
ز البحوث كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في إطالق مرك
الذي نّظمه قسم الجغرافيا في  (CREEMO)شرق البحر األبيض المتوّسط  للمساحة البيئّية في

، في بهو حرم العلوم 2018شباط )فبراير(  28جامعة القّديس يوسف، يوم األربعاء الواقع فيه 
 اإلنسانّية.

 أّيها األصدقاء والزمالء األعّزاء،

ة البيئّية ، مركز البحوث للمساحالذي نشأ حديًثاالّلحظة التي ُتطلقون فيها مركزكم أن أكون معكم في هذه شّرفني ي
نحن نعرف جّيًدا أّن البيئة هي إحدى أكبر التحّديات . (CREEMO) البحر األبيض المتوّسط حوض في شرق 

منذ نشأته ...(. أزمة النفايات، و ث، مختلف أنواع التلوّ و مناخّي، الر تغيّ ال) الواحد والعشرين قرن ال ،في هذا القرن 
 البيئيالتنظيم "ال سّيما من خالل التنشئة التي يوّفرها في  المسائلهتّم قسم الجغرافيا بهذه إ ، 1996في العام 
 ".والجغرافيّ 

. ريقة ملموسة ورسمّيةتتحّقق بط الجغرافيا طويلة األمد في قسمالة بحثيّ النشطة األ اليوم، إطالق المركز يجعل
 نظًراو  GPSنظام تحديد المواقع العالمّي  ي زمن اّتباعى فوحتّ . المقصودة الوجهةنتوّسل ة، جغرافيّ  مساحة ضمنف

كعلم من أجل به البعض  يعترف الذي ال هذا النظام، هناك حاجة ملّحة لهذا العلمالتي ُتلَتَمس من حتياجات لال
 ."رسم العالم"ة هو ة الكالسيكيّ اليونانيّ بالّلغة  "جغرافيا" كلمة معنىف. جميع وجهات النظر سم العالم منر 

 ؟ ة والجغرافيافي العلوم اإلنسانيّ يتناول البيئة إطالق مركز بالجغرافيا  قسم لماذا يهتمّ ومع ذلك، 

لقد كّرس البابا . وضحّية هذا التدهور ترتبط المشاكل البيئّية باإلنسان الذي هو سبب تدهور البيئة التي يعيش فيها
 ضدّ ألرض، بيتنا، لدفاع عن امن أجل ا « Laudato Si » بابوّية بأكملها بعنوان "كن ُمَسبًَّحا" رسالةفرنسيس  

الجواب على .  مبادرة تميل إلى دعم مساحتنا الحيوّيةد أيّ نؤيّ نحن ، من هنا. بحّقها اإلنسان جرائم التي يرتكبهاال
يقوم ا الحلول و مر والطريقة التي يقبل بهلتصوّ لا ، وفقً من اإلنسانأن يأتي إال  إذن ة ال يمكنيات البيئيّ التحدّ 

فئة جديدة من على فتح أن نن قد نتمّكن من، يام بالبحوثالطالب للق حين نثير اهتمام وكذلك األمر،. تطبيقهاب
نالطالب  والتي يصل عددها ، (الفرنكوفونّيةالناطقة بالّلغة الفرنسّية )و  من الدولة الفرنسّية المعتمدة مدارسنا كانت وا 

ة في المجاالت وخاّص إلى جغرافيين ذوي كفاءة، ، ال تزال بحاجة حاليًّامدرسة  عن اثنين وخمسين ما ال يقلّ إلى 
 .يّ البيئأقّل في المجال ة و والبشريّ  الفيزيائّية

مركز البحوث للمساحة البيئّية في شرق البحر األبيض المتوّسط ، هذا المركز نفسه ومع ذلك، آمل أن يفرض
(CREEMO) "من وبالتالي  على الجغرافيا البيئّية من خالل نتائج مقنعة بسرعة ويفرض رؤيته" أو الكريما الطّيبة

وهي ، المتوّسط في منطقتناالبحر األبيض شرق مشاريع بحثّية جديدة تغّطي منطقة  ،"كما الكريما"، جذبأجل أن ي
 .فيها أنفسهم سعادة جامعة القّديس يوسف وسعادة الكلّية والباحثينبشعوٍر من السعادة،  مشاريع تغمرنا

 مّنى لكم التوفيق.أت


