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 للمطابقة عند اإللقاء
 

  معالي وزير الثقافة ريمون عريجي،

  المدعوون الكرام،

 حضرة السيدات والسادة،

 

 علـى المـستوياتقوة دفع رئيسية إلحيـاء المـدن أو أحيـاء فيهـا والتصميم بحرف الفنون والمن الممكن أن تشكل 

فبفــضل الهندســة البيروتيــة . وحــي مــار مخايــل مثــال جيــد علــى هــذا الــدور. المدنيــة واالقتــصادية واالجتماعيــة

ين مــن التقليديــة التــي تمــت المحافظــة عليهــا، تمكــن الحــي خــالل األعــوام القليلــة الماضــية مــن اســتقطاب الفنــان

  . لبنان والخارج

  

. وعزز هذا األمر هوية الحي الذي لم يلبث بدوره أن تحـول إلـى واحـدة مـن النـواحي األكثـر حيويـة فـي بيـروت

  . ونتيجة لذلك، ارتفع خالل األعوام األربعة الماضية عدد شركات االبتكار والحانات والمطاعم بشكل كبير

  

التحديات االرتفاع السريع في اإليجارات، وهـو هذه ومن أكبر . تغير أن هذا النمو السريع ينطوي على تحديا

ًوهــذا لــيس جديــدا علــى . مــن األســباب الرئيــسية التــي تــدفع هــذه الــشركات إلــى االنتقــال إلــى أمــاكن أخــرىســبب 
  ".ًأقل غالء" لألنشطة إلى نواحي بيروت، حيث أدى ارتفاع أسعار العقارات إلى حركة انتقال كثيفة

  

أرض  إلـى ى الذي نحن فيه اليوم هـو لخيـر دليـل علـى سـهولة تحـول قطـاع مزدهـرفإن المبنياق، وفي هذا الس

علـــى ســـبيل . إعـــادة تـــأليف قـــصة جديـــدةفمـــن الـــضروري ، لكـــن إذا أردنـــا أن نكـــون إيجـــابيين. ية ســـائبةصـــناع



 ُتكتـبواليـوم . التهرجانـات واالحتفـاالصناعية لهذا المبنى، استضاف العديـد مـن المالمثال، بعد انتهاء الهوية 

  .  اليومفيههي سبب تواجدنا صفحة جديدة 

  

 التــي فقــدت وقــد أثــر هــذا األمــر لــيس فقــط فــي المــدن.  مــشابهةواجهــت العديــد مــن المــدن المتوســطية تحــديات

وفـي الحـالتين، أدى هـذا إلـى تغييـرات . ًل أيضا في األماكن التي كانت تقوم فيها هـذه الـصناعات، بصناعاتها

  .ما من حل واحد لها جميعها، فه رغم تشابه المشكالتواألهم أن. كبرى كان على المدن التكيف معها
 
 

ين وابتكـار أفـضل الحلـول بـالتعلم مـن تجـارب اآلخـرإال أنه بهدف وضع استراتيجية بشكل أفضل، يقـضي أحـد 

، أي الـــشبكة الثقافيـــة MEDNETAوهـــذا هـــو جـــوهر مبـــادرة . الحلـــول فـــي ضـــوء الحـــوار الثقـــافي واالقتـــصادي

 المـدن وتعكـس. جتمعـات فـي المـدن التاريخيـة والتـصميم لتجـدد المية لدعم اإلبداع في الفنون والحرفالمتوسط

  .تحديات التي تواجهها المدن والردود عليهانواع الالمتوسطية الست المشاركة في هذه المبادرة مختلف أ

  

ً مـشروعا ممــوال مـن االتحــاد 95إن المبـادرة التـي تبلــغ ميزانيتهـا اإلجماليــة حـوالى مليـوني يــورو هـي واحــدة مـن  ً
وفي إطار . حوض المتوسط للتعاون عبر الحدود الخاص بالسياسة األوروبية للجواراألوروبي بموجب برنامج 

ددت Gaia Heritageهــذا المــشروع، أجــرت  ل وح ار مخاي سحا لحي م ادرات ً م تدامة المب ي اس شكالت ف م
  . المرتبطة بالفنون والحرف والتصميم

  

 القــوة والــضعف والفــرص والتهديــدات، البــاب إلــى مفهــوم تحليــل نقــاطالــذي تطــرق مــؤتمر اليــوم وســوف يفــتح 

كمـا أنـه . كار والمعرفة والدخول في نقاش بناءللفنانين والمحترفين وللجهات المعنية وصانعي القرار لتبادل األف

  . ّوة إلعداد حلول من شأنها أن تمكن مار مخايل من التحول إلى نموذج مستدام لألحياء اإلبداعيةيشكل دع

  

هذه الروحيـة، وفي .  الحوار بين الثقافات والتعاون بين الجهات المعنية المتعددةMEDNETAوستحفز مبادرة 

  .ناجح اليومأتطلع إلى الحدث ال

 .ًشكرا


