
 

 

“If Oceans Could Speak” 
 

Episode 8 Transcript 
Lisa Sofian & Nabil Aouad co-founders of SWIM Lebanon initiative 

“The sea is yours, keep it clean!” 
 

[00:00:00] Nabil, quote: سنین في جنوب فرنسا، في البحر األبیض المتوسط. وكان   6 عشت
نفس البحر (لبنان)، الحرارة أبرد بقلیل، ولكن یعطیني نفس االشیاء التي كان البحر یعطیني إیاه بلبنان.  

بال إضافة إلى ذلك، عندما كنت أعمل، بعد نھاٍر شاق و مليء بالتعب،مجرد أن أصیل إلى البحر وأسبح  
  ".كل شيء بھ كان یختفي 

[00:00:35] Vera: 
 If Oceansمرحبا جمیعاً وأھال وسھال بحلقة جدیدة من بودكاست "لو تكلمت المحیطات" أو "  

Could Speak : 
فیرا نون، والیوم سنخبرٌكم حكایات وقصص عن البحر بھدف ثقافي، ولكن أیضاً بھدف تشجیعكم   إسمي

على تنمیة عالقتكم بالبحر. بھذه السلسة من البودكاست، قررنا أن نركز على البحر األبیض المتوسط.  
The Mediterranean Sea  .سنتكلم عن جمالھ، و لكن أیضاً عن المشاكل التي یواجھھا.:

مبادرات التي تنظم لحمایتھ، للمحافظة على ھذا اإلرث الطبیعي والثقافي الممیز، الذي نتشاركھ مع  وال
 دولة.  21

  اتشرف بأن أرحب بضیوفنا لیزا ونبیل. 
 
مثل الصلیب األحمر، ونادي كرة   عدة جمعیات خیریة ومنظمات ریاضیة یزا من ھواة البیئة، عملت في ل

  لمرضى الترجرج الدماغي ...Justcare السلة للنساء ، و 
(قیادة المرأة في لبنان)، وھي مسؤولة    WILL ھي محبة للطبیعة، بدأت كفاحھا من أجل بیئة أفضل مع 

 .ME  Green   عن "صافي االمتثال الصفري" في شركة
انكم معنا الیوم، ونتشكركم على الوقت الذي منحتمونا إیاه لتسجیل ھذه  أھال وسھال لیزا ونبیل لنا الشرف 

 الحلقة. 
[00:02:10] Lisa and Nabil:  ) أھال وسھال بك فیراX2 ( 

[00:02:15] Vera:  
 لنبدأ إذاً بأول سؤال، وسنبدأ بجمعیة 

  SWIM  .   ما ھي قصة ھذه الجمعیة، وإلى ماذا ترمز األحرف في االسم, عدا عن أنھا ھي تعنى
  بممارسة السباحة في البحر؟ ما ھي أھداف الجمعیة؟ 

 

[00:02:32] Lisa:   بینما كنا نعیش ونعمل في الخارج، كنا دائما مندھشین من نظافة الشواطئ في
 لھا نفس الرونق وا نفس النظافة  .تكون ال طبیعة في لبنانأن  البلدان التي عشنا فیھا، وكنا نتمنى دائما 



 

 

لنھتم بالبیئة. أخذت وقتاً طویالً كي   SWIM كان مشروعي أنا و نبیل أن نؤسس ھذه الجمعیة التي اسمھا
  بھا .تتكون ال فكرة وان نتقدم

قال الكثیرون إن حلم وجود "لبنان نظیف" كان أفضل من أن یكون حقبقة ألن المجتمع اللبناني یفتقر إلى  
نرید أن نحدث فرقاً في    تنفیذ القانون والمعرفة حول القیمة البیولوجیة لبیئتنا. ومع ذلك، كنا مقتنعین بأنھ

 .لوكھ تجاه طبیعتھالمجتمع اللبناني ونعطي من أنفسنا كي نغیر طبیعة االنسان و س
 
عندما نظمنا یوما لجمع النفایات على شاطئ البحر في عمشیت مع   2019لقد اختبرنا الفكرة في ینایر  

حیث شمر بعض المشاة المارین عن   عندما كبیرة و كانت مفاجأتنا مجموعة من أصدقاء في المدرسة،
كجم من   200جمعوا معنا النفایات. في  ساعتین فقط، جمعنا  و سواعدھم وانضموا إلینا بشكل عفوي،

 البالستیك! 
 ساحل نظیف.  على لحصول ب شجعتنا ھذه التجربة على متابعة شغفنا وحبنا للبیئة لتحقیق طموحنا 

، على الرغم من أنھ  2019لكن خطتنا تأخرت حیث تم تشخیص إصابة نبیل بسرطان الرئة في یونیو   
أن یخضع لعملیة استئصال في فرنسا. عاد من بعدھا إلى لبنان   تقرر حیاة صحي. لیس مدخنا ویقود نمط 

 لمواصلة عالجھ الكیمیائي واإلشعاعي. 
ً  ممارسة الریاضة  . كجزء من خطة تعافیھ،كانت  جزءا من التمارین التي   في البحر  والسباحة یومیا

في بحر ملوث ... كان جوابھ دائما:   لحیرة العدید من األصدقاء الذین سألوه كیف یمكنھ السباحة . مارسھا
 "إذا كان البحر ملوث ، فعلینا أن ننظفھ". 

  
التي تعني (ماراثون النفایات المستدامة بین   SWIM كانت ھذه ھي اإلجابة التي أشعلت الرغبة في إنشاء 

و اطلقنا حملة "بحرك   المدن)، وھي مبادرة لزیادة الوعي البیئي وتشجیع الناس على السباحة في بحرنا. 
مع أنشطة    نھایة اسبوع, و كانت بالتوازي  ۱۸الك" لتنظیف شواطئ لبنان على مدى شھرین و نصف, 

 سباحة على طول الساحل، وھذا بھدف التغییر الثقافي والمجتمعي. 
 

[00:06:02] Nabil:  ،عملنا كثیراً من أجل   ولكن   على الرغم من أن جائحة كورونا كانت في ذروتھا
 انجاح ھذه الحملة. 

 فقط:  عوامل  3 وذلك بوجود   ,بعد ھذه الفترة SWIM ولدت 
 المستدامة، دوافع واألفكارنفس االنتماء والشخصین لدیھما  -
 ,إلى لبنان من أجل التعافي وھو عودتي    ظرف محفز  -
     على إیصال فكرتنا في العمل و المثابرة -

[00:06:57] Vera:    
  أتشكركم ونبیل "الحمدهللا عل السالمة"!  سوف نتعمق بموضوع العالقة بین الصحة والبیئة الحقاً. 

ویتكرر سنویاً.   لقد أحببت كیف تطورت الفكرة بشكٍل عفوي وطورتما ھذا النشاط لیصبح "رسمیاً"  
ولكن قبل أن نتعمق بكیفیة تواصلكم مع المجتمعات المحلیة، أود أن أسألكم لماذا اخترتم البحر؟ في لبنان  



 

 

مساحات خضراء، جبال، شواطئ. ما الذي دفعكم الختیار البحر كمركز لھذه النشاطات؟ ھل لدیكم عالقة  
 ى خاصة دفعتكم إلى ھذا الخیار؟ ممیزة مع البحر األبیض المتوسط؟ ھل لدیكم تجربة أو ذكر

[00:08:05] Nabil:    أنا من موالید برج الحوت ولطالما أحببت الماء. السباحة ھي عزائي لعدم
في الماء تفعلین ما تریدین، یصبح لدیك أجنحة! ھذه الحریة بالتحرك ال توجد ب   قدرتي على الطیران.

 . غیر مكان

، عندما كانت بیروت محاصرة وتحت القصف، تمكنت عائلتي  ۱۹۷۸في عام عالقتي مع البحر بدأت  
ھي واحدة من     جبیل  من الفرار من بیروت لالستقرار في عمشیت، وھي قریة ساحلیة قریبة من جبیل،

 .م من البحر   ۱٥ –  ۱۰كنا على بعد  قبل المیالد.  ٥۰۰۰  -أقدم المدن في العالم 

ھناك تذوقت جمیع یمكن أن یقدمھ لنا البحر: لیس فقط المأكوالت البحریة التي كانت لذیذة كاألسماك و  
ً ولكن   .و كل ما یعطیك إیاه البحرالكركند و قنافذ البحر (التوتیا) ، السباحة واإلبحار والغطس   أیضا

 وصید األسماك بالرمح والتجدیف بالكایاك. 

 .وكانت ریاضة ال أعرفھا وصرت أبحر معھا  .تمارس االبحار بالشراع  كانت ھناك أیضاً امرأة أجنبیة

  ونھارا، تحت   لیال كنا نسبح   .درجة ازرقاق یتغیر مع الطقس ٥۰كل ھذا كان بإطار بحر أزرق, یملك  
ومادة الیود معروفة    .كان البحر دائماً یستقبلنا و أعطیھ كل أسراري و قصصي  أو أشعة الشمس  المطر

 .األعصاب انھا تھدئ 

[00:10:26] Vera:  مع البحر األبیض  المتوسط مع مرور السنوات? ھل   كیف تغیرت عالقتك
  ?۱۹۷۸الحظت تغیرات من 

Nabil: ][00:10:34[ تركت لبنان وأكملت دراستي الجامعیة في فرنسا. ومن بعد   ۱۹كان عمري  نذ م
سنین في جنوب فرنسا، في البحر األبیض المتوسط.   6عشت  مدینة نیس وموناكو. بین  عملت  فرنسا. 

وكان البحر نفسھ! یمكن أن تكون الحرارة أبرد بقلیل، و لكن كان یعطیني نفس االشیاء التي كان البحر  
  یعطیني إیاه بلبنان. باإلضافة إلى ذلك، عندما كنت أعمل، بعد نھاٍر شاق و مليء بالتعب ،بمجرد أن 

العمر, زادت مع   و اصبح انسان جدید! العالقة زادت مع أصل إلى البحر وأسبح بھ كان یختفي كل شيء
 .رفاھیة العمل بجانب البحر و وجودي بقرب البحر للتخلص من التعب 

 " .إذاً كما ترین، كنا نستفید من ال بحر صیفاً شتاءً 
 Vera: ]00:11:47[   تسبح وتغطس، كنت ترى األسماك والبیئة  ھل الحظت تغیرات في البحر؟ أنت

كیف انعكس ھذا الشيء على  -البحریة. ھل الحظت تغیرات بھذه البیئة، ھل كانت إیجابیة أو سلبیة؟ و
  نمط حیاتك الشخصي؟ 

[00:12:11] Nabil:   عندما كنت مراھقا، كنت أستمتع بالذھاب إلى البحر في بدایة الصیف لجمع
 لم نعد نجد توتیا.  ۲۰۰٦منذ عام   .وتناول عشرات منھ  ” التوتیا “ بعض 



 

 

 ً وھذه المالحظة   ھناك عدد أقل من األسماك من حولي ألراھا.  أصبح  أنھ األشیاء التي الحظتھا أیضا
مع ال علم أن لدیھم توتیا و لكن في لبنان   صحیحة سواء كنت في لبنان في إیطالیا أو في فرنسا.

 ?لیزا ما رأیكلم یكن ھناك مكان یمكن العثور علیھ.  ، ۲۰۰٦ بعد 
 

[00:12:54] Lisa:   أنا أیضاً أرى أن ھنالك تلوث كبیر في المتوسط وھذا بسبب إھمال السلطات
المحلیة أو االقلیمیة، فكل الدول المحاذیة للبحر ھي مسؤولة. ھنالك إھمال من السلطات والمجتمعات التي  

ترمي نفایاتھا البالستیكیة على السواحل. حتى سكان السواحل ھي مسؤولة عن نظافة البحر و ھي ال  
تم! مثالً. لقد قمنا بمبادرة ترمي إلى جمع النفایات، ھذه المبادرات یجب أن تنظم بشكل مستمر من قبل  تھ

 .المجتمعات المحلیة الساحلیة وتدعم الدولة 
أن نعلم انھ بغضون بعض السنوات سنجد بالستیك أكثر من   وبسبب ھذا التلوث بالبالستیك، نحن نأسف 
  األسماك وھذا یؤثر على التنوع البیولوجي.

Vera: ]00:14:15[     ھل أحدث ھذا تغیرات بنمط حیاتكم، وكیفیة عیشھا بعد رؤیة كل ما یحدث
   بالبحر؟

[00:14:25] Lisa:   ًنحن نعالج النفایات من  نحن لدینا درجة وعي مرتفعة ونشجع االستدامة. مثال
أما بما یختص بالمنتوجات، فنشتریھا بشكل مسؤول. إذا   نشجع الجمیع على ھذا الشيء. المصدر، و

كانت صناعة ھذا المنتج یؤذي الطبیعة فنتجنب شراءه. نبحث عن البدیل، ونختار البدیل ونفكر بمستقبل  
  البلد والعالم ككل. 

  "we only have one planet "! 
[00:15:10] Vera:    لقد تكلمتم عن عدة بحار، نبیل تحدیداً تكلمت عن إیطالیا وافرنسا... ھل سبحتم

 في محیطات أخرى عن البحر األبیض المتوسط؟ 
 

 Nabil: ]00:15:22[لقد سبحت في عدة بحار، والقائمة طویلة ! 

المكسیك, البحر الكاریبي, خلیج غینیا, أنغوال، البرازیل، تییرا   البحر المیت (الجانب األردني)،  خلیج -
كالیفورنیا، بیرو، أسترالیا. فرنسا، المملكة   دیل فویغو، أوشوایا, بحر قزوین, الدردنیل, المحیط الھندي  

تقریباً زرت كل البحار، وكلما سنحت لي الفرصة  المتحدة، ھولندا، شرق الوالیات المتحدة األمریكیة... 
ولكن یبقى البحر المتوسط ھو األدفى، عدا عن المحیط الھندي.    .للسباحة ببحر جدید طبعاً ال أتردد 

  وممیز بألوانھ و طبیعتھ!

 
 ]Vera: ]00:16:20   "ھو ممیز ولھ سحره! "

 [00:16:25] Lisa: !ًالتنوع البیولوجي في المتوسط ھو ما یجعلھ ممیزا للغایة. ومیاھھ أدفى   طبعا
٪ من أنواع األسماك البحریة  7من معظم البحار. ویملك أیضاً تنوع حیواني ونباتي. یقضى بالذكر أن 



 

 

٪ من  99و   في العالم تعیش في البحر األبیض المتوسط وھي من أھم االصناف الموجودة في البحار،
 أشجار الزیتون في العالم تنمو حول حوض البحر األبیض المتوسط  جمیع 

 
[00:17:07] Nabil:    والیس لجمیع یعرف ھذه المعلومة، حتى ان لزیتون ال یستطیع أن ینمو في كل

    األماكن األخرى!

 Vera: ]00:17:16[ ود أن أسألكم عن دوركما في الجمعیة، الذي ھو متنوع، فما ھو نشاطكما  ا
   المفضل؟

Nabil: ]00:17:33[    ھي العقل وانا   ھي لیزا.  في الجمعیة  ألقول لك كیف ھو التقسیم: الرأس المدبر
قبالة أجمل شواطئ الساحل   ھو القرفصاء وجمع القمامة  SWIMالجزء المفضل لدي في أما أنا   الجسد!

اللبناني، وایجادھا بأسرع ما یمكن. فاحب إلھام اآلخرین لیشمروا عن سواعدھم وینخرطوا في ما نقوم  
یعتمدون ھذا     بھ. تزداد سعادتي عندما أراھم یصبحون أكثر حماسا منا و بتبني نمط حیاة مستدام عندما 

  .النشاط من دون تدخلنا
[00:18:27] Lisa: 

أما أنا فأفرح عندما أرى أشخاص تأتي بال اقتناع بالمشاركة، ویتعلقون بالفكرة ویعودون، ویطالبون  
بالمشاركة بالنشاطات القادمة. وھذا سببھ أن الوعي زاد تجاه البیئة. كان ھذا الموضوع مھمالً، ثانویا،  

 وعیبا!  
[00:19:05] Nabil:   "تابو"، كان موضوع جمع القمامة "تابو" 

[00:19:10] Lisa:   وكانوا یرفضون جمع قمامات غیر أشخاص. وھذا شيء صحیح، لما نرمي
 القمامة وال نلم قمامات غیرنا؟ 

نتمنى أن نصل إلى یوم نذھب لنجمع القمامة وال نجد شيء على الشواطئ ... ویكون مستوى الثقافة  
ارتفع وال یرمى شيء في الطبیعة، ویتم التخفیف عن المطامر. نستطیع أن نخفف القمامة من خالل  

رز وإعادة  % من النفایات تأتي من المنازل. و ھي یمكن ان تذھب إلى معامل للف۱۰الفرز في منزلنا. 
  التدویر. 

[00:20:05] Nabil:   وفي أیامنا ھذه، أصبح للقمامة والبالستیك قیمة تجاریة وتستطیع أن تباع ولھا
 سوق خاص بھا. 

[00:20:14] Vera:    سبب غالء أسعار المواد األولیة، وكلفة الشحن المرتفعة، استوعب الناس أھمیة
  الشراء. وأظن أن ھذا ھو جانب إیجابي لألزمة االقتصادیة.تصلیح ومعالجة الثیاب والقطع القدیمة بدل 

[00:20:34] Nabil:  نعم، ھنالك مھن قدیمة عاودت بالظھور، مثل الرتر 
 

Lisa: ]00:20:44[من أكبر التحدیات التي نوجھھا. أحد أھدافنا ھي محاولة تغییر السلوك، نحن    ھذه
ال نستطیع أن نغیر األشخاص، ولكن نستطیع التأثیر على سلوكھم لیكونوا مسؤولین أن یشعروا  

بالمسؤولیة الفردیة والقیام بمجھود جماعي لحدث فرق بالمجتمع. طبعاً ھذا العمل یحتاج إلى صبر،  
  طویل  مثابرة ونفس



 

 

[00:21:38] Vera: ،ما ھي    الحمد� أنتم تقومون بالواجب .عدا عن تحدي األزمة االقتصادیة
  التحدیات التي تواجھكم في عملكم؟

[00:21:57 Nabil:  الناس.    ،كما قالتھ لیزا، ھو تغییر نمط 
ولكن المشكلة   قانون عدم إلقاء القمامة.  لتعزیز مثالً الیوم، بما یختص ب أزمة النفایات، الشرطة موجودة 

مخولة للقیام بذلك الدور، الذي ھو دورھم. في   لیست  ومن المؤلم أن نرى أن الحل امامنا، ولكن الشرطة
" ولكن نحن ال. ھذا ھو التحدي، أن نرى أن الحل امامنا، ولكن ال  penaltyكل دول العلم ھنالك "

 !  یطبق 
[00:22:54] Lisa:   یسألنا الناس أحیانا: "أال تخافون من فشل مھمتكم؟" و "لماذا كل ھذه التعب

من خالل    ولكن نحن نؤمن بقدرتنا على التغییر بالمجتمع "،  الناس لن تغیر سلوكھا  لقضیة ضائعة,
 المثابرة ونشر الوعي. 

 Nabil: ]00:23:13[ بدأنا بھذه المبادرة،  لقد   من الغرق"  یخشى"من یركب البحر ال  :دائماً نجاوب
 !  وسنبقى لألخر

[00:23:22] Vera:   :اعتقد أن الناس ال ترى في البیئة موضوعاً أساسیاً في ظل األزمة الحالیة
 . الجوع، الوقود، الطاقة.. 

[00:23:34] Lisa:   نعم! كان الناس یسألون ماذا تفعلون؟ ستنظفون الشواطئ بوقت ھنالك جوع
وازمات... وكنا نتنقل من بیروت الى ناقورة، من بیروت إلى طرابلس واشخاص من الجنوب انضمو  

وقوینا قلبنا وقلنا حتى ولو    إلى طرابلس وساعدونا... الحكي مش متل الفعل. عندما قمنا بھذه المبادرة
وتفاجأنا أن حوالي   نبیل فقط، سوف نتابع. وال بد أن نجد أشخاص كي یساعدونا وینضموا إلینا. كنا أنا و 
  شخص رافقونا بھذه النشاطات. 2700

وحتى في طرابلس كان العدد مرتفع جداً، مع العلم أن الجمیع كان یقول أنھ لن ینضم كثیر من الناس من  
 طرابلس. 

[00:25:04] Nabil: ن نكون واعین اننا عندما بدأنا الحملة, لم نكن معروفین. بدأنا  من المھم أیضاً أ
, جبیل  250في صور... وزادوا كلما انتقلنا إلى لشمال، بیروت  90شخص في الناقورة،  50-ب 

 ... حتى وصلنا إلى طرابلس. 280
كنا نقوم بحملة  عندما بدأنا كان الظرف مأسویا، كان من بعد انفجار عكار.. وكان العالم یلوموننا كیف 

تنظیف بعد انفجار عكار... وقلنا إن لم ننظف نحن. لن ینظر أحد إلى عكار، ال نستطیع مساعدتھم  
 مباشرتاً، ولكن نستطیع أن نساعد بطریقة أخرى. 

[00:26:34] Lisa:   .في حملة الناقورة، وقفنا دقیقة صمت ألرواح الذین قضوا في إنفجار عكار
ستطاع. وبدل أن نوقف حملتنا في طرابلس كما كان مقرراً، اكملنا المسیرة إلى  وتوعدنا أن نساھم قدر الم

عكار ونظمنا حملة في عكار. خاصةً أن أكثریة عناصر الجیش الذي رافقونا في حملتنا من عكار. وقد  
  شخص). 250اردنا أن یكون حدثاً رمزیاً، ولكن تفاجأنا باألعداد التي انضمت الى الحملة (

وم من الحملة في عكار، عبرت إحدى الجمعیات عن خیبتھم بعدم معرفتھم بھذا النشاط قبل .  وفي أخر ی  
 ولكن، حتى أخر لحظة، نظموا فریقاً وورافقونا وواكبوا نشاطنا رغم ھذا. 



 

 

نظموا رحلة إلى شاطئ عكار، ووجدوا ألول مرة الشاطئ نظیفاً    ، من االنتھاء من نشاطنا  وبعد أسبوع
لقیت مكالمة من سیدة انضمت إلى حدثنا في الیوم تخبرني أنھم فوجئوا برؤیة مئات  بھذا لشكل! 

السالطعین تزحف في جمیع أنحاء الشاطئ الرملي. ھذا مشھد لم یتمكنوا من رؤیتھ بینما كانت القمامة  
نا، أود أن أضئ على ھذا الموضوع: إن من خالل حملة واحدة استطعنا أن  من ھ تغطي شاطئ البحر. 

  نحدث تغیراً على مستوى الكائنات البحریة. فكیف لو استمرینا وأكملنا بھذه النشاطات الفعالة.

[00:28:14] Vera: لقد أجبت على سؤالي التالي، حول كیفیة تلقي المجتمعات المحلیة لھذه الحملة  

[00:28:26] Lisa:   ھذه كانت القصة التي أثرت بي، ولكن أظن أن نبیل لدیھ أیضاً قصة یود أن
  یشاركھا.

[00:28:35] Nabil:  خصصنا أقساما  2021عندما قمنا بتنظیف شاطئ طرابلس في أكتوبر ،
متر من ھذا   800شخصا معھا امتداد  60فریق من  - جیني  -لمدیري المناطق. كان لدى أحدھم  

نتمكن من    وقت الذي نزلوا فیھ لبدء جمع النفایات، قالوا لھا جمیعا: "من المستحیل الشاطئ. في ال 
 تنظیف ذلك!". 

أمتار في المرة الواحدة، ویرون النتیجة ... من      10تنظیفاخبرتھم بعدم القلق، وأنھم لن یقوموا إال 
م وفي أقل من ساعتین قاموا    600، إلى 400، إلى  100إلى  30، إلى 20أمتار، ذھبوا إلى  10أول 

متر كاملة. كانت جیني تبكي! وعدا عن ھذا الشعور بالرضا عن تحقیق ھذا   800بتنظیف منطقة 
بجھد ساعةً  لتي یمتلكونھا لجعل ما اعتبروه مستحیال ممكنا.  فردا في ذلك الیوم القوة ا 60الھدف، أدرك 

  استطاعوا تنفیذ المھمة وشعروا بالرضا!

[00:29:48] Vera: قد رأوا نتیجة عملھم ولم یتوقعوا ھذه النتیجة "لbefore and after " 
[00:29:51] Nabil:  الدرب وصل"،  وبالفعل، كما كنا ندرس بالمدرسة، "من جّد وجد ومن سار على

  لذا لنبدأ!
[00:30:03] Vera:  علم أن أSWIM    ، ھي اطلقت الحملة، ولكن ھل تعاملتم مع منظمات أخرى

  مجتمع محلي، بلدیات.. تكلمتم عن الجیش مثالً، فكیف كان التنظیم؟

[00:30:34] Lisa: أنھ یمكن إجراء تغییرات كبیرة    عم تعاونا مع العدید من الجمعیات ألننا نؤمن أن
استھدفنا المنظمات غیر   بخطوات صغیرة وخطوات صغیرة إلحداث تأثیر كبیر في كل مجتمع. 

ساعدنا ذلك على خلق      نضمن نجاحlالحكومیة لتشكیل سلسلة من األشخاص الذین یشاركوننا نفس القیم
 تأثیر كرة الثلج. 

ة إلى جانب شباب الصلیب األحمر اللبناني الذین رافقونا  منظمة غیر حكومی 43وقد استجابت لدعوتنا 
كان   اللبناني من أول النشاط إلى اخره باإلضافة إلى الكشافة وكاریتاس .وطبعاً یجدر بالذكر أن الجیش

مشاركا معنا، من كبار السباحین إلى العناصر في الجیش كانوا حاضرین في كل حدث وكان متطوعو  
اك للتأكد من احترام تدابیر السالمة تماما. وبطبیعة النشاط والسباحة في البحر،  الدفاع المدني دائما ھن

  كانت المسؤولیة كبیرة. 



 

 

باإلضافة إلى ذلك شاركت المجتمعات المحلیة المكونة من أفراد وطالب جامعات ومدارس من مناطق  
راكبي الدراجات  مختلفة وقد نجحنا في إشراك العدید من عشاق الریاضة والسباحین المحترفین و

 والعدائین ومتسلقي الجبال أثناء مشاركتھم معنا . 
[00:33:10] Nabil:   سباحین، وكان الزورق موجود على مسافة لتأمین   3/ 2كان ھناك كایاك لكل

  السالمة.
[00:33:34] Lisa:    على مدى محطات حملة "بحرك الك"، تعاونا مع البلدیات واتصلنا بھم ورحبوا

جربنا أیضاً أن نتصل بالمجتمعات المحلیة،   بالفكرة ولكن لالسف یوم التنفیذ لم یكونوا موجودین معنا.
  مثالً في صور، ناشدنا أھالي المنطقة، أو في البترون، جبیل... ومعظم الوقت لم یكونوا موجودین، إال 

 طرابلس وعكار.  في حال 
بالمقابل، لن ننسى األفراد الذین كانوا یتواصلون على مواقع التواصل االجتماعیة، الطاقات الشبابیة،  

وكل الشباب الذین رافقونا عدة مرات، مع شغف واھتمام للمشاركة بنشر الوعي البیئي. وناشطین على  
  مواقع التواصل االجتماعیة. 

[00:35:07] Nabil:    أما بالنسبة للسیاسة، فقد تعھدنا بعدم الخلط بین السیاسة وأفعالنا البیئیة. بعدنا
بقدر اإلمكان عن المواضیع السیاسیة، وكما تعلمین أن المجتمع المدني قد یتأثر ببعد المعطیات  

  . السیاسیة 

[00:35:41] Lisa:   أكبر فرحة   الجمع.  تعلمین أن السیاسة في لبنان تفرق، ونحن ھدفنا األساسي
ھذه ال   بین  وخلق الروابط القویة  كانت عندما نزل أھالي طرابلس إلى جنوب لبنان والناقورة أو العكس 

   مناطق .بالسیاسة المعتقدات تفرقنا، ولكن اردنا أن تكون البیئة نقطة جامعة لنا. 

[00:36:20] Vera: المناطق التي ذكرتھا ھي مناطق  لبیئة والریاضة على حد سواء! خاصةً أن ا
مھمشة ونسمع دائماً المشاكل في عكار وطرابلس، ولم نستطع أن نعیش مع أھالي ھذه المناطق ونرى  

قدراتھم. لقد اضأتم نقطة مھمة، والتي ھي تغییر المفاھیم الخاطئة عن ھذه المناطق، خاصةً أنھا سیاسیاً  
  ا.مھمشة الى حد م

[00:36:51] Nabil:   ،في النشاطات القادمةSWIM 2022 فریق، كل فریق   20, ھي مسابقة بین
من ضمن ھذه المناطق باب التبانة، و في   أشھر! 3-ھو مسؤول عن تنظیف ھذه المنطقة، ومتابعتھا ل

بعض ھذه المناطق خطورة ألغام، فاذاً ینظفون نفایات وألغام سواء. طبعاً بمرافقة الجیش اللبناني. وفي  
  لقد انطلقنا من الشواطئ إلى المناطق الداخلیة والجبال. ھذه السنة 

[00:37:51] Vera:  أردت أن أسأل إذا الحملة القادمة ستكون باألنھر ومداخلھا؟  
Nabil:   [00:37:58] ،مثل نھر قادیشا، نھر بكسروان، تبناھا    نعم، لدینا عدة مشاریع غیر ساحلیة

قلیالً لنشمل األشخاص التي ال تسبح، بل تمارس مثالً التنزه في الجبال، أو  عدة فرق لتنظیفھا. اننا نوسع 
الدراجة الھوائیة أو حتى المسرح! بین جبل محسن وباب التبانة وجدوا أن المسرح وثقافة المسرح ھو  

  الطریقة نحو الجمع! 
[00:38:29] Lisa: .. ھذا عنوان جدید، البیئة تجمع الناس!   الفن ھو أیضاً یجمع الناس   



 

 

[00:38:38] Vera:   ، أوصلتماني إلى سؤالي التالي: كیف ربطتم ھذه النشاطات الریاضیة والبیئیة
بدأتم بقصة نبیل وكیف تعرض وتعالج من السرطان. اذا    بحملة توعیة فنیة وتعنى بمرض السرطان؟

عاونتم معھا لخلق ھذه التحفة ألفنیة، التي لم استطع  كیف خلقتم ھذا الرابط وما ھي الجمعیات التي ت
  رؤیتھا بعد شخصیاً، ولكن أتأمل أن أرھا قریباً! 

[00:39:19] Lisa:   كما ذكرت أن وضع نبیل الصحي أثر علینا. ولكن ھذا موضوع یھمنا، ونعرف
أن عدة أنواع سرطان سببھا تلوث البحر، أو الماء. ونحن معرضین لعدة عوامل مسببة للسرطان في  

 بیئتنا و بیئة عملنا. كذلك األمر فیما یتعلق بالطعام الذي نتناولھ، 
ة روال فرح، رئیسة جمعیة "تشانس" التي تؤمن طبابة لألطفال  بالدكتور أتتني الفكرة عندما تعرفنا على

  سنة.  20المصابین بالسرطان وھي ناشطة لمدة 
تعرفنا علیھا في مناسبة إجتماعیة وأتتني الفكرة أن نربط "البیئة ومرض السرطان" وكان ھذا بفترة عید  

واقترحت على الفور تحقیقھا في  رحبت الدكتورة روال بالمبادرة بحماس كبیر -المیالد. أخذت رقمھا، و
  الیوم العالمي للسرطان لنسلط الضوء على ھذا الموضوع. 

فبرایر، وكان النھار السابق ممطر للغایة، مما سبب لنا القلق بما أن لدینا مسؤولیة   ٥قررنا النھار  
الذي كان  األطفال المشاركین بالحدث المصابین بالسرطان وبعضھم یتعالجون. طبعاً اخترنا األطفال 
 وضعھم مستقر و لیس ھناك خطر على صحتھم، مع موافقة األھالي الذین رحبوا بالفكرة. 

  لقد كانت لیلةً صعبة وملیئة بالضغط النفسي، ولكن اردنا أن یكون ھذا النھار مخصصاً للنشاط. 
  ! وبمعجزة كان یوم الحدث رائعاً، السماء زرقاء، مع القلیل من البرد ولكن كان یوماً جمیالً 

  شخص بین أطفال، وذویھم، ومتطوعین من في الجمعیة.  ٤٥أتى  
كالب   في عمشیت حیث قدمت الدكتورة فیفي    ,Green square دأت ھذه المبادرة في مدرسة الصید 

األطفال إلى عالم أسماك البحر األبیض المتوسط من العوالق النباتیة إلى األسماك الصغیرة إلى األسماك  
وخطورة رمي النفایات وخاصةً   األخطبوط، وأھمیة دور كل منھا في النظام البیئيالكبیرة إلى 

  البالستیك، على حیاة ھذه األسماك.
[00:43:11] Nabil:  ھي فسرت مدى االثر السلبي إبتداًء من ال-phytoplancton  إلى السمكة ،

 مبسط جداً، وكان األمر رائعاً! الكبیرة وعالقتھم ببعضھم. لقد تكلمت معھم بلغة األطفال، بشكل  
 [00:43:42] Lisa:  البالستیك،    ،و كیف نفرز عرفتھم على موضوع البحر، و موضوع الفرز

وكیف یتحول إلى میكرو بالستك عندما یرمى بالبحر. وكیف یؤثر على األسماك. كان األوالد مدھوشین  
   لمدة ساعة وكانوا فرحین جداً.

[00:44:19] Vera: :   !وطریقة در. فیفي ممیزة  
[00:44:22] Nabil:   اخبرتھم أیضاً عن صید األسماك من دون إستغالل الثروة السمكیة، وطرق

الصید، مقیاس الشباك المقبول وال ممنوع، أنواع الصید الممنوعة مثل الصید بالدینامیت! وحمستھم  
  إلى المركز لتعلم الصید! للعودة  بالصیف

 

[00:45:03] Lisa: !كانوا مندھشین إلى درجة أن احدھم قال أنھ في صف علوم لكن خارج الصف   



 

 

[00:45:11] Nabil:  سنوات قال ھذا الشيء! 8ولد عمره   
 [00:45:17] Vera: T    ًلقد رأوا امامھم ھذه األمور، ولیس فقط في كتاب. طریقة التعلیم تؤثر جدا

  على توصیل الرسالة! 
[00:45:27] Nabil:  !وضعت فیفي مراطبین عدة أنواع سمك وأخطبوط :   

[00:45:38] Lisa:   ذا الشي یوعي باألطفال حب الطبیعة والبحر. خطى صغیرة تترك اثر كبیراً لدى
  األطفال.

، واتجھنا مع األطفال  200عند االنتھاء، كان دورنا أن نجمع النفایات من شاطئ عمشیت، على مسافات 
 واالھلي، مع أخذ كل إحتیاطات السالمة طبعاً. 

الذي    للوحة الجداریة بحضور الفنان برادي بالكذھبنا من بعدھا على مینا عمشیت حیث تحضرت ا
 توم یونغ الذي لم یقدر أن ینضم بسبب اصابتھ بكورونا.    حضر الفكرة مع الفنان 

اللوحة تمثل دورات الحیاة، مع عناصر دورة ألحیاة كالمیاه، الجبال، البحر، األمطار والشمس. كانت  
لینا أن نحترمھا. كانت ھذه من أجمل الرسائل التي  رسالتھ أن دورة الحیاة مھمھ جداً لالستمراریة وع

 نستطیع مشاركتھا. 
انضم األطفال إلى اللوحة بإدراج بصمات أیدیھم، أو رسوماتھم. وكانت الرسالة مھمة أن علینا االنتباه  

 إلى البیئة، ونحن أطفال بریئین ندفع ثمن إھمالكم واخطائكم تجاه البیئة. ھذه كانت الرسالة. 
[00:47:58] Vera:   كم ھو مھم أن نستعمل الریاضة والفن لتوصیل الرسالة. إن العلوم لیست كافیة

 لتوصیل ھذه الرسالة. 

[00:48:11] Lisa:   نستعمل الفن والریاضة كمنصة لتوصیل الرسالة. إن الریاضیین یتبعون أسلوب
ال محدود واالحترام الغیر  lبالعطاء أحیاة سلیم ولدیھم عالقة ممیزة مع البیئة، مثل عالقة ال أم بطفلھا.  

إن الطبیعة امتداد لوجود االنسان. وبالتالي، إن شاركونا نشر الوعي فھذا مھم جداً إلیصال    مشروط. 
 الرسالة. 

كذلك األمر مع الفنانین، عندما یقدمون لوحات و أعمال، أن یكون من خاللھا رسالة، وتسلیط الضوء  
منھا لبنان أو العالم ككل. وتحدیداً الطبیعة والبیئة، ومواضیع انتشار النفایات  على مشكلة معینة، یعاني 

بالطبع. للفنانین والریاضیین دور مھم جداً وھم ال یقسرون    في الطبیعة، التلوث، ألتغیر ألمناخي...
  بتواجدھم معنا ودعمنا عند الدعوة. 

[00:49:51] Vera: ن ھدفنا منھ أن نثبت أن أي شخص ما من  قتربنا إلى نھایة ھذا البودكاست. كا ا
ھو من أفضل مثال عن قدرة الجمع بین   SWIMأي خلفیة أو أي خبرة ھو مترابط بالبحر. وأظن أن  

  الریاضة واألعمال االبداعیة والفن لتشجیع ھذا اإلتصال بالبحر األبیض المتوسط.
أي   -ولة؟ لتشجیعھم على إستخدام مھاراتھم لیزا ونبیل، فكرة أخیرة تریدان توجیھھا للفنانین، الشباب، الد 

 لھدف حمایة البیئة؟  - كانت 
[00:50:38] Lisa:  وأفكار   أن التغییر یمكن أن یحدث بخطوات صغیرة رسالتنا للشباب ھي أن

ویجب أال نتخلى عنھا، ألن العمل المفید والسلوك السلیم ال بد أن نرى    صلبة. یجب أن نتكمش بافكارنا
 نتائجھ بالمستقبل. 

[00:50:58] Nabil:  سریع، بل سباق ماراثون طویل. یحتاج إلى خطوات   إنھ لیس سباق عدو
  أن نبدأ!  فقط   ر عل المدى الطویل. لن یتغیر كل شيء بین لیلٍة وضحاھا، علیناصغیرة، ولكن التفكی



 

 

[00:51:13] Lisa:   ال یجب أن نتخلى عن أحالمنا ابدا بل یجب أن نبقى مثابرین و شغوفین ألن
البحر ھو كنزنا الطبیعي، ومصدر للحیاة. لننقذ ونحافظ علیھ من خالل دعوة الناس لتغییر السلوك. وھذا  

بلدنا لنا ولكن دعونا نسأل  “دعونا ال نسأل ما یمكن أن یفعلھ  من خالل مسؤلیة فردیة وجھد جماعي. 
  أنفسنا ما الذي یمكننا القیام بھ لبلدنا”..

أود أن أضیف: دعونا نتوقف عن إلقاء اللوم على حكوماتنا الفاشلة لتقاعسھا عن إنقاذ بیئتنا، ولكن   نبیل: 
"أمام منزلنا"  یفتح دائما من الداخل. إذا بدأنا بتنظیف   بدال من ذلك دعونا نجتمع معا إلنقاذھا. باب التغییر 

     وھو مقتنع بھذه المسیرة، كل ھذه المشاكل سوف تنحل. 
[00:51:52] Nabil:     أود أن أضیف: دعونا نتوقف عن إلقاء اللوم على حكوماتنا الفاشلة لتقاعسھا

بدأنا  یفتح دائما من الداخل. إذا   عن إنقاذ بیئتنا، ولكن بدال من ذلك دعونا نجتمع معا إلنقاذھا. باب التغییر 
   بتنظیف "أمام منزلنا" وھو مقتنع بھذه المسیرة، كل ھذه المشاكل سوف تنحل. 

[00:52:28] Vera:  ًبھذه الفترة حیث أن أكثریة الشعب اللبناني فقدوا     ما تقولونھ مھم جداً، خاصة
  3-2األمل، ویشعرون باإلستسالم. عند اإلضاءة على ھذه التغیرات الصغیرة التي لمستموھا في غضون 
سنوات، وبخضم األزمة اإلقتصادیة، ھذا شيء مشجع جداً، ویساھم بإعادة االمل للشباب بال أخص.  

 أتشكركم عل ھذه الرسالة. 

[00:52:58] Nabil and Lisa:  .بحرك الك، خلي    كال، لم یفت األوان. نستطیع أن نتصرف
  نضیف!

[00:53:05] Vera:  نستطیع أن نصل إلى نتیجة مع مبادرات شبیھة لSWIM  مع الكثیر من ،
  الصبر وال شغف!

ونبیل، أتشكركم لوقتكم والمعلومات التي شاركتوھا، من معلومات علمیة ومواقف شخصیة،   لیزا
  وعالقتكم مع البحر التي دفعتكم للقیام بھذه النشاطات.

،   ، اتمنى من المستمعین أن یشعرو بالحماس للمشاركة بھذه النشاطات لقد وصلنا إلى نھایة البودكاست 
 شخص!  2700وتجمیع أكثر من 

  إلى مستمعینا، نعود لكم قریباً مع قصص من البحر األبیض المتوسط، نراكم قریباً بحلقة جدیدة.
 

ق اإلنتاج  وتم إعداده بواسطة فری EU4OCEAN تم تقدیم ھذا البودكاست إلیك من قبل أعضاء تحالف  
إذا كان بإمكان المحیطات التحدث. بقیادة آنا سایتو ، شاركت في تنظیمھا بیني كالرك وآرني ریدل ،  

وقدمھا وحررھا جین فریر ، وستیفان كیرشنر ، وأجنیس نورا ، وآنا ماریا مارینو ، وبییر ستروسر ،  
 .وفرانسیسكو لوبیز كاستیجون وأنا ، فیرا نون

شكرا على استماعكم. سنعود األسبوع المقبل بقصة أخرى من البحر األبیض المتوسط وسیتم تسجیل ھذه  
القصة باإلسبانیة. سیكون ھناك نص وترجمة إلى اللغة اإلنجلیزیة إذا كنت ترید المتابعة معھ ، وأنا  

 لك؟  ستقولأنصحك بذلك! لذا، إذا كان للمحیطات صوت ، فماذا 
 


