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�إيلي زمرود :مهند�س تن�سيق وت�صميم حدائق

في خدمة الطبيعة والبيئة في لبنان
لطاملا ُعرف لبنان ب�أنه البقعة
ال�صغرية اخل�رضاء التي نراها من
نافذة الطائرة ..ومييزها عن البلدان
املجاورة ..للأ�سف مع الوقت بات
جوهر طبيعتنا يف خطر يف ظل
التهمي�ش البيئي الذي نعي�شه...
�إال �أن هذا احلال ال ميكن �أن يُعمم
ظل وجود ُ
يف ّ
�شبان يف لبنان ي�ؤمنون
بطبيعته وح�ضارته ،وي�ستخرجون
الطاقة الإيجابية من رونق بيئته..
�شخ�صيتنا اليوم تتحدث
عن رجل لبنان ،ع�شق الطبيعة
من طفولته ،فقرر �أن يرافقها
ويحافظها يف م�سريته الأكادميية
واملهنية� ،إجته �إىل �إيطاليا ليدر�س
املجال الذي ي�ستنبط منه �سالمه
الداخلي ..ورغم ح�صوله على
منحة وت�صدره للمراكز العليا يف
جامعته ،قرر �أن يعود �إىل لبنان ليقدم لبلده
اخلربات التي �إكت�سبها يف اخلارج..
لأن احلفاظ على الطبيعة لي�س من
الكماليات ..بل من «احلتميات»..
عمله ينع�ش لبنان من خالل جرعات
طبيعية من الأوك�سيجني تطفو يف �أجواء
بلدنا ال�صغري الذي يعاين من التلوث
البيئي..
متكن هذا ال�شاب من خالل �رشكته
اخلا�صة �أن يت�سلم م�رشوعا ً بقيمة  3مليون
دوالر وكان م�رشوعه الأول يف ال�سوق اللبناين،
كما انه �ساهم يف خلق عالقات �إقت�صادية
م�شرتكة بني الأ�سواق الأوروبية واللبنانية..
ويتطلع يف امل�ستقبل لتحقيق مبادرة حت ّول
�سطوح بريوت �إىل بقعة خ�رضاء.
ولنتعرف �أكرث على هذه ال�شخ�صية
النموذجية كان لـمجلة «�أك�سبو» لقاء
ح�رصي مع امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة « � »EZ Landscapeإيلي زمرود
الذي �شاركنا �أبرز حمطات حياته الأكادميية
واملهنية وتطلعاته امل�ستقبلية للبنان.

من �أين كانت البداية؟
تخ�ص�صت يف جمال هند�سة ت�صميم
وتن�سيق احلدائق يف جامعة «Sapienza
 »University of Romeب�إيطاليا والتي
ت�ضم �أي�ضا ً جمال التنظيم املدين وكل ما
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يتعلق باحلدائق واملجال اخلارجي للهند�سة
الزراعية.
بعد � 6أعوام يف �إيطاليا قررت �أن �أعود �إىل
لبنان يف العام  ،2010و�إ�ستقريت ب�شكل تام
يف العام .2011

كيف �ساهمت طفولتك يف بلورة م�سرية
حياتك املهنية؟
والدي تخ ّرج من جامعة «Gembloux
 »Agro-Bio Techالبلجيكية ،حامال ً
معه �شهادة بالهند�سة الزراعية ،وهو
يعمل يف هذا املجال منذ �أكرث من  40عاماً.
قد يعترب �أنني تخ�ص�صت يف املجال
نف�سه ،لأتابع م�سرية الوالد� ،إال �أن الو�ضع
حب الطبيعة
كان خمتلفاً ،فلقد «ت�رشبّت» ّ
منذ طفولتي.
فكان عمري ال يتجاوز الـ 12عاما ً كنت
�أجته مع والدي �إىل مواقع تنفيذ امل�شاريع،
كنت �أ�شاهد يوميا ً كيف تنمو هذه احلدائق
�أمام عيني ،وكانت تلفتني كثريا ً فكرة
ت�أ�سي�س املجال اخلارجي للمنزل  ،وحتى الآن
�أحتفظ ب�صور لهذه امل�شاريع التي م�ضى
على تنفيذها مدة جتاوزت الـ 35عاما ً قبل
وبعد التنفيذ.
ً
وقررت عند عمر الـ 16عاما �أن �أتخ�ص�ص
يف هذا املجال ،ووجدت �أن �إيطاليا هي البلد
الأن�سب لأح�صل على هذه ال�شهادة،

فلطاملا ُعرف الإيطاليون ب�إنتاجهم
وت�صديرهم للنباتات ،وبجودة
ق�صوى ت�سمح لهم بالت�صدير �إىل
ال�رشق الأو�سط� ،أوروبا والعديد من
البلدان الأخرى.
ت ُعرف �إيطاليا بحبها للفن
والهند�سة ،لذا �إنطالقا ً من كل هذه
العوامل قررت �أن �أجته مبا�رشة �إليها،
ولكن بالطبع خ�ضت لدورة لغة،
والالفت �أن حبي للغة الإيطالية
اليوم ،حت ّول �إىل �شغف ملمو�س �إذ
بت �أدرّ�سها يف لبنان.
ومتكنت يف اجلامعة من احل�صول
على املركز الثاين يف كليتي من
�أ�صل  400طالب �إيطايل وح�صلت
على منحة �أي�ضاً.
وبعد ذلك عدت �إىل لبنان.

كيف �ساهمت يف الربط بني
ال�سوق اللبناين والإيطايل؟
عندما كنت يف �إيطاليا �إختلطت
مبجتمعهم وثقافتهم ،ورحبوا يف الوقت
نف�سه بوجودي بينهم كلبناين وطلبوا مني
بعد �أن �أدركوا �أين �أتقن  5لغات �أن �أ�سهم
يف �إدخالهم �إىل الأ�سواق العربية ،وكان
لدي �سل�سلة ال ي�ستهان بها من العالقات
العامة.
وبات هنالك تعاون م�شرتك مع �أ�ساتذتي
يف اجلامعة وعملنا على م�شاريع �سويا ً
ت�ضمنت �أي�ضا ً الإ�ست�شارة وتبادل معارف
وخربات .وهذا كان مبثابة �أ�سا�س متني
مكنني من العودة �إىل لبنان ب�شكل قوي
ومت�سلح باخلربة والعالقات.
بعد درا�ستك الأكادميية والتنفيذية
لإخت�صا�صك يف روما� ،صف لنا �أوىل
مراحل عملك يف لبنان؟
فور عودتي �إىل لبنان ،عملت على
م�رشوع مكان خم�ص�ص للأعرا�س ،الذي
يعترب الرقم واحد يف البلد،جناح هذا امل�رشوع
بر�أيي يعود جلهود فريق العمل امل�شرتكة.
كان عمري  22عاما ً وكنت �إ�ستلم
م�رشوع تفوق قيمته الـ 3مليون دوالر ،ورغم
�سني هذا متكنت مع املهند�س من الو�صول
�إىل النتيجة املرجوة.

باحلديث عن العمر ،كيف متكنت من
�أن تقنع �صاحب م�رشوع �ضخم كهذا
بقدراتك املهنية رغم �سنّك اليافع؟
يف البداية والدي كان يعرف �أ�صحاب
امل�رشوع الذين طلبوا اليه �إ�ستالمه ،و�إ�ستنادا ً
ّ
متمكن من �شقّ اخلرائط يحيث
�إىل كوين
�أ�ستطيع ترجمة �أفكاري على الورق ،متكنت
من تطوير املفهوم على الربامج املتخ�ص�صة
وقدمته للزبون ووافق عليه .وقد �أُعجب
بالفكرة التي تتحلى بالروح الإيطالية
 ال�رشق �أو�سطية ،وبعد املوافقة �أجتهنامبا�رشة لإيطاليا لإح�ضار الب�ضائع كلها.
أحب
ومل ي�ساعدين والدي يف التنفيذ لأنه � ّ
�أن �أقوم بهذه التجربة بنف�سي لكي �أتعلم
منها ،رغم �أنه كان يراقب �سري العمل عن
بعد ويعطيني بع�ض الن�صائح والإر�شادات.
وبد�أ �إ�سمي يتبلور يف ال�سوق خالل
عملي على م�رشوعي الأول ،فكان العديد من
الأ�شخا�ص يت�سائلون عن ال�شخ�ص امل�س�ؤول
عن هذا امل�رشوع ،وميكنني �أن �أعترب �أنه هنا
كانت البداية.
�إىل �أي مدى تعترب �أن ال�سمعة الطيبة
ت�ؤثر �إيجابا ً على �سري عملكم خا�صة �أن
م�شاريعكم تعتمد على النباتات التي قد
ت�أخذ وقتا ً لتنمو وتظهر؟
بالطبع ال�سمعة الطيبة ،امل�صداقية
والإلتزام بت�سليم امل�رشوع بالوقت املحدد،
كلها خ�صائ�ص مهمة لإ�سم امل�ؤ�س�سة
و�صاحبها يف ال�سوق ،وبر�أيي العن�رص الأهم
هو تواجد ال�شخ�ص امل�س�ؤول �أو �صاحب
ال�رشكة يف امليدان ،و�أن ال ّ
يوكل هذه املهمة
لأي موظف �آخر �أو مندوب عنه ،لأن ال�شخ�ص
املندوب لن يقوم باملهمة ك�أنها له على
عك�س �صاحب ال�رشكة.
بر�أيي �رس النجاح يكمن بوجود املهند�س
�أو �صاحب ال�رشكة �شخ�صيا ً على الأر�ض ،و�أن
ي�ساعد العمال ،هذا التمو�ضع يعطي �صورة
�إيجابية تقت�ضي ب�أن �صاحب ال�رشكة يعمل
ب�ضمري وك�أن امل�رشوع ،م�رشوعه.

هل تعترب �رشكتك �إمتدادا ً ل�رشكة الوالد؟
ت�أ�س�ست �رشكة الوالد Tropica sarl
يف العام � ،1975أما عن م�ؤ�سـ�ستي اخلا�صة
«  ،»EZ Landscapeفعندما عدت �إىل لبنان
قمت بدرا�سة لل�سوق وبعد عامني ويف العام
 2013قمت بدرا�ستي النهائية ووجدت
الطريق الذي يجب علي �إتباعه لت�أ�سي�س
م�ؤ�س�ستي التي بالطبع تتما�شى من �رشكة
الوالد ،ولكن هذه امل�ؤ�س�سة �أ�س�ستها من
الألف للياء ،وميكنني �أن �أعترب �أن ال�رشكتني
يكمالن بع�ضهما البع�ض.

بالإ�ضافة �إىل عمل التن�سيق والت�صميم،
هل لك �أن تخربنا �أكرث عن كيف متكنت
م�ؤ�س�ستكم من �إ�ستالم امل�شاريع كاملة
لتت�ضمن ال�شق الهند�سي �أي�ضاً؟
درا�سة ال�سوق التي قمت بها �سمحت
يل ب�إكت�شاف اخلدمات التي ب�إمكاين
تقدميها للزبائن ،وبالتايل قررت �أال �أح�رص
الري
مهامي بامل�شتل وت�صاميم هند�سة
ّ
و�سعت هذا النطاق و�أ�س�ست
واحلدائق،
ّ
م�ؤ�س�سة خا�صة وهي « »EZ Landscape
،كما ذكرت �سابقاً ،الذي نقدم من خاللها
كل اخلرائط التنفيذية �إبتداءا ً من الهند�سة
اخلارجية و�صوال ً للداخلية منها ،وتت�ضمن
والري،
هذه العملية :هند�سة احلدائق
ّ
هند�سة الإنارة ،والهند�سة املعمارية و�صوال ً
�إىل رخ�صة التنفيذ.
يختار الزبون �إذا كان يود �أن ينفذ امل�رشوع
بنف�سه �أو حتت �إ�رشافنا بالكامل .كذلك
نق ّدم له تعاقدات فرعية مع �رشكات تنفذ
امل�رشوع حتت �إ�رشافنا� ،أو قد يختار �أن نقدم
له امل�شورة.
ما هي ر�ؤيتك للمجال البيئي؟
�أتطلع قدما ً لت�أ�سي�س م�رشوع �أو مبادرة
“ ”Green Beirutوقد ق ّدمه زميلي لبلدية
بريوت �سابقاً� ،إال �أنه مل يحظ بالدعم
الكايف.
�إنطلقت الفكرة من �صورة لبريوت
بو�ضعها احلايل من الأعلى ،ومت مقارتنها
ب�صورة مع ّدلة تو�ضح كيف ميكن لبريوت
�أن حتتفل بجمالها �إذا «لب�ست» مبانيها
العالية الثوب الأخ�رض.
هذا امل�رشوع الذي نتطلع لتنفيذه
على �سطوح بريوت يخفف ن�سبة التلوث
بن�سبة تقارب الـ .%50كما �أنه ال ي�ؤثر على
�أ�سا�سات املباين لوجود العديد من الأ�صناف
التي تعي�ش �ضمن نطاق الأحوا�ض.
ما هي �أبرز العراقيل التي واجهت
م�سريتك املهنية وكيف واجهتها؟
منط عملنا يُ�شكل حتديا ً يوميا ً بالن�سبة

يل خا�صة انه ال يعتمد على الغذاء والدواء،
وقد يُعترب من املجاالت الكمالية �أم الفاخرة،
يف ظل مرور البلد ب�أو�ضاع متقلبة ب�شكل
دوري.
وقد تخللت م�سريتي بع�ض املراحل
الع�صيبة بعد �إ�ست�شهاد رئي�س الوزراء
ال�سابق رفيق احلريري ،حرب متوز ،وم�ؤخرا ً
احلرب يف �سوريا ،التي �أثرت جتاريا ً على لبنان
خا�صة بعد �إغالق احلدود.
يف هذه املرحلة قررت �أن �أحمي نف�سي
من كرثة امل�صاريف ،و�أ�س�ست �رشكتي
بطريقة ال تتطلب مني توظيف عدد
كبري من املوظفني ،كذلك قمت بتو�سيع
ن�شاط عملي لي�شمل ال�شق الإ�ست�شاري
والتعاقدات الفرعية �أي�ضاً.

ما هي ر�سالتك لل�شباب اللبناين؟
بر�أيي نحن متجهون نحو مرحلة �إزدهار
نحب
يف لبنان وحميطه ،لكننا كجيل �شاب
ّ
ال�رسعة لذا علينا �أن نتحلى بال�صرب ،وعلينا
�أن نكون جاهزين ،فالإزدهار على الأبواب
وهذه ر�سالتي لطالب اجلامعات الذي
ي�سعون لهجرة البلد� ،أقول لهم� ،أنا �شاب
مثلكم ،وع�شت جتارب �صعبة ولكنني
�صمدت و�صربت �إال �أن حققت �أحالمي.
�أقول لل�شباب �أن ال يرتددوا يف حتقيق
�أحالمهم و�أدعوهم لأن يبا�رشوا يف تنفيذها
حتب �أن تتعامل
لأن �أ�صحاب ال�رشكات
ّ
مع ال�شباب ذو خربة� ،إطالع ومتابعة لآخر
ال�صيحات وامل�ستجدات.
وعلى �صعيد منف�صل ،وكوين �أ�ستاذا ً
للغة الإيطالية يف بريوت ،وهي موهبة
�إكت�شفتها حديثا� ،أود �أن �أن�صح كل طالب
وخريج لبناين �أن ي�ؤمن بقدراته و�أال يي�أ�س
فمقابل كل منحدر ،قمتني .تعلموا من
�أخطائكم ،لأن من ال يخط�أ ال يتعلم ،ولي�س
من املعيب �أبدا ً ان نعرتف ب�أننا ال نعرف
معلومة ما ،و�إ�سعوا لكي تتعلموا معلومة
جديدة كل يوم ،فهذا يعك�س م�صداقية
و�إ�رصار على املعرفة.
ومن خالل ما �أ�شهد يوميا ً يف جمال
العقارات والهند�سة� ،أعتقد �أن �إنطالقة
العامل العربي �ستنبع من لبنان ،الإقت�صاد
يف دربه نحو الإنتعا�ش� ،أما على ال�صعيد
الداخلي فنحن ن�شهد يف لبنان حالة من
زحف الإ�ستثمارات خارج بريوت  ،و�أمتنى ان
يحقق هذا مبد�أ النمو املتوازن.
حيُ ،عدت لإ�ستثمر يف
وها �أن مثال
ّ
بلدي ،علما ً �أين قادر على العمل يف �أمريكا ،
ا�سرتاليا �أو �أوروبا ،ولكني �أود �أن �أجنح يف قلب
وطني لبنان.
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