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درا�صة: 3% من م�صاحة لبنان

حتت�ي على 79% من ثروته النباتية 
ل دراسة من نوِعها في لبنان  ُنِشَرت أوَّ
ح��ول حت��دي��د االم��اِك��ن املهمة ذات ثروة 
 Journal« نباتّية غنّية وفريدة، في مجل�ة
أجَرت   ،»of Nature Conservation
ه����ذه ال����دراس����ة ال���دك���ت���ورة م���اج���دا بو 
داغ��ر خ���راط، رئيسة ُقسم علوم احلياة 
واألرض ف��ي ك��ل��ّي��ة ال��ع��ل��وم ف��ي جامعة 
ل مشروع  القديس يوسف في بيروت. موَّ
 CEPF )Critical Ecosystem
الدراسة  ه��ذه   )Partnership Fund
َفْت  التي ب��دأت في العام 2013 وق��د صنَّ
582 57 نوًعا من النباتات في لبنان، وهي 
اليوم أكَبر قاعدة معلومات موجودة على 

الصعيد الوطني. 
وك���ان���ت ال��ن��ت��ي��ج��ة، خ��ري��ط��ة ُتظِهر 
د أم��اِك��ن النباتات املُهّمة  31 نقطًة حُت��دِّ
ع  وامل��ن��اِط��ق ذات األول��وّي��ة حلفظ التنوُّ
البيولوجي ألصحاب املصاِلح، للمعنيني 
ول��ل��س��ي��اس��ي��ني امل��ش��ارك��ني ف��ي مشاريع 
دة وتطوير  حِل���م���اي���ة امل���ن���اِط���ق املُ�����ه�����دَّ

استراتيجيات جذرية للحفاظ على البيئة 
في لبنان. 

ُيعَتَبر م��ن أهم  ز لبنان، وال���ذي  يتميَّ
حوض  ف��ي  البيولوجي  ع  التنوُّ مناِطق 
امل��ت��وِس��ط، ب��ث��روت��ه ال��ن��ب��ات��ي��ة الغنّية. 
يحتوي لبنان على م��ا ُي��ق��اِرب ال��� 2612 
ن��وًع��ا م��ن ال��ن��ب��ات��ات، منها 108 أنواع 
ُم��س��ت��وِط��ن��ة )م���وج���ودة ف��ق��ط ف��ي لبنان 
وليس ف��ي أي بلد آخ���ر(. وم��ع ذل��ك، فقد 
ع الُعمراني العشوائي خالل  أّدى التوسُّ
فترة إعادة اإلعمار بعد احلرب اللبنانية 
)1975- 1991(، إضافة إل��ى زي��ادة عدد 
بني   %30 بنسبة  املسبوقة  غير  السكان 
ع  عامي 2011 و2013، إلى خسارة التنوُّ
ال��ب��ي��ول��وج��ي ب��ش��ك��ٍل م��ل��ح��وظ. وأف����ادت 
ال��دك��ت��ورة م��اج��دا ب��و داغ��ر خ��راط مديرة 
���ه م��ن واجباتنا كمواطنني  امل��ش��روع »أنَّ
الفريد  ت��راث��ن��ا الطبيعي  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
ر فريق  وحمايته«. وكخطوة ُأول���ى، ط��وَّ
ال��ب��وف��ي��س��ور خ����راط م��ن��ه��ج��ّي��ة خاصة 

في  الهامة  النباتّية  امل��ن��اِط��ق  لتخطيط 
عة. جَمَعت طريقتهم  طبيعة لبنان املُتنوِّ
ع وغ��ن��ى أن���واع  ث��الث��ة م���ؤش���رات: ت���ن���وُّ
ال��ن��ب��ات��ات، قيمة احل��ف��اظ ع��ل��ى األن���واع 
املُستوِطنة  األن���واع  فيها  مبا  النباتية، 
وال���ن���اِدرة، وقيمة احل��ف��اظ على املواِئل 

الطبيعّية. 
وأش����ارت ال��ب��روف��ي��س��ورة خ���راط إلى 
ما َخُل�َص�ْت إليه هذه الدراسة من نتاِئج 
��ع��ة: »ُت��غ��ّط��ي ال�31  ُم��ذِه��ل��ة وغ��ي��ر ُم��ت��وقَّ
منطقة ال��ن��ب��ات��ّي��ة ال��ه��ام��ة، 3% ف��ق��ط من 
مساحة ل��ب��ن��ان، إمن��ا حت��ت��وي على %79 
أنواعها  النباتّية و80% من  ال��ث��روة  من 

املُستوِطنة«. 
املناِطق  م��ن  فقط   %26 تصنيف  ومتَّ 
النباتّية الهامة على أنها مناِطق محمّية. 
وتقول البرفيسورة خراط: ومبا أّن هذه 
محمية  غير  ال��ه��ام��ة  النباتّية  امل��ن��اِط��ق 
رسميا، ل��ذا ينبغي إت��خ��اذ تدابير حفظ 
ب��س��رع��ة، ألن��ه��ا ت���واِج���ه خ���ط���ًرا كبيًرا 
الُعمراني  ع  التوسُّ أعمال  بسبب  اليوم 
مة. ج��اءت نتاِئج  املُنظَّ العشوائي وغير 
املشروع في الوقت املُناِسب منذ أن التزم 
لبنان في اخلطة اإلستراتيجّية الوطنّية 
وأهداف  للتالقي  البيولوجي  ع  للتنوُّ
البيولوجي«  ع  ل��ل��ت��ن��وُّ أي��ش��ي  »م��ن��ظ��ّم��ة 
 )Aichi Biodiversity Targets(
ل���زي���ادة مساحة  ب��ح��ل��ول ال���ع���ام 2030 
احملميات الطبيعّية لتِصل إلى 5% على 

األقّل من مساحة لبنان.
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