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لكّل ربيع زهرة
ربط األجيال بالبيئة القطرية للعام الثاني والعشرين

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

 ربيع 
ّ

يــقــول رئــيــس بــرنــامــج »لــكــل
ــــف عـــلـــي  ــيـ ــ ــر، سـ ــ ــطــ ــ زهـــــــــــــرة« فـــــــي قــ
لـ »العربي الجديد«، عن  الِحجري، 
بـــدايـــات هـــذا الــبــرنــامــج الـــرائـــد فــي املنطقة: 
»عام 1999 أطلقت الشيخة موزا بنت ناصر، 
 
ّ
ــادرة تــحــمــل رؤيـــــة أن ــبــ الـــبـــرنـــامـــج، وهــــو مــ

ملن  حقيقية  مواطنة  والطبيعة  البيئة  هــذه 
أخـــرى.  أّي منطقة  أو  الــصــحــراء  فــي  يعيش 
الطبيعة، كانت  الناشئة عن  ونظرًا البتعاد 
الــفــكــرة بــإعــادتــهــم إلــى الطبيعة، ملــا لها من 
م 

ّ
أهمية في التعّرف إلى مكنوناتها، والتعل

الــشــعــراء  ملهمة  فالطبيعة  إلــهــامــاتــهــا،  مــن 
ــاء والــفــنــانــن وحــتــى الــعــلــمــاء الــذيــن  ــ واألدبــ
حــاكــوهــا فــي إنــتــاج مــا نستمتع بــه منهم«. 
الــبــرنــامــج بــاالحــتــفــاء بــزهــرة قطرية  انطلق 
ــــي الــــعــــام نــفــســه ســّمــي  ــلـــح«، وفـ ــفـ هــــي »الـــشـ

الشويكة زهرة ربيع هذا العام )العربي الجديد(

»مركز الشفلح  مركز األطفال ذوي اإلعاقة بـ
الـــخـــاصـــة«  ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ االحــ ذوي  ــفــــال  لــــأطــ
ــر بــاألمــل الــدائــم. 

ّ
كــونــهــا زهـــرة بــيــضــاء تــبــش

يـــضـــيـــف الــــحــــجــــري الــــــــذي يـــشـــغـــل مــنــصــب 
ســفــيــر املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة لــــدى األمـــم 
 ربيع يجرى اختيار زهرة 

ّ
املتحدة: »في كل

البيئة  فــي  التي تنمو  الــزهــور األصيلة  مــن 
تنويع  فــي  البرنامج  استمّر  وقــد  القطرية، 
هـــذه الـــزهـــرات لــيــصــل إلـــى الـــزهـــرة الــثــانــيــة 
والعشرين اآلن. وهــي زهــور تتنّوع مــا بن 
والــبــريــة«.  والساحلية  الشاطئية  النباتات 
االحتفال   سنة 

ّ
كل البرنامج  مواصلة  يؤكد 

بنبتة تــزخــر بــهــا شــبــه جــزيــرة قــطــر والــتــي 
يــصــل عــددهــا إلـــى 350 نــبــتــة وزهـــــرة. وبــدأ 
الــبــرنــامــج بــاخــتــيــار نــبــاتــات مــعــّمــرة وذات 

أهمية خاصة للطبيعة الشاطئية.
ــول مـــدى تـــجـــاوب املــجــتــمــع، مــواطــنــن  وحــ
ومــقــيــمــن، مــع فــعــالــيــات الــبــرنــامــج، يقول 

الــــِحــــجــــري: »شــــهــــدت وتـــشـــهـــد الــفــعــالــيــات 
املتنوعة للبرنامج إقبااًل كبيرًا، خصوصًا 
التالميذ والطالب، وهناك آالف من األبناء 
الذين شاركوا في الفعاليات وأصبحوا من 
 

ّ
أصحاب القرار اليوم، والذين بدأوا مع لكل
ربيع زهـــرة، عــام 1999، وأصــبــح االهتمام 
ملحوظًا أيضًا من رجال األعمال والقطاع 
الخاص، فقد أطلقت شركة قطر للمنتجات 
أسماء  منتجاتها  على  وقـــود،  البترولية، 
ــتـــفـــل بـــهـــا الـــبـــرنـــامـــج  نـــبـــاتـــات قـــطـــريـــة احـ
ومــنــهــا: الـــغـــاف والـــعـــوســـج والـــســـمـــر، كما 
الكبرى  قاعاتها  على  عــدة  فــنــادق  أطلقت 
أســمــاء نــبــاتــات مــن قــطــر، وســمــيــت مــراكــز 
تــعــلــيــمــيــة بــــأســــمــــاء الــــعــــوســــج والــشــفــلــح 
ــز أبـــحـــاث  ــركـ ــيــــوم مـ ــدرة الــ ــ ــسـ ــ والـــســـلـــم. والـ
ــاري، ومــؤســســة  طــبــيــة ومــســتــشــفــى حــــضــ
قــطــر لــلــتــربــيــة والــعــلــوم وتــنــمــيــة املجتمع 
أخذت شعارها السدرة. وهناك تفاعل بن 

التسميات  هذه  باختيار  انعكس  املجتمع 
وغــيــرهــا. وانــتــشــرت صـــور هـــذه النباتات 
ــاق وعــلــى  ــفــ الــقــطــريــة عــلــى الــجــســور واألنــ
نــشــئــت النصب 

ُ
واجـــهـــات الــبــنــايــات، كــمــا أ

للدولة،  السياحية  املناطق  فــي  التذكارية 
كــذلــك غــلــبــت عــلــى فــنــون الــتــصــمــيــم؛ فــكــان 
زهــرة من  الوطني على شكل  متحف قطر 

البيئة القطرية؛ زهرة الصحراء«. 
 الـــبـــرنـــامـــج فـــتـــح املــــجــــال أمــــام 

ّ
يـــضـــيـــف أن

العلمية إلنتاج  الدراسات  الباحثن إلجــراء 
وصناعية  وتجميلية  طبية  مستخلصات 

في قطر وخارجها.
ــيــــة فــي  ــنـــاهـــج الــــدراســ ودخــــــل الـــبـــرنـــامـــج املـ
الــرابــع  الــصــف  فــي منهج  قــطــر، فثمة درس 
 ربيع زهرة« 

ّ
األساسي يتناول برنامج »لكل

وكيفية التعامل مع الطبيعة، باإلضافة إلى 
مؤتمرات  فــي  عمل  وأوراق  بحثية،  أنشطة 
ــتـــج الــبــرنــامــج كــتــبــًا، وتــطــبــيــقــًا  عــاملــيــة، وأنـ
يسّهل معرفة طبيعة قطر ويوفر املعلومات 
من نباتات وطيور وزواحف وأسماك وبيئة 
بحرية، وحصل البرنامج على جوائز دولية. 
وينشط البرنامج في املدارس، ويستضيف 
املركز الرئيس، املعروف باسم »املعسكر« في 
 

ّ
منطقة راس مطبخ بن الخور والذخيرة، كل

سبت نحو 300 و500 مشارك معظمهم من 
تلبية  إلــى  باإلضافة  والتلميذات،  التالميذ 
والجاليات  املدني  املجتمع  دعــوات حضور 

املقيمة العربية واألجنبية في قطر.
وعـــن الــجــديــد لــهــذا الـــعـــام، يــقــول الــِحــجــري 
بعنوان  لأطفال  فعالية جديدة  أطلقت  إنه 
»املــســتــكــشــفــون«، إذ يــقــســم املــشــاركــون إلــى 
مجموعات أربع؛ الستكشاف البيئة النباتية 
ــاة الــبــحــريــة  ــيـ والـــكـــائـــنـــات الــحــشــريــة والـــحـ
ــيـــور وجـــمـــع عـــــدٍد مــنــهــا ونــقــلــهــا إلــى  والـــطـ
وإجـــراء  خصائصها  إلــى  للتعرف  املعسكر 
ــراف مــدرســيــهــم  ــ الــبــحــوث عــلــيــهــا، تــحــت إشـ

واملختصن بالبرنامج.
 ربيع زهرة« إلى زيادة 

ّ
يهدف برنامج »لكل

في  النباتي  الغطاء  بأهمية  املجتمع  وعــي 
الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر 
وإضفاء مزيد من مظاهر البهجة والجمال 
وتــعــريــف الــجــمــهــور بــالــفــوائــد االقــتــصــاديــة 
والـــطـــبـــيـــة لـــلـــنـــبـــاتـــات والــــحــــث عـــلـــى حــســن 
ــقــــدرات االبــتــكــاريــة  اســتــغــاللــهــا، وتــنــمــيــة الــ
الــتــنــمــيــة البيئية،  واإلبـــداعـــيـــة فــي مــجــاالت 
األنشطة  األطفال، وتشجيع  خصوصًا لدى 
الــصــنــاعــيــة عــلــى اســتــغــالل مــظــاهــر الجمال 
في  القطرية  البيئة  نــبــات  بها  يتمتع  الــتــي 
تــزيــن املــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة، وكــذلــك جمع 
وتــوثــيــق املــعــلــومــات الــعــلــمــيــة عـــن نــبــاتــات 
البيئة القطرية في قاعدة بيانات وإثراء هذه 

القاعدة من خالل تشجيع البحث العلمي.
ــرات  ــ ــرة الــشــفــلــح كــــأولــــى زهـ ــ واخـــتـــيـــرت زهــ
البرنامج عــام 1999، وعــن القط عــام 2000، 
والــعــوســج عــام 2001، والــســدرة عــام 2002، 
والقرم عام 2003، والسمر عام 2004، والغاف 
عام 2005، والقطف عام 2006، والعاقول عام 
القطري  والــقــرم   ،2008 عـــام  والــســلــم   ،2007
والــقــالم   ،2010 عـــام  والـــخـــريـــزة   ،2009  عـــام 
عام 2011، والشعيران عام 2012، والثيلوث 
عــام 2013، والــســويــدة عــام 2014، والــذنــون 
والــخــبــيــز   ،2016 ــام  عـ والــــيــــراوة   ،2015 ــام   عـ
عام 2017، والرقرقوق عام 2018، والجثجاث 
الــبــرنــامــج فـــي الــعــام  ــام 2019، ويــحــتــفــل  عــ

الجاري 2020 بزهرة الشويكة.

 
ّ

يهدف برنامج »لكل
ربيع زهرة« إلى زيادة 
وعي املجتمع بأهمية 
الغطاء النباتي في 

الحفاظ على البيئة من 
التدهور والتصّحر

■ ■ ■
ينشط البرنامج في 

املدارس، ويستضيف 
املركز الرئيس، املعروف 
باسم »املعسكر« في 

منطقة راس مطبخ بني 
 

ّ
الخور والذخيرة، كل

سبت نحو 300 و500 
مشارك معظمهم من 

التالميذ والتلميذات

■ ■ ■
اختيرت زهرة الشفلح 
كأولى زهرات البرنامج 

عام 1999

باختصار

عام 1999، انفردت قطر بإطالق برنامج بيئي بعنوان »لكّل ربيع زهرة«، تمّكن حتى اليوم من زيادة الوعي بأهمية الغطاء النباتي 
في الحفاظ على البيئة، وبناء سلوك إيجابي تجاهها لدى األجيال

هوامش

سعدية مفرح

غيري  ولكثيرين  لــي،  بالنسبة  املرحلة  عنوان  الدهشة 
فال  كله،  العاملي  املوقف  سيدة  اآلن  الدهشة  بالتأكيد. 
التشاؤم، كان يتوقع  أحــد، حتى في أقصى احتماالت 
بهذا  الثانية  األلفية  من  العشرون  العام  علينا   

ّ
يطل أن 

الشكل القاسي.. القاتل.. الشامل. قرأت تغريدة ألحدهم 
تقول إننا كنا قبل عشرين عاما نتخيل أننا في عام 
الـــطـــائـــرة، وســتــكــون  الـــســـيـــارات  2020 ســنــســتــخــدم 
رحالتنا إلى الفضاء أمرًا طبيعيًا، وسنسكن كلنا في 
يدري؟  ومن  التقنيني،  وفقا ملصطلحات  ذكية،  منازل 
أو حتى  الـــدوام،  إلــى استخدام  لــن نكون بحاجٍة  لعلنا 
الطعام، بالشكل املعتاد. ولم نكن نتوقع أن الدرس األول 
أيــديــنــا جيدا  الــعــام سيكون كيفية غسل  هــذا  فــي  لنا 
باملاء والصابون! ليست تلك التغريدة طرفة، وال أظن أن 
أحدا ممن قرأها ضحك عليها، على الرغم من املفارقة 
الكامنة فيها، لكنها الواقع الذي صار يعّبر عن نفسه 
الدهشة في كل مفرداته. ومــع هــذا، ما زال  بمزيد من 

هذا الواقع غير قادر على فرض جبروته علينا بشكل 
كامل. مثال، لم أعد، حتى بعد معايشتي اليومية واقع 
انتشار فيروس كورونا املستجد في العالم، أتقبل أنه 
واقعنا اآلن، وأنني وأنا أكتب هذه املقالة اآلن خاضعة 
التجول  املنزلي اإلجــبــاري، جــّراء فــرض حظر  للحجر 
الجزئي في البالد. وأنني، في هذه اللحظة، ال أستطيع 
لو قّررت مثال أن أخرج خارج البيت، ولو لزيارة جارتي 
مــثــال، فــافــتــراضــيــا قـــد يــغــافــلــنــي، فـــي أثـــنـــاء خــروجــي 
دقائق، وعلى بعد أمتار من باب املنزل، الجنرال كوفيد، 
الذي يحمل الرتبة رقم 19، متخفيًا باسم جميل مفعم 
باألنوثة والدالل: كورونا. ومن يدري ما الذي سيحدث 
لحظتها، وكـــم مــن الــضــحــايــا ســأطــيــح بــهــم فــي طريق 

العودة، وفي منزلي أيضا؟
هكذا التهم الفيروس مساحة واسعة من حرياتنا التي 
ى 

ّ
تبق عما  سنتنازل  وربــمــا  عنها،  تنازلنا  أنــنــا  يــبــدو 

والحياة  الصحة  قيد  على  البقاء  سبيل  فــي  منها  لنا 
أال  على  نــحــرص  الــتــي  املعقم  بقناني  مــدّجــجــني  كلها، 
تــفــارقــنــا وبــكــمــامــاٍت نــخــفــي فــيــهــا مــالمــح وجــوهــنــا، 

حتى ال يتعّرف عليها السيد الجنرال القاتل بسهولة. 
وملــزيــد مــن الــحــرص، نلبس الــقــفــازات املطاطية، كــي ال 
نترك بصماتنا على ما نلمسه من أشياء، كلصوص 
التقاط  مــن  الــخــوف  تــضــاءلــت، تحت وطـــأة  محترفني! 
الــكــبــرى والــصــغــرى تقريبا.  الـــعـــدوى، جميع رغــبــاتــنــا 
أصــبــحــت كــل األشـــيـــاء األخــــرى مــجــّرد رفــاهــيــة. وفــي 
أثناء الوقوف في الصف املؤّدي إلى بوابة املخبز اآللي، 

للحصول على بضعة أرغفة من الخبز، ستجد نفسك 
الحياة  قيد  على  الــبــقــاء  فــي  التفكير  مــن  عاصفة  فــي 
وحسب. تسحب املسافة جيدا بينك وبني من يتقّدمك 
في الصف، وبينك وبني من يليك، فال بد أن تكون في 
الحالتني أكثر من متر على األقــل. وفــي هذين املترين 
يتحّرك  ما  بمقدار  إال  تتحّرك  ال  حــرا  تكون  وحسب، 
الذي أمامك. تحصل على أرغفتك أخيرا، وربما تتخلى 
عما تبقى من نقودك، حتى ال تترك للفيروس املتربص 
الــقــطــع املعدنية  تــلــك  إلــيــك عــبــر  أي احــتــمــال ينفذ مــنــه 
الــصــغــيــرة! تكمل يــومــك كــلــه فــي حسبة االحــتــمــاالت 
التي قد يؤدي الخطأ فيها إلى املستشفى معزوال عّما 
تبقى لــك مــن مــســاحــات قليلة مــن الــحــريــة. تــعــود إلــى 
الــدرس األول، والــذي تحّول إلى أن يكون درســك األهم 
في الحياة: اغسل يديك جيدا باملاء والصابون عشرين 
ثانية.. اغسلهما كثيرا، وتعّود على أن يكون ذلك جزءا 
اختراع  فــي  تفكر  وال  مثال.  التنفس  فــي  مــن طريقتك 
سيبدو  اآلن..  الحياة  أدران  مــن  روحـــك  لغسل  طريقة 

األمر ترفا زائدا عن الحاجة، حاجتك إلى البقاء حيًا.

عودة إلى الدرس األول

وأخيرًا

تضاءلت، تحت وطأة 
الخوف من التقاط العدوى، 

جميع رغباتنا الكبرى 
والصغرى تقريبًا
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