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نشاء محمي   واسعةال ساحاتومشروع "تحديد الم في ة جذ ر تباتات النادرة أو المللحفاظ على الن مصغ رةات للنباتات وا 
 ،"ي ةلبنانالتربة ال

حرم  ، في قاعة فرانسوا باسيلتمام الساعة الخامسة من بعد الظهرفي  5102 (نوفمبر) تشرين الثاني 52في 
 (.CIS) االبتكار والرياضة

 
 

لنادرة ة من النباتات احمي  ممناطق مساحات واسعة من  حديدبنان ومشروع تفي لة والداجنة موقع الزهور البري  إطالق  بمناسبة
ه في بادئ األمر إلىفي لبنان، أ ة العلوم، لي  ك ةعميدإلى ، في الخفاء من يعملو  من هم في الواجهة، المسؤولين عن هذه المبادرة توج 

من  هلتمث   وما رةزهال. إن ها بالدنا إثراء إلىي ؤد  وسيلة االت صال هذه تلرؤية العامر فرحي عن لهم  عب رأل اماجدة بو داغر وفريقه ةدالسي  
ائي لتأكيد هذا النهاعها تنو  ب ههور فتأتي ز اسم لبنان،  ال شك  ب سوف يحمل هذا البلد، بلًداع التنو   وخطر. إذا كان ومنفعة جمال وعطر

ة مناظر الطبيعي  ال كمنظر من صغيرةال م مساحتهة، يقد  سياسي  الة و عرقي  الة و ديني  الة و ثقافي  ال ئهفسيفساب ،لبنانالجمال.  صنعع الذي يالتنو  
، ا. من هنةالرملي  و ة ي  الصخر  ئهو شواط هسهولو  همستنقعاتو  هتاللو  هوديان تحتل   عةة والمتنو  الغني  النباتات والحيوانات . جدًّا عةالمتنو  

 .س للنباتاتالمكر  الموقع هذا مشروع  إنطالًقا منأن أطلعكم على بعض األفكار اسمحوا لي 
 

ر لبنان عتب  ي   ذا السبب،هع البيولوجي فيه. لتدهور التنو  ا لا باهظً ثمنً  السنين، دفعماليين منذ ة الحضارة اإلنساني   بما أن  لبنان مركز(  1
والدعوة  ين الزهورلعيش باهو وسيلة لحماية وتعزيز  . هذا الموقعمهد دو  غني   هذا التنو ع ع البيولوجي، ألن  البقعة الساخنة" للتنو  " يومال

 .إليه
 

ئة التدريس في هي لىإ ينتمونالعديد منهم كانوا  أن  بأن نتبي ن  ونحن نفخر ،هذه ةالنباتات الغني  ب في العالم علماء النباتلطالما اهتم  ( 2
عتقد أ التي أملكها، ومن دون أن أكون عالم نبات،الصور  ةن. في مجموعياليسوعياآلباء من بينهم العديد أن  ، و يس يوسفجامعة القد  

 ل رئيس لمنبرأو  ، اليسوعيفنسنت  نليو  ين األبر و شهمال نذكر من علماء النباتزهور. تزهو بالصور هي في المئة من صوري  22 أن  
يس يوسف و ، أستاذ في جامعة القد  (Bouloumoy  ... - 1926 األب لويسو ، (1881 ى العامة الطب )حوالالنبات في كلي   علم
س لجنة رئيفيه قال  النباتات لبنان كتابً ص خص  كان قد . و عالم نبات ذات قيمة عالية Bouloumoy األب. وكان ةة الطب الفرنسي  كلي  

 منيأتي سوف  ،ثم   من. ته"شهر من أجل تعزيز  ي بهيكتففلسوف  وحده،د مجل  الهذا  كلي تكم أصدرتة : "إذا كلي  ال مستشار إلى التحكيم
 وهو مرجع للبنان في عالم العلم، وحات ( ل  ل 1للنص و  1دات ) مجل   6في النباتات له  شرن   الشخص الذيتاريخ اليوم  إلىزال يال 

 .(Mouterde 1892-1972 األب بولوهو 
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ة كتابه مسة. في مقد  ل المؤس  ب  تقدير من ق  دعم و موضع ا دائمً كان  ه، ولكن  إلهام شخصيمن  المخص ص للنباتاتهذا العمل جاء  ( 1
العمل  سمحوا بهذا نالذي يس يوسفالقد   جامعة ؤساءم المتواصل من ر الدع : "إن   Mouterde ، كتب األب"لبنان وسوريا نباتات"

إلى  لم تكنذا إعليها لحفاظ ا إحدى الجهود التي ال يمكنمن هو  يتطل به كاني ذال المستمر   دالجهإن  . إنجازهفي ة بقو  ، ساهم وهوأراد
يس جامعة القد  في  ااستراتيجيًّ  امحورً و  تقليًداح أصب هلكن  فحسب  متواصالً ." هذا الدعم ليس جهوًدا تم  توجيهها بعناية، ما على األقل   حد  

 .يس يوسفجامعة القد  و جزء من الرؤية االستراتيجية له اللبناني ناتراث إبراز قيمةق بما يتعل   كل   ؛ يوسف
 

 ،ماء اليومعللدى  .هازال نفستال  لذ ة االكتشاف ولكن من حيث الدرجة والميزاني ة والهدف، لرب ما تغي رت رحالت االستكشاف(  4
، وهم يعرفون معرفةلديهم ال. ةوعيالتة مسؤولي   تقعة في مجال البيئة. فعليهم وخاص   تواصلالمهم ة والبحث،  عليمباإلضافة إلى عبء الت

يكمن  يوسف هدف جامعة القد يس. قابل لالستردادإلنقاذ ما هو غير ة التواصل والتوعية مسؤولي  تقع على عاتقهم و والعواقب،  جازفاتالم
وحدة التقني ات  شاركةمإن  في القيام بذلك.  . فنحن نستمر  د من الضروري تبيان هذا األمرلم يعفد، في تطوير األدوات المبتكرة بشكل جي  

 عليملتدعم ات التيد هذه السياسة ؤك  تموقع في هذا ال مسابقاتالو  االختباراتكاألدوات بعض رت طو  التي  UNTE الحديثةالتربوي ة 
 .جامعة القديس يوسفإقامة النشاطات على صعيد الحياة الطالبي ة في مشاريع والبحث و 

 
 حوث العلمي ةالمركز الوطني للب ل مرصد البيئة منب  اعتماده من ق  إنشاء قاعدة البيانات هذه موضع ترحيب، و ي عتبر  ،السبب هذال(  5

CNRS  ة في كلي   ورتوتبلقاعدة البيانات  تع  ض  تشجيع. و   وموضع هو أمنية مشروعالمثل هذا  على أن  إضافي اللبناني هو دليل آخر
بيانات هذه يقومون بإثراء قاعدة الالذين  هم لبنانفي النباتات  وومحب   بأكمله العلمي المجتمع يس يوسف ولكن  جامعة القد  العلوم في 

نان لبفي معلومات عن النباتات ال كانت، لبنان فيلنباتات ل e-flore du Libanقاعدة البيانات اإللكتروني ة . قبل إنشاء هااالستفادة منو 
ا لجميع انً سهلة االستخدام ومتاحة مج  استعمالها جعل واجهة البيانات هذه والجهود المبذولة لر الوصول إليها. إنشاء قاعدة يتعذ  و مبعثرة 

 وجودة لدىملبنان  في حقا ثورة في هذا المجال. الهدف الرئيسي من المشروع هو جمع بيانات عن النباتات تشك لو ة األطراف المعني  
يجب  ثانية،في المرحلة النمط توزيع هذه النباتات. على بيانات والحصول على نظرة شاملة إثراء قاعدة ال بغيةالعلماء أو ذوي الخبرة 

فعل على ع ردود التوزيع وتوق  لهذا الاألمطار ، الخ ... ( لفهم أفضل وهطول  ة )التربةهذه البيانات مع البيانات غير الحيوي   جمع
 . ةعالمتوق   ي ةالمناخ اتر يتغيال

 
ن والباحثين ميلمعل  ا وموضوعة بتصر ف ل خبراءب  من ق   مراجعتها تتم  وثائق ذات جودة ونوعي ة معلومات و بمثابة هذه البيانات هي 

أن يبصر  عهذا المشرو ل قرارات مستنيرة لحماية النباتات. لم يكن خاذات  من أجل  اخصوصً لنهوض بالعلم و ا القرارات من أجلصانعي و 
الدعم المعنوي  ضلفا بلتحقيق أحالمهم. وكان هذا اإلنجاز ممكنً  الالزم الوقت سواكر   في الزهور محترفينو شغوفين هواة  لوال وجود النور

 .Brain Grain initiativeو L’Oréalواليونسكو و BIOVEGة مثل الشركات العالمي   ق ب ل والمادي من
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لكائنات ا هذه، العمل على حماية األطفالب هو شبيه، و الحفاظ عليها االعمل من أجل الزهور وحمايته أقول إن   ،ختامفي ال
جار بعض األش طعقالعالم إلى فيه  ميلعلى النباتات في الوقت الذي ي لحفاظا نعرف أنعمل علمي بارز ل إن هثمينة.  إال  أن هاالضعيفة 

هلل الذي يريد اب أسوةً ، و حماية طفلها ود  تي تال باألم   أسوةً ر في ذاكرتنا وفي وعينا. متجذ  و ا ا عمل انساني جدًّ أيضً  إن ه .متجذ رة في القدمال
ل ب  من ق   الدعم والتقدير مشروع يستحق  ال. هذا الموقع وما يحتويه التي نعيش فيها وعاشقين لبيئتنا الحيوي ة ينمسؤول لنكنأن ينقذ خلقه، 

 ،شركاء األصدقاءاللدى المركز الوطني للبحوث العلمي ة و في و  يس يوسفجامعة القد  في  قضايانا . إن ها إحدىالعلمي واألكاديميمجتمعنا 
 لكي تحيا الطبيعة ويبقى لبنان أبديًّا.


