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برنامج جامعي بحثي لتحسين أدراج بيروت
في إطار البرنامج البحثي "السياحة
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال� �ت ��راث" ال� ��ذي ت�م��ول��ه
"الوكالة الجامعية الفرنكوفونية"،
ان �ه��ى ف��ري��ق م�ش�ك��ل م��ن ب��اح�ث�ي��ن
من "األكاديمية اللبنانية للفنون
ال �ج �م �ي �ل ��ة" وم � ��ن "ك� �ل� �ي ��ة اآلداب
وال �ع �ل ��وم االن �س��ان �ي��ة" ف ��ي ج��ام�ع��ة
القديس ي��وس��ف ،المرحلة االول��ى
م��ن البرنامج ال�ت��ي تضمنت بحوثًا
اك��ادي�م�ي��ة ع�ل��ى درج ��ي م��ار مخايل
في بيروت والقصبة في الجزائر.
ول �ع��رض ن�ت��ائ��ج ال�ب�ح��ث ع�ق��دت
ط��اول��ة مستديرة ف��ي كلية اآلداب
وال� �ع� �ل ��وم االن� �س ��ان� �ي ��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة
ال � �ق� ��دي� ��س ي� ��وس� ��ف ف � ��ي ب� �ي ��روت
ب� �ع� �ن ��وان "ت � � � ��راث م� �ن� �س ��ي :ادراج
م ��ار م�خ��اي��ل وق�ص�ب��ة ال �ج��زائ��ر" في
حضور عميدة الكلية البروفسورة
كريستين بابكيان عساف ،ومدير
المكتب اإلقليمي للوكالة الجامعية
الفرنكوفونية في الشرق األوسط
هيرفيه س��اب��وران ،وش��ارك فيها 4
م�ح��اض��ري��ن .وت�ك�ل�م��ت ً
أوال م��دي��رة
ال �ف ��ري ��ق ال �ل �ب �ن��ان��ي ف ��ي ال �م �ش��روع
ورئيسة قسم الجغرافيا المختص
ب��ال �ت �ن �ظ �ي��م ال �س �ي��اح��ي وال �ث �ق��اف��ي
ف ��ي ال �ك �ل �ي��ة ال ��دك� �ت ��ورة ل�ي�ل�ي� ��ان
ب��وت �ش� �ي��ان�ت � ��ي ب��رك � ��ات ع ��ن ن �ق��اط
ال �ت �ش��اب��ه ب �ي��ن ب � �ي ��روت وال� �ج ��زائ ��ر

ال�ع��اص�م��ة ع�ل��ى ال�ص�ع��د ال�ت��اري�خ�ي��ة
وال� �ج� �غ ��راف� �ي ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة .ث��م
ت �ح��دث��ت م��دي��رة "وح� ��دة ال�ب�ح��وث
ال � �م � �ت � �ع� ��ددة ال � �ت � �خ � �ص � �ص ��ات ع��ن
الذاكرة" الدكتورة ليليان كفوري
عما تحمله األدراج من اصالة وتراث
وم� ��ا ت �خ �ت��زن��ه م ��ن اس� � ��رار ال �س �ك��ان
وحياتهم اليومية.
م ��ن ج �ه �ت��ه ت �ح ��دث اس� �ت ��اذ ف��ي
ق�س��م ال �ت��اري��خ وال �ع��الق��ات ال��دول�ي��ة
ال ��دك �ت ��ور ك��ري �س �ت �ي��ان ت��وت ��ل ع��ن
ادراج ال�ق�ص�ب��ة ف��ي ال �ج��زائ��ر ،وه��ي
اكثر عددا من ادراج بيروت لكنها
ت�ع��ان��ي م��ن االه �م��ال و ت�ح�ت��اج ال��ى
اعادة تأهيل.
وخ �ت��ام��ًا ت �ح��دث م��دي��ر ال�م��رص��د
األك��ادي �م��ي ال �م��دن��ي (م� �ج ��ال) في
ج��ام �ع��ة ال�ب�ل�م�ن��د ال��دك �ت��ور س�ي��رج
يازجي عن طفرة العمران وتأثيرها
ال �م��دم��ر ع �ل��ى م �ع �ظ��م ال �م �س��اح��ات
ال�ع��ام��ة وال �ت��راث ال�م��دي�ن��ي ،وأس��ف
لسرعة عملية ال�ت�ط��ور ال�ت��ي ينتج
عنها دخول األغنياء الى حي معين
وخ��روج الفقراء منه ،ما ي��ؤدي الى
ارتفاع في إيجارات المساكن ،األمر
ال� ��ذي ي�ش�ك��ل ب � ��دوره خ �ط �رًا على
مستوى المعيشة للسكان.
وأم � � ��ل ال� �ف ��ري ��ق ف� ��ي االن� �ت� �ق ��ال
ال��ى المرحلة الثانية م��ن البرنامج

درج مار مخايل.

وال � �ت � �ع � ��اون م � ��ع م� �ح ��اف ��ظ ب� �ي ��روت
والمجلس البلدي الجديد للعاصمة
على وض��ع خطة استراتيجية في
سبيل اعادة تأهيل حي مار مخايل
ودرج ��ه ،على الصعد االقتصادية
والسياحية والثقافية.

