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	السلسلة/الموضوع الرئیسي النساء في الحركة البیئیة

18-PS/EV-008 رقم األرشیف 
خاص)عام (ال حاجة إلذن   

	
 نوع األرشیف

 فدوى (فیفي) كّالب
	

	الحكواتیة

١٩٥١أیلول  ٧  تاریخ میالد الحكواتیة 
 تاریخ ومكان المقابلة  ، عمشیت٢٠١٨حزیران  ٨

الى لیب من عید الص، فیھاأمیون وطقوس األعیاد ضیعتھا تتذّكر فیفي كّالب طفولتھا في 
أمیون  على طریق	والتمشْور النزھاتكما تخبرنا عن جنّاز المسیح وعید المیالد 

فرھا عن س تتحدّثوصدیقتھا.  عائلتھا ا عنن، كما تخبرقطاف الزیتون موسمو وبشمزین
علم في الریاضیات ثم في  وحیث تخّصصتحیث تعّرفت الى زوجھا الى فرنسا 

 جمعیة تأسیسفي  شاركتعادت من بعدھا الى لبنان و االقتصاد االجتماعي البیئي
تجربتھا في الترّشح في  تتذّكر. تلتھا منظمة غرین سكویر ١٩٩٦نة بیبلوس ایكولوجیا س

 عن مشاریعھا الحالیة وكیف تقضي أیامھا.  ٢٠١٨انیة سنة االنتخابات البرلم

 لخص التاریخ الشفويم

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

	معلومات عن الباحثة

 غزل محّمد علي
 

 التفریغ

 دیانا خنافر
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 -النباتات -advocacy -السدود -شّكا -شركات الترابة -وزارة البیئة -نفایات المسالخ

 -علمانیة -انتخابات -البحر -مدرسة لتعلیم الصید البحري المسؤول -أنفة -مرشدین
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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 the oral histories and their related images, 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 limited-use items held within the Knowledge Workshop, you can visit 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.  
 
 

 
  ملكیةحقوق 

 اتیاتلمشروع الحكو
 

صفحة االلكترونیة اللورشة المعارف ملكیة تامة أو مشتركة للمواد التي تؤرشفھا وتنشرھا. التاریخ الشفوي المنشور على 
لورشة المعارف یمكن استعمالھا فقط ألھداف ثقافیة وتثقیفیة ال تبغى الربح، وال یمكن استعمالھا ألھداف تجاریة تبغى 

 الربح. 
التنویھ بورشة شفوي والصور المرافقة نطلب منكم حتنا االلكترونیة، من ضمنھا التاریخ الالستعمال المواد على صف

كمرجع باستعمال: اسم الحكواتیة، قابلتھا اسم الباحثة، السنة، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت،  المعارف
شروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت، ، م٢٠١٧لبنان، الصفحة. [مثالً: نازك سابا یارد، قابلتھا دیمة قائدبیھ، 

] ١٢لبنان، ص.   
الموجودة في ورشة المعارف (الغیر متاحة على صفحتنا)، یمكنكم القدوم الى مكتبنا  المحدّدة االستعمال المواد الستعمال

م ان تستشیرونا استعمال ھذه الموارد داخل ورشة المعارف، لكن نسألك باإلمكانفي فرن الشباك وتعبئة استمارة الطلب. 
استعمالھا. بعض ھذه المواد تتطلب طلب من الحكواتیات قبل استعمالھا.  عن أي مواد یمكن 	
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 تّم ترجمة بعض الكلمات بطلب من فدوى (فیفي) كّالب وتحریر من قبلھا. 

 كانت خالل المقابلة ایًضا كانت المؤرشفة الصوتیة في ورشة المعارف، آزاده فرامرزیھ.
 
نحنا بعمشیت ببیت الدكتورة فدوى (فیفي) كّالب عْم نأخذ معھا ھالتاریخ الشفوي.  ٢٠١٨حزیران  ٨الیوم : دیما قائدبیھ	

 بس إذا بتعّرفینا عن حالك وأّي سنة خلقتي؟ وأّول سؤال منسأل
أوالد: بنتین وشبّین. أنا  ٤. من عیلة فیھا ١٩٥١أیلول سنة  ٧ أمیون، الكورة. موالیدأنا من  ]00:00:21 [:فیفي كّالب

عنّا كان ، وللبناتیة الرسمّ  مدیرة مدرسة أمیون وإّمية للصبیان الرسمیّ  أمیونتكمیلیة  الكبیرة بالبیت، بیّي كان مدیر
 ، بسلمبالعھالمنطقة المشھورة كتیر  ،بالكورة في كانبالخمسینات  اوقتھ الكورانیة.المدرسة الوطنیة  اسمھامدرسة خاصة 

 سكان ممعظیعني فرنساوي. مدرسة الوطنیة الكورانیة بتعطي الإنجلیزي، و مدرسة بْشمّزین العالیة بتعطي :ثانویتین
بس كان في  بعد، رسمیة كان في ثانویات ما وتالمیذ ھالمدرستین ألنّ  كانواسنة  ٦٠یلّي عمرن فوق ال المتعلّمین الكورة

ي اللّ  نسائیة جمعیةأسست  یلّي ھّي ما كانت تعرف تكتب وتقرا كانت أّول مرا كمان ستّي إم بیيّ  مدارس تكمیلیّة للدولة.
 يوخبنیویورك  خي حكیم قلب :أكید أخواتي كلن متعلمین بدایة القرن الماضي. للنسوان عإیّام الروس عملت مدرسة

كان من الطبیعي إنّي أتعلَّم وأوصل فبالجامعة اللبنانیّة،  ورة طب أسنان لألطفالبروفس يواخت، كمان بامیركا مھندس
  لجْو العام بالكورة.لثة، من عیلتي الصغیرة للعیلة الكبیرة الي فضل بالقصة، ھیدي بالوریعني م لدرجات عالیة.

 فیلي یاھا؟ا بعرفھا، كیف بتوصأمیون م ]00:02:37 [:.ق.د
تلّة، مستطیلة رایحة بالطول، بتِشِرف عسھل الكورة. أھلھا كلُّن على واقعة ] أمیون ضیعة ودیعة، 00:02:41[ ف.ك.:

نّى إنّھا في احترام بین بعضن ال متناھي. كنت بتم بیبقىمتعلمین، كلُّن عندھن عنفوان قوي كتیر، حتّى لو اختلفوا سیاسیا 
 أھتمّ األول ب لكن الشأن العام إّسا بده شغل كتیر. حلوة،إشیا فیا جّخیخة كتیر، و اتكون نامیة أكتر، إذا بتشوفي بیوتھا بتالقی

ي من لسطینیّ والف يالقومیّ بامیون  في كان وصعبة ألنّ اللي كانت كتیر  علیھن فترة الحرب مرقتي ببیوتن بعد ما األمیونیّ 
تى حشي فیّھا: الشبابیك، الحدید،  قَبُّْعوا كلو تخربتمعظم البیوت و نھبتا الیا.القوى الیمینیة من حووبالمقابل  جھة،
العربیة وعملوا مصاري  والبالدى افریقیا شبابھا ھاجروا وفلّوا عل ولكن ھیدا كان من صالح أھلھا ألنّ  --الكھربا  ساعات

 شغل كتیر فیا. ولكن الشأن العام إّسا بدّ  حلوة، كتیر، ورجعوا عمروا فیالت وبیوت وقصور
 شو أّول ذكرى بتتذكریھا؟ ]00:04:06 [د.ق.:

 بأمیون؟ ]00:04:09 [ف.ك.:
 ] ذكرى إللك، شو ھي أول ذكرى، أقدم ذكرى إللك مثال؟ أّول شي بتتذكریھ؟00:04:15 [ د.ق.:

 ...المطبخ، قوْضة القعدة النوم،قوْضة  ،عایشین كیف كنّاو كان ، كیفناأّول شي بتذكره؟ أكید بیت ]00:04:17 [ف.ك: 
عمل فیھا فساتین للعبة، كیف ن نعملتعطینا شقفة قماش تعند خیاّطة بالحّي  رفقاتيمع روح  كنتكیف و نلعبا كنّ  وین

وصارت إذا تقلّي مثال نازلة  .ع بیت أبعد نقلوالكن بیوم كان عندي صدیقة بیتھا قریب كتیر منّي وكان باألجار  .أعراس
قیمة، یعني قیمتھن ال  إلھن ذكریات ما و! ھوتإنّو لیش تأخروخمسة إزعل ولومھا  ھوصلت تالتھ والساعة تالت يلعند

 .متناھیة عندي وما بتعرفي كل ما بتذكرن كیف قلبي بیرجع بینغمش
كنّا وفي كتیر والد من ذات الجیل  كان بالحيّ  .الصلیببعید  كیف كنّا نلّم قش من الوادي ومن الحقالة تنعمل قبّولةبتذكر  

فریق بدو یكون األقوى ولكن المھم باالخر تكون قبولة الحي ھي األكبر وكل فریق الصبیان وفریق البنات،  فریقین
 بحبھن كتیر إّساھن بعدن على بالي. ذكریاتدي ھو بالضیعة.
نایس الكواقعة ع تلة و قلتلك أمیون ما : متلكنت عیشھا كل سنة مع یوم جناز المسیحعلى قلبي  ةكتیر غالی ذكرى كمان في
 كان تطلعي تتوصلي على الكنیسة. یوم جنّاز المسیح بَدِّكالضیعة من الشرق، یعني بآخر بالبیّاض كان ونحنا بیتنا  بنّصھا

ي ف كان من االحیا، بوقتھا ما ویصیروا یلّموا زھورمن خشب  تابوتحاملین  الكنیسة من الصبح بكیر یطلعوااألوالد 
تابوت ویقولوا "زھر لّموا للمسیح، لّموا زھر ال، ویحملوا ھا قدمھاوی ھازھرة یقَْطفكان یلّي عنده  محالت لبیع الزھور،

ولما یوصلوا ع حینا یكونوا صاروا كتار  الحّي.والد  ھ كلللمسیح، نحنا جنودك یا مسیح" وكل ما یمرق التابوت بحّي یلحق
 افقنر ما نقدربالحي و لنا نلحق التابوت بسكان مسمح انوا انا واخوتي یْزعلن كانوصار الضھر والشمس حارقة. واللي 

 .نحنا بنحبما  متلاألوالد 
نظیفة كتیر،  ت، كانتّدْقھااللي  كانت إّمھ ھیّي طالعة، منّابوظة سالم أّول  تكانقتھا وقصة البوظة.  من ذكریاتي كمان

لصوت لمكبر ومعھ بیك اب  بیاع بیمرق  بعد الضھر الساعة تنینكان كل یوم  و، ،نبوظة من عند   papaالفیشتریلنا 
عمل الولد دایما بحب یو كل شي محجوب مرغوب كالعادةألنھ  بالسر ونأكلھا منھنستقتل تنشتري  تلج، كنابوظة  ینادي ع

 أنا بحبھن كتیر بأمیون. من ذكریاتي یلّي ديبقى ھو بس یا ویلنا اذا عرفوا أھلنا. األشیاء الممنوعة علیھ
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 ؟ --] وعید المیالد كیف كنتوا00:07:52[: .د.ق
 إلیّام كل یوم وكل ساعةامحطّة للثیاب الجدیدة ألنّھ ما كان متل ھ ، كاناوننطر] عید المیالد كنّا 00:07:55: [.ف.ك

انت ك ركان،یماأل ةالمامي تعلمِّت بمدرس .كنزات الصوف یشتغلوان كانوا الستّات ایشتري ثیاب جدیدة. بالزمبالواحد 
عید اما یوم  .تجرب ھي وصاحباتھا یقلدوھاكنزات مودیالت  فیھامجّالت تسافر عإنكلِتِرا تجیب معھا لما و ومثقفةشاطرة 

نبقى ناطرین بعضنا تنشوف كل واحد شو البس. وكان شغلة تقھرني: بدل ما روح ألعب أنا  ٩المیالد الصبح الساعة 
سنین عایِد ستّي  ١٠سنین و٩إي أنا بالي بعمر  كْ یدتي ستّك؟" لِ یقلّي "رحتي لعند عمتك؟ رحتي عا papa الورفقاتي كان 

كمان محطة مھمة كانت  يْ بقى ھَ  وشو جانا العاب.بالي إنّي نط وألعب أنا ورفقاتي وشوف كل وحدة إیشھا البسة  ؟وعمتي
 بالنسبة لیّي.

ن ھیّي كلمة جایة م كان.إذا دارجة وین ما  عادة ما بعرف يْ بستَرْینتي علیك ھَ  ولتقي بحدا منقلّ بن لّمایوم راس السنة بس 
دللین شي. كنّا نحنا والد م اوحایالّ  بنبون، لعبة، ، مصاريأي شي متوفر معھیعطیكي الزم  بتسبقیھ ْبقَْوالاألجنبي، یلّي 

مش عّمي خّي بیّي  وكان شخص إسمھ عّمو موِسى، ھ اعنّ المفّضل لكن رسمیة.  ا، بس ھدایابالعیلة، كان أكید یجینا ھدای
وقت اللي كان . بكانت البسترْینة تبعھ حرزانة ألنّوو بفارغ الصبر ْینا أكتر من عمومتي، كنّا ننطربس منحّسھ قریب كتیر لَ 

لیرة،  ٥٠یعطینا  عّمو موسىوالزم نعطیھا الھلنا تیعرفوا مین ھدانا یاھا كان  لیرات ھدیة ١٠لیرات أو  ٥یعطینا  حدا
 ت وكانوا یضلّوا لِنا! یعني نحنا منصرفن متل ما بدنا مش بیسترجعْوون أھلنا، مشان ھیك كنّا نُْنطُر المصریات ديوھو

 حتّى خیيّ  ھلق.ل بعدني بشتقلنھاالیام بقى نصیر نعیّط لبعضنا ونركض كلّنا لعنده تناخد البستَرْینة، من بعید بس یطْل 
 ىذكرمتل ھالعندھن  بقىكانوا صغار تیاللي وقت  والديمع  ّمو موسىلِِعْب دْور عكان یقصة المتأثَّر بھ وقْد منّ  رمزي

 عنّا. الحلوة اللي
یھا نوع فول ف كان یطلع ام الربیع.بأی بین أمیون وبشمّزین طریق الشورةُور على التمشْ عقلبي  محببةالأمیون  ذكریاتمن  

متل  ،وا ماشیین على اقل من مھلنیصیر، لسیارتبا وكان كل شباب الكورة یجوا یتكزدروا .شي طیّب كتیر أخضر،
والصبایا عم یتكزدروا مشي. بنات أمیون كانوا مشھورین بجمالن، یعني بین الفول وبین جمال بنات  األیام.ھبكورنیش عال

  بوك فایس والحفالت متل الیوم ما كان في ، مواعید وغرامیات من بعید. وقتھا كتیرحلوة  ىمھرجان یومي، سلو أمیون كان
ل الشب مارق تعجبوا بنت، یسأ ھیك، یكون عبعضن في ناس تعّرفوا ویاماالمشوار یسمح للشباب یحكوا مع بعض وكان 
 یطلبھا من اھلھایروح ومین ھیي  عنا

خد السیارة لحد آكان اھلي یخلّوني بس ما  ١٨حباتي: تعلّمت السّواقة قبل الاروني فیا صكْ دایما بذَ  ذكرى مھضومةكمان 
ع مراحوا عدفن بالجنوب  أھليانھ  ساقبتاني یوم اللّي خدت دفتر السواقة فیھ  .صار معي دفتر و١٨كملت ال الليیوم 

نا، كل النھار ما وقفْ  ومبسوطین، كنا كتیر متحمسین بالكورة. دینا نبرموبْ  رفقات ٤تركوا السیارة بالبیت فاخدت واصحابھم 
حتى مرق خّي وصرنا ناطرین  ،وانقطعنا ع الطریق من البنزین فضي األوتوموبیل حتى البرم ما كْلنا، ما عمْلنا شي إّال 

  فراح جبلنا تنكة بنزین تقِدْرنا نرجع عالبیت وحدة منا وشافنا 
ھیدي شغلة ما كانت دارجة  ،تاتبیسكالالع ونروح ع دیر البلمند  بصنْوبر بشمّزین picnicوذكریات تانیة وقت نعمل 

 .صاحبتي یلّي قلتلك كانت لّما تتأخر علیّي قیم القیامةحیّنا ومع بنات كتیر بأمیون بس 
 شو إسمھا؟------] 00:13:19 [:.د.ق
السمراني، تجوَّزت عحّمانا، أخدت دكتور ناصیف هللا یرحمھ. كنّا نتقاسم أغراض  إسمھا ماري تیریز–] 00:03:20 : .ف.ك
مھا وقت ما یكون موسمھا عتنین سّ نقكنا  بقدونس وخس بس البندورةوحدة حامض، وحدة زیت،  تجیبوحدة  یعني ،التبولة

ت ذكریا ديبقى ھو بشمزین،ناكلھا تحت صنوبر ونجمع التبولة كنا  متل ھلق، تحت الخیمكان في  ، ماةغالیكتیر النھا تكون 
 بحنلّن. حلوة كتیر بالنسبة لیّي وإّساني

 بقواورجال، یكتیر من سوریة نسوان  عّمالالزیتون یجینا ایام قطاف  كانت الزیتون، بالزمان اومشھد حلو كتیر: مشھد لمّ  
نسوان الالزیتون و وا فیاطویلة تیفرط يعصحاملین شبابیط یعني  عم بیغنّوا عالطریق الرجال ٦الساعة بكیر  الصبحغادیین 
بقى  ماف لالس ھلق ة،فنیّ ، كان عرس متل لوحة یعید نفسھ لكن بنشاط اقل دالمشھ راجعیني ومن عشیّة وھن .فیاتتلم سالل 

 التراكتور. وعم نشوفھ ألنھ صار كلّھ باآللة 
عالحمار  مّخول إسمھبیاع لَّْم الزیتون وكان یمرق  ستّي عما بنسیھا كمان: مرة رحنا مع و من الذكریات یلّي كتیر قدیمة ببالي

وه یعطمخول ما كان یقبض حق بضاعتھ مصاري لكن  وإشیا.  ومعھ إشیا شوكوال، كازوز سوسیت، ،قضامة ومعھ ملبَّس ع
ان وما یالصب كتیر تحب تستّي كان وكازوزة... كیلو بیطلعلك دف شوكوال، بكمشة زیتون بیطلعلك علكةب مثالبدلھا زیتون. 

 ..بتطیق البنات، مع إنّھ
 ؟—ستّك إم –] 00:15:48 [: .د.ق
، عملت جمعیة للنسوان وعلّمت المرالكن لي ما بتعرف تكتب وتقرأ الرا المَ  ] ستّي إم بیّي، ھیدي قلتلك00:15:49: [.ف.ك

سنین  تي أصغر منّي بتالخیّي یلّ  تا بینما عطیھیْ وى دَ ني أنا كمشة ملْ تعطی وّ بس كان عندھا أفضلیة للرجال. بتذّكر إنّ 
كون یلي خلِّت عالقتي بستّي ما ت ھیدي ویمكنْي كانت تقھرني كتیر كمان ھالقصة [تضحك]. ، ھَ اود تیبادلقَ زیتون ھلْ  كیس
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، تبقى ستّي إم بیّي ذكیة كتیر، بس قاسیة وقویّة، بینما ستّي إم إّمي كانت بحبھا كتیرلّي العالقة محببة بعكس ستّي إم إّمي 
 ْت الحقیقیة. حلوة وناعمة كتیر وتلعب دور السّ 

 سبا مشھورةوكوكانت  سبا،ولّي ھْني من كالإذا بدك ذكریات محببة كتیر على قلبي لّما نطلع على بیت جّدي إھل إّمي 
غیرة، بْدراج ص ال، بس قبل كانت بالجبل والبیوت حد بعضھا وكلّھا بتطلعیبالسھل ، ھلق صارت عم تمتد تحتھاراجبدْ 
ا من جْیلنا، نلعب نحنا ویاھن ونروح نأكل بوظة من عند إم سالم ونرجع یّوقفنا عند بیت خالتي یلّي والدھ  papaل كانف

ي نبیت بدون إستثناء یوقف كلوطالعین كان ْدراج الصغیرة، وكل شي نحنا ھالناخد  .تنطلع لعند ستّي أو عند خالة المامي
قّدیش ھنّي  اسبو!"، مشھورین أھالي كوفة قّربي تبوسكلشَ اھ خلْ " "دَ لیاسلمیلي عْ ي إمك ی"ییي إنتي بنت لیندا كیفیسألوني و

، لدرجة مّرة بالمجلس النیابي هللا یرحمھ فرید حبیب كان وال" یعني بلھجتن یا خاليخ"طولي یا یمحبّین. لحد ھلق إّسا بیع
 وس ألنخالي ب ویقلّي یا خالي بقى طلع نائب موجود قلّي "یي ھلّق فرید حبیب خالك ومنّي عارف؟" قلتلھ "ال ھو منّ و نائب

! بقى "حیحص كفتكرو إنو خالي "كل ھالوقت غاّشیني وانا مفضحك وقلّ قلّي یا خالي"بقد ما بیحبوا بعضن ا وسبوإّمي من ك
 معنا نص ساعة أو تلت یأكلكان  ربع ساعة تنوصل عند بیت ستّيمعنا  یاخدالزم  درج الطویل یلّىھال ناس یلّي عھالكل 

  ةنالقي خال ،خصلة عنبضیّفنا لیموناضة، ھیدا یعطینا خوخة، ھیدا یعطینا تْي عند ناس، ھَ أرباع الساعة قد ما نوقّف 
 ،])بلطوف عبالطیف جمملونة من سكر [متل بالطیف  originalھل اإلشیا ال نایتلامجّوزة مخب ھانّ  ما يّ یلي ھِ  المامي
، عُجو المشمش الحلو، في مشمش إذا كسرتي العجوة تبعھ بیبقى قلبھ حلو بالشتي  ، رّمان pantoufles en sucreیعني 

 كنّا نحبھ كتیر طعمتھ كانت متل طعمة اللوز األخضر ، 
كمان عندھا ذكریات ما بنْسیلھا یاھا، یعني ال بنسى فضلھا علیّي ال بنسا غنجھا لیّي، ال بنسى كیف اودیت خالتي ھیدي 

لیل نھار، هللا  تحملو بطنھ،من موجوع عت من باریس، وكان جِ رْ اللي إبني وقت  كانت تحملني، ال بنسى كیف حملت
 . معھا ذكریات حلوة كتیر يل ،یرحمھا

كان عندي ذكریات حلوة، بقول كتّر خیر ربنا، قالل كتیر الذكریات البشعة یلّي مرقوا  وعتقد إنّ ایعني وین ما رحت ب
و إن كان كولد عشت طفلة مدللة ألنّ  حلوة وغنیة.بس أغلبیة ذكریاتي كانت حدا بیخلى من ذكریات بشعة  بحیاتي، أكید ما

وخلقت بنت وحیدة بھالعیلة الكبیرة، وكلّن  لمامياوتجّوز بّكیر ھو لكنھ  من جیل والد إختھ،ومن جیل والد خالھ  papa ال
ني ، ھْي یلّي سّوقتالبحر إّساني بتذكراني أّول مّرة عتیعني كل واحد عندي قصة معھ: ھْي یلّي أخد، استثناءغنجوني، بال 

لّذتھا،  لھا ة. یعني كل قصوضربت اللي أنا ویاه وصرنا خایفین كیف بدنا نقول إنّ  تّال أّول مّرة على أوتوموبیلھا وضربْ 
 ،١٨قبل ال --سنة  ١٨قصصي بال

 ٩:٣٠صیفیّة عأمیون. الساعة بالیجوا اھلھا  ببیروت،ساكني  سنة، ١٨عمرھا شي  كان في قبال بیتنا صبیّة ١٣ -١٢بال
یعني ما  ،و معناناخدتتیخلص الغدا  ننطر ، نحناع شكاتنزل تحاملة شنطة البحر و توقف تنطر التاكسي نشوفھا كل یوم 

الھا نیّ  بحرقة نقولو، نطلّع فیا ١٨ھیّي بال و نحنا ولْیدات ،ممنوع ننزل وحدناألنو كان مع المامي،  ١الساعة ننزل قبل 
 البحر".تیسّكر "  papaوحسب ال صنا البرغشتیعقّ  ٧الساعة قبل ما نطلع لكن ، البحر رح یھرب من قّدامنا وكأنّ 

كانت إیّام حلوة، إیّام ما فیھا ھم، ما فیھا مشاكل، الناس تأمِّن لبعضھا، تأمنّي عإبنك، نبرم الضیعة، نبرم الحقالة، نبرم 
كل بیت نفوت علیھ ھو  .ي علینا ال حدا یسرقنا الحدا یھاجمنا الحدا یزعجناالدني. ما نخاف الحدا یغتصبنا الحدا یعتد

مسّكرة، ھْي ما كنّا نشوفھا ال بأمیون وال  الناسبواب  تالقيبي بالضیعة ئمفتوح لنا والناس بتعرف بعضھا. ھلق بتمرْ 
كان من الغریب إنّك  ،الجیران مسكَّر حدا مننّي شایفة باب بیتنا أو باب سنة، مَ  ٢٢سبا، یعني أنا لحد ما سافرت بالوبك

 اب اجتماعیةسبي قّدام باب وتالقي مسكَّر، بینما ھلق مابقا حدا یسترجي یترك باب بیتھ مفتوح، لعّدة أسباب إن كان ألئتمرْ 
 ، بقى ھي ذكریاتي أنا وصغیرة طریقة معیشة الناس تغیّرت اقتصادیة، حتّى العادات تغیّرت، بعتقد او
 عتقدا] بس ألسئلك شوي كمان عن ستّك إم بیِّك، شو ھي الجمعیة یلّي ألفتھا؟ ما قلتیلي ب00:22:18[: .د.ق
 .یمكن ھیك إسمھا الجمعیة ،جمعیة المرا األمیونیة   ] جمعیة إسمھا 00:22:25: [.ف.ك
 ] بتساعد الستات؟00:22:33: [.د.ق
 اإلصالح!  جمعیة، عفًوا، جمعیة اإلصالح —إیھ إیھ— ]00:22:34[ :.ف.ك
 ] بتعرفي أّي سنة؟00:22:33: [.د.ق
 أل السنة المحددة أل ما ذاكرة. ]00:22:34: [.ف.ك
 ] كیف ألسَِّست مدرسة وھي ما بتكتب؟00:22:47: [.د.ق
وكانت مرا ذكیّة كتیر، یعني جوزھا كان متعلَّم كتیر،  بس ھیّي ما بتعرف تكتب وتقرأ ----------- ]00:22:49[ :.ف.ك
ھون ومعھا خمس أوالد،  ھيّ  جوزھا باألرجنتین بقیتي كان قت اللَ یة، وایستشیروھا، معروفة قّدیش حكیمة وقبضكانوا 

لموضوع وأسَّست الجمعیة اجو الروس لھون عالكورة بدو یكون حكیت ھي ویاھن بھي إلَ  فتعْودت تحمل مسؤولیة، وقت
 .لتعلیم المرا

 ؟ما بتخیل الروس بضیعتك --ما كنت ] وین كانوا یقعدوا الروس 00:23:29: [.د.ق
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، وكان في وحدة إسمھا اسمھا المدرسة الموسكوفیة عملوا مدرسةو] الروس؟ مبال في، كان في روس 00:23:35: [.ف.ك
 .مریانا كمان بتقربني كانت ھي المعلمة فیھا

 ] كان في تفاعل بینن وبین السكان عادة؟00:23:48: [.د.ق
 

] إنتبھي الروس أّسسوا مدرسة بس ما كانوا موجودین، یعني ما كان الجیش الروسي. كان في ناس 00:23:52: [.ف.ك
  .قلتلك كان إسمھا مریانا ناصیفمتل مروس بأمیون والمعلمة 

إنّھ كمان وا العلم نّھ كانوا متعلمین وبحبّ المرة الماضیة عن عیلتك ھو باإلضافة ألمن لي فھمتھ ال] و00:24:14: [.د.ق
 .حقاویة، وعلّموكي ھیكي حّس العدالة --عندن
 ، والده كلّن متعلمین یعنييإیھ كتیر كتیر، قلتلك جّدي كان زلمة متعلَّم وكان باألرجنتین وجای---] 00:24:22: [.ف.ك

 ینزلوامھ كانوا بطرابلس، ع إیا كانیباألمر ةمدرسة داخلبیتعلم  كان papaالعّمي بأیام الحرب راح عفرنسا تیكّمل طب، 
ام  تّيس متعلمین،. حتّى أھل إمي المتعلمینالستات من أّول وكانت بالفرنسیسكان عمتي تعلمت  الحصان،عضھر  أو مشي
الداخلي. في جّو علم وأكید لّما یكون في علم المدرسة الحصان ع ضھرتنزل عكانت األمیركان، تلمیذة  مانك كانتامي 

ِمت بنتھا، ھیدا ما منعھا إنّھا علَّ  ، بسالبناتعیلي بتفضل الصبیان  الوحیدةام بیي  ستّى تكانبّرا بكون في حْق. ع وانفتاح 
ت والد عمتي كانت مرا قبضایة وعلّمفوانّھ نحنا نتعلم. العلم بیعطیكي فكرة إنّھ انتي إنسان واإلنسان ُمتََساوي مش بالشكل. 

من الطبیعي إنّھ یكون عنّا حس إنّھ مافي فرق  ني قدیش الفرق، فإذً لیك یعني ،papa القلتلك والدھا من جیل  ،مھمین كتیر
ین ب شو حال جیلنا نحنا، ما كان في أيَّ تفرقة بیقبلنا ما كان في فرق بیناتن، طاللي بین البنت والصبي طالما إنّھ الجیل 
 ننوا كل عمرھن محقّین ألنّ العلم أو تنمیة القُدرات عنّا أو حق المرا. بیت جّدي كاببنت وصبي خصوصا بما یختص 

بالزمان لّما بتقولي إنسان متعلَّم یعني متعلَّم وعنده ثقافة، بینما بأیامنا الحالیة بتقولي متعلَّم معناتھ معھ  ین.ومثقّفین متعلَّم
ي وأكتر. ھلق نمعھ شھادة السرتیفیكا بیفھم قد إبن بكلوریا قسم تااللي الزلمة  أبدا. كانشھادة، ما ضروري یكون عنده ثقافة 

 الثقافة، عمبالناس مابقاھا عم تقضي وقتھا  لكنوغیره اإلنترنت فزیون ونكون مثقفین أكتر بوجود التل مجالرغم إنّھ عنّا 
قدرتھا بشي منیح. إیھ، مشان ھیك لما یكون اإلنسان مثقّف بكون مشرَّب روح  تمّضي وقت بھبلنات بدل ما تستنزف

فكان شي طبیعي إنّھ ما یكون في تفضیل بین  واحد وبس.ما في إنسانة وإنسان، في إنسان اإلنسانیة، واإلنسان إنسان، 
 الصبي والبنت عنّا بالبیت، یعني، ال مع أھلي وال بمحیط العیلة األكبر. 

] والتفرقة كمان أوقات بصیر مثال إنّھ البنت بكون متوقع منھا تشتغل بالبیت، الصبي ما عنده أیة 00:27:18: [.د.ق
 .مسؤولیة للبیت

 نإذ ،ھمعاش معاشھا قدّ  ،مدیر ھومدیرة و ھيمعھا شھادة متلھا متل بیّي  أل. نحنا بما إنھ إّمي -------] 00:27:28: [.ف.ك
بیعي إنّھ كان شي ط بّرا، ھلق بما إنھا كانت تشتغل .كان في مساواة حقیقیة بین أّمي وبیّي. بس إّمي اشتغلت أكتر بالبیت

حیح انو ما ص .بالطبخ ، بثیابنا،اھتمامھا فینا كانت دایما حاضرة بكل شي، ھيّ  وضرْ بس بَ  بالبیت،اعدھا یكون في حدا یس
 دروسالزمھ متل أوالد ھل إیام ما في واحد إال  شتقعد ِحْدنا تعلِّمنا، النّھ كنّا نعتمد عحالنا، م انا واخواتي انھاِعزنا 

أنا وإختي كنّا نساعد بالبیت، نّشف الجلي،  .والدلیل ُكْلنا برعنا كل واحد بمجالھ، ُكْلنا كانت عالماتنا ممتازة، یةخصوص
ب الكوي،  و كان نّ أل األحد، تتشتغلتكون مفرصة  البنتكل نھار سبت ألنو  وضتناأف ضِّ نّ نمسح الغبرة وكان علینا نضُّ

 لعنا أصحاب اھلي من بّرا    یجي
 نان أو من مناطق لبنانیة یجو؟] كانوا یجوا من بّرات لب00:29:13: [.د.ق
ووالد والد وإّسانا  لحد ھلق صار عندن والد .یلّى یشتغلوا؟ أل أل كانوا لبنانیة كلُّن، وكلُّن من عّكار –] 00:29:17[ :.ف.ك

وا كانوا من ھْون. وكان نكلّ  .معن عل فایسبوك رتصوبعضن  سنةبعد كذا  يعتن رجعوا لقیونیلّي ضیّ و، على صلة معن
یَل. یعني تكبر البنت تجي إختھا األصغر، تكبر الصغیرة تتجوز أّول وحدة تجي التانیة، كان من ذات الجو. لیش؟ كان في عِ 

 .ھا عمتي رمزیة، عّمي علي، ھیك نسمیّھنقلّ إحترام لخادمة المنزل. كانت وحدة من البیت، یعني نحنا وحدة نْ 
 .ھول أكبر یعني] 00:29:56: [.د.ق
، عّمي علي،طلھا عمتي رمزیةمنعیّ  رمزیة،لھا وال مرة قلنا  ] كبار بالعمر. رمزیة عم تساعدنا بالبیت،00:29:58[: .ف.ك

ھیك قلتلك اإلنسانیة ضروریة كتیر  البیت، مشانفرد من  إّسانا لحد ھلق منقلن ھیك. كان في احترام وكانوا یحسوا حالن
لّي قادرة أذكر إنّھ حدا من یما أنا  اقل منك. د للند، متلك متلھ، مش یحّس انّھ ھوألنّھ ھیدي بتخلیكي تتعاملي مع التاني من الن

ضرب الولد أو تاو السرالنكیة اإلثیوبیة بتخافي  ھلقمش متل ، لیھ؟ طلبتھ كانوا یساعدونا بالبیت ضربني أو ما عملّي شي
  نا نتكبّر علیھن مما كان ھیك، ابدا، ألنّھ ُكنّا متلنا متلھ - ھ بغیاب اھلھتنتقم من
 وین؟ --خلصتي المدرسة، رحتي الجامعةف] 00:30:55[ :.د.ق
، عملت أربع سنین ریاضیات، اتالریاضی ةرحت عبیروت، مركز دراس -------------------] 00:30:59: [.ف.ك

فت على زوجي وتجوزت وجبت  لت دكتورا بفرنسا، وھْونیك تعرَّ والد بعدین علقت الحرب، رحت عفرنسا، تسجَّ
 .و[تضحك] كملت حیاتي
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 ] بس عملتي الدكتوراه بالبیئة؟00:31:18: [.د.ق
 ] معلوماتیةجوسیو، عملت ب] أل 00:31:20: [.ف.ك
 .] اه اوكي00:31:24: [..قد

كومبیوتر وال الكرسي  فوت بین فیّيي ما عاد فت وقت لّ . ووقَ بجوسیو informatique] أنا بدیت 00:31:26: [.ف.ك
رجعت  ٨٢سنة ال علبنان. رجعنابعدھا وھونیك والدي بت كنّا فترة بباریس وجِ حبلت بإبني الكبیر.. تجوزت وسْ ألنّھ كنت 

 عملت بیئة بلبنان. 
 .] بلبنان یعني كان الحرب بأوّجھا00:31:53[٨٢: .د.ق
 إي علقت حرب الجبل. ٨٢--------] 00:31:55: [ك..ف

 على بیروت.اسرائیل فاتت  ----------] 00:32:03د.ق.: [
 إتیان صقر، pèreكان عنّا صدیق اسمھ  :] حرب الجبل إذا بدي إحكي تحدیًدا. ویلّي خّالني أعمل بیئة00:32:04: [..كف

 اھنیعني ما بق ،سنة٦٦عمري  یرحمھن، صاراألصدقاء هللا عن قول ن ع الوقت اغلببتسمعیني  ق صارهللا یرحمھ، ھلّ 
حنا وأصحاب كتیر ن بالمانیا، فلسفةوكان عامل دكتوراه  ھو رئیس جامعة الكسلیك بشوي. كانوالد یلّي كانوا أكبر مني 

 واعملبیاللي یا فیفي كل  كْ إن كان بلبنان أو بباریس یقلّي لیش ما بتعملي فلسفة؟ لِ  منلتقى كل مرةودایًما ویاه 
mathematiques ما كان  اسمھ إیكولوجیا، ا عم نسمع بشيكان إّسا أّول مانّ  .بیعملوا فلسفة، كنا نتناقش بأشیاء كتیرة سوا

 یكحكي فیا وھبدینا ن ،عندنیت دْ بِ ، وبتعرفي البیئة یھاھو كان عایش فترة بألمانیا ودایما یروح عل .في شي اسمھ علم البیئة
كتب عن أقلت الزم فالفرید من نوعھ  اإلنساني ھاوتاریخ ھارجعنا ععمشیت وشفت أھالیكنّا بالوقت ذاتھ  .عالبیئة دفشني

 انسباللیسو اإلجتماع،یت بعلم دْ بْ  ،، بس تأكتب بّدي أكتب عن معرفة وأعرف حلّلھاكتب عن ھاعمشیت ألنھ ما حدا من أھل
  socio- economie de l’environnementالبیئي االجتماعياإلقتصاد بعلم  لتوكمقلت الزم أعمل بیئة 

من المدفون لنھر إبراھیم المنطقة وتطیر نات ععمشیت. وكان في خطر إنن ینفجروا الي إجوا الكزخالوقت ب ٨٢یت بالدْ بْ  
، نبریش ھا صلّ وما بیُ  )تبعھن (یعني الخزانات tanksألنّھ عملوا  اإلطفائیّة، یعني إذا طلع أّي إنفجار فین ما في شي یطفيُّ

زلمة وبسّكر السِكْر، وبموت بس منع اإلنفجار ولع النار فیّن وبیركض تیوم من األیام ب  effectivementوفزعنا كتیر، 
لضجة اھعم تعملوا  بیطلع صاحب الكزخانة بقول إنّھ عشوف. وقتھا أكید ضجِّت الدني كلّھا حترقیعني منع الضیعة إنّھا ت

استفزتني كتیر القصة، وقلت وقتھا أل بّدي أعمل بیئة وبّدي  .وتوستراد ماحدا بیحكياالكل یوم بموت میت شاب ع ،كلّھا
وقت لرجعت ععمشیت وشفت اش فیّا:  ٨٢أعمل جمعیات بیئیة تتدافع عن المواطن وھیك بدیت رحلتي مع البیئة، یعني بال

زمان كان نظیف، بال ولین عم یكبّوا زبالة فیھ، من الشمال كان في بنقرا منطقة معروفة بھواھا قدیشُ امن الشرق فیّا مكب حب
عني ، یرنات ومعمل الحدید ھلق سكّ ا، بالجنوب في الكزخفئة اولى ْل یطلع یقعد فوق، عملوھا منطقة صناعیةي معھ سِ یلّ 
 التاریخ اإلنساني العریق كتیر زعلتني،ھعندھا ي لالْوطة فیا عمشیت ھالضیعة الحلوة احالة المحھال

-UNDP-UNEPمنظمات األمم المتحدة متل مع  مستشارةكاشتغل و بیئیة عیاتني أعمل بیئة وأسس جمخالّ وھدا اللي  
FAO غلي بحكم ش عصعید المستوى العربي، و صارت البلدیات تعرفني ألنّھو وبدیت أعمل دراسات عصعید كل لبنان
أنا عاملتن  عّكار والھرمل وبنت جبیل ومرجعیون ھْودي مناطق  متال .یع واجتمع مع المسؤولین واألھاليعالضروح 

 دینامیكیة الفقر فیّن مشان منظمة األغذیة العالمیة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن  ضیعة وضیعة ألنّھ عملت دراسة 
ْر المسبحة،  فصرت روح علّیھن وحدة وحدة، صاروا البلدیات یعرفوني، صاروا التلفزیونات یعرفوني وبتعرفي بتكِّ

نتھا كوّ اللي خبرة لا، تصار عندي ھعنكبتطلعي عل تلفزیون بتسمع فیكي بلدیة بتروحي عبلدیة بیسمع فیكي إنسان بیحكي 
جینا كیف بتل صرت أعرف التسلسل المظبوط ،الدولة كیف بتشتغلبَعَملي مع المنظمات الدولیة المانحة وصرت أعرف 

مشاریع الوین ، إذا عم تُصرف بوجھ حّق أو أل، شوف إذا ھوكیف تُصرف ووین وكیف تُعطى  نّا منح أو قروض،المنح كَ 
شیِت، ھا ما مِ وإن ھایلّي عم یدفعوا علیھا صحیح بتستاھل ھلقد مصاري أو أل. صرت أعترض لما القي إنّھ في غلط بتنفیذ

أعرف الناس،  صرت ،NGOs لمانحین. صرت أعرف الوزارات، البلدیات، منظمات المجتمع المدنيعند اإعترض 
لي الفكرة متكاملة من مصدر التمویل آلخر الصرف وین یصیر، وھیدا كّون ذا بّدك إني خالّ ھدا اللي  .أعرف األرض

كوني ما بتمشي إّال حسب القانون وحسب العلم بتكوني إنتي الربحانة، وبكون عطاني خبرة مھنیة قویّة ھلقد. وأكید إنّھ لما بت
مكتوبة موثّقة تما حدا یقدر یقلي أل ما معك  عمعلوماتقیمتھ، یعني ما مّرة عطیت رأي إّال كنت معتمدة عالعلم و وكالمك إل

ان بات الخطي فیھا وبكون العلم ھیك بقول، مشأنا ُكل كلمة بقولھا بكون معي اإلث ،حق أو إنتي عم تبالغي أو إنتي عم تفتري
 أشالعلم  ،یحكي من ھلق لمتل ھلق ھھیك ھیدا بیعطیني قّوة ألنّھ یلّي بّده یجابھني كیف بّده یجابھني؟ بجابھني بالحكي فی

جاه ھْیدا عطاني مصداقیة ت حدا علیكي، بقى بیقدر ما ما عنده وجھتین نظر ولّما بتكوني موثّْقة إنتي معلوماتِكاكید بقول 
علم وال لطریقة تفكیري الحسابیة وطریقة مربایي اللي فیھ أخالق، یعني عندك األخالق عتقد راجعاأنا ب االكل وھْید
 .والشجاعة

 ] ولیھ نقیتي الریاضیات، منرجع منرجع للبیئة؟00:39:14: [.د.ق
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 .كتیر وبكل الموادنت بالمدرسة كنت شاطرة كُ ري وقت لْ كل عم ألنّھ !یت الریاضیاتقَ ] اووه لیش نِ 00:39:18: [.ف.ك
شي متل  موالزتعملي شي متل الرجال، یعني كان بھالتفكیر إنّ مكان أستاذي یقلّي ضیعانك إنتي بالترمینال، ولّما صرت 

 خیاريو یكون إنّ فكان شي طبیعي  الرجال. وكنت ُحْب كتیرالریاضیات وحب الكیمیاء والفیزیاء كمان حب األدب العربي.
بكون یوم من األیام  .بسبب خلل معیّنوا فیھا نجحیما بانن وأنا بعتقد  ھابتلتذ فی الناسما كل  الریاضیات .أعمل ریاضیات

accident de parcours  ْیكره یرفبصاو ما بتطّول بالھا علیھ تیفھم،  عیطةالولد  عقَ ھني وصغار، بیجي لعندن معلمة بتف 
السلُّم، بدك تطلعي درجة درجة، إذا واحد  متلمادة تراكمیة  الریاضیات بدایة،الشي من  و. أو بكون فاتالمادةالمعلمة ویكره 

تذة ومن األھل الكن ھیدي بدھا قُدرة من األس الریاضیاتحب ال یصیر یعتقد انّھ بابِدي من صغره عأساس صحیح ب
یت بطریقة ب رتيكأنِّك عممتل الریاضیات مجال ما بعبّي الراس، بخلي دماغك یصیر یفكِّر بطریقة صحیحة،  .فیھاتیحببوا 

وكي عطی ما أشْ ي كخلّیتبھیك  . والریاضیاتاللي بتریدیھ صحیحة، بس ما في شي فاضي، بعدین بتحطي فیھ الفرش
نا عن ھیك الحظتي سألتك قدیش بدنا نحكي؟ قدیش مشا منطقي.بتسلسل وفیھ ُدغري بوضوح  يفكِّرتي قدرت كتمرین إنّ 

 ب،یّ ط أوصل.ا بّدي أعرف حالي لوین بّدي أن الموضوع، ألنّھوقت؟ لمین متوجھة؟ یمكن ما كتیر بیسألوا ھألسئلة ببدایة 
ي بدّ  شاھیّن علیّي متى عرفت  بصیرمشان ھیك رسم أّي خارطة طریق  اللي بتوصلني، أرسم الطریق الزمتأوصل لھْون 

 . فضلاألو األسرعأقصر طریق. وأقصر طریق ھي بتكون عادة  بوضوح بقدر آخودصرت ولوین بدي روح وأنا ووینّي 
 ] في شي تخصصتي فیھ لتعملي اختصاص جزئي؟00:41:56: [.د.ق
عتیني ما بعود أعمل دكتوراه 00:42:00: [.ف.ك ات ریاضی] ریاضیات؟ یعني تحدیًدا؟ ألجیبر دي بول.. بس ھلق لو رجَّ

كان  مجال تبعھ،بال بأیامي كان الواحد یعمل دكتوراه تیعلِّم العقل.قلتلك الریاضیات لتدریب و متل ما بعمل شي تطبیقي، ألنّ 
رموا بیبینما ھلق صار بالعكس، یلي عامل دكتوراه ریاضیات صاروا ب فیھ. قالل كتیر یلّي یعملوا دكتوراه بشي وما یعلّموا

 بسرعة كتیر  وتعلمیثانوي ب كلّھالمھم یكون یعرف یفكر ویحلل بطریقة صحیحة والباقي شركة، ألنّھ ة وین ما كان، بأی ھعلی
 بلشتي ببیبلوس ایكولوجیا؟ ٢٠٠١] منرجع للبیئة، بال00:43:07[ :.د.ق
 .٩٦] ببیبلوس ایكولوجیا بال00:43:11: [.ف.ك
 ي.] اه أوك00:43:14: [.د.ق
 ببیلوس ایكولوجیابلشنا  ٩٦] بال00:43:15: [.ف.ك
 ] كیف بلشتیھا؟00:43:18: [.د.ق
كان في مكب الزبالة  -- ]تضحكعلى أ د. [ ٥٣، ھیدا العلم والخبر تبعنا ٢٣/٤/١٩٩٦، ٩٦] إیھ 00:43:21: [.ف.ك
أحد ب جمعیات بجبیل.ومع عمشیت ومع القایممقام  مع بلدیةلجنة مشتركة  فأنشئت. ولین، وكنّا عم نحارب مشانابحب

؟ قلّن أنا مواطن بس أنا ھاممني يشو جای ةبصف وسألومّرة عاإلجتماع  اول في شخص هللا یرحمھ جاي كاناالجتماعات 
ش رأیك نعمل جمعیة؟ قلتلھ وهللا بفكر فیھا بس ما بعرف قدیش منقدر أقلّي وجتماع.. رجع لعندي تاني یوم االإنّي كون بھ

ون میاأس احطّو ٢ألنو أربعة  ناأشخاص، بس بقی ٦كنّا  وقتالمھم أسَّْسنا الجمعیة الین. اجمعیة وقدیش منكون فعّ كنشتغل 
صاروا یفرفطوا یفرفطوا ، وبعدین ضلِّت الجمعیة ومشیت ومشیت بقوة كتیر، وصارت لكن ھیك وفلّوا ، جّمعنا ناس كتیر
 ندهعدكاترة كل واحد  ةغلبیألانشیط كتیر،  لكنبس شخص واحد ما عنده اختصاص جامعي  جمعیة علمیّة متخصصة، في

ستاذ ا. معنا كذا دكتور.. تلوث ھوا،طبیب، ھندسة كمبیوتر  ، بحر، ھندسة صناعیة، بیئة،ھندسة زراعیة :إختصاص شي
 .قیمتھا بالبلد لھابما إنّھ منشتغل كلنا بالعلم وبالمصداقیّة، فصار مواقِفنا یُسأل عنھا وإ .بالجامعة
 أبحاث؟] فبتطلعوا 00:46:00: [.د.ق
قوا، واحد أل. ألنّھ] أبحاث 00:46:02: [ك.ف.  رئیس أكید كل دكتور بطلِّع أبحاثھ بشغلھ بالجامعة من شان ھیك عم یترَّ

تال خدي ممنشورات عملیة وارشادات  لكن الجمعیة بتطلِّع مساعد،والتالت أستاذ  ،بروفسوروالتاني حیصیر  معھد البیئة
مع  منعمل مشاریع تطبیقیة الى اخره. الزم نعمل، كیف الزم نتصرف شو ،لنفایاتلجیة النفایات، إیھ طلعت خطة إسترات

ر ما طُبِّق ، بتشوفي قدیش في فرق بینھ وبین غیھبس إذا بتشوفی .بالبربارة عن فرز النفایات مشروع عنّا ھلق الضیع، متالً 
 .فیھ ھو كیف عملنا الشي الخاص ،محدد تبعھشي البغیر مناطق. یعني ال

عرضنا خالل لقاءنا واقع النفایات المنزلیة وتركیبتھا والطرق المتاحة للتخلص منھا فاقتنع  بدینا باألّول اجتمعنا مع البلدیة
المجلس البلدي بضرورة الفرز وسألونا كیف فینا نتعاون. عرضنا علیھم مشروعنا فقرروا یتبعوا. طلبنا منن تأمین قطعة 

 ،عندن مشاكل شیبیعرفوا عن الزبالة، إش یتنشوف إ لالھالي استمارةحضرنا  .زةفاضیة لتجمیع المواد المفرو أرض
كنا مدربینن على اإلدارة السلیمة للنفایات وكیف بعبوا االستمارة وكیف   déjà تالمیذ مدارس بمساعدة عملنا مسح للضیعة

نا عمل محاضرات ولقاءات مع كل قسم. بیتعاطوا مع السكان. قسمنا الضیعة الى اقسام وبدینا بتوعیة األھالي من خالل
النن موجودین بالبیوت اكتر من الستات، دربنا العمال على لم الزبالة وفرزھا، التالمیذ  خادمات المنازلل خاص تدریب

 على مراقبة الفرز وكیفیة توجیھ المالحظة في حال المخالفة، شوفیر البیك اب.
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مستوعب الزم نحطھا ورح  بأيھا ونفرزكیف بدنا  كل شغلة قدام اھل الضیعة.وفرزناھا عملنا تدریب عملي جبنا الزبالة 
رح تحدده البلدیة ومعھ تلمیذ مدرسة لیتأكد من صحة  الليبالوقت  door to doorیمرق الزبال عل كل بیت

                 الفرز.
لو راحت بعدان مع غیرھا عالمكب الخطرة بمستوعبات لوحدھا. حتى  المختلف بھالمشروع عن غیره ھو فرز النفایات

لنا ذا فصإول خطوة جّدیة عطریق الحل. النو لكن بنكون عّودنا الناس عفرزھا ألنّا بنعتقد ببیبلوس ایكولوجیا انھ ھَْي ا
 النفایات الخطرة، الباقي بصیر تفصیل ومن السھل جدا حلھ وبأرخص األسعار. 

العمال كل نوع وحده وبینباع. اما  یفرزالبلدیة،  اللي مخصصتھا عاألرض مكن إعادة تدویرھاالزبالة الم البیك اب بیأخد 
 ،حل الالقیت ووزارة البیئة نضل نطالب الدولةالخطرة رح نبعتھا مفروزة وحدھا بكیاس خاصة عالمكب و النفایات

عالناس وتقول ما الحكومات  حاج تكذب عالمكب، مش فرزوا فرزوا فرزوا، منرجع منجمعن سوا ومناخدنتسفیرھم مثال، 
ش بدھا تعمل. لحد ھلق بكل بتعرف أوزارة البیئة إّسا ما عندھا استراتجیة وما  محارق. لحد ھلق یجیبوا ن ّألنھ بد في حل،

ب یجاوبك، ال وزارة البیئة، ال وزارة الزراعة، ال وزارة الصحة، طی اما في حد المسالخ؟لبنان بتسألي وین بتروح نفایات 
 مسالخ؟ وھا یلّي عم بصیر. بقى نحنا نفایات بشر؟  ما حدا مسؤول؟ كیف یعني أنا فیني كبُّ وین ما بديمین مسؤول عن ال

 تھا.اام مسؤولیمنحط الدولة قدّ  كجمعیة
ھیدا ا ة بشكشركات الترابة، بالزمان طلع مدیر عام وزارة البیئة وقال الدخان یلي عم یطلع من شركات التراب :متل تاني

. طرابلسب المدعي العام عنددعوى  مواقدَّ ف ، وقتھا ما كان في بعد اتحاد،البلدیاتتجمع لي بعقلك. حكینا مع یخَ بخار مي. تْ 
 ،XONوأكسید النیتروجین ال   XOSال ، جبنا آالت، قِسنا أكسید الكبریتللتحقق من االمرأنا وحدة منن  خبراءأربع  عیَّن

، وقّدمناھا للمدعي العام وحقق LAU القدیش األنبعاثات والملوثات فیھا، سجلناھا ووثقناھا مع الجامعة اللبنانیة األمیركیة 
؟ إشیاء علمیّة بس عاألرض عملیة، یعني مش أبحاث "ببیلوس ایكولوجیا"فیھا. یعني ھْي شغلتنا، عرفتي كیف منشتغل 

 تُنشر بس. 
كیف  ةیبیئ" بقضاء جبیل، كمان عملنا كتیب ارشادي "عندك مشكلة   POPsالعضویة الثابتة  عملنا دراسة عن "النفایات

 ووین الحل" و"جواز المواطن الشاب" والخ
 ] اشتغتلوا عالسدود؟00:50:43د.ق.: [

 یرجمع ب ة] عالسدود أل، اشتغلنا شوي من بّرا ألنّھ نحنا من األول ضد فكرة السدود، نحنا مع فتح بیار00:50:45ف.ك.: [
بسد  لشوامناسب، ھلق ب وھّزات أرضیة، الصخر تبعنا منّ  عنابصیروبلد واقع على فیلق  كونھ ما بتناسب لبنان ألنّھ السدود
سووا علمیا أكید عم نتابع لیش ما بی لكن للمشاركة بتحضیر الملف.خبراء  ناكلّفما صیر بس ی متابعین شوعنجنّة. أكید 
سان إن.متال ما بتعملي محرقة إّال لّما ما عندك غیر خیار  ما عندك خیار تاني، اذاما بتلجئي للسد إال  .قناعتنا انوالسدود

ما أرتاح  infiltration وجع ضھر، أّول شي بتقولیلھ أرتاح، ما أرتاح منعطیھ حبة دواء، ما أرتاح منعملوه وبیعمل دیسك 
 ا. یمكن سد شبروح كان سد ناجح كتیر معن تحبّوا یعیدوه، مَ ملیةعالعأّول تّكة بتأخدي  من ، مش ملیةساعتھا عالعمنروح 

لألسف  ، لكنالعكسبیقضي  والضمیر بالبلد عن تنشغل ھیك یاه ؟ في أمور كتیرة ناعیدولین لیش عم ھْو فاشل وقّدام عینیھ
 كلنا عارفین بس نا ھیكقلّ یھم مش الم اإلفالس،رئیس الجمھوریة بقول البلد عحافة  من مدة ھون.لي أْوصل البلد لالھیدا 

 لوا عحافة اإلفالس، ھون المرجلة.صْ ي عم یوَ لقطوا یللْ ف؟ لھونلیش عحافة اإلفالس ومین وصلّھ 
 شو؟  Green Square] و00:52:53: [.د.ق
 ك [تضحك]ھیّي إختھا لبیبلوس ایكولوجیا إذا بدّ  "رین سكویر"غ] 00:52:55: [.ف.ك

 ] الصغیرة00:53:01د.ق.: [
 "بیبلوس ایكولوجیا" .أكتر greenلكن إھتمت باشیاء  "بیبلوس ایكولوجیا"! إجت بعد ] تضحك [] إیھ00:53:02ف.ك.: [

ق بصور. ھل ومیناء الصیادین بطرابلس، عردم البحر بجبیل  قرار ردم على متال ، یعني اشتكتadvocacyالھتمت با
 وھ كان تأسیسھا من ورا دكتور شربل عقیقي یلّي عنده مختبر بس باالعتراضات. عم تدخل معھا "رین سكویر"غ صارت

ر ھ وھم یصیّف باھمج وكان دایما شوي. كان مشْ إنسان حساس وبحب الزراعة كتیر و ا ھیك بدینوجرود. الكیف فینا نشجِّ
 اش فینافسألناه  باسیل مسؤول بوزارة الزراعةمیشال  معناوكان ، بالمنطقةغابة  إحترقتفترة  . وبعدفریقك بالتشجیر
م یلي فینا نساعد بإشیا كتیرة. من أھو نعمل جمعیة ألنّ وبعدھا قلنا خلّینا بدینا، وھیك  تأھیلھا؟كیف فینا نرجع نعید  ،نعمل

أول محمیة  ھي ،ن صقراإیتی األب ضیعة بمحمیة بنتاعل الطبیة والعطریة أنواع النباتات مسح متالً  "رین سكویر"غعملتھ 
 لنباتاتل بمسح "رین سكویر"غقامت  حتى ضلِّت مھمولة بعد وقت طویل. اّال  إنحكى فیا بلبنان، لكن ما تصنفت بقانون

كتیر  ھلق مشھور سنین من بیناتون دكتور مارك بیروتي یلّي ٣لمدة  خبراء ٣كلّفنا فبالمحمیة،  العطریة الموجودةو لطبیةا
م بقَ و بنا  ه، قدَّمناherbariumعملنا  .MTVعالبرنامج بیئي صباحي دِّ دین خّزان مّي نا بعْ ، جبْ ینمرشدللجنة المحمیة، درَّ

 ق.ودربّنا األھالي ع كیفیة إطفاء الحری . مؤخرا قّدمنا للضیع المجاورة عّده كاملة للتشحیل وتنظیف األعشاب الیابسةمشانھا
 نھ.یوا یحكوا عنحنا من كذا سنة ھلق تبدْ  هیلّي عملنا .بالستیكالتخفیف من استعمال ال علىكمان  إشتغلنا
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ألنّھ في قسم من  تنیناتن بكونوا مشاركین ،لمخالفة معینة advocacyنعمللما بیبلوس ایكولوجیا "صارت مع  أكیدوھلق  
ان نقّدم دعوى مشمتال بكرا بدنا  .متل دكتور منال نادر رئیس معھد الدراسات البیئیة بجامعة البلمند وھون،ھون  االعضاء

 ، باسم الجمعیتیناألمالك العامة البحریة 
 : بأنفة ھلق شو عم بصیر؟.د.ق
طي إنّھ بیزن یُقَدَّري لكن العھد العثمانمن  ھو دیر أثري ،] اوووه بأنفة [تتنھد]. بأنفة في دیر الناطور00:56:18: [.ف.ك

ر تانّھ  قّررتاللي  ساألرثوذكیر تابع لمطرانیة الروم دالھ .حاتمالّ  حّدو أثریة وفي بمنطقةموجود  قبل. من وإنو حتى أجِّ
لّي طلع والقانون ی ،وبالتالي طالبین یردموا البحر ،منتجع سیاحي تیعملواالمحیطة فیھ لمستثمرین  لمساحات الشاسعةا

ویستَملِك  البحریردم  وقلّ آالف متر عالشط بحِ  ١٠، قال كل واحد عنده فوق الویرحمھني طلعووا ق یلّ بالزمان، هللا یوفّ 
یقدر یاخد  صار في مراسیم جمھوریة وتخفیق كتیر، صار كل واحد عنده واسطة ووبما ان ُمسطّحة مائیة معینة مساحة

دي عادة ملیون دوالر، فھو كزاْبتِسوا  ألنو ھیك مساحةزلمة معتّر  منّوعالشط مترآالف  ١٠عنده  يأكید یلّ مرسوم. و
تمع ق أكید نحنا كمجوھلّ  وكلن بیحصلوا علیھا. ل مارینامعو ردم البحرل استثناءاتبیطلبوا  كلن ،جماعة مدعومین بكونوا

مخالفات  ضد مظاھرة ام بلدیة بیروتقدّ  في ١١الساعة  كرا السبتوعم بیصیر في تحركات، نفس بُ  ھالشيمدني ضد 
كلّھ صار  ،ملك عام ما بقى فيْلَمبعرف لوین  االرملة البیض منم، لك ٣عمسافة و تإنو ببیرو ليتخیّ وبزیادة  ."اإلیدن باي"

شغلة بتخلق خلل إجتماعي كبیر، ألنّھ  مقبول، ھیديشي  ومنّ  .من الشط اللبناني ملك عام ٪٢٠االّ ما بقّى و خاصةأمالك 
بدن  ندیمعن ولَ وإذا زلمة ومرتھ  تدفع مصاري اكتر من قدرتھا.الناس بالصیفیة بدل ما تقدر تروح عالبحر عبالش بّدھا 

ي معھا ضروري یكون في محالت مشان الناس یلّ  مشعم قول ماأنا  .شي واھیدا إّسا ما عملو یحطوا میّة ألف لیرة
 تي محالعاطلة بالمطلق بس كمان بدّ  ، یعني منّھاید عاملةكمان ھیدي محالت بتشغِّل  وي بدھا تصرف ألنمصاري ویلّ 

ھم حقد نّوم كلویتفسحوا  یتنفسوا وا علیھیروحمحل  مھخلیتلّ  ماإذا النو  یقدروا یسبحوا فیھا بدون دفع مصاري، رالفقل
 .ثورات اجتماعیةلثورة داخلیة ممكن تأدي  معندھ بتتولدو بصیر یزید 

ن بعد دروس نظریة ع داكی المسؤول،ھلّق: مدرسة لتعلیم الصید البحري  "رین سكویر"غمن جملة اإلشیا یلّي عم تعملھا  
ل بلبنان، المھدد منھا والغازي، ك أنواع سمك عنا في ، شوفیھ التنوع البیولوجيع منحافظالبحر و التلّوث عنمنمنع  كیف
 یصیدوا،الكبار كیف بو علِّم الوالد الصغاربن وبأي طریقة ونوع الشباك واخیرا هصیدمكن ایمتین مو كاترتیب ایمتیننوع 

ن بعمشیت من ھلق لكم شھر الزم یكو فتتاحالا نعزمكن ع اكید رحا بكر .ألنھ لما بتحبي البحر بتصیري تحافظي علیھ
 خلص.
 ] مشروع شو تبع الصید؟ 01:00:16: [.د.ق
 ] الصید المسؤول للسمك. 01:00:18: [.ف.ك
 ] حیكون مدرسة صیفیة؟01:00:23: [.د.ق
تل ممش صیفیة، صیفیة وشتویة ساعة یلي بدن، في ناس بیتسجلوا بیجوا بیتعلموا صید السمك، ألنّھ  ]01:00:26: [.ف.ك
علومات مبالقسم النظري بیاخدوا  قسم تطبیقي عملي.و قسم نظريبیتعلموا وھلمدرسة  ، بیجوا الناس عھو المبدأ ما قلتلك
یت تبع مرفأ عمش يادبس یصیروا یعرفوھا في الصیّ  معلومات عن اسماك بحرنا والتلوث،  ، عنالبیولوجيالتنوع  عن

 واعبیرج بالمركز،الصید الموجودة  عّدة ك، عالصنارة، عابیجوا بعلموھن عن الشب برا،من  يادوإذا ما كفونا منجیب صیّ 
 بحربال يادصیّ ال مع یسرحي بّده ق یلّ ھلّ  .دین في صید الشختورةأّول شي في صید القصبة بعْ  . ي عالبحرادمع الصیّ  وابینزل

وھون عندو عدة عروضات تِنضیف بیرجع عالمقر، سمكاتھ و الخاصة، بیتصیدعندن مراكبھم دي یدفع، ألنّھ ھو وأكید بدّ 
ھالمشروع في مدربین لتعلیم السباحة والغطس،  حدّ كمان . السمكات، شویھن او قلیھن، اكلھن او إخدن ع بیتھ متل ما برید

رح  ْكمالة النولھ  وانشا» اذا مشي منیح بیكون یعني مشروع متكامل، مشوار.یروح  بس برید یلي بالشختورةورحالت 
  .یرمشھورین فیا كت نألن ن السمكم طباق جدیدةأ عنّا تیعلمواإیطالیا وإسبانیا یقعدوا جمعة  من جیب متطوعینصیر نْ نْ 

بیبلوس "تأبسطك [تضحك] والبربارة  "سكویررین "غعم تعملو  الليدا ھییعني مشروع متكامل تنحبب الناس بالبحر. 
 ، ھو مشاریعھن ھلق."إیكولوجیا

 ذار كنتي مترددة كان تترشحي، شو صار إلنّھ ترشحتي، ما ترشحتي بآلّما شفتك كان بشباط أو  ]01:02:53: [.د.ق
 برنامج بیئي؟

إنّھ  سببالثالثاء، وال صباح بَِسكِّر الترشحكان و ١٢إیھ أكید، قررت أترّشح الجمعة باللیل الساعة --] 01:03:01: [.ف.ك
وحكینا  من خارج األحزاب الحاكمة، یزمط حدالمجال  یفتحممكن ھالقانون النسبي  وإذالعنّا أصحاب وحكینا كتیر،  اإج

وزیر شؤون المرا، للمرشحات بحضور قبل بكم یوم كنت حاضرة إجتماع  ست. ١١٢ ،قدیش في كترة ستّات مترشحین
صیر وكیف ب يالبرلمان العملعندن ادنى فكرة عن ما  منھنفي  وفیھا واتضحلي إنھ خصّ  ماشیاء أ یلوموه ع بعضن وصار

. ترشحت إنھ الزم المرا االغلبیةھْم  ا؟ كانھإذا أبسط األمور ما بیعرفو نازلینفقلت لحالي لشو  ،اریعمشالعوكیف بیتصوت 
جوزي وال بجمعیة وال بتحالف جمعیات وال  بیّي، المنعني، ال  حداوال یوم انا  ؟مانعا تشارك مینساعتھا تساءلت لیش 

ا أو مع الكوتاذا انا ك ق بقلّ المرا، ھلّ رص من فُ  مشالعلّة  الرجال، فإذنسني إنھ في فرق بیني وبین بحزب، ما مّرة حدا حسّ 
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. بس ھیدا أمر احالھا منبقى منحكي فیھیش ما عم تفرض ل عم تقدر تفرض حالھا، انّ األ، العلّة من المرا بحد ذاتھا یلّي م
ي وعمل بعلمي ،قول إنّي أنا یلّي عندي حیثیتي بكل شيا ، توإترشحالمرا دورفع عن اواجبي دمن أنا  وخّالني فّكر انّ 
ن كل عمري بدافع ع أناالتاني  . ھدا أول سبب ،الرجال وما حدا مانعني متلمتلي  ،، بالجمعیات، بالمجتمع المدنيبالمجتمع

 انوممینو المجتمع المدني؟ المجتمع المدني ھو كل إنسان ف ،مع بعضھمتحد  والمجتمع المدني منّ  لما بقولوا المجتمع المدني
جمع إي فین ما بقى مجتمع مدني، كلّنمنضم لجمعیة أو مستقل، الجمعیات الخیریة مسیحیة او مسلمة عسكري،  مانّوحزبي و

من اللي  كبیرة ةجمعی١٢علیھ  تجتمعإأل یا جماعة، لكن في مبدأ سیاسي  --ذات القرار  لشعب اللبناني عثالث مالیین من ا
اللي بقي خارجھ عدد  وطني تحالفوا أسس و وكانوا راس الحربة وانضم لَیُن حزبین ٢٠١٥شاركوا بالنزلة عالشارع بال

یعطوه ب ما مصداقیة للفریق، متل وجودي بیعطِ  النو تحالفھالكان من الطبیعي اني انضم ل أنا ن فإذكبیر من الجمعیات. 
متل واصف الحركة متل فالن علي درویش من مواطنون ومواطنات،  ،من الیازاجمعیة كفى، زیاد عقل من جریدیني  زویا
نا من أ نأنا شخصیا إختبرت قسم منن وبعرف قدیش عم یشتغلوا للشأن العام. فإذ  في مجال عدد كتیر.ھلق ما ،فالن  و

ربحت أو ما ن مجتمع المدني، إھالفریق من ال واجباتي إنّي كون بیناتھن وإنّي كون معن وإنّي زید ھالصورة الحلوة ل
 األحزاب التقلیدیة.لي عم یقدموه الربحت، المھم كمبدأ إنّا نقّدم شي غیر 

سنة تشتغل،  ٤٠لھا أنا إنسانة صرْ  بدیل. یعني ما الناس یضلّو ینقّوا "ییھ ما عنّا حدا ألنّھ مین بدنا ننتخب" أل عم نقدملكن 
عندكن  ،شخصا لامكن في ھلّعوا قدّ ییھ بركي ما طلع منیح. أنا عم قلكن إطْ  و ما عم قلكن انا آمنوا بانسان جدید ما بتعرفوه

، وإذا ما بدكن إنتو وروا مشانفي عندكن مجال تغیّ  ن[صوتھا ترتفع نبرتھ] إذا قلتوا أل، فإذ ؟سنة ٤٠مأخذ علیھ خالل 
حّرین بس ساعتھا ما تنقوا وما تقولوا ألنھ ما في حدا تنغیّر. من ھل منطلق قررت إنّي اترشح شو ما كانت النتیجة. ھلق 

سمیر و فرنجیة مانسلی فیّا مرشحوأنا نازلة بمنطقة  عبتتبقلّك تسرعت ألنّھ بشھرین  حملتك ميیبتقلولي بعدین كیف بتقی
عة لنا ببدعْ رئیس عون طلِ ال يْ یبرھن إنّھ األقوى ألنھ ھَ و بدّ منن مشروع رئیس جمھوریة و وكل واحد جعجع وجبران باسیل

وى. ورابعھم أنا، یبرھن إنّھ األق بّدوكل واحد منھم  صارفرئیس الجمھوریة الزم یكون ھوي الرجل المسیحي األقوى،  وإنّ 
في ھل ثالث جبال قبالي، لكن إذا أرض ملیانة صخور،  وأنا ترشحت وعارفة إنّ وما بّدي برھن إنّى األقوى، فھمتي كیف؟ 

بّدك تجیبي جّرافة باألّول وتبدي تجرفي قبل ما تقدري تعمّري وتطلع البنایة بشھرین. فأنا كان فتح طریق للمستقبل، تشجیع 
تاني مّرة، ل ھاكون ھیدا خمیرة بتبني علییت ببِ ما جِ  شْ أَ تكون من عیلة سیاسیة تتوصل، انك ضروري  لشباب تقلُّھن مشل
 لوا انھ النن فھمو، ندموا، يام ھودش بدِّك تبیني قدّ أق الناس یلّي ما انتخبوني وقالوا یا فیفي ما رح تطلعي الدلیل ھلّ  وألن
نّا لو عارفین كنّا نزلنا، كنّا ربحنا ك وقت اللي قالو الناس متل بیروت مدینتي فیني الحاصل كنت طلعت. ھلق صارنا جب

و أمل ، ولو إنّ نھا تغیّر اعطیي بدّ عملنا. وأنا كان من واجبي تجاه المرا، تجاه الشباب، تجاه المجتمع المدني، وتجاه الناس یلّ 
فة حت ع االنتخاباتلمنطلق ترشّ اومن ھ ،واغیری نكم یوم، إنّھ فیُ  ع . يشناجحة رغم كل و، وجبت نتیجة أنا بعتبرھا مشرِّ

 في وال صورة لّیي،كان ما لوحة إعالنیة وحدة، وبضیعتي، بغیر ضیعتي و صورة وحدة اّال  یتحطّ  انا خالل كل الحملة ما
نعن، قإرت ّرین، یمكن أنا ما قدِ ي حُ عت مشروع إنتخابي، أنا رحت زرت ناس، حكیتن، قدیش صدقوا معي ھنّ لكن وزّ 

. يكمان ھیدا بكون علیّى اشتغل علیھ مشان مّرة تانیة، لكن أنا بقول إنّى عملت واجبي وكانت تجربة جد ناجحة بالنسبة لیّ 
 ي، فما المفروض فینمن قبلأّول مّرة بّدك تجربي، أنا ما ساقب وشاركت بحملة انتخابیة  وعرفت وین أماكن الضعف ألنّ 

الجو علما انو  لسھولة،ابھنّا قھا نجحت من أّول مرة بس ماأّول مّرة، ھلق بوال یعقوبیان ساقبھا الحظ وهللا یوفّ  منانجح 
لي إّسا فیھا انتماءات عائلیة وقبلیة ودینیة وطائفیة لحّضر للمجتمع المدني أكتر من الضیع، أكتر من المناطق اببیروت مْ 
 يقدروا یجیبوا الحاصل االنتخابي، نشاهللا بكرا جمانة حداد تربح كمان ألنّ ، فمانناجح كوكان الفریق تبعن فریق  ،وحزبیة

 كنت بتمنّى إنّھا توصل.
 ] اإلعالم ساعدك أو ما قّرب؟01:11:13: [.د.ق
تلفنت لحدا عاوزتھ بقصة إال جني، وال مّرة أنا كل عمري اإلعالم كان مغنّ  --] إذا بخبرك عاإلعالم 01:11:16: [.ف.ك
 یطلع ودّ كل واحد ب ونتخابات فرضوا علیھن إنّ یت االدْ  قول في غرام بیني وبین اإلعالم. لألسف، بس بِ ما بقدر إّال  ،یحضر

 .أنا ما بقدر إحمل ھالدفع و ،او اكتر عشرین ألف دوالر أقلّوتدفعي  بدك تطلعي بدك اذا یعني یدفع، وبدّ  عاالعالم 
بروك ي منوال لیشع عبود بصوت لبنان بتقلّ  انّي مترشحة كانت عرفت صحفیّةأّول كیف  WhatsApp على البفرجیكي 

لي لیش إیمتین قلتلك أل انا، ال انا وال ھي كنّا عارفین اآلتي، بعد دقیقة بتلفن ،ھا بتموني إنتيلمبروك یّال بدي استقبلك، قلت
لبوني ؟ انا بحیاتي ما خدت منكن، كل شي بتطیدفع أنا أو انتو وا مین بدلییت عْ ك إنّھ في دفع، ردْ بتقلّى لیكي بس نسیت قلّ 

متل  د؟ صارتجَ أعمل مقابالت معكن، وال مّرة طلبت منكن، قالتلي أل أل أل نحنا بدنا منك! [تصرخ] قلتال یي عم تحكي عنْ 
، كلّن صار بّدن مصاري، ھلق OTV، الNew TV، الLBC ، الMTV النكتة القصة، عرفتي. وكلّھن ھیك، ال

داغر بسطوح  انساء رائدات، ھني عزموني عحسابھن إنّي إطلع مع دالی - Women in Frontر ھي المشكورین كتی
ت طلب لھیئة ملحم ریاشي ألنھ فتح تلفزیون لبنان كمان، قّدمِ  الوزیر تانیة. مشكور مرشحةدقایق، أنا و ١٠بیروت 

 ٢٠حزب سبعة، مّرة مع المع  MTVت علطلعِ  كمان. تنیناتونصولي وقت، ھْو أنا برید أطلع كمان خصّ  واإلشراف إنّ 
 ’l الجراید! ال  ..لیّي. الظھور اإلعالمي بس كان ذاتھا، ھْودين زغرتا بالدائرة مرشح عمرشح تبعھ ومّرة تانیة أنا و
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orient le jour   ِعملوا السیاسیة شركة اعالمیة متخصصة للحمالت في إّسا كمان  —ال جریدة! ما حدا! اهوت منن، سمع
 لكن رح حاول القیھ بأي طریقة.  كیف نسیت اإلسموبتعذر منن  من حالي كتیر وانا زعالنة عل فایسبوك liveبلة معي مقا
العدالة والعلمانیة والنسویة اللوائح االنتخابیة التي تقوم على حملة لدعم ھم  مستعدین[ مستعدین؟--] 01:13:52: [.د.ق

 االقتصادیة واالجتماعیة]
ن؟ ال ھْودي بالعكس عملوا معي مقابلة وقال ما بدن یساعدوني، عملوا معي مقابلة ومستعد –] 01:13:54: [.ف.ك

 وسّجلوھا ألنو
 یمكن] ما بساعدوا حدا 01:14:04[: .د.ق
أفكاري ما بتناسبھم. انا مرا علمانیة، انا ضد  ویھم، أل ھْودي مش ھیك ألنأحترم راال ال وأنا ب---] 01:14:06[ :.ف.ك

، نضد تفكیر يإنّ  لقیواي ھن .شخصیة، انا مع المساواة بین جمیع المواطنینالحوال بیفّرق باأل رجال الدین، انا ضد أي شي 
ھودیك كانت مقابلة ناجحة كتیر على فایسبوك بس بعتذر إنّي  مع بس تفكیرھم.بفكروا بغیر طریقة وأنا بحترم  يیمكن ھن

یتن مستحیة منن مع إنّو حب يي قلكن یاه بترجعوا تزیدوه؟ إیھ بلیز بكون ممنونة ألنّ وإذا رجعت وتذكرت فیّ  نسیت االسم
المقابلة —احیانا بینسى یعني ما بقدر غیر قّدم اعتذاري شو بعمل؟ [تضحك قبضایات والیقین بس كل إنسان كانوا كتیر

من  توحید اللبنانییناالجتماعي یسعون الى وھم مجموعة لبنانیة على موقع التواصل Lebanese Memes كانت مع 
 ].الفكاھةخالل 
 ] وطلعتي ببرنامج بیئي؟ أو برنامج متكامل؟ 01:15:03: [.د.ق
ي من صرلیعني ] أل أل برنامج سیاسي بیحكي لیش مرشحین، ما حكینا بیئة ال ال، صرلي من وقتھا، 01:15:06: [.ف.ك
المراسلین یلّي عادة  ت. حتّىحِ ترشّ من یوم یلي  إذار ٥تضحك]. من [ابدا ین ونص ما طلعت ببرنامج بیئي. ابدا شھر

 حة سیاسیة [تضحك]صرت مرشّ  وسؤال بیئي ألنّ او سألني  حدا حاكاني دأمور بیئیة ما عان بحاكوني ع
و لبیئة وبتذكر حكیتاكان كتیر فیھ تركیز عكان قصدي كمان كبرنامج انتخابي تبعك ----] [تضحك]01:15:35[ :.د.ق

 عن الكسارات.
 فیني فرجیكي یاه ھلق واعطیكي یاه اكید، إیھ،إیھ --] 01:15:40: [.ف.ك

 ] عندي یاه ألنّھ انبعتلي01:15:48د.ق: [
 البرنامج البیئي إیھ عظیم. ؟] اه عندك یاه01:15:51: [.ف.ك

 عن الكسارات إیھ.--] 01:15:53د.ق.: [
 advocacyك إنّھ صحیح نحنا جمعیات بیئیة بس بتعمل متل ما قلتلّ  البیئة ككل.وفي عندي أكید. ] 01:15:54ف.ك.: [

زم تكون ال الدولة ھیكلیةعن تنظیم اشیا والفساد،  ببرنامجي محاربةكمان، یعني بتدافع عن حقوق المواطن، فأنا كان عندي 
 أكید بالبرنامج ما فیني أسرد .ط محّددة حاكیة عنھاافي نق وكذا،المحاسبة لكذا تفعیل أجھزة الرقابة من دیوان متل موجودة 

 قلتلك .مسائلةھو ال بیعرفني، برنامجيي ما بالنسبة للّ لكن  برنامجي،یشو أكل شي كان بّدي إشتغل فیھ. بس تاریخي بقول 
أعرف وین الخلل وھیدا من األشیاء أعرف األرض و األمم المتحدة والوزارات والجمعیات صرت أنا من خالل شغلي مع

لتفتیش المركزي دعاوى حتّى اشتكیت للبنك الدولي بأمیركا، لإلتحاد لمت لمجلس الشورى، ترشح، قدّ إي نّ إني تْ ي خلّ یلّ 
 مسائلة للوزیر أو للمجلس وّجھاألوروبي ببروكسیل، اشتكیت وربحت الدعاوى. الشغلة الوحیدة یلّي ما بقدر اعملھا إني 

ل ادعم بك ومشان ھیك رح .قلت الزم إترشحفكانت من األسباب الجوھریة  ي اعملھا، ھيْ نائب تیحقلّ  والزم كوني، النیاب
 أنا ماني قادرة اعملھ. بقى برنامجي أكید كان ب تعمل یلي ما أُوتیت من قّوة باألمور البیئیة بوال یعقوبیان تتقدر ھي

لما تقولي بیئة یعني عم تحكي بكل شي عم تحكي بالصحة، عم تحكي بالزراعة، عم تحكي بالصناعة، عم تحكي  .ھألمور
یعني ما بعرف أنا كیف بیجي وزیر بقول ھیدي وزارة تانویة ما بدنا یاھا. ما عم یستوعبوا انّھ الوزارة ھي بقّوة  --باإلدارة 

ھا تمویل. بس التمویل بیجي وقت بتكوني انتي قبضایة وعندك مشاریع عم الوزارة بالبنا، أكید بدّ  --الوزیر تبعھا مش 
 ادةبزیي انتي، وتطالبش بدك أالمجلس النیابي وتقولي وینك، عم تقولي ب، عم تحاسبي، عم توقفي روع مرسوممي مشتقدّ 

مة تشكیل ھیئة ناظ جملتھا ، منكمانبدي إشیا متعلقة بشغل الوزارة  ھدا. أكید میزانیتك. الوزارة ھیي بالوزیر. مش بس
إیامو تنفذ بمشروع إذا ع وبیعملیجي الوزیر بمش تابعھا من خالل خبراء لتأمین اإلستقاللیة واإلستمراریة تحط خطط و

 أل! للمشروع.ما بعود في بالوزارة اي أثر و وعبیت ومعو بیاخدكان بھ وإال لما بفّل 
ختلفوا ی ما یوقف المشروع. ساعتھا إذا اختلف الوزراء بین بعضھمتالمشروع خبراء ھنّي یھتموا ب اانا بدي ھیكلیة یكون فی 

ا آخر ، بینقسموا عامودیا بینقسموا أفقیبیختلفوا --ھیدا مشروع الوزارة  ،تمّشیھ أو ألتما بقى مشروع الوزیر  وألنقد ما بّدن 
من منظمات مستشارین عذوقھ  بحاجة یطلب وزیربعود الما كمان و .یضل ماشي ع الوزارةمشرو وھمي، أنا بھمني أن

 ندفع مصریات من میزانیةاللي بیتقاضا الموظف العادي.  اللي صایر إنّا باضعاف وكل مستشار یدفعلھ األمم المتحدة 
 ، ست آالف دوالرخمسبمعاش  تابعینلو مستشارینیلنا ودّ بدوره ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وھولیھا الوزارة تنودّ 

مالیین لیرة معاش [تتكلم بسرعة] وھداك  ٣لویطلعتبیبقى مكسَّر راسھ ومقدَّم مجلس خدمة مدنیة الموظف بینما  يیشھر
شتغل عكل إبدي  انو ي عم قولھلّ ما بدي یاه، انا ھ داآالف دوالر. انا ھ 8بیقبض  ھبروح معوالوزیر معھ  وألنھ جایب
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بتضل ماشیة. ھیك بتمشي البالد، نحنا بالدنا  ،مین ما جا عوزارة یجي ھا،تتصیر ماشیة منھا لحال بالدولة ةبنیویالھألمور 
ذا إھدا  ،طن قبل ما یروحھببی وزیر عّمر مدماَكین بیرجعما رجع عالصفر، كل بنراح وزیر إجا وكل ما  وما عم تمشي ألن
ا بقول ھ. مشان ھیك انضفوق بعبعده وبیرجع بیجي التاني بیبدي من أول وجدید، ما عم بصیر في عمار ي ما فتح جورة لل
التغییر فنا شواإلصالح،  . كنّا نحكي بالتغییرأبدا أساس صالح لھألمور بالبلد تنقدر نتقدم وإال ما رح نتقدم على بده تأسیس

إلبن، ا غیّرنا ببعض المواقع، شلنا البّي جبنا لكنلھ. مَ ھیدا اللي منأْ  ،لنا بس عالتغییرنشاهللا یجي دور اإلصالح یعني ما نضّ 
غیر تاألحزاب ما تغیرت كیف بده یسیاسة ي ما فاھمتو بالناس یلي بدھا التغییر، إذا ، بس أنا یلّ جبنا ھداك بالحزب ھداشلنا 

أل. بدي أنا تغییر بالتفكیر، بّدي األحزاب تفرجیني إنّھا عم تفكر، بّدي األحزاب إنّھا تجیب -- ؟البلد؟ منشیل أسم منحط أسم
 خجو ي عم یمّسحي عم یوصل ھو یلّ ي عم یوصلوا، یلّ یلّ  يبس لألسف ما ھود ناس مناح فيكل حزب بألنو ناس منیحة، 
ما بعرف ایش عم بصیر. أل بعرف كتیر منیح ایش عم بصیر [تضحك]،  --ي ھو یلّ  ي معھ مصاري أكتر،أكتر، ھو یلّ 

 شیاء، بھألمور.نفس یفكِّر بھألو عارفة ومكترة [تضحك] بس بتلعى نفسھ الواحد ما بعود إل
 بتتعاملي مع األحزاب؟ advocacy] ك01:22:13د.ق.: [

 ؟pardon] 01:22:15ف.ك.: [
 ؟advocacy وقت تعملي advocacy ] ك01:22:16د.ق.: [
محاضرة عملتھا إال بحط الحق  والتتعاون معنا،  دعي األحزاب كلھابعملھ ب] أكید! أنا بكل مشروع 01:22:19: [.ف.ك

  ،ي عم بیكون باألحزابالشعب ھو یلّ ألنو  إذا بدك الشعب، واألصح النواب؟ ھني األحزاب جیبیعألحزاب، ألنّھ مین عم 
 فالتة.  يالوزراء ما حدا عم بحاسبھن، الدنیو الوزراء،یسّموا النواب، النواب ھني عم طّلع ي عم تاألحزاب ھي یلّ و

واعترضت عالتلوث اللي عن تسببوا شركات الترابة كان الوضع الیوم مختلف. لو كل االحزاب اجتمعت  وإنبالكورة متال 
علیھ وزارة البیئة! ما بدي أكتر من ھیك!  يدفتر الشروط الماضی تتبَعیاھا بس الترابة، أنا بّدي  اتأنا ما بدي سّكر شرك

األحزاب  قبض، ألنویعم  بدھن، ألنو بعضنقدروا یجبروھا، لكن ما إجتمعت أكید بی وإذا األحزاب یاه منھا. بديھدا اللي 
ي لّ لاي ما عم تجیب نسوان، األحزاب ھي لطریقة، ھیك خلینا نكون واضحین. األحزاب ھي یلّ ابدھا تضل مستعبدة البشر بھ

ناء. استث بدونھا كلو ابتھا جي بدّ محل یلّ لكن  حدا، لتبس تتقول انھا نزّ  یاصوركان ي نزلتن لت معھا نسوان ویلّ زّ ما نَ 
ھني الخاربین البلد ألنو إن اجتمعوا بیلغوا الناس وإن  حالن،یصدقوا مع  نفإذ وزیرات،األحزاب بجیبوا ن وھلق لما بدّ 
د جَ لوا الناس، ھیدي مقولة مھمة بلبنان. ما اثبتت األحزاب اللبنانیة فعالیتھا، وال حزب اثبت انّھ عم یشتغل عنْ افترقوا بقتّ 

لع ي طفي إكید ھلق حزب القوات عم بفرجي انھ عم یشتغل اشیاء منیحة. في حزب سبعة یلّ  .ابدا—للبلد متل ما الزم
یشتغل منیح، ھْودي حزبین، في غیر أحزاب عم تشتغل لمناطقھا أو لجماعتھا، بس للبلد أنا  وبمنصة جدیدة وعم بقول انھ بد

عم  وعود یلّيھالحد ھلق ما شفنا نقلة نوعیة، كلّھ وعود وانشاهللا تصدق ینشغل؟ إّسا ل ن، إیش عبلد كاملبعم بحكي عن 
 ایوعدونا فی

 ] انتي مع الكوتا كنتي عم تحكي؟01:24:50: [.د.ق
 ،یفرضوا على حالن --] إیھ. أنا مع الكوتا وقتیا النھ قلتلك األحزاب ما بدن نسوان، األحزاب ھني 01:24:52: [.ف.ك

سیدة حسب الكوتا یقول أنا بدي نّزل كذا  xكوتا بالترشح، كوتا بالمقاعد.. [تشدید] یعني حزب ومش  ---٪٣٠یقولوا بدنا 
ل ستریدا جعجع ببشري طلعت، نبیھ بري قال بدي نزل الدكتورة عنایة بالمقاعد تیطلعوا.  متال حزب القوات قال بّدي نزِّ

ة، عھا. لو التیار العوني قال انا بدي فالنالحزب قادر یطلّ  وقول انا بدي تطلع عم یطلعھا النیي عم لیّ  نعزالدین وطلعت، فإذ
طلَّع شي وحدة؟ ال. الحریري قال انا بدي فالنة وفالنة، طلعن! بس ھو عنجد قال بدي یاھن مش عم نحكي ھیك. الرئیس 

میراي عون انھ  ألخبارقریناه بالي الھدا  جدیتھا، بساسم میراي عون ما بعرف قدیش  انطرح --قال بدي وزیرة بنت
دة نطرح وحي ما بیكفّ  لكنبس اطرحوا جدیا!  ،معناتھا یلي بده بیطرحب، مطروحة وزیرة من قبل رئیس الجمھوریة! طیّ 

 .متحّضرال إسوةً بالعالم ٪٣٠قلیلة الوتنین، الزم یكون في ع
 دولي ومن المنظمات الدولیةشیا العاطلة. خدي كل شي طلع دراسات من البنك الباإلومتحضرین إال بالفساد  منّالكن نحنا 
ا مّدعیة، ما ي مرشي استبیان بالدرجات المتوسطة، انا منّ بلبنان  استحلیت یجي --بالدرجات األولى فیھ. طلعنا  عن الفساد

 اینفي اال إذا حطّ  السلم. مابعشر درجات  كلھ بآخر ي قول بالدرجات المتوسطة، إالّ بدي قول بالدرجات األولى لكن بدّ 
ا السلبیة كلّھ لألسف نحنا فی ءاألشیا بقى!ب خلص یطلع بالدرجات األولى، طنالبطالة ب الشباب، ، ھجرةالفساد مؤشر

ي یمكن الحق علیك ؟ماشي حالھ لیش وماشي حالھ، منّ  ومھوار والبلد منّ اللكن البلد مفلس والبلد رایح ع األولى،بالدرجات 
ن ھلقد مشِّر تیكو وهللا منّ  ؟یجینا المشكل ووحدة من التنین یعني من وین بدوحدة منكن،  انِت، أو انِت. ھیك بكون الحق ع

 ْو منیح معنا.انھلقد مَ 
 ] آخر سؤال عادة بسألھ ھوي، بتوصفلي مثال النھار، إیة ساعة متال بتقومي شو بتعملي عبكرا؟01:27:45: [.د.ق
. ٧أوقات مختلفة: ممكن فیق الساعة كتیر ب ---] اووووه [تضحك] بدك تسألي جوزي [تضحك]. بفیق01:27:52: [.ف.ك

حة وْ ع الشغل كیف. إذا كان عندي رَ اھن، منوزّ نا ویّ أبدي كونوا وصلوا الجنیناتیة، بِ لجنینة. بِ اأول شغلة بعملھا بطلع ع
لساعة ا تلتیننا الطریق أخد معت تبیروت. بیروت كانع بروحبرجع ونص ساعة  - ربع ساعة شيمعن  عبیروت بشتغل
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 ٢ومن ال  ٢لل ١١بدي من ال لوقت. بِ اقدر أوصل عإت ١١فبجرِّب تكون مواعیدي دایما بعد ال ساعتین،ق لألسف بتأخد ھلّ 
بقى بِ  وضع،لبیئة. ھلّق لما كون بعمشیت بیختلف اللجتماعات شغل أكید إ واكمان مواعید. بكون ٦لل ٣ومن ال  break ٣لل

بنسى حالي تتعتِّم الدني تیعطولي یقولوي تعي. برجع عالبیت بطبخ لتاني یوم إذا كان في شي وبالجنینة بدون غدا بدون أكل 
 pourونھاره،  وكیف قّضاي منحكي شوي عن نھاراتنا جوز یوصل حتى بقرأ ،لقلیلة بحضرھاایصة یعني عطبخة عوّ 

décompresser  صفحةمنلعب mots fléchés، بقعد ، ١٠ - ٩بتكون صارت منتعشى  لعشااإذا ما كنّا معزومین عو
وانا إّساني عم  ضوبیطلع ال، أحیان ١٠رھا باللیل، یعني بعد البحضّ  اتكل الملفّ  طویلة: مبیوترالكمبیوتر. وقعدة لكاع
كون با ما ي بشتغلھا لمّ بس ھَ  ساعات، ٤-٣ ! ساعتھا برجع نامما نمتي ي إّسایا إیّام بفیقوا أھل البیت بقلولي یشتغل، یامّ إ

 --جتماعات محددة بوقت محدد، وإّال إعندي تاني یوم 
روح عزایة أكید بأبدا سبت وأحد، إذا في تِ  اتيملفّ بسبت وأحد بستقبل أصحابي ألنّھ ما بشتغل  كمان بقى ھیدا نھاري،

ر أبدا إن كان بأمیون وإن كان بعمشیت وإن ما بقصّ بعّزي، ما بشارك كتیر بحفالت جمعیات ألنّھ عندي شغلي، لكن عزا 
متل أخرى اھتمامات لو شو ما كان بضل جرِّب القي الوقت. أكید في عندي  ،األصحاب، ھیدا شغلة مقدَّسة عندي عكان م

احیانا  قل،تنأأنا  ھیِّن علیّي من إنّيما بكون ببیروت ألنّھ بِ  ابالبیت لمّ  لقاءات بجمعیات بعملھا أحیانو شفتي، مقابالتما 
 كونوا مواعیديكیف بِ بتشوفي  calpin بفرجیكي ال كتیر، إذا بتنقَّل .ھنمعكون في شغل ألنّھ بِ بعیدة  بروح عبلدیات

 فيبكون  ولقلیلة ألنّ اكل موعد بیأخد ساعة ساعتین عبالیوم إلنو  مواعید ٤او ٣ بس ب آخدبجرّ  .بروح ووینمحشورین 
تھیِّن بِ  اھشكرھا ألنّ كتیر بِ اللي  شاميالنیت اج مساعدتي في معي أشخاص بتساعدني، في معيق أكید نقاشات طویلة. ھلّ 

ال ما ل، أكید لوا، خود وجیب وتعى وعمبیرفضل ك نلُ وإعلیّي كتیر، في معي أكید سلّوم أو مارون كمان بساعدوني كتیر 
مظاھرة قّدام  ١١كرا عندي الساعة مثال بُ  ،ك][تضح، مظاھراتكمان  الشغل ھیدي. في عندي ھالكمیةھیك ما بقدر قوم ب

 فرعبیدا مع البلدیة.كْ عندي بِ  اءالعاّمة، نھار األربعالبحریة بلدیة بیروت مشان األمالك 
 مظاھرة؟ ]01:33:01د.ق.: [

مشروع ل راسة األثر البیئيلد   public hearing] مش مظاھرة أل. مع كفرعبیدا ھو جلسة إستماع01:33:02ف.ك.: [
الصبح بیخلص  ٧كون ملیان عادة بیبدي من ي مشاریعي یعني. یومي بِ ، ھَ إجتماع مع البلدیة وبعدھا---عمل نی وبدّ  سیاحي

مشان ھیك ، كمبیوترالبقعد ع ١وإّال أحیانا بِِمْد: برجع الساعة  ،كون عندي عشاءبِ ا ما لمّ ِھدا باللیل  ١٠بأقصر وقت الساعة 
ت دقیقة ُكن وطلعیني كل شي، إذا ھلَّق متالَ إترِكتْ سّ ھْیدا بنَ  ور وقت حلو فیھ ھو الجنینة ألنّ د لیومي. بس أكتما في وقت محدّ 

ن ن میطولي "مدام صارت الساعة كذا صار الزم نمشي!" ألنّھ بقلُّ عَ كون سلّوم أو مارون بِ ، بنسى مواعیدي بِ حالي بنسى
بع ساعة تآخد بّدي ر فبذكروني قبل بساعتین ألنوبالمحل الفالني،  النیة عندي إجتماعساعة الفُ ، الالصبح متال الیوم عنّا كذا

ق رایحة أصبُغ شعري، راجعة رایحة عند الحكیم راجعة رایحة . متالَ ھلّ وساعة ونص تنوصل عبیروت نمشيدوش و
حفر  رةصخندي ع ون ألنّ یت بالجنینة ساعدتْیدا بس بعد الظھر. وقبل الظھر بدْ عندي إجتماع، بیرجع عندي عشاء، یعني ھَ 

 موبعدكن، ھشفتو بعدھا كان عندي اجتماع مع الستات اللي  ،موتور الضغطبفتھا ضّ تنِ   mousseللمسیلحة كانت محّشایّة
 كمِّل [تضحك]، ھْیدا وقتي. قوم  رح ھلّق
  .] ھول كانوا كل اسئلتي، شكًرا كتیر على وقتك01:34:58: [.د.ق
 نشاهللا كون جاَوبتكن، إیھ تفّضلي] أل یا اھال فیكي، 01:34:59: [.ف.ك

 كان وقت الحرب ماھیك؟ --، يشت: عندي سؤالین: لّما بلّشتي؟ یعني بس رجعتي من باریس وبلّ آزاده فرامرزیھ
 .82. إیھ بالحرب، بال 82] 01:35:19: [.ف.ك
 ] فإنّھ بلشتي تحكي مع ناس یعني عن بیئة وھیك، كیف كانت رّدة الفعل01:35:20: [.فأ

خطر  نخطر، إنّ  زخاناتالكا وإي بدیت إحكي مع أھالي عمشیت إنّ  --------------------------] 01:35:27[ :.ف.ك
شایفین فصار في أنشطة ضغط ولوبي بعمشیت، وبدینا وعملنا مظاھرة  ينّ إنفجرت بتطیر بیوتن وكانوا ھ إذا ویر. ألنّ بك

لكن ،  96ببیلوس إیكولوجیا بال  إّسسناك قلتلّ  متل ما. بعدھا لینوصار بعدھا في مكب حبا دیت تكبرا بِ نّ ْودي، ومِ مشان ھَ 
 .األمم المتحدةلبعض منظّمات مستشارة كدیت إشتغل بیئة بْ قبل 
] بس إنّھ سؤالي كان كیف كانت ردة فعل العالم إنّھ نحنا ھلّق في كتیر مشاكل وھلق مش وقتھا نفَكِّر 01:36:05: [.فأ

 بیئة.
أنا عم بحكي بإنفجار، یعني كان بالمكب، عم بحكي بالزبالة  تنأل ألنّھ كان مشكلة كبیرة، كأل ] 01:36:15ف.ك.: [

 --مھاسمش إنو خطر شو الخطر محدق، مش إنّھ خطر محتمل، 
 خطیر --] 01:36:33[ د.ق.:

وا، مش سیتنفّ وبیختنقوا من الریحة وما بعود فین الناس شایفتھ، لما بیحترق المكب و] الخطر موجود 01:36:34[ف.ك.: 
 الیاتإجْوا عالشو الناس من بیروت آمنة فھربِواالمنطقة كانت  نھو1982 وبال تتحسوا بالخطر. ن إنطروا بعدینعم قلّ 
ار ص مشان ھیك .كان عالشط الزبالة مكبوبة وین ما وألنّ  وعم یسبحوا یالقوا كرش غّمة، بطن بقرة بالبحر يالبحر. ھنّ ع

اروا ص ھم بلدیة جبیل تالقي مكب لنفایاتھا فاشترت أرض بحبالین وحطّتھا بتصّرف اإلتحاد وھیك صار مكب حبالین...
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اء، مش إلشیاین یسمعوا ھ، مشان ھیك كانوا مستعدّ یتحملوا ، الناس ما عاد فیُّنترق اویحرقوا من وقت لوقتویح فیھ یكبّوا
حرب بال نبالھ --ألمورابالعكس كان الناس ما بالھن بھ ؟رع شجرة حلوة، أل. عرفتيْدنا نزبَ تجمیلیة  عم بحكیھن بإشیاء

ي كانت خطرة. وإّال كان في ي یلّ ، ھَ حریقبس ھون كان في خطر اإلنفجار وخطر الكیف یشتغلوا و واعیشكیف ی نوبالھ
ي ھَ وت، الوسخة من البی الميّ  فیھا واویزتّ  بیارة (جمع بیر) بقعرمفتوحیعملوا وإشیاء كتیر تمرق: كانوا یجیبوا النقارة 

ني شایفین یلّي ن المیاه الجوفیة ھعبالمیاه الجوفیة، إیش فرقانة م وتحطّ لیلن ما وفیكي تحكي فیّا ، شو بتنفع تقكان  ساعتھا ما
 عم بشوفوا ویلي عم یشربوا.

 
 --من كذا منطقة انو --] وكان في نساء متلك یعني01:37:58: [.ف.ا

 Greenكان في ھال عاشور ب ،1992بس بعدین، بال .. كان ببیروت فيسوان] أل ما كان معي ن01:38:04[: .ف.ك
Line ،كانت ي حّروق ھیّ . ھْون بالمنطقة ما كان في نسوان كتیر، كان في راھبة إسمھا اإلخت دانییّال الجمعیة ھي رئیسة 

ل ما كان في نسوان، كان في وّ بس باألدي بالتسعینات. كانت تھتم بالبیئة ھیبجبیل و saints coeursال مدیرة مدرسة
تجي مع الرجال، مش بس  ھزخانات، ایالّي بیتھا حد الكیلللي ھاممھا صّحة والدھا، المرا یسّكان، یعني المرا في أھالي، 

 ر عحیاتھن، یعني یليبتأثِّ ي لالمشان ھیك ما كانوا یأخدوھا من الناحیة البیئیة قد ما ھي من الناحیة الصحیّة،  مرا لوحدھا
 ما عم بقدر إتنفَّس ی [تشھق] أنا والبیئة كبیئة، ھامّ  ووما عم یقدر یتنفس ما بقى ھامّ  معھ ربو
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