After a while, I decided I wanted to spend 
more time with my children and see them 
grow up, so in 1987, I returned. Sadly, I was 
only allowed to enjoy three months with 
my family. In November 1987, a group of 
armed men stormed into our house at 3am, 
and took me away. As they blindfolded 
and handcuffed me, I could hear my 
wife shouting. I could still hear her voice 
as they put me in a truck, and beat me 
with sticks. 

Since that day, my wife has been looking 
for me, going to detention centers in 
Syria and in Lebanon; she even received 
threats… but she never stopped. I am lucky 
to have such a courageous wife. 

My name is Mohamad Mustafa. Do not let 
my story end here.

 Mohamad
Mustafa

محمد مصطفى

 ففي تشرين الثاني من العام 1987 اقتحمت 
مجموعة من المسّلحين منزلنا عند الساعة الثالثة 
فجرًا واقتادوني بعيدًا. كنُت أسمع زوجتي تصرخ 

أثناء تعصيبهم عينّي وتقييدهم يدّي.
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إســمي ميــالد. ُولدت في عيــن مجدلين، في منطقــة جزين، عام ١٩٦٥. كنت مهندســًا 
ميكانيكّيــاًّ أعمــل فــي شــركة الفولفو. عائلتــي كانت دائمــًا تشــتبه باّنني معجــب بإحدى 
قريباتــي. لكّننــي كنــت احتفــظ بهــذا الحــّب ســّرًا. كنــت شــاّباًّ مرحــًا و ضحــوكًا . لــم آخذ 

الحيــاة علــى محمــل الجّد. 

أختــي جانيــت كانــت شــريكتي المفّضلــة فــي اللعــب. مــع ذلــك كنــا نمضــي الكثيــر مــن 
وقتنــا فــي التخاصم.عندمــا كانــت المعــارك تشــتّد وتلزمنــا علــى البقــاء فــي الملجأ،كنا 

نمضــي وقتنا فــي لعب الــورق. 

ــي  ــت برم ــت، قم ــد جاني ــورق ض ــة ال ــي لعب ــرت ف ــد أن خس ــام، بع ــن األي ــوٍم م ــي ي ف
تفاحــًة عليهــا ، فأصيــب جبينهــا وبــدأت تنــزف. عاقبنــي  أبــي نتيجــة ذلــك التصــرف. 
ــرة  ــة الصغي ــى تلــك الندب ــة وتنظــر إل لكــن اليــوم جانيــت مــا زالــت تتذكــر هــذه الحادث
فــوق عينهــا وتملؤهــا العواطــف والمشــاعر. اليــوم، تلــك الندبــة وبعــض الصــور هــي 

كل مــا تبّقــى منــي.

في ٣٠ آب عام ١٩٨٣، وفيما لم يكن يتخّطى عمري الثامنة عشر ربيعًا، اختفيُت.

األســبوع الماضــي، أعلــن الصليــب األحمــر الدولــي عــن جمع عّينــات مــن الحمــض 
ــة. هــذه  ــر الجماعّي النــووي مــن عائــالت المفقوديــن للتعــّرف علــى الجثــث فــي المقاب
خطــوة مهّمــة جــّدًا، لكّنها غيــر كافية، فيتوّجــب على الســلطات اللبنانيــة تحديد مواقع 
المقابــر الجماعّيــة و إخــراج الجثــث. عندهــا فقــط، أحبائــي قــد يتعّرفــون علــى مصيــري 

و قــد يكــون لهــم مــكان لزيارتــي، مــكان أرقــد فيــه  بســالم. 

إسمي ميالد يوسف ، ال تدعوا  قّصتي تنتهي هنا. 

My name is Milad. I was born in Ein 
Majdelein in the Jezzine district, in 1965. I 
was a mechanical engineer working at the 
Volvo company. My family used to believe 
that I was in love with my cousin. I kept 
this a secret to myself. I was a fun guy that 
did not take life too seriously. 

My sister Jeanette was my favorite game 
partner. We used to spend our time fighting. 
When the war battles would force us to find 
shelter in the ditches, we would kill time 
and overcome our fears by playing cards. 

One day, after losing a hand to my sister, 
I had this gruesome idea of throwing 
an apple to her face which hurt her 
and made her bleed. This had cost me a 
decent punishment from my father. Today, 
Jeanette remembers this moment as she 
examines the small scar near her eye, all 
filled with emotions. Today, her scar and 
the few photos she has of me are my only 
remaining traces.  

August 30th 1983, aged 18 years old, I 
disappeared. I had just joined the Lebanese 
army and was positioned at the airport 
checkpoint, the one linking Beirut to 
Mecharafieh. It was there that armed men 
kidnapped me. 

Last Friday, the International Committee of 
the Red Cross declared that it was collecting 
DNA from the families of the missing to be 
able to identify the human remains buried 
in mass graves. It is a very important step, 
yet it remains insufficient as long as the 
Lebanese authorities have neither located 
nor exhumed the mass graves. It is only at 
this point that my relatives would be able to 
know the truth about my fate and that they 
would be able to visit the tomb in which I 
will be laying in peace. 

My name is Milad Youssef. Do not let my 
story end here.

Milad Youssef
ميالد يوسف

كنت قد التحقُت في الجيش منذ وقت قريب. كنت 
في مركزي عند حاجز قرب مطار بيروت، على 

طريق المشرفية. هنا، اختطفني مسّلحون.
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إســمي هادي. كنُت الشــاّب البالــغ من العمر ثماني وعشــرين عامًا،المحبــوب والمدّلل 
مــن قبــل أخواته الثــالث اللواتي رّكــزن كل اهتمامهــّن على أخيهــّن الوحيد. كنــُت أعمل 
مــع والــدي فــي شــركة الطباعــة العائــدة لعائلتنا في جبيــل. ولكن فــي عــام 1989 وبعد 
مــرور أربعــة عشــر  عامــًا علــى الحــرب، كنــت قــد اكتفيــت. أردُت المغــادرة والعيــش فــي 
تولــوز، فرنســا. ولكــن اضطــررُت إلــى وضــع هــذا الحلــم جانبــًا إذ إّن والــدي لــم يتمكــن 

أن يتخّيــل رحيلي عنه. 

فــي  الرابــع عشــر مــن حزيران عــام 1990, جــاء رجل إلــى عملي وســألني إن كنــُت أرغُب 
فــي بيــِع ســيارتي، فاســتغرْبت هــذا األمــَر، وخاصــًة بعــد أن الحظــُت أن هنــاَك ســيارة 
تتبعنــي منــذ أيــاٍم عــدة. الحقــًا وفــي اليــوم نفســه، غــادرُت العمَل لحضــوِر حفــل زفاٍف 
فــي دومــا. قبــل مغادرة عملــي، اتصلــُت ببائع الــورود لتجهيِز باقــٍة ألخذها معــي. ولكن 
لأســف، لــم أصــل إلــى هنــاَك الســتالمها. قلــق اصدقائــي عندما لــم يروني فــي حفِل 

الزفــاف، ولكــّن فكــرَة اختفائــي لم تخطــر على بالهــم أبدًا. 

أمــا شــقيقتي هيلــدا، فلقــد إســتمرت فــي إنتظــاري. حتــى عندمــا ُاتيحــت لهــا الفرصــة 
بمغــادرة لبنــان والعمــِل في الخــارج؛ قــررت البقاء فــي إنتظاري. واليــوم، تتذّكــر بمحبٍة 
وإعتــزاز كل األوقــات التــي كنــت العــب مــع أوالدهــا وكل األوقــات التــي كنــُت أعيدهــم 
إلــى البيــت متســخين مــن رأســهم إلــى أصابــع اقدامهــم، وتتمنــى لــو كان باســتطاعة 
أوالدهــا أن يتذكرونــي... وترغــب فــي معرفــة مــا حــدث لــي وأن تتمّكــن مــن تفســيره 

لهم. 

إسمي هادي كرم. ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا. 

My name is Hadi. I was a 28-year-old man, 
loved and spoiled by my three sisters 
who focused their attention on their only 
brother. I worked with my father in our 
family-owned printing house in Jbeil. 
In 1989, after 14 years of war, I had had 
enough. I wanted to leave Lebanon to 
settle in Toulouse, France. But I had to put 
that dream on hold, as my father could not 
imagine letting me go.

On June 14th 1990, a man came to my work 
place and asked if I intended on selling 
my car. I found this rather strange as I 
had noticed that a car had been following 
me for a few days now. Later on that day, 
I left work to go to a wedding in Douma. 
Before leaving, I called a florist to prepare 
a bouquet so I could take it with me. But, I 
never made it there to pick it up. My friends 
were alarmed when they did not see me at 
the wedding, but the thought that I had 
disappeared never crossed their minds.

Like thousands of other families, my 
parents were deeply affected by my 
disappearance. My father may have 
regretted not letting me move to France. 
He died shortly after I disappeared. My 
sister Hilda continued to wait for me. 
Even when she had the opportunity to 
leave Lebanon to go and work abroad, she 
decided to stay home in case I returned. 
Today she remembers fondly the times I 
would play outside with my nieces and 
nephews, bringing them back home filthy 
from head to toe. She wishes her children 
could remember me... She wishes to know 
what happened to me so she can explain 
it to them. 

My name is Hadi Karam. Do not let my 
story end here.

Hadi Karam
هادي كرم

مثل اآلالف من األسر األخرى، تأثر والدي كثيرًا 
لدى اختفائي.  فقد تأّسَف على عدم سماحِه 

لي باالنتقاِل إلى فرنسا و توفي بعد وقٍت قصير 
من اختفائي. 
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إســمي وجيــه. كنــت فــي ســن الثامنــة والثالثيــن، متزوجــًا ولــدّي أربعــة أوالد، أقطــن في 
عاليــه وأديــر مجموعــة مــن العّمــال. كانــت الحــرب قــد بــدأت، ولكّننــي كنــُت عازمــًا علــى 
متابعــة حياتــي وتفــادي عواقبها. لم أكــن منضّمًا إلــى أي حزب من األحــزاب أو منضويًا 
فــي أي تحــّرك. كل مــا كان يهّمنــي هــو عملــي وعائلتــي. كنــُت رجــاًل صلبــًا وأحببــت 
العمــل بيــدّي. إبنــي أيمــن، والــذي كان صغيــرًا آنــذاك, كان يعتقــد أننــي  قــوّي جــّدًا؛ فقد 

كان يقــول دومــًا إّنــه باســتطاعتي  تكســير حجــر مــن االســمنت بيــدّي المجّردتيــن.

كنــُت أحــّب الســهر مــع أصدقائــي وعائلتــي، وعــادًة مــا كنــا نجتمع فــي منزلي لإلســتمتاع 
بجلســات موســيقّية. أحببــت الغنــاء وكانــت الحيــاة جيــدة. حتــى أن إنقلبــت رئســًا علــى 

عقــب فــي إحــدى األيــام، إذ لــم تتغيــر حياتــي فقــط، إنمــا تغيــرت حيــاة عائلتــي أيضــًا.

فــي الثانــي عشــر مــن آب عــام 1982، كنــُت متوّجهــًا الــى البقــاع بدافــع العمــل. تركــت 
منزلــي فــي الخامســة فجــرًا، عندمــا كان الــكّل نيامــا. كان مــن المفتــرض أن أّتصــل 

ــى البقــاع، ولكّننــي لــم أفعــل ذلــك مطلقــًا.  بزوجتــي حالمــا أصــل ال

ُوجدت سيارتي الحقًا في مكان ليس ببعيد عن منزلي، بالقرب من بلدة بحمدون.

هــذه هــي المعلومــة الوحيــدة التــي اســتطاعت عائلتــي جمعهــا عّنــي، وحتــى اليــوم، مــا 
زالــت تنتظــر معرفــة مــا حــدث لــي.    

إسمي وجيه زحالن. ال تدعوا قّصتي تنتهي هنا.

My name is Wajih. At the age of 38, I 
was married with four children, living in 
Aley and working as a foreman. The war 
had been going on for years, but I had 
intended to live my life regardless. I was 
not affiliated to any party or prone to any 
activism. What mattered to me the most 
were my work and my family. I was a strong 
man, and I liked to work with my hands. 
My son Ayman, who was very young at the 
time, would say that I was strong enough 
to break a stone with my hands. 

I liked to spend the evenings with my 
friends and family. We used to gather at 
my place for musical sessions. I loved to 
sing. Life was good, really. Until one day, 
life changed forever. Not just mine, but 
that of my loved ones too. 

On August 12th 1982, I was on my way to 
the Bekaa, for a repair job. I left home at 
5 in the morning, while everyone was still 
asleep. I was supposed to call my wife 
when I reached the Bekaa but I never did. 
My car was later found not too far from our 
home, near Bhamdoun. 

My children’s ongoing search for me 
led my son to an abandoned detention 
center. There, he found a pile of passports 
belonging to many of those who were 
taken there, including mine. This is the 
only information my family was ever able 
to gather. They are still waiting to know 
what happened to me till this day.

My name is Wajih Zahlan. Do not let my 
story end here.

Wajih Zahlan
وجيه زحالن

َبحُث أوالدي عّني  قاد إبني إلى مركز اعتقال 
مهجور. هناك، وجَد كومًة من جوازات سفٍر عائدة 

الى العديد من األشخاص الذين ُنقلوا إلى هناك 
خالل الحرب؛ ومن ضمنهم كان جواز سفري.
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إســمي علــي. ُوِلــدُت فــي عــام 1971 فــي عائلــة صغيــرة تتكــّون مــن أّمــي نايفــة وأنــا. 
كان والــدي قــد توفــي قبــل أن ُتتــاح لــي الفرصــة للتعــرف عليــه. رغــم ذلــك، أعطتنــي 
والدتــي الحــب والدعــم الــذي يعطيــه كل مــن األم واألب. كل يــوم، كنــت أذهــب الــى 
المدرســة وكانــت هــي تذهــب إلــى مكاتــب صحيفــة “الســفير” حيــث كانــت تعمــل. 
مــن فتــرة إلــى أخــرى، كنــا نســتمتع برحــالت قصيــرة إلــى الجبــل بعيــدًا عــن المدينــة. إذ 
كنــا نذهــب لزيــارة بيــت جــّدي فــي القماطيــة؛ هربــًا مــن العنــف الــذي كان يســيطر على 

العاصمــة بيــروت. 

أقلنــي صديــق للعائلــة فــي ســيارته إلــى بيــروت، وكان مــن المفتــرض أن يوصلني إلى 
تقاطــع المتحــف. كانــت تلــك المــرة األخيــرة التــي ُســمع أو ُعــرف أي شــيء عنا. 

لــم تعــرف عائالتنــا مــا حــدث لنــا. بالنســبة لهــم، إختفينا. كتبــت أّمي عــّدة مقــاالت في 
صحيفة”الســفير” علــى أمــل أن تصلنــي. لقــد َرَجْتِنــي أال أســمح لخاطفــّي بــأن يزرعــوا 
بــذور الشــر فــّي، وأال أدعهــم يســلبونني براءتــي وروح الطفــل الموجــودة فــي داخلــي. 
كتَبــت أّننــا ســنهجر البــالد حالمــا أعــود، وعــن رغبتهــا فــي حمايتــي مــن أّي خطــر. ولكــّن 
ذلــك لــم يحصــل، فأنــا لــم أعــْد أبــدًا.  وفــي الســابع والعشــرين مــن كانــون األّول عــام 

1984، وبعــد تســعة أشــهر، تمّلكهــا اليــأس وأنهــت حياتهــا. 

كنُت في الثالثة عشرة عندما فقدـت، اليوم الذي ُحِرمت أمي من ابنها الوحيد.

 إسمي علي حمادة. ال تدعوا قّصتنا تنتهي هنا. 

My name is Ali. I was born in 1971. Unlike 
many families in Lebanon, ours was small; it 
was only my mother Nayfeh and I . My father 
had passed away before I had the opportunity 
to know him. However, my mother gave me 
the love and support of both a mother and a 
father. Every day, I would go to school, and 
she would head to the offices of the Al Safir 
newspaper where she worked. Every once in 
a while, we enjoyed short journeys from the 
city to the mountains where we would visit 
my grandparents in Qumatiyyeh - those trips 
were needed to escape the violence and the 
turmoil that engulfed Beirut.

Ironically, it was after one such journey that 
I went missing. On March 26, 1984, after 
spending the weekend with my grandparents, 
a friend of the family was driving me back to 
Beirut and was supposed to drop me off at 
the Mathaf crossing. That was the last time 
anyone saw or heard about us. 

Our families never found out what happened 
to us. To them, we simply vanished. My 
mother published several letters in Al Safir 
newspaper, in the hope that somehow, 
somewhere, they would reach me. She 
pleaded that no matter how badly they 
might harm me, I would not allow those 
responsible to plant the seeds of evil in my 
heart nor deprive me of my innocence. She 
wrote about us leaving the country as soon 
as I return and about her wish to protect me. 
Sadly, this never happened. I never returned. 
Nine months later, on December 27th, my 
mother took her own life in desperation. 

I was 13 years old the day I disappeared; that 
was the day my mother was left childless; the 
day my life was cut short. 

My name is Ali Hamadeh. Do not let our story 
end here.

Ali Hamadeh
علي حمادة

لسخرية القدر، ُفِقدُت بعد إحدى تلك الرحالت. 
في السادس والعشرون من آذار عام 1984، وبعد 

قضاء عطلة نهاية األسبوع مع جدّي, 
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 الئحة 
المفقودين

List of the Missing

List of the Missing

تشمل هذه القائمة أسماء  أشخاص مفقودين 
خصصت لهم مساحة على النصب التذكاري 

الرقمي”فسحة أمل”. تبقى اآلالف من قصص 
المفقودين بحاجة إلى أن يتم جمعها وإضافتها إلى 

هذه الالئحة.

This list includes the names of the missing persons 
for whom a space has been dedicated on the digital 
memorial Fushat ‘Amal. Thousands of other stories 

need to be collected and added to this list.
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ابراهيم, ناظر, 31 سنة، 1976
Ibrahim, Nathir, 31 years old, 1976

ابراهيم, نوري, 21 سنة، 1975
Ibrahim, Noori, 21 years old, 1975

علي, 31 سنة، 1982 ابو خرج, 
Abou Khurj, Ali, 31 years old, 1982

خليل, 34 سنة، 1987 ابو زكي, 
Abou Zeki, Khalil, 34 years old, 1987

ابو شكير, محمد, 27 سنة، 1976
Abou Shkeir, Mohammad, 27 years old, 1976

ابو صهيون, نظمي، 1976
Abou Sahyoun, Nathmi, 1976

ابي عمشر, سعيد، 24 سنة، 1980
Abi Amshar, Saeed, 24 years old, 1980

ابي نكد, جورج، 23 سنة، 1983
Abi Nakad, George, 23 years old, 1983

احمد, احمد, 1982
Ahmad, Ahmad, 1982

احمد, كريمان، 30 سنة، 1986
Ahmad, Kariman, 30 years old, 1986

اساكوف, فؤاد، 23 سنة، 1981
Isakouf, Fouad , 23 years old, 1981

اسعد, جميل، 1976
 Asaad, Jamil, 1976

اسكندر, استفان, 46 سنة، 1975
Iskandar, Estephan, 46 years old, 1975

اغا, نزيه, 30 سنة، 1982
Agha, Nazih, 30 years old, 1982

االحمد, عدنان, 8 سنين، 1976
AL Ahmad, Adnam, 8 years old, 1976

االحمد, عصمت, 6 سنين، 1976
El Ahmad, Osmat, 8 years old, 1976

االحمد, فادي, سنتين، 1976
El Ahmad, Fadi, 2 years old, 1976

االحمد, فادية، 4 سنين، 1976
El Ahmad, Fadia, 4 years old, 1976

ضياء، 1985 الباشي, 
El Bachi, Diaa, 1985

البخاري, ياسر، 16 سنة، 1984
 El Boukhari, Yaser, 16 years old, 1984

البدان, دراد، 1985
El Badan, Drad, 1985

البدوي, محمد، 23 سنة، 1976
El Badawi, Mohammad, 23 years old, 1976

البزري, نزيه, 21 سنة، 1985
El Bezri, Nazih, 21 years old, 1985

البيتم, فياض، 20 سنة، 1982
El Baytam, Fayad, 20 years old, 1982

الحاج, علي، 22 سنة, 1989
 El Hajj, Ali, 22 years old, 1986

الحاج,محمد, 18 سنة، 1975
El Hajj, Mohammad, 18 years old, 1975

الحاج محمود, فضيلة, 20 سنة، 1975
El Hajj Mahmoud, Fadila, 20 years old, 1975

الحسين, حسين, 26 سنة، 1986
El Hussein, Hussein, 26 years, 1986

الخرفان, سمير, 19 سنة، 1983
El Kherfan, Samir, 19 years old, 1983

الخضر, احمد,43 سنة، 1988
El Khodor, Ahmad, 43 years old, 1988

الخطيب, تيسير، 37 سنة، 1987
El Khatib, Taysir, 37 years old, 1987

الزين, حسين، 17 سنة، 1985
EL Zein, Hussein, 17 years old, 1985

الزين, محمد، 20 سنة، 1984
El Zein, Mohammad, 20 years old, 1984

السبع اعين, محمد, 31 سنة، 1988
El Sabeh A’yon,  Mohammad, 31 years old, 1988

السقا, عبد القادر، 21 سنة، 1982
El Sekka, Abed El Qader, 21 years old, 1982

السقا, محمد، 19 سنة، 1982
El Sekka, Mohammad, 19 years old, 1982

السمراني, ناصيف، 36 سنة, 1976
El Semrani, Nassif, 36 years old, 1976

السيد أحمد, حمادة، 32 سنة, 1986
El Sayid Ahmad, Hamada, 32 years old, 1986

الشعراوي, علي, 47 سنة، 1979
El Shaarawi, Ali, 47 years old, 1979

الشيخ علي, خالد, 21 سنة، 1986
El Cheikh Ali, Khaled, 21 years old, 1986

الشيخ محمد, احمد,  1976
El Cheikh Mohammad, Ahmad, 1976

الشيخ محمد, سلوى,17 سنة، 1967
El Cheikh Mohammad, Salwa, 17 years old, 1976

الطويل, نقوال، 30 سنة، 1977
El Tawil, Nicola, 30 years old, 1977

العبد, محمد، 28 سنة، 1984
Al Abed, Mohammad, 28 years old, 1984

العلي, احمد، 45 سنة، 1985
El Ali, Ahmad, 45 years old, 1985

العلي, فاطمة، 28 سنة، 1976
El Ali, Fatima, 28 years old, 1976

الفضل, محمد, 44 سنة، 1975
El Fadel, Mohammad, 44 years, 1975

الكبش, ابراهيم، 16 سنة، 1984
Kabesh, Ibrahim, 16 years old, 1984

المبيض, هيثم، 19 سنة، 1993
El Mbayed, Haitham, 19 years old, 1993

الهبطة, نبيل، 30 سنة, 1980
El Hobta, Nabil, 30 years old, 1980

الهق, حسين, 41 سنة، 1976
El Huq, Hussein, 41 years old, 1976

اليمن, محمود, 16 سنة، 1978
El Yaman, Mahmoud, 16 years old, 1978

اندريوتي, ستافرو, 16 سنة،  1978
Andrioti, Stavro, 16 years old, 1978

انطون, يوسف, 1975
Antoun, Youssef, 1975
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ايوب, موسى، 22 سنة، 1975
Mousa, Ayoub, 22 years old, 1975

افرام, ملحم، 1976
Melhem, Melhem, 1976

برجاوي, سميرة، 22 سنة، 1982
Berjawi, Samira, 22 years old, 1982

بشاشة, احمد, 18 سنة، 1976
Bashasha, Ahmad, 18 years old, 1976

بو شاهين, الياس، 12 سنة، 1975
Bou Chahine, Elias, 12 years old, 1975

بو شاهين, شالوحي، 37 سنة، 1975
Bou Chahine, Shalouhi, 37 years old, 1975

بو صعب, فدوى، 22 سنة, 1983
Bou Saab, Fadwa, 22 years old, 1983

بو عباس, زكية، 65 سنة، 1982
Bou Abbas, Zakiye, 65 years old, 1982

ترمانيني, حيدر، 18 سنة, 1982
Tarmanini, Haidar, 18 years, 1982

جانا, مصطفى, 20 سنة، 1982
Jana, Mustafa, 20 years old, 1982

جبرايل, شليطا, 24 سنة، 1976
Jebrail, Shalita, 24 years old, 1976

جدع, سمعان, 1985
Geadeh, Semaan, 1985

جدع, كمال, 1985
Geadeh, Kamal, 1985

جمعة, محمد، 19 سنة، 1987
Jomaa, Mohammad, 19 years, 1987

حبال, فادي, 19 سنة، 1983
Habbal, Fadi, 19 years old, 1983

حجازي, علي،20 سنة، 1975
Hijazi, Ali, 20 years old, 1975

حجازي, هيثم، 23 سنة، 1985
Hijazi, Haitham, 23 years old, 1985

حداد, ايلي، 24 سنة، 1990
Haddad, Elie, 24 years old, 1990

حداد, جوزيف, 41 سنة، 1976
Haddad, Joseph, 41 years old, 1976

حداد, هنرييت، 58 سنة، 1985
Haddad, Henriette, 58 years old, 1985

حسون, كمال، 28 سنة، 1976
Hassoun, Kamal, 28 years old, 1976

حشيشو , محي الدين، 55 سنة, 1982
Hashisho, Mohyeddine, 55 years old, 1982

و, جمال، 17 سنة, 1982 حمـّ
Hemmo, Jamal, 17 years old, 1982

حمادة, علي, 13 سنة، 1984
Hamadeh, Ali, 13 years old, 1984

حمادي, عبد الحفيظ, 25 سنة، 1982
Hamadi, Abed El Hafiz, 25 years old, 1982

علي, 23 سنة، 1982 حمادي, 
Hamadi, Ali, 23 years old, 1982

حمادي, محمد, 1978
Hamadi, Mohammad, 1978

حمزة, عباس، 34 سنة، 1975
Hamza, Abbas, 34 years old, 1975

حمزة, عثمان، 32 سنة، 1976
Hamza, Othman, 32 years old, 1976

حمزة, مصطفى، 34 سنة، 1976
Hamza, Mustafa, 34 years old, 1976

حنا, جرجي، 42 سنة، 1985
Hanna, Gergi, 42 years old, 1985

حنين, نجيب, 60 سنة، 1980
Hanin, Najib, 60 years old, 1980

حوا, يوسف، 1975
Hawwa, Youssef, 1975

حوراني, سمير، 44 سنة، 1984
Hourani, Samir, 44 years old, 1984

حيدر, نقوال، 57 سنة, 1979
Haidar, Nicola, 57 years old, 1979

خانجي, احمد, 24 سنة، 1985
Khanji, Ahmad, 24 years old, 1985

خباز, سعيد, 17 سنة، 1985
Khabbaz, Saeed, 17 years old, 1985

خضير, جمال, 23 سنة، 1985
Khdeir, Jamal, 23 years old, 1985

خليل, عبد الرؤوف, 39 سنة، 1982
Khalol, Abed El Raouf, 39 years old, 1982

خوري, مارون، 29 سنة، 1983
Khoury, Maroun, 29 years old, 1983

خوند, بطرس، 53 سنة، 1992
Khawand, Boutros, 53 years old, 1992

دحروج, هاني، 50 سنة، 1983
Dahrouj, Hani, 50 years old, 1983

دواري, رّيا، 30 سنة، 1982
Dawari, Raya, 30 years old, 1982

ديراوي, احمد, 13 سنة، 1982
Dirawi, Ahmad, 13 years old, 1982

ديراوي, ابراهيم، 26 سنة، 1982
Dirawi, Ibrahim, 26 years, 1982

ديراوي, عزيز، 32 سنة، 1982
Dirawi, Aziz, 32 years, 1982

ديراوي, منصور، 22 سنة, 1982
Dirawi, Mansour, 22 years old, 1982

رحّيل, احمد، 34 سنة، 1982
Rhayyel, Ahmad, 34 years, 1982

رميض, صبحي, 17 سنة، 1985
Rmayed, Soubhi, 17 years old, 1985

رميض, مرعي, 19 سنة، 1985
Rmayed, Merhi, 19 years old, 1985

ريشا, شفيق, 63 سنة، 1983
Risha, Shafiq, 63 years old, 1983

ريشا, كمال, 50 سنة، 1983
Risha, Kamal, 50 years old, 1983

زخريا, اسكندر, 28 سنة، 1985
Zakhria, Iskandar, 28 years old, 1985

زغيب, شربل، 33 سنة، 1983
Zougheib, Charbel, 33 years old, 1983
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زكزوك, مصطفى، 16 سنة، 1987
Zakzouk, Mustafa, 16 years old, 1987

زهالن, وجيه، 38 سنة، 1982
Zahlan, Wajih, 38 years old, 1982

زيد, حسين، 23 سنة، 1982
Zeid, Hussein, 23 years old, 1982

زيدان, محمد غالب, 33 سنة، 1984
Zeidan, Mohammad Ghaleb, 33 years old, 1984

زين, حسن، 1983
Zein, Hassan, 1983

ِسّنو, كمال، 33 سنة، 1982
Sinno, Kamal, 33 years old, 1982

سالم, خضر، 15 سنة, 1985
Salem, Khodor, 15 years old, 1984

سالم, ريشارد, 22 سنة، 1985
Salem, Richard, 22 years old, 1985

سالم, ماري كريستين, 19 سنة، 1985 
Salem, Marie Christine, 19 years old, 1985

سكر, طانيوس, 54 سنة، 1991 
Sekkar, Tanios, 54 years old, 1991

شحادة, خالد، 14 سنة, 1984
Shhade, Khaled, 14 years old, 1984

شحادة, فادي, 19 سنة، 1984
Shhade, Fadi, 19 years, 1984

شعيتو, شاكر, 48 سنة، 1984
Cheaitou, Shaker, 48 years old, 1984

شلهوب, جوزيف, 1976
Chalhoub, Joseph, 1976

شلوحي, مبارك, 37 سنة، 1977
Shalouhi, Mubarak, 37 years old, 1978

شلون, توفيق, 26 سنة، 1986
Shloun, Toufiq, 26 years old, 1986

شمعون, جورج، 20 سنة، 1975
Chamoun, George, 20 years old, 1975

شهال, كريم، 1983
Chahla, Karim, 1983

شهوان, قزحيا، 29 سنة، 1980
Shehwan, Qozhaya, 29 years old, 1980

صالح, عمار، 22 سنة، 1982
Saleh, Ammar, 22 years old, 1982

صبحة, احمد, 27 سنة، 1985
Sobha, Ahmad, 27 years old, 1985

صفا, مصطفى, 15 سنة، 1975
Safa, Mustafa, 15 years old, 1975

صفير, ادوار، 41 سنة، 1985
Sfeir, Edward, 41 years old, 1984

صليبا, خليل، 29 سنة, 1985
Saliba, Khalil, 29 years old, 1984

ضاهر, احمد, 37 سنة، 1976
Daher, Ahmad, 37 years old, 1976

ضاهر, حمد, 39 سنة، 1976 
Daher, Hamad, 39 years old, 1976

ضاهر, ديب, 37 سنة، 1976 
Daher, Deeb, 37 years old, 1976

ضو, فادي، 20 سنة, 1984
Daou, Fadi, 20 years old, 1984

طويل, جوزيف, 17 سنة، 1977
Tawil, Joseph, 17 years old, 1977

طويل, سمير, 39 سنة، 1984
Tawil, Samir, 39 years old, 1984

عابد, جالل, 19 سنة، 1985
A’bed, Jalal, 19 years old, 1985

عابد, وديع, 18 سنة، 1985
A’bed, Wadih, 18 years, 1985

عباس, محمد, 34 سنة، 1978
Abbas, Mohammad, 34 years old, 1978

عبد الخالق, رمزي، 20 سنة، 1982
Abed El Khalek, Ramzi, 20 years old, 1982

عبد الرزاق, يوسف، 38 سنة، 1976
Abdel El Razzak, Youssef, 38 years old, 1976

عبد الله, عماد، 20 سنة، 1984
Abdallah, Imad, 20 years old, 1984

عبدو, غسان، 20 سنة، 1978
Abdo, Ghassan, 20 years old, 1978

عبدو, فادي, 19 سنة، 1978
Abdo, Fadi, 19 years old, 1978

عجمي, جمال, 18 سنة، 1982
Ajami, Jamal, 18 years old, 1982

عرنوس, احمد، 17 سنة، 1981
Arnous, Ahmad, 17 years old, 1981

عزام, هشام، 28 سنة, 1991
Azzam, Hisham, 28 years old, 1991

عطوي, محمد, 78 سنة، 1978
Atwi, Mohammad, 78 years old, 1978

عفش, احمد, 29 سنة، 1982 
Afesh, Ahmad, 29 years old, 1982

عفش, حسين, 33 سنة، 1982 
Afesh, Hussein, 33 years old, 1982

عماد, شاهين، 26 سنة, 1982
Imad, Chahine, 26 years old, 1982

عوض, اعتدال, 34 سنة، 1982
Awad, I’tidal, 34 years old, 1982

عون, جوزيف, 17 سنة، 1982
Aoun, Joseph, 17 years, 1982

عويك, محمد, 21 سنة، 1985
Awayik, Mohammad, 21 years old, 1985

عويك, محمود, 13 سنة، 1985
Awayik, Mahmoud, 13 years, 1985

عيد, جهاد, 20 سنة، 1990
Eid, Jihad, 20 years old, 1990

غمراوي, محمد، 19 سنة، 1988
Ghemrawi, Mohammad, 19 years old, 1988

غندور, حسن، 24 سنة، 1975
Ghandour, Hassan, 24 years old, 1975

فارس علي، 18 سنة، 1983
Fares, Ali, 18 years old, 1983

فاعور, اديب، 1976
Faour, Adeeb, 1976
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فاعور, ليندا, 1976
Faour, Linda, 1976

فرام, نهرا, 42 سنة، 1975
Frem, Nohra, 42 years old, 1975

فرح, ابتسام، 1978
Farah, Ibtissam, 1978

فنيش, حسين، 17 سنة, 1976
Fneish, Hussein, 17 years old, 1976

فهمي, علي, 21 سنة، 1984
Fahmi, Ali, 21 years old, 1984

فيتروني, عصام, 18 سنة، 1982 
Faytarouni, Issam, 18 years old, 1982

قاسم, علي, 18 سنة، 1986 
Kassem, Ali, 18 years old, 1986

قاسم, وفيق، 57 سنة, 1978
Kassem, Wafiq, 57 years old, 1978

قرطاوي, نزار, 19 سنة، 1983
Kartawi, Nizar, 19 years old, 1983

قصير, ماهر, 16 سنة، 1982
Qassir, Maher, 16 years old, 1982

قلقاس, نبيل, 27 سنة، 1982
Qolqas, Nabil, 27 years, 1982

كبارة, محمد, 32 سنة، 1985
Kabbarah, Mohammad, 32 years old, 1985

كتانة, الفريد جورج, 48 سنة، 1985
Kettaneh, Alfred George, 48 years old, 1985

كرم, سالم، 44 سنة، 1983
Karam, Salem, 44 years old, 1983

كرم, هادي، 28 سنة، 1990
Karam, Hadi, 28 years old, 1990

كروم , زهير، 25 سنة، 1976
Karroum, Zouheir, 25 years old, 1976

كّساب, ميشيل، 55 سنة، 1985
Kassab, Michel, 55 years old, 1985

كنج, ابراهيم, 20 سنة، 1976
Kanj, Ibrahim, 20 years old, 1976

كيروز, جوزيف, 37 سنة، 1976
Keyrouz, Joseph, 37 years old, 1976

ماضي, حسين، 20 سنة، 1988
Madi, Hussein, 20 years old, 1988

محمد, حسين، 20 سنة, 1988
Mohammad, Hussein, 20 years old, 1988

محمد, علي, 51 سنة، 1988
Mohammad, Ali, 51 years old, 1988

محمد, محمد, 13 سنة، 1988 
Mohammad, Mohammad, 13 years old, 1988

محمد, وليد, 18 سنة، 1988 
Mohammad, Walid, 18 years old, 1988

محمود, سامية، 24 سنة, 1982
Mahmoud, Samia, 24 years old, 1982

مخلوف, حنا, 38 سنة، 1979
Makhlouf, Hanna, 38 years old, 1979

مخلوف, وديع, 70 سنة، 1979
Makhlouf, Wadih, 70 years old, 1979

مرتضى, يوسف, 21 سنة، 1982
Murtada, Youssef, 21 years old, 1982

مرعي, خالد, 1982
Merhi, Khaled, 1982

مرعي, خالد, 17 سنة، 1978
Merhi, Khaled, 17 years old, 1978

مصطفى, سناء، 1976
Mustafa, Sanaa, 1976

مصطفى, علي يوسف، 25 سنة، 1975
Mustafa, Ali Youssef, 25 years old, 1975

مصطفى, محمد، 1976
Mustafa, Mohammad, 1976

مصطفى, محمد، 37 سنة، 1987
Mustafa, Mohammad, 37 years old, 1987

مطر, ديب, 41 سنة، 1985
Matar, Deeb, 41 years old, 1985

مطر, طوني, 27 سنة، 1988
Matar, Tony, 27 years old, 1988

معروف, جمال، 19 سنة، 1982
Maarouf, Jamal, 19 years old, 1982

معلم, حسين، 20 سنة, 1988
Maalem, Hussein, 20 years old, 1988

معّمر, محمود, 9 سنوات، 1982
Mo’ammar, Mahmoud, 9 years old, 1982

معّمر, وليد, 40 سنة، 1982 
Mo’ammar, Walid, 40 years old, 1982

ملحم, مخائيل, 41 سنة، 1979 
Melhem, Mikhael, 41 years old, 1979

منشاوي, خليل, 28 سنة، 1976 
Menshawi, Khalil, 28 years old, 1976

منيمنه, عدنان، 51 سنة, 1985
Mneimneh, Adnan, 51 years old, 1985

مهنا, حميد, 27 سنة، 1975
Mhanna, Hameed, 27 years old, 1975

احمد, 33 سنة، 1982 موسى, 
Moussa, Ahmad, 33 years old, 1982

نجار, احمد, 34 سنة، 1978
Najjar, Ahmad, 34 years old, 1978

نسيم, الياس, 31 سنة، 1986
Naseem, Elias, 31 years old, 1986

نسيم, طانيوس, 19 سنة، 1994
Naseem, Tanios, 19 years old, 1994

نصر الدين, حسن، 20 سنة، 1982
Nasreddine, Hassan, 20 years old, 1982

هرباوي, احمد، 20 سنة, 1976
Herbawi, Ahmad, 20 years old, 1976

هرموش, الياس، 19 سنة، 1976
Harmouch, Elias, 19 years old, 1976

يوسف, ميالد،18 سنة، 1983
Youssef, Milad, 18 years old, 1983
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شكر وتقدير
Acknowledgements

تــوّد جمعيــة لنعمل مــن أجــل المفقودين شــكر العديد من األفــراد والمنظمــات الذين 
لــم تكــن »فســحة أمل« قد تأسســت أبــدًا مــن دونهم.

وتعــرب الجمعيــة عــن امتنانهــا الخــاص أُلســر األشــخاص المفقودين الذين ســاهموا 
فــي المشــروع. علــى الرغم مــن الضائقة النفســية واليــأس المتزايــد، لقد كانــوا كرماء 

جــدًا بفتــح منازلهم ومشــاركة قصــص أحبائهــم وتجاربهم الشــخصية.

كمــا تــوّد جمعيــة لنعمــل مــن أجــل المفقوديــن أن تشــكر جميــع المتطّوعيــن الذيــن 
يســاعدون علــى مقابلــة أســر المفقوديــن. لــوال تعاطــف والتــزام هــؤالء األفــراد، لكان 

العــدد 17000 بقــي مــن دون هويــة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــوّد الجمعيــة أن تشــكر لجنــة أهالــي المخطوفيــن والمفقوديــن 
فــي لبنــان وســوليد )جمعيــة دعــم المعتقليــن والمنفيين( على إســهامهم خــالل هذا 
المشــروع. كمــا تــوّد أن تحّيــي جهودهــم الدؤوبــة وتفانيهــم ألســر المفقوديــن علــى 

مــّر الســنين.

ــدًا مــن دون الدعــم المســتمر  ــا أب ــرًا وليــس آخــرًا، لــم يكــن هــذا المشــروع ممكن أخي
مــن قبــل المانحيــن. نــوّد أن نشــكرهم علــى إيمانهــم بمهمــة الجمعية وعلــى الوثوق 
بنــا. لذلــك، نــوّد أن نعــرب عــن امتناننــا لإلتحــاد األوروبــي )EU(  والصنــدوق الوطنــي 
للديمقراطيــة )NED( وروبــرت بــوش ســتيفتنغ وجامعــة كولومبيــا للتحالــف من أجل 
الحــوار التاريخــي والمســاءلة ولجنــة الصليــب األحمــر الدوليــة )ICRC(؛ إال أننــا نــوّد أن 
نســّلط الضــوء علــى أن محتوى هذا المنشــور هو مســؤولية جمعية لنعمــل من أجل 
ــه يعكــس  ــار أن المفقوديــن وحدهــا، وال يمكــن، تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، اعتب

موقــف أي مــن مانحيهــا.

ACT for the Disappeared would like to thank 
the many individuals and organizations 
without whom Fushat ‘Amal would never 
have happened.

ACT would like to express its special 
gratitude to the families of the missing 
persons who participated in the project. 
Despite their psychological distress and 
growing despair, they have been very 
generous by opening up their homes and 
sharing the stories of their loved ones and 
their personal experiences. 

ACT would like to thank each and every 
volunteer who are helping to interview the 
families of the missing. Was it not for these 
individuals’ compassion and commitment, 
the number 17 000 would have remained 
without a face.

Moreover, ACT would like to thank the 
Committee of Families of Kidnapped and 
Disappeared in Lebanon and SOLIDE 
(Support of Lebanese in Detention and 
Exile) for their input throughout this 
project. It would also like to salute their 
tireless efforts and dedication to the families 
of the missing throughout the years.  

Last but not least, this project would have 
never been possible without the constant 
support of our donors. We would like to 
thank them for believing in ACT’s mission 
and trusting in us. Therefore, we would like 
to extend our gratitude to the European 
Union (EU), National Endowment for 
Democracy (NED), Robert Bosch Stiftung, 
Columbia University’s Alliance for 
Historical Dialogue and Accountability 
and the International Committee of 
the Red Cross (ICRC). We would like, 
however, to highlight that the content of 
this publication is the sole responsibility 
of ACT for the Disappeared and can under 
no circumstances be regarded as reflecting 
the position of any of its donors. 
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 www.fushatamal.org

https://www.facebook.com/act4thedisappeared/ 
https://www.facebook.com/Fushat2amal/

Act for the Disappeared is a Lebanese 
human rights association founded in 2010. 
Its mission is to work towards fostering 
a reconciliation process in Lebanon 
by ending the injustice suffered by the 
families of the missing, and by engaging 
the Lebanese to address their violent past.                                                      

Act is working on supporting and 
empowering the families of the missing 
in their search to know the fate of their 
loved ones. Since 2015 Act has launched 
a memorialization project that aims to 
alleviate the families’ emotional isolation 
and empower them. This opportunity 
helps the families to create through artistic 
expression a tangible product that can tell 
their story and give it a new meaning. In 
2016, Act has started collaborating with 
the International Committee of the Red 
Cross (ICRC) to provide the families with 
a holistic and wide-ranging assistance.                                                                                                        

Act seeks to document past crimes and 
provide a platform for truth telling. 
As part of this project Act conducts 
interviews with victims, witnesses and 
former combatants, and makes part of 
this information available to the public 
on the digital platform “Fushat’ Amal” 
(Space for hope). Sensitive information 
that could contribute to clarifying the fate 
of the missing persons is kept confidential 
and will be given to a national commission 
in charge of investigating the fate of the 
missing once created. Meanwhile, Act uses 
this information to locate sites of graves 
and protect them from destruction; thus, 
ensuring the victims could be exhumed 
and identified in the future.                                                             

Act also aims to generate a better 
understanding of the past among the 
youth by engaging them in an inter-
generational oral history project. As part 
of this project the youth listen to the 
voices of the victims and collect their 
testimonies. This initiative helps introduce 
them to the consequences of political 
violence and engage them actively to 
memorialize the war. This memory work 
gives a place to the different narratives 
of the war and contributes to developing 
better acceptance of the other.                     

جمعيــة “لنعمــل مــن أجل المفقودين” جمعية لبنانية تعنى بحقوق اإلنســان 
تأسســت عــام 2010. مهمتهــا العمل على تعزيــز المصالحة في لبنان من خالل 

القضاء على الظلم الذي تعاني منه أســر المفقودين، وإشــراك اللبنانيين في 
معالجــة ماضيهم العنيف.

تعمــل جمعيــة “لنعمــل من أجل المفقودين” على دعم وتمكين األســر في 
بحثهــم لمعرفــة مصيــر أحّبائهم. منذ عام 2015، أطلقت الجمعية مشــروع 

تخليــد ذكــرى المفقوديــن بغية تخفيف االنعزال العاطفي لهذه األســر وتحصين 
وضعها. وتســاعد هــذه الفرصــة  على االبداع من خــالل التعبير الفني وتطوير 

منتــج ملمــوس يــروي قصصهم وُيضفــي عليها معًنى جديًدا. عام 2016، بدأت 
الجمعيــة التعــاون مع “اللجنة الدولية للصليب األحمر” لتزويد األســر بمســاعدة 

شــاملة على نطاق واسع.

تســعى “لنعمــل مــن أجل المفقودين” إلى توثيق الجرائــم الماضية وتوفير منّصة 
لقــول الحقيقة. يقضــي جزء من هذا المشــروع اجــراء الجمعية مقابالت مع ضحايا، 

شــهود ومقاتلين ســابقين، وتعميم جزء من هذه المعلومات على الجمهور 
عبــر المنّصــة الرقمّية “فســحة أمل”. تبقى المعلومات الحساســة التي يمكن 

أن تفضح مصير األشــخاص المفقودين، ســرّيًة إلى حين تســليمها إلى لجنة 
وطنيــة مكّلفــة بالتحقيق في مصيرهم فور إنشــائها. تســتخدم “لنعمل من أجل 

المفقوديــن” هــذه المعلومــات لتحديد مواقع المقابــر وحمايتها من الدمار الى ذلك 
الحيــن ؛ ممــا يضمن اخراج الجثث والتعرف اليها في المســتقبل.

تهــدف “لنعمــل من أجل المفقودين” أيضا إلى تحســين فهم الشــباب لماضيهم 
من خالل إشــراكهم في مشــروع مناقشــة التاريخ بين األجيال. كجزء من هذا 
المشــروع، يســتمع الشــباب إلى الضحايا ويجمعون شهاداتهم. تساعد هذه 

المبــادرة علــى تعريفهم بعواقب العنف السياســي وتفعيل مشــاركتهم في إحياء 
ذكــرى الحرب. ُيفســح إنعاش الذاكرة هذا، المجاَل للروايــات المختلفة للحرب 

ويســاعد على قبول اآلخر.
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نبذة عن جمعية لنعمل 
من أجل المفقودين 



Do Not Let My Story End Here47 ال تدعوا قصتي تنتهي هنا



 www.fushatamal.org
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