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سيالسلسلة/الموضوع الرئی النساء في الحركة البیئیة  	

18-PS/EV-07(2) 
 

 رقم األرشیف

 عام (ال حاجة إلذن خاص)
	

 نوع األرشیف

 زینب نورالدین
	

	الحكواتیة

١٩٣٦ 
 

 تاریخ میالد الحكواتیة

، جنوب لبنانعربصالیم، ٢٠١٨ أیار ٤١  تاریخ ومكان المقابلة  
في الجزء الثاني من مقابلة التاریخ الشفوي مع زینب نور الدین، 

تسرد لنا كیف بدأت بمشروع تجمع نساء عربصالیم عام 1995 للفرز 
من المصدر بینما كان الجنوب ال یزال تحت االحتالل ومع غیاب 

البلدیة وأي اھتمام من الدولة فتراكمت النفایات في البلدة. وتحكي عن 
العوائق التي واجھاتھن عند كل خطوة، وكیف تحّول التجمع الى 

جمعیة نداء األرض عام ١٩٩٨. وتكشف زینب كیف نظّمت النساء 
أنفسھن من خالل تقسیم البلدة الى قطاعات ألجل تنسیق المسؤولیات 

بینھن وكیف وصلن الى أكبر عدد من النساء في البلدة، وكیف تعاملن 
مع مصانع التدویر في لبنان. كما تخبرنا عن اجتمعاتھن مع محافظي 

النبطیة. وتخبرنا عن مشاریع أخرى نتجت عن حاجاتھن 
واھتماماتھن، كتأسیس حدیقة لألعشاب الطبیّة بعد قلقھن من انقراض 

بعض النباتات الطبیّة المحلیّة بسبب الممارسات المؤذیة للطبیعة. 
 وتنتقد زینب النظام الطائفي واھمال الدولة. 

 

 ملخص التاریخ الشفوي

لى حائزة ع -ھي من مؤسسات ورشة المعارف ومدیرة مشروع الحكواتیاتدیمة قائدبیھ 
	الدكتوراه في دراسات النساء والجندر والجنسانیة من جامعة والیة اوھایو 

	معلومات عن الباحثة

 ھند یونس
 

 التفریغ

	
 

 الترجمة

عربصالیم- االحتالل اإلسرائیلي- ثانویة النبطیة الرسمیة- محافظ النبطیة- النجدة الشعبیة 
اللبنانیة-  تجمیع المفروزات- تدویر النفایات- تجّمع نساء عربصالیم- جمعیة بیئیة- "حملة 
نظافة تحت وقع دوي القنابل"- معمل صفي الدین- مصنع الزجاج- جمعیة نداء األرض- 

 مشروع جنة االعشاب الطبیة- نھر اللیطاني- نبع الطاسة- الطائفیة 
 

 الكلمات الداللیة
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Rights of Ownership for the Storytellers Project 
 

The Knowledge Workshop holds full or co-ownership of all items that it archives and 
publishes. Recordings published on the Knowledge Workshop website can be used only for 
cultural, educational and non-profit purposes, and never for commercial purposes.  
To use the material on our website, including oral histories and their related images, but we 
ask that you always reference the Knowledge Workshop with: Storytellers’s name, 
interviewed by Researcher, Date, The Storytellers Project, the Knowledge Workshop, Beirut, 
Lebanon, page number. [Ex. Nazik Saba Yared, interviewed by Deema Kaedbey, 2017, The 
Storytellers Project, the Knowledge Workshop, Beirut, Lebanon, pp 12.] 
To use the items held within the Knowledge Workshop, you can come to our office in Furn 
El Chebbak and fill out a permission form. You can use these items inside the Knowledge 
Workshop space, but we request that you consult with us on which items you can use. Some 
of these items require permission from the storytellers before being used.  
 
 

 
 لمشروع الحكواتیات ملكیةحقوق 

 
حة االلكترونیة لورشة المعارف ملكیة تامة أو مشتركة للمواد التي تؤرشفھا وتنشرھا. التاریخ الشفوي المنشور على صف

ف تجاریة تبغى غى الربح، وال یمكن استعمالھا ألھدالورشة المعارف یمكن استعمالھا فقط ألھداف ثقافیة وتثقیفیة ال تب
 الربح. 

نویھ بورشة التشفوي والصور المرافقة نطلب منكم الستعمال المواد على صفحتنا االلكترونیة، من ضمنھا التاریخ ال
، بیروت، فكمرجع باستعمال: اسم الحكواتیة، قابلتھا اسم الباحثة، السنة، مشروع الحكواتیات، ورشة المعار المعارف

، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت، ٢٠١٧لبنان، الصفحة. [مثالً: نازك سابا یارد، قابلتھا دیمة قائدبیھ، 
] ١٢لبنان، ص.   

رن الشباك إلستعمال المواد الموجودة في ورشة المعارف (الغیر متاحة على صفحتنا)، یمكنكم القدوم الى مكتبنا في ف
مواد  ب. یمكنكم استعمال ھذه الموارد داخل ورشة المعارف، لكن نسألكم ان تستشیرونا عن أيوتعبئة استمارة الطل

	یمكنكم استعمالھا. بعض ھذه المواد تتطلب طلب من الحكواتیات قبل استعمالھا. 
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  الجزء الثاني

 )تّم تلقیح ھذه المقابلة بطلب من األستاذة زینب نور الدین(
 
ة معھا الجزء الثاني من المقابلة. المرّ  ذخأد بعرصالیم نمقلّ  ببیت الدكتورة زینفي ، نحن 2018ار ای 14: الیوم بیھیما قائدد

سنین  3كان  ؟بدأتيحتى وقتھا كیف كان الوضع  .فیھا التدویر بعرصالیم دأتيب التي 1995الماضیة ما قدرنا وصلنا للـ 
 ؟كان غیر الوضع نالھا خلصت الحرب او ھ صار

 95البـ . 2000 البـ حصلانسحاب القوات االسرائیلة  نأل ،كنا بعدنا تحت االحتالل 95 البـ ال نحن ]00:00:43[ .:نز.
ً  ھذه ،وا مراكز مشرفة على القرىذخأانسحبوا من داخل القرى لكن  ما بعدنا، صح ھكنّ  ً أكانت فیھا مدفعیة و تقریبا  حیانا

ً كثیراً سجد، في موقع الدبشة، وفي موقع مقابل عربصالیم مباشرة منھا ویقصفوا، في موقع  اینطلقوطیران  ، ما بقي أیضا
 یدیر بالي

 ؟: بالجبل.قد
 شكراً،یسلموا حبیبتي  [تدخل أسدة، العاملة المھاجرة] السویداء، .السویدا مباشرةبالجبل، مقابلنا  ناھ ]00:01:40[ .:نز.

ً  فیعني نحن ،ایھ .أي كلمة تعرفیا حرام ال  ؟باالثیوبي اشو بتقولو ك بشوفوا ضمن تحرّ  كنا تحت رحمة االحتالل، ايّ  عملیا
مرة كان في  .یصیروا یقصفوا أحد،ع ناس ما یمیزوا انھ ھي مناسبة وفاة یشوفوا في تجمّ  مثالً  ،القرى یبلشوا قصف مدفعي

حتى اس بالجامع محتجزة ت النلّ ظوبالقصف  فبدأواتحرك  ھناك ان شعرواعت الناس، وراحت على الجامع اسبوع تجمّ 
 مغیبال
 الوقتذا : ھي اي سنة، بھ.قد

یومھا  .لكسردتھا ، وفي مرة قصفوا المدرسة الرسمیة ما بعرف اذا بالمقابلة السابقة 95الوقت ذا بھ] 00:02:54[.: نز.
 یرة كویتیةمأكتفھ بتبرع من  عالجواعلى لندن حتى  أرسلوهكانت اصابتھ صعبة،  مواحد منھ ،طالب 8 حواليصیب أُ 
 ؟: ھي المدرسة اللي كنت انتي تعلمي فیھا.قد

ان ھو من قدامى المربین ، ھي المدرسة كان مدیرھا زوجي عبد الرضا نور الدین، ككال ]00:03:24[ .:نز. -00:03:24
 ھذالمنا لكن تأ ءاشیا نحكي سف نحنیعني مع األ ،من المسؤولین أحدونا یزر لم یكنلوضع في ھذا ایومھا، نحنا  .بالمنطقة

 قراءة ھادئة من الجنوب، ممكن اعطیكي نسخة منھ :النھار اسمھفي مرة كتبت مقال  اھو الواقع، حتى ان
 ایھ ،: یا ریت.قد

مدارسھم، وال  لن نسمح بعد اآلن باستھداف الطالب في :د المدرسة وقالتفقّ  ،السفیر الفرنسي فجاء] 00:04:48[.: نز.
ن البلدیة توفي رئیسھا بلدیة ما في، أل، مرنا بأمرناأر كنا ندبّ  أحد. لم یأتمحافظ النبطیة،  مبما فیھجاء من المسؤولین  أحد

 لذینكل او .ومن توفي، من ذھب ،عضاء البلدیةأانتخابات بلدیة، وتساقط  من دونسنة  30 ظلّت نتعرفیوكما من مدة، 
والنفایات  ،ى مزاجھ، یوم بیشتغل، شھر ما بیشتغلمن البلدیة كاتب وسیارة قدیمة متھالكة علیھا سائق، بیشتغل عل وابق

ً الصیف في  نتعرفی .تتراكم ومناظر بشعة  ما،بلدیة بمنطقة  عندما تُحلّ عادة  .حرارة مرتعفة والحشرات والذباب أیضا
بالشأن  تحسس ھنعند من اللواتيجمعت مجموعة من النساء  انأف .فنحنا ارتباطنا بمحافظ النبطیةظ، مرھا الى المحافأیوكل 
ھا عملوا ثانویة النبطیة، یوم انتقلت الى ثم ،سنة بمدرسة عربصالیم 15ست درّ  فقدمنھن كانوا تالمیذي،  البعض ،العام

كانوا  نلرسمیة، قسم منھعلى ثانویة النبطیة ا ھ فنقلت من عربصالیمالدخول للسلك الثانوي نجحت فی من أجلامتحان 
ً ى الثانوي عل انتقلتا عرصالیم ولمّ في تالمیذي   كانوا تالمیذي بالثانوي  أیضا

 ؟ن تالمیذھ: كانوا صاروا معلمات او كانوا بعد.قد
من ن، وھجمعتفالمرحلة ذه بھ رنلكن كلھن مرت تزوجمن منھن ، الفیھن كانوا معلمات وفیھن  ]00:06:31[ .:نز.

ً كمان من خارج المجموعة،  ضمنھن  ؟العمل مایعد یُحتمل، فن ان الوضع لم وقلت لھ ،عشرین سیدة تقریبا
 ؟: اجتمعتوا ھون.قد

طلعت على التقاعد بـ  يننثانویة النبطیة ألفي علّم أ ما زلتكنت  ،عندي جمعیةلم یكن  اببیتي، ان] ح00:07:01[.: نز.
ساس ھو أد قررنا الذھاب الى المحافظ على تداولنا وفیما بع .حل جدنعلینا أن بیتي وقلت لھن ان في ن ھجمعت .2000

 --سرایا النبطیة وھو على عالقةفي تغل على السیارة، عنده كافیتریا یشالذي اضافة الى ان السائق  ،المسؤول عن البلدیة
لم یعد  الوضع بالقریة قلنا لھ انوعند المحافظ رحنا  .ما بینھماللمحافظ في عالقة  بیاخد قھوة بیاخد شاي --بتعرفي انت

نھ ھو صار تحت إساس أیشتغل، على  للسائق ان ولیق ھو كیف مثالً  دھشتھ انبدى أف .نفایاتالكثیر من ال ھناك ،یُحتمل
ً  --لھ السرایا، وقالفي ذات  في األسفل ھووفاستدعاه  .كثیراً البلد وسخة  نا لھ انقل .تصرفھ  أنھ أ نفسھ قالبرّ  ذاك طبعا

ً حازمكان المحافظ  لم أشعر أن انا .كضاعف شغل: ھل قال ،خرهآشتغل والى ی  .غلھ روح اشتل انھ یسایرنا وانھ قال شعرت. ا
ات، نفای أینما ُوِجدت ،البلدفي امیرا علیھا التاریخ وعملت جولة ت كذخأت سیارة وذخأ ؟الوقتفي ھذا  عملتماذا ابالفعل ان

بعد  .فھاظعنده القدرة ان ین ھدلیل انال .فت الضیعةظسبوع فقط نأ بعدووعتین، مجم معيخدت أحتى  ،صّورأصّور أصّور أ
 لكن اآلنھواه  ناقم علینا، كان یشتغل على شعرنا أنھ أصبحا السائق ذھا كانت، وصار كأنما سوء ممّ أحوال رجعت األ ذلك

 لم یكنالمرة  ھذه .حكینا لھو ،لعند المحافظ آخر، رجعنا نزلنا مشوار كما كانتوضاع لما رجعت األ .ن یراقبھصار في م
 ؟نتحطط علیھ لماانا  :قلت لھ .ذلك الرجلل "محططین"انتبھتي للكلمة  ،محططین نحن ناناقال واستقبلنا بترحاب  --كتیر
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نتحطط  یفة اما انظیشتغل وان البلد تكون ن ھھمنا انما یكل ا وبینھ، نحنا نصلة قرابة بین لھعندك اآلتي الوفد  فنص اوالً 
قلت لھ تفضل،  ھكذالما ھو قال  لكن، لن یحصل أي شيءانھ  بشعورمن عند المحافظ  خرجناالمھم  ؟علیھ یعني ما لناعلیھ، 
اجتماع  نظمت ثم .، حملنا حالنا وجینایقول أي شيء لم .احتفظت بنسخة من الصور واعطیتھ نسخة، قلت لھ تفضل اان
كان عنا  نامطروحة ونحنا بالمنطقة ھ لم تكني استاذة ادب عربي، والبیئة نما كانت عندي، بتعرفي ان ااني، وقلت لھن، انث

خر البلد في آ اتصوري كنت انزل على ثانویة النبطیة، موقع السویدا ھن ،مشاغل كتیر وھموم كتیر واسرائیل بزیادة یعني
لنا اسمھ الدبشة، یعني لى ثانویة النبطیة في موقع مقاباصل أقذیفة او قنص او شي،  تصیبنا اآلنیعني لما نمرق نقول یمكن 

 لكن أرىالزبالة  أرىبالضیعة  مرَ أفقلت لھن كنت انا  .بدھا تستمر الحیاة لكن، وسط معركةنتحرك وسط نیران  كأنما نحن
ال رقابة ذاتیة  ،رقابة لیس ھناكبرمیل للنفایات محطوط فیھ كرسي او طرابیزا او صندوقة كرتون منتلي بما انھ  ھناك ان

 ترین .لیبقى مكان للنفایات العضویة الى الداخلة شوي الشغل فعیكلف نفسھ عناء انھ ید ال أحدوال رقابة من السلطات یعني 
برمیل في  ال نضعھا ءالشیاذه اانطلقت الفكرة انھ اصال لو ھو حینھا اخطر ببالي انف، ھاالكیاس الزبالة واالكل والقرف

ا فكرة مبھمة انھ في نحتفظ فیھا بانتظار انھ، یعني كان صار نوعا م ءاالشیاذه نترك البرمیل للنفایات العضویة وھف الزبالة
الدولة كلھا لیست على ما یرام یعني وإال ایضاً  لكنالجنوب كان محتل،  ر، وانت بتعرفي وضع لبنان، صح انمعامل للتدوی

لما طرحت  .یعني لم یحصل ذاھ .كانت اھتمت بكل المنطقة خاصة المناطق المنكوبة كان الزم یكون فیھا اھتمام خاص
ال تستغرق منا وقت ونحن سشغلة  ھذهقالوا  .بشكل مبھم، والبعض رفضھا كلیا لكنلھا ھیك البعض تقب ،الفكرة علیھن

ما بلحق اال یال زتھن واخلص واضھر ما  اانت روحك ثوریة كتیر، ان امرأة:قالت لي  .نصدق ایمتى نخلص شغل بیتنا
ً  ما الى ذلكدة وئفالمھم لما صرت بیّن لھن الفا. قاعدةفیني ضل  ً أنكافی لیسھلق  .عوااقتن تدریجیا لھذه توصلي الفكرة  ا

في دعیت انا لعدة اجتماعات عندي  سبب مثالً ال ذاكبر مجموعة لھألیعني اذا نحنا بدنا نشتغل بدنا نوصل الفكرة ، مجموعةال
لكن  12معي تناقصت صارت شي  التيمجموعة  ھذهالبیت، كنت روح على النادي الحسیني على الجامع بالمناسبات لكن 

على كانوا كتیر متحمسات یعني اقتنعوا بالفكرة وصاروا عم یشتغلوا معي مثال ست بیت عندھا صبحیة او  ھؤالء 12ھل 
ً  .فنجان قھوة نتصل فیھا ونقلھا ادعي جیرانك نروح نصیر نحكي بالموضوع المناسبات الدینیة بعد ما یصلوا استغلینا  احیانا

نروح على حسینیة النساء  .یختلطوا الفي حسینیة للنساء ووحدة للرجال یعني  عنا ناھ غیرھا بالجامع بالحسینیات، نحنو
ً  نان، ھھنفھم جمعیة وال معنا  لسنا نحن ءكان في اشیاء كتیر یعني معیقة، اول شي نحن لكن صارت الفكرة تنتشر تدریجیا

في تضل تتكدس  معقول انال لیس من ؟بعدین شو بدنا نعمل فیھا ذهھ ءاالشیاذه حیّدنا ھ مصاري وال عارفین اذا فرزنا 
صلھ. دة، االرادة تیمتلك االرا حیناالنسان ان قول أاالجواء او وما یحیط بنا مشجع لكن انا  لم تكنشكل یعني ال ذاالبیت بھ

 ھي جمعیة معروفة على نطاق لبنان ،النبطیة في جمعیة النجدة الشعبیة اللبنانیةباضافة للتدریس  االفترة كنت انذه ھفي 
دكتور اسمھ حكمت قام فیھا  الذيیر من االصابات وثكالوعالجت  اإلسرائیلي،قدمت خدمات جلى اثناء االجتیاح  ،ككل

مسؤولة البیئة  اكنت ان .، النجدة الشعبیة اللبنانیةطابعھا شیوعي یعني النجدةوا الطبیب كان طبیب انساني كتیر ذھ األمین.
 حاجة الىب ھانأل ،ا القدرة على تنفیذھادنعن ولم یكنمشاریع للنفذھا  ضعن ،سنة نجتمعفكنا كل  .المنطقة بمحافظة النبطیةفي 
 قامة جور صحیةمرة حطینا مشروع، إل مثالً . مادة
 ؟: ھي من خالل النجدة الشعبیة.قد

 ،ھا جورنعمل ترضى انالناس ب م انكل لان قوم ؟دولة شونحنا  م:قلت لھ ،عارضتھا اھا انومفیایھ. ] 00:17:00[.: نز.
مشروع  معرض علیھأبدي  اان :فقلت .مكلف ذاخریج الممرضات كمان ھرجعوا طرحوا مدرسة لت .كبر مناأمشروع  ذاھ

الى تھ ذخأولي وحملتھ أر بدك تقولي تصوّ  ،ر للمشروعل تصوّ ثي عملت منالحقیقة ان .سوف نرىالفرز من المصدر و
ً إك تقولي الناشطین عادل صباح كان من قدامى بدّ  .اسمھ عادل صباح ،محافظة النبطیةفي مسؤول النجدة  ً  جتماعیا  وبیئیا

 ً  افعرضت علیھ ان .كان عنده اندفاع لعمل الخیر وتحسین االوضاع الرجل، بس كتیر وفي مرة ترشح للنیابة وما نجح طبعا
قدر ا البس  %100 من جھتي موافق معك اقال لي مشروع كتیر حلو وما حدا مفكر فیھ، ان ،عكتیر كان مشجّ  .المشروع

أحداً  یرسلون مھوبیروت في المشروع  معرض علیھسأقال لي  .قلت لھ فلیكن ،جع للمركزیة ببیروتي اربدّ  ،بتال
دوالر قال  200ني شي ألف لیرة یع 300م لي یومتھا وزیادة بالتشجیع قدّ  .نعمل ماذا سنرىوبعدھا  منت وایاھتتناقشي اف

 لیس ،دوالر برامیل 200اشتریت بـ  مباشرة اھا اننا على عربصالیم یومئفج .اھفیعالقة نجدة لك ولیس للخاص ھو 
ً  اآلن .فكر فیھایحدا أ لم یكن ،دارج الیومل ما ثمستوعبات م حتى نعّرف بنفسنا، سمینا حالنا تجمع نحنا ما كنا جمعیة  طبعا

 نساء عربصالیم
 ؟سامي نساء فیكي تتذكریھن ھلقأ: في .قد

ً ] 00:19:20[.: نز. ا مع النجدة فبیعتولي ھلق كنّ  .ةن مذكورھاسامیي بدك تقولي، الھیئة التأسیسیة یعن ،نھ، كلن بعدطبعا
زیاد عبد  ھتعرفییمكن تكوني  ، واحد اسمھ،یعني من الھیئة المركزیة من النجدة الشعبیة ببیروت ،من بیروت شخصین

زیاد  واآلنالنجدة في مراكز لھما كان  ذانھ .الخیام اني اسمھ ھاني عساف منثد یمكن من عماطور، وفي واح والصمد، ھ
 صار رئیس الشبكة العربیة للبیئة

 : اه اوكي.قد
في  امستشفى النجدة ھنفي  اھن مافزیاد اجتمعت فیھ .هللا یرحمھ ،وھاني عساف توفى. یعني رجع لھیدا] 00:20:10[.: نز.

كل ما شفتھ اآلن قال لي زیاد بالحرف الواحد، انا . ل تصورثوحاطة م ةشو عامل ماحت لھعلى اول النبطیة، شر -النبطیة
وبكرا  ا المشروع واقعي جداً ذالتقییم، قلت لھ أل ھ عجبني ابداً ی لم اان .مشروع خیالي وغیر قابل للتنفیذ :قال لي ،بذّكره
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دفعت من جیبتي  الق انھ .دعم دبروا حالكن بحالكن ال یوجدة النجد ، منعلى عربصالیم، یعني انھ خلص امشیت ان .سترى
ً حوالي تجمع نساء " امن عادل صباح كتب علیھبالمصاري  ھااشتریت التيوالبرامیل  .ألف اشترینا كم برمیل 300 ایضا

ل ما ثم لكن .مكنة، یعني وال شيأ دناالنفایات وال عن عنا سیارة نلمّ ال  لكن .دأناوب ".عربصالیم بالتعاون مع النجدة الشعبیة
 —دأناب نار كل شي. اول شغلة انصییتوجد االرادة  عندمالك  قلت

 [تدخل امرأة الى الغرفة]
 ] تفّضل. أھالً نجاة، یا ھال، یا ھال، ایھ00:21:24ز.ن: [

 ؟مستوعباتال: .قد
كیف حلینا  .دأناعنا االرادة موجودة وبكان  .ءشي أيا سیارة وال دنا مستوعبات وال عندنعن لم یكن ] 00:22:04[.: نز.
حدة من المجموعة اقدمت حدیقة بیتي لتجمیع المفروزات وفي و اان .ن سیاراتھالبعض منا عند قلنا لبعضنا ان ؟كلةالمش
 نالنفایات فانت انجمع فیھا المكان ذا المكان وھذانھ ھ یقمن بالفرز للواتي لھن اوصلنا قلن .كانت معنا قدمت حدیقة بیتھا تيلا

 أنبانتظار ن ھعلى طریقمثالً ذا إن سیارات ھعند لواتين لبعض النساء الوقلنا كما .توصلوھن بالسیارةاذا عندكن سیارات 
 ن منعمل التعاونھفیجیبوا الفرز بطریق ،ة، في بیوت ما عندھا سیارةثالثیوصلوا الفرز لعندي یمرقوا على بیتین 

 ؟: كنتوا تلتقوا كل فترة تنسقوا.قد
ً ] 00:23:26[.: نز.  كل یوم، كل یوم طبعا
 فرحات: كل یوم نجاة
 ؟: كل یوم.قد

ً ] 00:23:36[.: نز. نا أ، منحنا جمعناھ ،انیة، انھ طیبثبس العقبة ال ،حلال، یعني صار لھا نوع من ھلق ھیدي تقریبا
تدویر في تشتغل  التيمصانع ال نع ابحثصرت  ؟مفوق والتانیة وین بدنا نروح فیھت الحدیقة لحدیقة بیتي انسدّ في جمعت 
الظاھر انھ، في  لكن .ال تعرف حتى وزارة الصناعة من غیر شرّ  .صعوبة لقینا كتیر، الحقیقة 1995كلھ بسنة  اذھ .النفایات

كان  ذاجریدة النھار، ھفي  19م كتبت بالمقسّ  اكنا نحنا عم نسعى، قمت ان. سعى معكألاسعى یا عبدي  :قولیعبي ل شثم
 یقول لي أنشخص  بيصل یتّ  إذو ؟مل تعید تدویر النفایات بلبنانعاین في مأ سألت. خرهآالى  وللطلباتم للشكاوى المقسّ 
یفكر  أحد الي تنفایات الموجودة قاعدین عم تفكروا بفرز الالتعاسة الذه بالحالة اللي فیھا الجنوب وھ ،عرصالیمفي  مانت
 .فنحنا كانت الضیعة وسخة .زیارة معملكأبدي  :قال لي .lناس ممیزین وانا بحب ساعدك مانت كمني اعتقد انیجعلا ذھ ؟افیھ

ً كان ھو مھندس،  ھذاھ، قلت حرام نانا انقھرت یعني أل بدأنا، إذ بھ آٍت. .افةظقلنا بدنا نعمل حملة ن إسمھا، بمجموعة  أیضا
مكتبھ بالحمرا اسمھ  الذيمن بیت ابي فاضل  الذيدایري بالك یا نجاة  --اسمھمن بیت ابي فاضل،  األخضر،یمكن المنبر 

 ھاني
 ، ھاني أبو فاضلھاني، ھاني ابي فاضل] 00:26:23[: ف.ن
وھي  .ھي نجاة فرحات، نائبة الرئیسة[تعّرف عن نجاة فرحات التي كانت بجنبھا] —ھاني ابي فاضل] 00:26:24[.: نز.

 ذيال مجتمعال ذا، وكرامة لھكرامة للبیئة ،م وقتھا وجھدھا من دون مقابلتقدّ سنة  23عیل االول، یعني صار لھا من الر
 ابتلینا فیھ، طیب نجاة 

 : تشرفنا.قد
 ، مع السالمةحبیبتي یعطیكي العافیة] 00:26:58[.: نز.
 القصف، تصوري دأافة وبظملنا زیارة ونحنا عم نعمل حملة نھاني ابي فاضل، ع فجاء .لنكفي] 00:27:07[.: نز.
 ]ضحك[ت: .قد

 وي القنابلدافة تحت وقع ظنحملة  :لنھار كتبمن امراسل  جاءھا یوم] 00:27:25[.: نز.
   ؟: شو كنتوا عم تعملوا بالحملة یعني، للتدویر عم تجمعوا.قد

 الشارع العام ننظفكنا ، ال] 00:27:42[ :نز. -٤٢:00:27
 ؟خ حتى الشارع العام: اه اوكي، كان موسّ .قد

ا عندھا رادع نفسي او ناس كلھال لیس نلدولة، الحكم ضروري یكون موجود ألا قول انأانا  ،أنظري] 00:27:47[.: نز.
 ناا جار ھدنعن مثالً  األلباب. یا أولى ولكم في القصاص حیاة .إال بالعقوبة ،في ناس ما بتجي إال بالقوة .من شخصیتھارادع 
ل ما وّسخ الزم یدفع كالشخص ا ذھ ؟شو بدك تعملي فیھ ذاھ .ھیك هللا خالقني بحب الوسخ اخ انبحب الوس اان :یقول لي

على  ھویرمونیمسكوا الكیس ن ماری مارات فخمة وھیسراكبین ناس كتیر  أرىانا ، سلطةال یوجد ما انھ بِ ف .عقوبةمصاري 
بال  التيحتى تشوفوا للناس كامیرات  ضعواانا قلت لھم مرة بدل ما تعملوا كامیرات لتراقبوا السیارات المسرعة  .طریقال

سنین لما  8 حواليخادمة سرلنكیة من تصوري كان عندي  .الزم یتعاقبوا ءھؤال. باب السیارةمن  زباالتھم یرمونفھم یال 
غیاب الدولة كان عامل  انوما معناه  ء،الث وفقراثعالم  ؤالءوھ؟ كالزبالة ھیترمون كیف  مقالت لي انت ،انصدمت أتت

ي عم تسجلي حكّي ھون، ی. اردعھی أحد ال یوجدنھ أل، الناس الجاھلة تزداد جھالً  جعلتعلى المجتمع ككل وكثیراً سلبي 
  شو ثرثارة أةالمرذه یقولوا ھ مرا بدھبك
 الث بس سیاستھم متقدمةثب ما شفت نحنا منفكرھن ھني عالم : ال بالعكس، بس بسریلنكا حس.قد

 ساعة 24على قلیلة عندھن كھرباء ] 00:29:57[.: نز.
 الث مش ھنيث: نحنا العالم ال.قد
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تیرة المقیم العام لالمم عرفك بسكرأ أرید أن اانفة وقال لي ھاني ابي فاضل اظا حملة النفالمھم، عملن] 00:30:40[.: نز.
سوف الحمرا قال لي في عنده مكتب  .مھندس ھو، وحسیت انھ حابب یساعدنا ،كتیر الحقیقة ھو انسان كتیر محترم .المتحدة

ً  ھذام لك اجتماع معھا، نظّ أ  96بدایة  حدث تقریبا
 : اوكي.قد

ا اصدقاء لنقول من دنعن صرنا مثالً  .بالموضوع اتصلنا بمصانع بمجھودنا الشخصيدأنا نحنا لما ب] 00:30:44[.: نز.
مصنع بصور، عاملھ واحد من كبار تدینا على خر شي اھدآ ؟مصانع بتعمل ھیك معندك ھلطقة صور، یا عمي من

عطانا رقمھ صدیقنا واتصلنا بالمصنع وبیّن أ، فالمغتربین من بیت صفي الدین اسمھ مصنع تصنیع واعادة تصنیع البالستیك
ً بالفعل انھ ھیدا فقلنا نحنا  ً  لم نكن أیضا  .نتكسب فیھا خبرةل شغلة نعملھا ك ،فكرة عن الموضوع یعني ادنوال عن مثقفین بیئیا

لیس ة كبیرة ورحنا نا سیارذخأقمنا  .وسھالً  نزور المصنع قال اھالً أن نحب نا مجموعة ستات عم نعمل كذا كذا فقلنا لھ نح
 ؟ركزت على النساء مامكن تسألیني لالمجال ویذا یدخلوا بھ ا أنحبوی اللواتينا من نساء الضیعة ذخأ، 12المجموعة الـ  فقط

انھ ممكن الولد یقتنع بفرز  ،رت بشغلةالمجال فكّ ذا بھ اھلق جرت العادة انھ الناس تروح تعمل توعیة بالمدارس لكن ان
تقول لھ روح دروس دروسك مش شغلتك ھل الشغلة، بینما  أن مقتنعة یمكن غیرم راح على البیت واأل فایات لكن اذاالن

نا وفد فرح .ذن كان توجھنا نحو النساءإعلى التعامل معھا، فقدر الناس أمن البیت ھي  جرتخان النفایات ست البیت بما 
 الشوف مش متل السمع، یعني انتِ  ،قولیل شعبي ثفي م --ا بتشوفي بعینكلمّ  إنو الحقیقة .نسائي على معمل صفي الدین

 نحن نرمیھا التيل االشیاء حوّ تتأن كیف ممكن  شاھدناحنا فرُ  .رثتشوفیھا بعینك بكون العامل اك بتسمعي بالشغلة لكن لما
اطات شحّ  یصنع، فازات الزریعة یصنعصنادیق الخضار،  یصنعھو المصنع  ،تتحول الى اشیاء مفیدةعباء وأنعتبرھا و

فتجولنا  .خرهآخضار الى الولیمون الموز والساتین بمن یر ثكالك في ناھو بمنطقة صور وھن، ألنھ وجزمات للمزارعی
على  نصبحأكان عندھن شكوك بالموضوع  اللواتياء یعني حتى النس .رجعنا بنفسیة عالیة ناوالحقیقة ان .بالمصنع وشفنا

ً لنا فع ماذاعم نعمل شي ممیز، ونحنا  ناقناعة ان نفرزھا التي نواع البالستیك أحطینا بأكیاس متعددة  ؟قبل ما ننزل لعنده أیضا
 انھ صالحة او مش صالحة ذهنا ھل لوحتى یق

 كمان؟ نوھنضفت: .قد
ً  ]00:34:13[ .:نز. یفة، ظنغیر  ، إذافترة بتنتظرتحطیھا بالبیت ك بدّ ي تاالشیاء الذه نھ ھأل .منھ یف ال بدظ، ھیدا التنطبعا
 --المھم .كمان شي مزعج للبیت ھي
 ؟ن شيوھن وبیعملھھي بتفتفتو: .قد

، ھني رأیناحتى  .یعیدوا تصنیعھمو ،ري، تصوّ یذوبوھم ثم مشمسوھیوبیرجعوا  ھمتفتفت ، ایھھني] 00:34:31[: ن.ز.
كتیر  ،مدیر المصنع ھایوم یعني. أل، شي ممتع .الصھر فیھا تمّ یاللي حتى ینشفوا وشفنا اآلالت  مكیف فالشینھ مومكرسینھ
 حدة شحاطة بالستیك الكل و أھدانا ؟ھدیكنإفقال شو بدي ، حمد عبد العالأمھ لطیف، اس

 ك]ضح[ت: .قد
اتصلت  جاءحدد لنا و ذينھار ال أنا .قال ایھ ؟مھوا فرز بتطلعوا بتجیبذا نحنا عنّ إفرجعنا سألناه قلنا لھ ] 00:35:13[.: نز.

جاء،  .وسھالً  قال ایھ اھالً  ؟قلت لھ استاذ كامل بتطلع انت یعني .یشتغل بالنھاركان  ،جابر بمراسل جریدة النھار اسمھ كامل
 ً یعني  بدأنا ھناو .تھمھالي عربصالیم یفرزون النفایات على نفقأنساء،  لیساو  --نساء عربصالیم :السیارة وكتب صّور طبعا
تصلنا بمصنع للزجاج على إ ،بالوقت ذاتھ .یقة واقعةبصر النور وصار حقأكان نوع من الخیال لذي عنا امشرو نحس ان

 بطلعة بشامون ھ،مدخل الشویفات یمكن شایفتی
 ؟عتقدا: وقّف ھلق ب.قد

 .لنایر ضروري ثا المصنع كذتبر ھعأانا  ينّ رجع، الیوم بدي اتصل فیھ، وشوف ألعم یقولوا لي انھ ] 00:36:26[.: نز.
ً رحنا لعنده  حاطین  أجد أنھمي زجاج احیانا بجیبوا ل :قال لي .یك حسیتھ انھ مترددول شي ھأ ھایوم .عملنا لھ زیارة أیضا

ات ذفي  معجبوك نرجعھاذا لم یو ،عجبوك كان بھذا ، اھذه سنرسل لكوف استاذ نحنا قلت لھ ش .احتى یزید وزنھرمل  افیھ
معظم اغطیة القناني بالستیك، كان بعد  آلنال ثم لم یكنھا القناني یومذه ھو طلب منا طلب انھ ھ .لن نتركھم عندكالسیارة، 

 فیھا اغطیة معدنیة
 : ایھ.قد

ً لّما غطیة، قلنا لھ ایھ. ماذا صرنا نفعل نحنقلنا ھذا الغطاء یجرح اآلالت، یجب أن تزیلوا األ ]00:37:24[ ز.ن: ؟ طبعا
القناني كما ھي.  ھن ھذا األمر، یضعنن لم یشغل بالبدأت النساء بالفرز، فیھن من باب الحیاء أكثر، وفیھن متحمسات، وفیھ

ً باألسبوع مّرة او مرتین نجتمع عندي أو عند سلوى، في اللیل، في  ماذا فعلنا نحن المجموعة التي بقیت؟ صرنا تقریبا
لیس لھ ترخیص  سویلفارالسھرة، نفرغ األكیاس ونزیل األغطیة، عرفتي كیف؟ وبالفعل لما أرسلنا النقلة نحن، ھو مصنع 

الى الجنوب، فقط في بیروت ونطاقھا، فقال للسائق، قال لذلك الموظف عندنا: ضعھم على جنب ألن ھذه لیست لیأتي 
ت عندنا أزمة البالستیك وأزمة ألي نوع من المعالجة، ولكن ایھ، الطن في خمسین دوالر واصل لعندھم. فانحلّ  بحاجة

خلیل، أحمد. ھذا رحنا لعنده، یأخذ كل أنواع المعادن: حدید  القزاز، واھتدینا لورشة في الغازیة صاحبھا اسمھ الحج أحمد
ً ھو یرسل سیارتھ ھنا، ومصنع صفي ١٩٩٥وأالمینیوم وتنك، كل ھذه األنواع یأخذھا. انتبھي، كل ھذا في ال . ھذا أیضا

في ھذه أنھ على أساس الدین للبالستیك لھنا، بقي علینا نحن أن نوّصل القزاز. في بادىء األمر لم نھتم بالورق والكرتون، 
الفترة كان ھناك ال یزال أشخاص یخبزون، ویشكل لھم الورق والكرتون وقود رخیص وغیر ملّوث بیئي اذا حرقتي 
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ن یبقى أن األستاذ ھاني رتّب لي تجھنا معادن وبالستیك وزجاج. واآلالكرتون. فقلنا لندع الناس تستفید من الكرتون، نحن ا
بریجیت خیر، اسمھا لبنانیة العام لألمم المتحدة، كان اسمھا في ھذه الفترة، ھي من الكورة، موعد مع سكریتیرة المقیم 
ال تزال تعمل مع األمم المتحدة، —اسمھا بالوقت الحاضر فیما بعد انفصلت عن زوجھا، صاروزوجھا من بیت كیروز. 

الصور  أخذتأبي فاضل فاجتمعت معھا والمھم، رتّبلي موعد معھا ھاني ماونتن. تعمل، اسمھا بریجیت خیر ماونتن. 
ونظفنا ورتّبنا، نصّور  للزبالة في الضیعة. ألم أعطي نسخة للمحافظ؟ احتفظت بنسخة. صرنا كل ما اجتمعنا وأزلنا القناني

 أنني یجب أن أساعدك، لكنني لست ٪١٠٠یعني ھي لما رأت ھذه األمور ُدِھشت، بالفعل یعني. وقالت لي: أنا مقتنعة  أیضاً.
أنا  ، بالنسبة لي،عضو. فكما قلت لك، اجتمعنا مع بریجیت وقالت لي ١٨بل ھناك لجنة تقیِّم. اللجنة یمكن حوالي  ،لوحدي

معنا، التي . حّددت لنا موعد فنزلنا، أنا واثنین من المجموعة اك لجنة تقیّم یجب أن تشرحوا لھاأرید أن أساعدكن. لكن ھن
لصور. الصور كأنھا وثائق. اندھشوا أننا نزیل األغطیة والوسخ بالبلد، وحمالت النظافة، شرحنا لھم ماذا فعلنا وأریناھم ا

 روا لنا مساعدة. وبالفعل قرّ  ایھ،وكل ھذه األمور. أنا أحسست أنھم یریدون أن یساعدونا. كانوا ثمانیة عشر. 
 [شخص]: بعد في شي ھنا؟

 ؟ن: إجاز.
 [الشخص]: بعد في شي ھنا؟

، كیف الوضع؟ اآلن ألف دوالر. ٢٩ھا مساعدة حوالي موال شيء. قرروا لنا یو ي، شكراً،ب] أل حبی00:42:21ز.ن: [
صرنا مثالً، عارفین الى أین سنرسل الزجاج. صارت مھمتنا أن نفرز أفضل أنواع الزجاج، من حیث النظافة وبدون 

ً عندنا ألواح زجاج أغطیة. ً نضع ونحنا كما تعرفین، منطقة تتعّرض كثیراً للقصف، دائما یة بحاجة لمعالجة، كنّا أیضا
 طة ال یأخذونھالحالھا، األلواح المشرّ  األلواح

 ؟: كیف یعني.قد
 لواح الزجاجیة فیھا شریط لتزداد متانةفي انواع من األ ]00:43:03[.:نز.
 : اه اوكي.قد

ً أ تبما انھ انرفضو] 00:43:11[.: نز. بده  قول البعضی شكل غیرجة معالبدھا  ھذه، ھذهیرفضوا  غطیة القناني، منطقیا
فیما بعد ال یمكن  ذهھا العوادم، ھنسموی ءیبقى اشیایعني  أغلى من ھذا. یكسرھا ویسحب الھیدا، لكن الجھد الذي یُبذل

سنة  50 یصمدأن ة عشر سنین یمكن یعملوه لمدّ  الذيالمطمر  ذاھ .كمیة العوادم تقلّ معالجتھا لكن لما نفرز نفایاتنا 
بتعرفي انت قضیة المطامر شو عم سنة و یفیض خاللا ھب ودب فیھ ممّ وضعوا لوه لعشر سنین اذا یعم الذيوالمطمر 

ال اذا سجلیتھا  —ورشة خلیفة بالغازیةفي ستیك القینا لھ تصریف والمعادن نحنا بال ان الوضع الیوم .محور بلبنان ذخأت
ً أل لورق والكرتون ما تعاطینا معھ،وقلت لك ا .ورشة احمد خلیفة —عرفأ ً  نھ لیس ملوثا  لوقت ذاتھ ممكن انفي ا .بیئیا
ھي  التيبالفرز، سلوى  امتألتحدیقة بیتي  اان مثالً  .عقبات ھناك اآلنلكن  .وانطلقنا .ستفیدوا منھ بمسألة الخبز البلديی

 لیست ذهھ ملھ قلناالثقافة نحنا اقنعناھن ذه ھ مالجیران یتضایقوا ما عندھ سلوى مغنیة فرحات، صاروا، مت حدیقة بیتھاقدّ 
ا على المجلى ماي سخنة ي كلنا عنّ یا حبیبات .افةظحة وكتیر ركزنا على مسألة النائر ، لیس لھایفةظن ءاشیاھذه  ،نفایات
فتحوا الماي السخنة علیھ بیتغسل لحالھ النھ نحنا بدنا  ،الشغلة، علبة السردین علبة الطون علبة الشراب مرطبان الطحینةھ

صار الجیران  --سلوى .ظمھن التزموا، وفي منھن عبث یعنيمع ،دین اذا فیھ زیوت كتیر مزعجة یعنيبع ،نتعاطى معھ
أن شكلة م ال یوجد عندي اان .بسموه والى اخره، صار في نقّ  علیناالجرادین  سیأتيو نایتضایقوا انھ حطیتوا الزباالت ھ

 اآلنلحد  أوسع.صارت عم تفرز نفایاتھا وصار بدھا حل  معظم الضیعة لكن انتشرت التجربة بشكل ان .رزالف ذوایاخ أتوای
منا طلب اني قدّ الثتشرین في بنھایتھا  98م نشتغل، بـ سنین ع 3لنا  راص انجمعیة كنا تجمع نساء عربصالیم، ك لم نكننحنا 

 االسم ذااخترت ھلما بدك تقولي لي  اآلن األرض.ترخیص تحت اسم جمعیة نداء 
 : ایھ.قد

انت الحظي كل الجمعیات البیئیة بلبنان المحافظة على البیئة، شعاع البیئة، مدري شو، كلھ  ھلق مثالً ] 00:44:46[.: نز.
نداء االرض. سمیناھا أ، فھذا القدركفي ییھا نفایاتنا عم تنادینا وتقلنا عم نرمي عل التياالرض المسكینة  ذهقلت، ھ اان .بیئة

 .اسمھ محمد فرحات ،سلوى مغنیةلزوجھا  ممسین ساعدونا من جملتھتحفي بعض الشباب الم، وفي شغلة صارت طریفة
ً ھو  ؟سامعة فیھ، یوسف طوق ،ر طوق، یوسفبشري بدعوة من الدكتوفي مرة كان في مؤتمر   الذینكان من االوائل  أیضا

قاعة كبیرة فیھا  .رحنافدعانا للقاء لجمعیات بیئیة ببشري،  .المجالذا ن عنده جمعیة وكان ناشط بھبفرز النفایات وكابدأوا 
 واوصل .ماي جمعیة، وانت ماي جمعیة انت مف عن حالھا، انتفصارت كل جمعیة تعرّ . جمعیةطاولة مستطیلة وقاعدین كل 

 مكتیر براسھ لم تركبع نساء عربصالیم وتجمّ  رجلالضحك انھ ھو  بدأھم محمد تجمع نساء عربصالیم، ول نا نحنا قالیإل
 ]ضحك[ت: .قد

نا العلم والخبر ذخأالمھم  األرض.ي نداء مّ نسسسم ھذا اال بدونتعملنا احراج یال  افضل من انقلنا  ]00:48:16[ .:نز.
 جاءالمحافظ استاذ غازي زعیتر و راح الفترةفي ھذه  اآلن .على أ.د. وتابعنا 123تحت رقم  4/11/1998ھ بـ یمكن نسموی

رفت بالموضوع، نزلت على النبطیة حتى ع أنا .و كان قاضي، القاضي محمود المولىھ ،ھ محافظ اسمھ محمود المولىمحلّ 
ً  اان .لمحافظة عم یعملوا یدھنوا وكل شيف علیھ، القیت عاملین ورشة باتعرّ أ كتبت انھ لم تكن  ،كتب مذكراتأ احیانا

ل ما شي الحا ،یعني لھا ھا شو الداعيلورشة كلھذه ایھ انھ . ش عن طریقة للھدرما جاء واحد یفتّ المحافظة وسخة وھكذا كل
 ؟ناظر المدرسة الرسمیة، بتھمك ھالتفاصیل یأتينا بعد فترة، ئالمھم ج. ما ھیداك كان مزنطر كمان یعني
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 : ایھ اكید .قد
 ام ناصر، وعلى فكرة انأبیعرفوني ب اان ،قال لي یا ام ناصر .انت وشوفي شو بتخلي مغربلیھطیّب، ] 00:49:52[.: ن.ز

 انا ناصریة متعصبة ،ت ناصر على اسم عبد الناصریسمّ 
 : اوكي.قد

قال شو كاتبین حامل جریدة  ،ایمتى—لم نراه، مان علیكن، قلت لھ لم ناصر المحافظ غضباأقال لي یا ] 00:50:10[.: نز.
 قلت شو بعده وإال وهللا ؟ا تصرفذما معي خبر، ھني ھا انمعنا ما ،ھالي عربصالیم یفرزون النفایات على نفقتھمأقول ت

یعني حتى  امرأة 15رحنا شي  ،معي التياخدت المجموعة  االمھم ان .منروح لعنده ونتعرف علیھ غداً  ،دوبوا اللي واصل
. رحابالتب لم یستقبلنایعني  .قالب خلقتھ، فیا حبیبتي وصلنا لعند المحافظ .ةعضو 12نا العلم والخبر لـ ذمن خارج، نحنا اخ

شو اھالي عربصالیم یفرزون النفایات على نفقتھم، شو ھي سایبة القضیة، ال معنا خبر  :قال. ا بنظراتھحدشن ،طلّع فینا ھیك
 سة االنكلیزیةكانوا یسموني بالمدرْ  ال أعّصب، قلیالً  باردة كذاھ اقلت لھ ان .شيوال 
 ]ضحك[ت: .قد

وجئنا نحنا عرفنا انك شرفت  ،ستاذ محمودأیك قلت لھ وهللا اھال وسھال ف .طول باليأ أي أنني ؟انتبھتي ]00:51:29[.:نز.
نزورك، وبعدین خبرنا االستاذ محمود حسن  أتين ، وكنا عم نتحین الفرصة انمنتھیة لیستكانت المحافظة یعني بعدھا و

ة شو ھي سایب ؟الیم یفرزون النفایات على نفقتھمقال شو اھالي عربص . لماذا؟المدرسة الرسمیة انك غضبان علیناھو ناظر 
نحنا  لكنل باریس ثم لیستتعنینا شي اكید عربصالیم  القلت لھ باریس  .ھي باریس انتبھي ھلھي النبطیة  ؟القضیة
عھدك في  اآلنقلت لھ اھال وسھال فیك یمكن  ؟فرز نفایاتیوجد فیھا  الالنبطیة  لماقال طیب  .ھمنا بلدناتلیم بلدنا وعربصا

نحنا  نانایھ وھو كان انتقادوا كان ا ،للیاء وقلنا لھ نحنا األلفخبروني، خبرناه من  قال ایھ .سكتف .یصیروا یفرزوا النفایات
ذا في ارشیف إدة المحافظ االستاذ غازي زعیتر وخطوة خطوة خبرنا سعا قلت لھ من جھتنا نحن .المسؤولین بالجو نضعما 

ھي كل واحد . ما خرابة ،في شي منھا ف اي بالوي، ماي ارشیأقال  .صورال ستجدانت  ،رشیف بالمحافظةأ، بالسرایا
ً قال طیب  .ستاذ غازي الصور وكل شيلألقلنا لھ وهللا نحنا عطینا  .الذي قبلھبیجي بصیر ینقّر على ا ماذا لنا ا احكو حسنا

 ،مستوعباتال بعضلدوالر مساعدة  300مستعد ساعدكن وقرر لنا  اخر لطیف ومتجاوب وقال انكان باآل .حكینا لھ .عملتوا
 بال مم المتحدةعطونا المصاري باألأانھ لما  ؟شو كانت نتیجتھا .ایجابي یعني ءشي ذاحّسنت عالقتنا مع المحافظ وھتو

UNDP غیر عند المحافظ، كانت بعدھا البلدیة  ذھبنا ،مكنة تستوعبأ لم یعد ھناكر الفرز وثوصار في مضایقات انھ ك
لم یعد و الموضوعنا لعند المحافظ قلنا لھ ھیك ھیك ذھبف .امرھا للمحافظوبعد البلد موّكل  بلدیة ال یوجد ،منتخبة انتبھي

وروحي انت  ،بقایا البلدیة كاتب وسائق على السیارة ،ل ما خبرتكثروحي لعند كاتب البلدیة، م :قال .، وبدنا محلبمقدورنا
لف دوالر ما أ 29جبنا  .وھیك صار ،یھاعل أوافق لكنمناسبة، وانا  أنتني قطعة بتالقوھا أوا من المشاعات البلد وایاه نقّ 

 ماذا یرواحتى وبیجوا بعد كل مبلغ بیعملوا كشف  تسعة.بـ  ،بعشرة ،عطونا ایاھن دفعة وحدة، ما بیعطوا، عشرة
الحوالیھا بحال  ھا، بعدوترینھامشوار  في تذھبین غداً  .كلھا وعرة األرض، ةقمنا نحنا استصلحنا شقف .بالمصاريفع

 ،خرهآستیك شي للزجاج شي للمعادن الى باللشي ل ،وعملنا ھنغارات ،سوار شائكةأاالرض وسورناھا بمھدنا  االولى.
غطي ی الا سیارة، المبلغ دنلكن بعد ما عن .وصار عنا مكان یعني ھیدا ،وعملنا بوابة حدیدیة ،والمعادن فصلناھا عن بعضا

انیة تبحبحنا ثق بالعشرة الھل .تانیة 10جعوا قرروا لنا الـ ر ،كتر ما مطلوب یعنيأشاغلین  لقوا أنناكشفوا،  أتوا .یعني
لیرة  5000نعطیھ واحد عنده سیارة  .لیرة 5000على ساعة  ،مستوعبات، وصرنا نستأجر سیارة بضعةاشترینا  ،شوي
 12لـ  ،د لقطاعاتمنا البلقسّ  ،12نحنا  ناان ،عملناھا التيالشغلة الممیزة  .النفایات لمّ ن لكينقول لھ بدك تمرق بالضیعة و

ھون، انت یا مثالً یا فاطمة  ، انتانت یا فالنة :انيثواحد المسؤولیة على ال ال یرمي كلحتى كتیر شغلة ایجابیة  ذهقطاع، ھ
أن یذھب معقول ال لیس منمجتمعات محافظة  یعني بتعرفي نحن .ارةوصرنا نروح مع السیّ  .نجاة ھون، انت یا زینب ھون

، صارعنا نوع من معھا على البیت تحكي تدخلتقدر  أةالمر .وین فرزاتیك وكذا أةللمر لھایت یقعلى الب دخلیالسائق 
ً أ ،فوق بعضن مھحاطة دابت أةالمرذه نالقي ھنروح مثالً  ، یعنيالتوعیة المستمرة ، للبلدیة مزاج لیس ھناك یستھونوا حیانا

الثانیة مرة الحتى  أةالمر أمامالبرمیل ونرجع نفرزه  نكبّ  حیانا نضطر انھأ .ھمفوق بعض یرمونھمالنفایات العضویة  ایحطو
ً  --مةئطول في رقابة دالى عنھ الطریقة كتیر ممتازة ألذه ھ .مما ھب ودب ترمي ال  ،حطینا تلفونات انتبھتي كیف، وطبعا

 ءواسم عاشورام كتیر ونحن تحدث ءاشیا، بعید عنك ءعزا ،عرس ،مناسباتمثالً لما یصیر في ، تلفوني تلفون اي عضوة
جبنا فیھا  ذهرجعوا عطونا الدفعة االخیرة، ھ .فمشي الحال .غیر الجولة التقلیدیة یعني .نذھب، فینا نیتصلوف .كتیرھلكتنا 

 دوالر 9000سیارة متواضعة قد 
 ؟: كمیون یعني.قد

 ایھ  ]00:58:08[.:نز.
 : متل اللي كان تحت.قد

على المازوت، وفى بالحاجة یعني  لیسھا فولزفاكن وعلى البنزین یوم ھااعلى اصغر، جبن لكنایھ ] 00:58:11[.: نز.
من علقة بیعلق بعلقة  ل ما بقولوا كل ما الواحد یخلصثصار ملكن  .المركز أمامن یحطوه ھفي البعض یوصلوا فرز .كان
تنبعاع  ءاالشیا ذهتنباع، وھ ءاالشیاذه ھ صارت تعرف الناس ان .قضیة النفایات مطروحة على الساحةصارت  .انیةث
آذانا  ما الناس میالة انھا تقبض مصاري لكنبتعرفي انت  --عنده كذا منعنده حدید  من ،تمرّ  التيالسیارات  ترثك

ح ھلق نحنا صار ھمنا نصلّ  .یسرقوھاو یأتوافوق الشریط الشائك ونحنا كنا مرتبین المفروزات  یقفزوابالموضوع صاروا 
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الشریط ذا ھ رىكل یوم ن أن نفعل ماذا نرید اآلن .سعار كتیر متدنیةروزات، الن األسفنا على المفأر من ثالشریط اك
ھ كتیر االیطالیة ممتازین بالجنوب والحق یقال ان اكتبت للسفارة االیطالیة كانوا عم یساعدو امبطوح باالرض، قمت ان

ً دولة قویة، یعني او دولة مرتاحة اقتص لیسترغم ان ایطالیا  ،حقیقة ھمبتعامل مسؤول البیئة  ءجااتصلنا بالسفارة  .ادیا
 كنا نالحظ مثالً  .، ما خلینا اھتمامنا مقتصر على النفایات صرنا نفكر كمان بالبیئة ككلشعراالثناء كنا نذه بالسفارة، نحنا بھ

حین  .رھّ حتى یزوا وقت ھلق الزعتر بدّ  .حوشوا الزعتریاالفران، اصحاب االفران، بیجوا  مصاري مبیجوا عمال بیعطوھ
یجتثوه، یقلعوه لحتى  مھني من شجعھ .انیةثبیرجع یطلع مرة  مطارموسم األ یأتيیرمي البزرة باالرض، فلما ر، یزھّ 
منھا،  مما بعرف اذا عندك ،اسمھا زوفةھنا  ةنبتنحنا وبسبب الزحف العمراني، عنا  .دة باالنقراضارت نبتة الزعتر مھدّ ص

منا كمان حسینا انھا عم تنقرض فقمنا قدّ  .لنبتة كتیر ممیزة للجھاز التنفسيھي ا .ي زوفةبلبنان ف نمنھا أل معندك اكید في
أصلناھا عملنا سور ورتبناھا و .یة، وزرعنا فیھا كمان ھیديالعمار، مشروع جنة االعشاب الطبمشروع لمجلس االنماء وا

 ؟سامعة بالمیلیسا .الجبل، الزوفة، الزعتر، المیلیساوطلعت ھل اكلیل 
 : ایھ.قد

 ھا النحلةقال كلمة ملیسا معنا] 01:01:40[.: نز.
 : اه اوكي.قد

 نحلة باالیطالي، ملیس بالفرنسي] 01:01:46[.: نز.
 ؟رض عملتوھاأ: بأي .قد

 عطونا قطعة ارضأالسنة صار في بلدیة،  تلككان في  .نا ارض من البلدیةذكمان اخ] 01:01:53[.: نز.
 ؟98 ؟: اي سنة ھاي.قد

عملنا ھل حدیقة وفالمھم،  .صارت االنتخابات یمكن البلدیة 2000ھي بـ  .2002 -2000شي بـ  ]01:02:05[ .:نز.
 الذيقول، انھ كیف بموت یل فرنسي ثھیدا في م .قصعین، قصعین سموه بالجبلتن بقاعیز ،وصرنا نقطّر وزرعنا السوج

 فیرا سامعة فیھافوائد طبیة، وحتى زرعنا ألولكثرة ما لھ بجنینتھ في نبتة قصعین، 
 ھیدي للحروقة ،ایھ .ق:د

یتدخل االنسان، االنسان مؤذي للطبیعة، مثال من  ال عندماوزرعنا صبیر عادي، طلعي ھي الطبیعة ] 01:02:43[.: نز.
على البستان بالوقت  دخلیتجرأ یمن  كالصبیر طالع شي مترین وكلھ اشوا زمان یبقوا السیاجات للبساتین صبیر، ییبقى

 .نافي للطبیعةوھیدا شي مُ  ،لصبیر فاكھة وال ألذ من ھیك، وال أفید من ھیك، صرنا نقبع الصبیر ونحط حدید وترابةذاتھ ا
ماذا على المحل، حكیت لھ انا  جال .وال ألطف من ھیك مسؤول .السفارة اسمھ یاكوبو مونزینيفي مسؤول البیئة  جاءالمھم 

ایھ . انتبھتي 2008خره ھیدي صارت بـ آنا وكیف عم نرمم السور والى سرقومسألة النفایات وكیف عم یفي معنا یحدث 
السفارة عمل جولة وتفرج على االعشاب الطبیة وشاف المحل فرز النفایات، قال لي راح نساعدكن بمسألة الفرز وھو فجاء 
 مانت ؟ قلت لھسابنانشتغل على حالف دوالر، وال نحنا  100رر لنا نعطیكن مصاري، ق ھل تحبونر، ثة اكملحّ  ھاالنھ

خر قلت لھ النھ نحنا وباآل .تنتقدونا محسن ما انتأي غلط نحنا منصیر ننتقدكن ھا قلت لھ اذا صار فاشتغلوا مزحت معھ یوم
 معندك تممش ھیك وكذا ھیدي شغلة فان مبیشتغلوا الملتزم بسموھ لذینا ھؤالءنتعاقد مع  نرید أنالمجال وذا خبرة بھ لیس لنا

 ،بھنغارات، بناء مرتّ  ھكان فی لذيبالفعل عملوا لنا بنفس المكان ا .اشتغلوا مفانت التابع لكم [الفریق] اإلكیب مكالخبرة وعند
الفترة صرنا نعرف مثال انھ ذه ھفي نھ ولد كھربائي، مولد كھربائي ضخم ألموا لنا اضافة لذلك ممختلفة وقدّ  غرففیھ 

 ممكن البالستیك نكسره
 : اوكي .قد

البالستیك وزنھ خفیف وحجمھ  نتعرفیكما النھ  .السیارة كمیةأن نرسل في نقدر فخف أوزنھ  یصبح] 01:05:32[.: نز.
فعملوا لنا مركز وقدموا لنا موتیر مولد كھربائي  .ثمن المحروقات ال یغطّيالبالستیك بشكلھ العادي  أرسلتيكبیر، یعني اذا 

عنا محل  صارنشعر انھ  جعلنایعني  ،نالیر كان مفید ثالعمل ك ذاھو .على طول مقطوعةھنا النھ بتعرفي انت الكھرباء 
الشعب عنا  ،النھ ما تتصوري الشعب اللبناني ما؟ل .للتثقیف والمحاضرات فقطوبالوقت ذاتھ خصصنا قاعة كبیرة  ،استقرار

 ً  تأتي كم من الناس المدارس الجمعیات ما تتصوري رأیتيسبب  ذامن الدولة، یعني الشعب راید یعمل شي لھ اشد وعیا
القاعة  ذهھ .حتى قدرنا استمرینا بھالشكل لینیتطلعوا نحنا شو عام یریدون أنمن الجمعیات وناس من المدارس  ،ادنعن
ً یومی ً ومیی ا وھم  میر یجوا الطالب یتثقفوا وما ألذھسمعیة بصریة وصاروا كت ءوكمان عملنا اشیا .ترىفي ناس تجي حتى  ا

الفرز الزم  في عقبات مثالً  یبقىبطنا الموضوع لكن شوفي زو .ھمتحسي حب المعرفة موجود عندھیك وبیطلّعوا  جالسین
سعار أسبب بتبعتي لھ الفرز بیعطیكي ال ذالھ ،ن بعدھا تاركتھ ھالقطاع للتجارة، یعني التاجر بده یربحه الدولة، ألتتعھد
ً مت السیارة وزنھا فارغة  مالمیزانات باالرض بتوقف علیھ ذهل ھثب میزان ملرحنا لنج .وزانبیتالعبوا باأل دنیة واحیانا

نحنا كم رق ببیّن نحذف الفتاخد الفرز، لما نوزنھا مآلنة،  بدھا ھذهالسیارة اول شي ومنقرر انھ  نزنووزنھا مآلنة بتعرفي 
یشتري  الذي یعني ھیدي راجعة لذمة صاحب الورشة او المصنع او م.میزان، منبعتھ نحن لم یكن عندنا .باعتین بضاعة

ھن بدك تكوني ، النھ انت الزجاج كیف بدك تتعاطى معھ لما بدك تحملیمصنع الزجاج فیھ ربح بسیط جداً  .ذهھ ءاالشیا
المعادن والبالستیك صرنا نبعت البالستیك على مصنع  .مل احلى ما یوقع وینكسر الى اخرهر من عاثحذرة، بدك تجیبي اك

حدیقة  .صار االجتیاح نتعرفی كما 2006. بالـ 2006قبل الـ  ھذا .لیفة بالغازیةمصنع ورشة خ لىصفي الدین بصور، وع
ملیون  12 -10ھا مساعدة بـ ّسح وقام القنابل وقرروا لنا یومالجیش م حتى جاءفیھا قنابل،  جاء ؟ماة انتھت لاالعشاب الطبیّ 
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ً  .وھیدا لم نقدر أن نذھبالمزروعات یبست  عادة زرعھا انتبھي النلیرة إل  من النوع  اوان المبلغ ما قبضنا منھ شي نھائیا
والجیش قرر لنا  8وزارة الزراعة قررت لنا شي  .الجیش جاءوزارة الزراعة كشفت و جاءتالحق القضایا، اتصلت التي ت

في حشرت موظف  في األخیر .منھم شي لم نقبض اآلنمصاري لحد صرنا نسأل عن المصاري ما في ف .دقّ أالنھ كان  12
مھضوم طلع ھوي، قال لي  .اشو بتشتغلوا یعني انھ الحدیقة یبست ونحنا ناطرین الھید مة الزراعة قلت لھ فھموني انتوزار

شوفي مدام نحنا وانتو ما قبضنا وال قرش، حولوا الماصري للھیئة العلیا لالغاثة روحي اسألي بالھیئة العلیا لالغاثة اذا 
ا بمسألة نساعدكن نحنخلص  ھھا مندوب السفارة االیطالیة انھلق قال لي یوم .ما في مصاري انتھینا ناھ .ا علیكبردو
یروحوا على  ،سنة 23ي مع التيالمجموعة ذه حیانا اشعر بعقدة الذنب انھ ھأنحنا بصراحة  ،دور الدولة یعني ناھ .الفرز

یعني نحنا  .موجود عنا ابداً  لیستسیة قرطا اھنسموی لتيا تلكؤتمرات نروح بسیاراتنا، نحنا مثالً میروحوا  ،المركز یفرزوا
المحافظ استاذ  جاءذا عملنا مناسبة مرة إ ،صینییعني كتیر حر ؟عندي آلة للتصور انتبھتي اان ،وراقبأ نأتينستعمل 

ً إمحمود المولى   ،وحدة بتعمل تبولة مثالً . یعني من شغلنا ھكل ،بالمحافظھیئنا غدا یلیق  .عرصالیمفي لنا عمل نھار  كراما
ً  انأ .ي كیفكانوا جدودھا باالرجنتین انتبھتباییال ھیدي وحدة بتعمل  ال ، بیعملوا ورق عنب بزیت م، فیھءبعمل اشیا ایضا

ذه ھ ،ل غیاب الدولةبرجع بسجّ  لكن .على القرش اً یرثوالى آخره، نحرص ك نذھب الى المطاعم حتى ندفع مصاري
أتت تصوري من شي سنتین  ،اآلنیعني مع االسف وبعدنا لحد  .دولةالمبادرات الزم الدولة تدعمھا، ما في دعم من ال

معھا رجل من بیت عون ناسیة اسمھ الصغیر،  جاءو، رئیسة مصلحة ،وتلعندي موظفة من وزارة البیئة اسمھا لینا یمّ 
قلت لھ مرة  ؟تھاكیف الست الحریصة على میزانیة بی --نحنا طفرانین بالكید عم لكن :قلت لھا للینا .كتیر اندھشوا بالشغل

قالت لي  .وواقعین تحت عجز مالي یعنيكثیراً نحرص  .ھلق بخبرك معاذة؟ سامعھا فیھایصیبنا مثل معاذة العنبریة. راح 
  .الحالةذه نحنا الزم نساعدكن بھ إذاً قلت لھا  .ساعتھا تقول لھا أن ماذا یجب .سنین بال موازنة 4نا ل رابوزارة البیئة صنحنا 

نعالج مسألة  ان انا حسب تجربتي ال یمكن ابداً  المبادرات یعنيذه الزم الدولة تدعم ھ ،فالمھم ایھ] 01:13:12[ .:نز.
تصبح  ھای ،اوتجي السیارة تحملھ اببعضھ االزباالت وتخلطیھذه یعني قبل ما تجمعي ھ ،بالفرز من المصدر النفایات إال

فوق  یضعونھا كلھا ھافی ،المصانع ما فیھا فرز ذهھ .عبعلى الش ضحكقولوا لك مصانع ومصانع كلھ غیر قابلین للفرز. ی
فشلت فشل ذریع،  ،عملوھا لمعالجة النفایات فشلت التيسبب كل المصانع ال ذالھ ،یعالجوا یریدون أنوبیصروا  ابعضھ

 اان األسفمع  ،رقابة من الدولة، وال في تشجیع للمبادرات الخاصة وال شي یوجد الالنھ  فائدةكلھا مصانع عم تنحط بال 
 نھ في اقطار كتیعالجوھا، أل وال یریدون أنالنفایات  ءیستفیدوا من ورا ھم ،او متنفذین بالدولة ،الدولة قناعاتي ان

في ف مكانتنا العالمیة كشعب مثقّ  لنانحنا  لكنصح لبنان دولة صغیرة،  إمكانیات. وال یوجد عندھاعالجت نفایاتھا  ةیرثك
ً  .سویسرا الشرقبالزمان ن مسمونا أالسبب  ذالھ ،منطقة الشرق االوسط تدفع االمم، ھي  التيھو الثروة الطبیعیة  لیس دائما

لنا، یكونوا ممثلین  مؤھلین أن یرغا مسؤولین دنمع االسف عن لكنالثروة البشریة، الثروة البشریة، نحنا عنا  ثروة بشریة 
 قولھا بكل صراحةأ اان

نا عالجة النفایات، في مصنع عملوه ھمنطقتنا عملوا مصانع لم نا فيعلى سبیل المثال، ھ يیعن] 01:15:07[.: نز.
عیدوا تأھیلھ ایھ یافعین علیھ ثروة كل مدة بیرجعوا المصنع صاروا د ذاھ --حطي مصنع الكفور لمحافظة النبطیة --بالكفور

ق لبعض الناس، صار ھو مصدر رز ھالشكل كأنذا رجعوا یدفعوا مصاري بھ، بیروجعوا بیدفعوا مصاري بیال یتم اصالحھ
مؤھلین یعملوا مصنع  ھؤالء غیرطیب  ؟عمارات نعمروی ھممصنع معالجة النفایات لناس  نتسلمو ذالما مطیب یا عمي انت

على  ناھ نفتشوی اآلنمقفل و اآلنبمحافظة النبطیة،  يھو المصنع الرئیس الذيسبب مصنع الكفور ال ذاالنوع لھذا من ھ
العادي ھلق وقفنا نحنا وعلیّنا  الزھراني عم یعملوا مكب لحبوش وجوارھا مكبّ مدخل عربصالیم على الجسر، جسر 

محمد فنیش كان وزیر  ھنصار یومتھا افتتحأاني عملوه بثعیة اعتصموا الى اخره، المصنع الالصوت، وراحوا اعضاء الجم
 سامعة اإلداریة،للتنمیة 

 : ایھ.قد
على سكة طویلة، سكة یعني  یضعونھاھي،  تأتي كماالزبالة  ، انمھ][نظا تبعھ المصنع كیف السیستام] 01:16:54[: نز.
یخرجون وبینما تمّر السكة ببطء  تمرّ ، ونا [على الجانبین]ال من ھوعمّ  ناال من ھل طریق حدیدي لكن متحرك یقف عمّ ثم

یات على، النفاذه ویة بتروح ھالنفایات العض ھر قىبیما خره، آالستیك، النیلون، البطاریات الى القناني، التنك، الب نیسحبو
ھا شجعت البلدیات نظریة الدولة یوم .لعضویة فیھا وبیطلع منھا كومبوستخمروا النفایات ایبدك تقولي برامیل ضخمة 

ترشد  علیھا أنلكن الدولة . زید مخصصاتھا من الصندوق البلديیتعالج نفایاتھا المصانع على اساس ان كل بلدة ذه تعمل ھ
 یجب أنتعززیھ  یجب أنالعامل ذا العامل واقف ھادي ھ ذاسبب ھال ذاثقافة البیئة لھ ال یوجد عندنا نحن المواطن، یعني

سلموا یلما تعطیھ كفوف،  یجب أنھلقد، شغلة مقرفة،  لیستیشتغلھا  الذيالشغلة  نألتزیدي لھ المصاري  یجب أنتثقفیھ 
كومبوست  مذكریھا أماكن،ث ثالطلع ب الذيل الكومبوست ثي وال حرج، كللقطاع الخاص بدون رقابة، حدّ القطاع ذا ھ

 كفرصیر
 : كفرصیر؟.قد

م االرض، حتى رئیس سمّ ا یعني ذت شقرا، شقرا، شین قاف را آلف ھبالزجاج، كومبوس ءایھ ملي] 01:18:49[.: نز.
نحل مشكلة من أن  بدالً ني ه، یعذخأی ال أحدھلق مشكلتي ھیدا الكومبوست اللي طلع شو بدي اعمل  اان :ھا قالالبلدیة یوم

من  مطالب من عندك یأتي، یا عمي ماذاا كان، قلت لھ رئیس البلدیة لمّ  ءھضم شيأمصنع انصار،  .انیةثخلقنا مشكلة 
ال لي قولي هللا، صار ، عملتوا المصنع وافتتحناه ورحنا كلنا، من زینة المفتتحین قمانت أینانصار على المركز لیتثقفوا 
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الزم یكون في سیاسة بمسألة النفایات سیاسة  اً ذإنتعھدھا، ف ال نرید أننحنا بدنا نعمل شغلة  لماذاالمصنع،  رسكّ بخبر كان، 
سواء نجحت  ھ الربحھمّ ین القطاع الخاص م بھا، ألقطاع الخاص یتحكّ الن ریع للخزینة وال تترك تأمّ تعھدھا الدول ت

اوروبا في  ملبنان صدیقیني ان بیوتھیعیشوا في  لم یعودواعنا  األغنیاء ننھ یعني مع االسف االتجربة او لم تنجح أل
السموم كلھا، فھي مسألة النفایات یعني ذه یتلقى ھ الذيوھو  نایعیش ھ یرید أن الذيالشعب العادي ھو ذا ھ .وبالخارج وبكذا

 ھؤالء قتلَ خَ  اان ،سنة 81یة عمري امرأة ثمانین اآلن اریحني، انی الذي ایعني ان .سنة 23لنا  نحنا استمرینا لما تقولي صار
ً  ھن ،ةسن 23لھن  راص اللواتيالصبایا  حتى تستمر نخلق جیل جدید  نرید أن اآلنیستمروا لفترة، والدي أمن عمر  تقریبا
 وین الدولة، الدولة غائبة لكن
ً برزت لنا  ] ثم01:21:31[.: ن.ز عنا  مثالً  .ھبادراتالشعب مستمر بمذا حتى یخلوا ھتدخل الدولة  نامشاكل الزم ھ أیضا

قادرین نحلھا،  لسنا وسطیا عمي قضیة الشرق اال، وزارة البیئةنقول لونحنا  انلسان كلّ  :ل ما بقولواثم .البطاریات الصغیرة
ھل أقدر كجمعیة بیئیة  امصر، طیب انفي ھولندا وفي  اعالجوھأنھم ی نالبطاریات یقولو ھذه .فینا نحل مشكلة النفایاتلكن 
جمعیات بیئیة، جمعوا  متقول في مكان فالني، انتیجب أن  ألقلاى ، الدولة علال أقدر ؟مصر الى لھرسوا ذاجمع كل ھ على

كانت بالكومبوست  التيالثغرة  ما ھي، ھلق غیر معنیةالدولة  ذهھ الى ھناك.او  الى ھناا بتعھد بارسالھ االبطاریات فیھ، وان
یقول حدة االو ،غیرهت كونترول، وللمسجلة ویمور في نحن نضعھاالبطریة الصغیرة اللي  ھذه .ل شقراثخاصة ببلد م
طلعت ھادي، قال لي  اسمھ ،قال لي رئیس بلدیة شقرا، حطي اسمھ .معادن سامة 3فیھا  ،األرضتلوث أنھا اختصاصیین 
عندي بنت وحیدة  اان. مةخر شي عم ناكل خضار مسمّ آرضنا وأنسمم طیب نحنا  .راطلعناه یبّس الخض الذيالكومبوست 
 اآلنھي وضعھا المادي منیح، ھي معلمة مدرسة وزوجھا عمید بالجیش  ،تشتري تذھب كثیراً. حریصةیعني  ،مسرسبة

لك قلب ھالشغلة كیف بك یا تقبریني شو بدّ  ولك" :لیرة، انتبھتي كیف، وكذا 5000ة بـ تشتري الخسّ صار متقاعد، تروح 
  .ھناك ةملوث اكلھ ایا مام :يتقول ل "تدفعي

نستفید منھ  الذيجمل نھر، نھر اللیطاني، الوحید اأ اعار علینا، نحن ألیسث نھر اللیطاني، یتلو انااج] 01:23:44[.: نز.
 ماا، لدنصب عنیا ودنینبع من عننحنا نھر اللیطاني نھرنا  ألیس كذلك؟على تركیا  یواصلروح على سوریا ویالعاصي  نأل

 وا ھم یعالج انشؤھا على ضفاف اللیطاني ان الذینب المصانع صحاأم نلزلماذا ال  ما؟ل ،ث لنھر اللیطانينتركھ یتلوّ  نرید أن
التي البلدیات  نلزمال مثال  ما، ألیس كذلك ملیوناریین م، وعم یكسبوا مصاري بتشوفیھممن مصانعھ تخرج التيالسموم 

المجرور على  یدیر ھل من أحدتعالج المجاریر، لالبلدیة  نلزمماذا نھ یستفیدوا، یتخانقوا أل لماذایتخانقوا على رئاسة البلدیة، 
 ھي سبب كل المشاكل ھي الطائفیةالتي مشكلة لبنان الوحیدة  نأ اقول انأببؤس یعني، و یشرب منھ، نحن ذيالنھر ال

 : ایھ.قد
ھ بیطلع واحد ما طائفة معینة مختلس، ھمّ  اآلن نصیر مجتمع بدنا ننبذ الطائفیة یعني مثالً حتى نحنا  ]01:24:55[ .:نز.

مختلس والمختلس ضرر على طائفتھ وعلى المجتمع كلھ، بقوموا  ذایا عمي ھ تجنّ تقوم طائفتھ ذا قُّدم للمحاكمة نفسھ ا
حتى القانون  .وازن طائفي، یعني شي مخجل بالفعلحتى یكون في تانیة ثیفتشوا على مختلس من طائفة یریدوا أن 
، یعجبونني المنطقتي في  الذینیة جنوبیة یمكن كل النواب كشیع اطیب ان ؟قانون ھذا ، ھلخر شيآعملوه الذي االنتخابي 
 ال یوجدقول یاذا لبنان مش بدستوره  ،حدةادائرة و یصبح الانتخبھ، اذا لبنان  لما ال استطیع أنالشمال، في واحد  یعجبني
المدني قاموا رجال على حالنا یعني. على ایام الیاس الھراوي، عمل قانون للزواج  لنكّف من الضحكنترقى،  لنطائفیة 

مور الدین، أمتقیدة بالالطبقة المثالیة  ھمالدین خوتوا وجنوا بالمرة وعلى فكرة رجال الدین سواء كانوا مسیحیین او مسلمین 
ذه على الشعب، ھ الضحك لیكفّوا عنمن االخرة، ولھم المصاري وصارت الدنیا اھم  نحبویمع االسف، صاروا ناس  كال

 ھي قناعاتي كلبنانیة اى عنھا الزمن، عفى انالمؤسسات الدینیة عف
 : ایھ.قد

ذه د ھنصمّ  نحنالبطاریات موضوعھا ھیدا،  ذه، ھدولةال یوجد مستمرین  حنایھ شو بدي كفي لك فن] 01:26:41[.: نز.
 طلع لنا نفایات جدیدة اسمھا النفایات االلكترونیة اآلنالبطاریات، 

 : ایھ.قد
ً  كما یقولونیھا ھیدي كمان ف ]01:27:03[ .:نز. اآلن مؤسسات،  بحاجة الىما خاصة بالتلفزیوانات  معادن ثمینة نوعا

روت اسمھا بیئتنا، اصحابھا یبدو لبنان كلھ مؤسسة على نھر بیفي  یوجدنحنا بحثناه طلع انھ  الذيكل البحث بعد  مثالً 
 مخدوھأی لكننحل القضیة النھ  فرحتانا  .یرةالبطاریات الصغأرسلوا لنا نعالج حتى ، قال ایھ نحن اان مرمن، اتصلت فیھأ

 ً بدنا  أینمن  نحن لكنانیة، ثئ النھیّ  نرید أن اآلنلنا اول نقلة ووال قرش وتوصلي، وصّ  ال تأخذي الیھم ترسلیھا، بدك مجانا
ً مصاري بال نأتي نص یشتغل یشتغل  الذيالف محروقات والعامل  500عندك المحروقات، یعني شھریة شھریة عنا  أیضا

بیتھ، الى  یذھبیحمل حالھ و 3ساعة حتى الالطالب الصغار ب یأتي یبدأ 12الساعة  من ویعیدھمطالب  ذخأینھ  أل لما؟دوام 
ً یعني، تراقبیھ علیك أن  ھم،اذا اشتغل ھذهالف لیرة،  700ساعات بـ  4یشتغل  الفترة من في ھذه  لیست لعبة. القضیةدائما
زمة بالزجاج، أا دنصار عن [مجّمع تجاري] مولالى اج الموجود بالشویفات حولوه ر مصنع سولیفر مصنع الزجسنة سكّ 

ً  ذونھاخیتجار  یأتيقال انھ وُ الزجاج ما فیكي تتركیھ ھیك، نجمع الزجاج ی  . ماذاصحاب ورش البناءبیعوه ألیكید أ مجانا
 یزداد متانةصلھ رمل، البناء أن ھو الزجاج كسروه ویخلطوه مع الترابة ألی یفعلوا بھ ھناك

 : اه.قد
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ً لكن ] 01:29:23[.: نز. ً وه ذخأی أیضا تبقى فإال القناني  نوذخأی والتتعاملي مع الزجاج یعني وتصوري كیف بدك  مجانا
ً لواح الزجاجیة اال عملھ واحد نا نھ حریقة في مصنع ھأل اً یرثسألة الدوالیب، الدوالیب مزعجة كم الحمدهللا ان .مشكلة أیضا

قناني النیلون  بدأنااول ما  ، مثالً الدوالیب، ھیدا كمان اتصلنا فیھ یعني نحن بمجھودنا الخاص عم نحاولة بالكفور لمعالج
 دارجة قناني شربھا وكبھا سمعتي فیھا ھي  لم تكنسي ما یخدھا، حتى شركة البأحد یأكان البالستیك ما 

 : ایھ.قد
حقول ال .بسي رخیصةسمعتي فیھا ھي بتشوفي كانت البی فترة كانت دارجة قناني شربھا وكبھا،في ] 01:30:17[.:نز.

یا  معالقة فیھ لیس لنا، قال نحنا ما بدنا مصاري مشركة البیبسي قلت لھم یا عمي تعوا خدوھب اتصلت، ھمصرنا نجمع مآلنة
 ینحاتصلنا بجورج ھرمز،  م.بتصنعھ التيقال في شركة اسمھا شركة جورج ھرمز ھي  معمي لكن من وین عم تجیبوھ

وا القناني وقناني المیاه ذخأنحلت مسألة القناني صاروا عم یالحمدهللا فیما بعد ا .وایعودوا یردّ  لمشو المطلوب  محكیت لھ
 ً بعید عنا اذا   عبرصالیم تُروى من نبع الطاسة، نبع الطاسة، ناھ ي مثالً ذدولة خ حین ال یوجد، لكن المؤلم بالموضوع ایضا
 من باب النبعاء وا المذكیلومتر اخ 4في  ،كیلومتر 5 ال یصل الىي خط ذخأبدك ت
 ؟: مین.قد

، الماء تبیعلعندي مندوب شركة،  جاءة مرّ  اان .النبع ملوث ءما یُشاع ان ،مصلحة میاه الجنوب ،الدولة] 01:31:43[.: نز.
ئیسة جمعیة بیئیة قال عال ي رندوالر وسمع ان 500الفلتر  حقّ  یبیعني فلتر، یرید أنعم اطلع فیھ  اصار یشرح لي كیف ان

عطیني الوقت أ لكنحبیبي  تسلم یدیكخر شي قلت لھ آشرح شرح  .خرینلعندھا، بتصیر تقول لآل ذھبصید ثمین أل ھذه
 ابداً  تجمعات سكنیة علیھ ابداً  ال یوجدكیلومتر و 5قلت لھ النبع بعید عنا  ؟الشرح بدك تفكريذا ر، قال لي بعد كل ھفكّ أحتى 

لكن  .نبع الطاسة ءشرب من ماأ أرید أن ابقى انألبنان ھیدا، فء في ما فال یوجد، اذا میاه نبع الطاسة ملوثة، وال في مصانع
 ھذه التي یقولون أنشركات المیاه فلتانین  مال .ماي ھون بعربصالیم، حدثي وال حرجبتشوفي السیارات اللي بتجي بتبیع 

واثقین  لسناشركات قد یكون مشكوك بأمرھا یعني، الى ر شي نلجأ خآث میاھنا ونلوّ  مال ؟لیھ ؟مرخص غیرمنھا  90%
 ،للشعب قوانین. في مبادراتتقوم  الغیاب الدولة بنرجع للموضوع االساسي انھ  .ھي عم تعطینا میاه نظیفة اانھ 100%

ً  رضنا ونحن مسؤولین عنھا، بس نحنأ ذهنھ بالنتیجة ھنشتغل ألوفي قد ما فینا  .في وعي نھز العصایة الزم  ایضا
 المواطن زاد عن الحد ذاه لھوھملأ الذياالھمال ن للمسؤولین أل

كانت  .رعبفي نحنا عشنا حیاتنا رعب  .ناھ لم تعیشيانت حبیبتي  .كلةمش دناالجنوب عنفي نحن  ]01:33:58[.: نز.
وبتعرفي القضیة مرتبطة  .بیتت الالجرافات االسرائیلیة ھدّ  جاءتة بیتنا انبنى مرتین، مرّ  ھذار، تدمّ و تأتياسرائیل 

المھانة والمذلة قامت المقاومة، ذه فیما بعد، بعد كل ھ. خرهآسیاد العالم الى أ ھمبالشرق االوسط وبفلسطین، انھ الیھود 
مل أفي مقاومة وحزب هللا وشوي حركة  لكن بما انھ .اكبادنا عم یموتوا یعني فلذاتیروحوا  الذینوالدنا  ؟المقاومة مین
بل  انتبھي، نھ ھو مثالي،أل لیسننتخب الحزب على العمیاني  نبقىلكن العبء على الحزب، مستعدین  ،ممعاھاروا یعني ص

مھمة  ولیس ،الدفاع عن الجنوب ھو مھمتھا ان تعرفوتتعھد ذا لو ان الدولة اللبنانیة كلھا حبّ ا فی إسرائیل.ا خطر عنّ  نھ ردّ أل
ھو جزء من  لكن ،طائفة شیعیة ھي بدھا تدافع عنھ ھنھ فیالجنوب أل ن نعتبر انیعني نح .ون طائفةحزب وال مھمة طائفة د

م الزم نفھّ  .كشعب لبناني الزم نعید بناء دولتنا نحن اً ذإف .انك الذيا الغلط اذیر الزم الوطن كلھ یدافع عنھ وھالوطن الكب
ایات او من ناحیة المیاه او من ناحیة ن من ناحیة النفإالوضع ذا راضین عن ھغیر  ناالمسؤولین الشاذین انؤالء ھ

صاروا متجھین عم  ،فرص عمل لیس لھمسف م ثرواتھا وشبابنا مع األناس عم تضخّ  ،كلھ عم یكون غلط ،الكسارات
عندھا واحد مسافر  اختي ؟لماذامنھن بالغربة،  3شباب،  5عندي  مثالً  اان .یذھبوایأركلوا لیقتلوا الوقت او عم یسافروا و

، ذلكر من ثن بالفعل الدولة مقصرة معنا ونحنا شعب نستاھل اكعادة بناء الدولة ألإالزم نعمل على  نحن اً فاذ على كندا،
صاحفیة، واحد سویسري واحدة  2 اً بلوفد لیس --وفد جاءمرة  .بطائفتھ كل شخص یتمسك أن الر، لكن بشرط ثنستاھل اك
یعرف السویسري  أن وتوّضح، ھماعوا، صار یطلعوا ببعضى راسي، طلّ وحدة صینیة، القوني مش البسة عل ذمرتھ اخ

انتبھي  –سك أالبسة على ر لستجمھوریة حزب هللا وفي قال انت  ؟شو في   qu’est ce qu’il y aنا ، قلت لھ اةفرنسیال
نحن  لكننیة لبناالجمھوریة الفي نحنا  ،جمھوریة حزب هللالسنا في نا على الطاولة، قلت لھ نحنا ، قعدایھ :قلت لھ ؟كیف

 ھذه .والدناأتحرق مزارعنا تقتل  ،ر بیوتناتدمّ واسرائیل  أتيكانت كل یوم ت إسرائیل،عنا خطر  نھ ردّ نحب حزب هللا أل
ما حدا بیفقد ، روحنا ؤالءھ ،فلذة كبد ء. ھؤالءنحب الفدا ناقال شو ان --لك ونقولولیس كما ی .شھید 100البلد راح منھا شي 

حین  إسرائیل.عنا خطر  ردّ  ھنقلت لھ نحنا نحب حزب هللا أل ،ھذا األمرفي شي بیجبرنا على  لكنولده وبكون راضي 
 ثم حین تنتھي ،تقھر العدو بانتظار انتتغاضى عنھا مور أ ، تصبح ھناكیھددك بحیاتك وبعیشك كون العدو على بابك،ی

 . ناقش حزب هللا فیھانلى الطاولة وع ھناك أمور كثیرة نرید أن نضعھا
 : شكرا كتیر على وقتك.  .قد
 


