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ورشة العمل في مهارات البحوث المدينية

الخلفية

كثيراً ما ُشبهت بيروت بورشة بناء دائمة.
الرافعات تشكل جزءاً من أفق المدينة ،سواء
على الساحل أو في قلب األحياء السكنية.
تتكون هذه الورش الجديدة من أبراج فاخرة،
الغالبية العظمى منها عبارة عن مبان سكنية
راقية حيث أسعار الشقق فيها تتراوح بين
واحد وأربعة ماليين دوالر أمريكي.
بالنظر عن كثب في عملية إنتاج هذه
أن الطبقة
األبراج ،كشفت تحقيقات عديدة ّ
السياسية الحاكمة ارتبطت بهذه الطفرة
العمرانية واالستثمار العقاري بشكل مستمر.
كما أصبح من المعروف على نطاق واسع
أن المشاريع الجديدة مملوكة ،إما جزئياً أو
كلياً ،من قبل سياسيين أو أشخاص مرتبطتين
باألحزاب السياسية الطائفية.

لقد تم تشييد هذه المباني واألبراج الجديدة ما نشهده اليوم في بيروت من دمار لألحياء
القديمة وإخالء لسكانها كان قد بدأ خالل
على أنقاض منازل سابقة وأحياء سكنية
مرحلة إعادة إعمار وسط بيروت ما بعد
قديمة كانت تسكنها عائالت ذات دخل
محدود كما المستأجرون الذين كانوا يعيشون الحرب األهلية (١٩٧٥ـ .)١٩٩٠بواسطة شركة
سوليدير ،تم جرف مبان متضررة كان من
في هذه األحياء منذ عقود ،وبعضهم منذ
فحول مشروع سوليدير
األربعينات .خالل العقدين الماضيين،
الممكن ترميمهاّ .
تعرضت معظم أحياء بيروت لموجات عنيفة وسط بيروت التاريخي الى مدينة تجارية
من الهدم ،مما مهد الطريق لعمارات جديدة راقية ،مما تسبب تغييراً ديموغرافياً جذرياً
لوسط بيروت .هذا النموذج من الدمار
تتجاهل السياقين التاريخي والسكاني .وفي
العمراني لم يقتصر على منطقة وسط بيروت.
حاالت ال تعد وال تحصى ،دمرت المشاريع
منذ منتصف سنوات التسعينات ،استهدفت
االستثمارية أحياء بأكملها وشردت سكانها.
عمليات الهدم باقي أحياء بيروت ،وال تزال
هذا التشريد هو في الصميم عملية إلخالء
حي سكني في المدينة ،لتحل
العائالت المحدودة والمتوسطة الدخل
تستهدف كل ّ
المشاريع العقارية محل النسيج السكاني
من األحياء التي لطالما استمدوا منها سبل
المتجذر في المكان.
عيشهم وشبكاتهم االجتماعية.

ضبط اإليجار
وال�����س�����ك�����ن
ف���ي ب��ي��روت

أصبحت أزمة السكن في لبنان
مزمنة ٬خصوصاً في مدينة بيروت
وضواحيها ،منذ خمسينيات القرن
الماضي ٬مع غياب سياسات
إسكانية وازدياد مضطرد للسكان
في بيروت حيث وصل عددهم في
منتصف السبعينيات الى نحو نصف سكان لبنان .حينها كان
واضحاً عدم التطابق بين البيوت المتوفرة ودخل األسرة ،بينما
توسعت رقعة التجمعات السكنية الغير رسمية .نشأت هذه
األحياء مع هجرة أهالي الريف الى المدينة ،حيث كان البناء غير
الرسمي وسيلتهم الوحيدة آنذاك للوصول الى السكن والعيش في
المدينة ،حيث فرص العمل.

بالرغم من تعارض نظام ضبط اإليجارات مع سياسة إقتصادية
قائمة تروج لإلقتصاد الحر الغير مضبوط من قبل الدولة (غايتس،
 ،)١٩٩٨نشأ ميثاق إجتماعي بين الدولة اللبنانية ومواطنيها في
المجال اإلسكاني على أساس كبح تفاقم عدم المساواة وتفادي
التشريد وضبط األسواق .فكان نظام اإليجارات التدخل الحكومي
األكثر ديمومة في لبنان .وكان العمل في قانون يضبط اإليجارات
وسيلة تتيح وتحافظ على السكن لذوي الدخل المحدود.
نُظمت عقود اإليجار منذ األربعينيات حتى سنة  ١٩٩٢على مبدأ
ضبط اإليجارات وفق ما يسمى اآلن «قانون اإليجار القديم» ،الذي
هو نقيض التعاقد الحر المفعول به اآلن لإليجارات الجديدة.
عملياً بدأ تهميش المستأجرين عام  ١٩٩٢حين صدر قانون جديد
يطبق عند إبرام العقود الجديدة ،بينما حصرت الدولة
لإليجارات ّ
تد ّخلها في ضبط إيجارات العقود القديمة .من خالل فصله عن
السبل المستحدثة للوصول الى السكن (قروض السكن للتملك،
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تغير معنى عقد اإليجار القديم من عقد إجتماعي
وعقد االستثمار) ّ
حدد عالقة الدولة بالمواطن الى وثيقة تفاوض عند اإلخالء.
فقد مكّن قانون اإليجار القديم عدداً كبيراً من سكان بيروت (٪٧٧
في عام  ٪٤٨ ،١٩٧٠في عام  ٪٤٩ ،١٩٩٦في عام  )٢٠٠٤من البقاء
في المدينة في ظل ارتفاع خيالي في أسعار األراضي والشقق،
وتدنّي مستوى األجور .كما أن عقد اإليجار القديم تجاوز خطوط
مؤمناً اختالطاً بين
تماس ُرسمت وال تزال ُترسم بين األحياءّ ،
الفئات االجتماعية المختلفة.
كان انهيار مبنى سكني في منطقة فسوح يوم األحد في الخامس
عشر من كانون الثاني من العام  ٢٠١٢ومقتل  ٢٧شخصاً ،منطلقاً
لحملة واسعة تشكك في شرعية المستأجر القديم وتهدف إلى إقرار
مشروع قانون جديد لإليجارات القديمة ،ينهي حقبة  ٧٤سنة من
نظام ضبط اإليجارات .هنالك منطلقين أساسيين يتم البناء عليهما
بأن قانون
لرفض مبدأ ضبط األيجار :األولى حجة دستورية تتحجج ّ
يقيد الملكية الخاصة ،والثانية أن
ضبط اإليجارات «االستثنائي» ّ
القانون هو السبب في تدهور المباني حيث يتوقع من المالك أن
يقوم بأعمال الصيانة في حين يدفع المستأجر مبالغ زهيدة مقابل
األيجار.
من خالل العمل الميداني في منطقة سكنية ،معظمها تحت ضبط
اإليجار وتقع على حدود منطقة وسط المدينة الباهظة ،تمحورت
أهداف الورشة على إعادة صياغة النقاش حول ضبط اإليجارات،
الحق في السكن ،والحق في المدينة بشكل عام .يرى المنظمون
إمكانات كبيرة في الكشف عن روايات المستأجرين للتأثير على
سياسات اإلسكان .هؤالء السكان القدامى يعيشون اآلن في حالة
من عدم األمان ويتعرضون للطرد من المدينة.

الورشة التدريبية:
رسم خريطة الباشورة

نظم���ت «الجمعي���ة اإلقتصادي���ة اللبناني���ة»
ال���دورة ف���ي تش���رين الثاني  ٢٠١٤وه���ي األولى
موجهة إلى الطالب في
في سلسلة نش���اطات ّ
الجامعات اللبنانية لمناقشة مستقبل المدينة
وكيف نريدها .باإلضافة إلى ذلك ،تشكل هذه
الدورة جزءا من بحث أكبر يقوم به «استوديو
أش���غال عامة» عن المس���تأجرين القدامى في
بيروت ،حكاياهم ،تاريخ األحياء التي يعيشون
فيها ،والخطر المحدق في إخالئهم .من خالل
حي الباشورة  /خندق الغميق ،قام
التركيز على ّ
المش���اركون بمسح ميداني للسكان ومقابالت
معمقة مع المستأجرين القدامى لمعرفة مسار
ّ
س���كن األس���رة .هدفت ال���دورة التدريبية إلى
الحي من خالل الخرائط
تعريف الطالب عل���ى ّ
والص���ور ،باإلضافة إلى تقدي���م لمحة عامة عن
تاريخ قانون اإليجار القديم ومناقشة إشكاليته
وأهميته في النقاش العام حول السكن.
هن���اك بع���ض اإلحص���اءات الوطني���ة على
ع���دد األس���ر التي تس���كن ف���ي بي���روت تحت
أن هذه البيانات لم
قان���ون ضبط اإليج���ار .إلاّ ّ
ُ
تعد مفي���دة اليوم ٬فاالس���تطالع األخير أجري
ف���ي العام  ٢٠٠٤وهو غير مكتمل .وعالوة على
ذل���ك ،فإن هذه االس���تطالعات ال تق���دم فهماً
معمقاً حول س���بل عيش هذه األسر ،وال حول
السياق المكاني والتاريخي واالجتماعي لهذه
العائ�ل�ات .وهن���اك حاج���ة ماس���ة لمث���ل هذا
الفهم ،ليس ألسباب أكاديمية أو بحثية فقط،
بل م���ن أجل بلورة الحق الذي اكتس���بته هذه
العائ�ل�ات ف���ي العيش ف���ي المدين���ة ،وحقهم
األساسي في الوصول الى السكن.
الورش���ة التدريبي���ة كانت بالتال���ي تحقيقاً
ح���ي من أحياء بيروت:
إجتماعي���اً ومكانياً في ّ
الباش���ورة \ خندق الغميق ,حيث يقطن عدد
هائل من السكان تحت قانون اإليجار القديم.
من���ذ إنش���ائها ع���ام  ،١٩٩٤رس���مت ش���ركة
س���وليدير حدودا واضحة للمنطق���ة التي تقع
ضم���ن نطاقها .تش���كل األحي���اء المتاخمة لها
الي���وم حزام���اً يلت���ف ح���ول الن���واة التاريخية
للمدينة .ه���ذا الحزام هو في الواقع واحد من
نبذة عن المنظمين

الجمعية اإلقتصادية اللبنانية جمعية مهنية ،غير
حكومية غير سياسية ال تبغى الربح ،تأسست عام ،2007
وتهدف الى نشر وتعزيز الثقافة والمنهجية اإلقتصادية
في لبنان ،من أجل تفعيل الجانب اإلقتصادي في
نقاشات السياسة العامة .لمزيد من المعلومات:،
leb-econ.org
Facebook: Lebanese Economic Association

األماك���ن القليلة المتبقية التي ال تزال تش���هد
على النس���يج التاريخ���ي لمدينة بيروت .هذه
األحي���اء هي ف���ي معظمها تجمع���ات عمرانية
كثيفة ،س���كانها م���ن المس���تأجرين القدامى،
وهي مهددة باإلخالء بش���كل مس���تمر بسبب
المش���اريع العقارية المطلة على «سوليدير».
أم���ا قان���ون اإليج���ار المقت���رح حديث���اً ،فه���و
سيس���اهم في تس���ريع عمليات اإلخالء ،وذلك
م���ن دون تقدي���م ضمان���ات لتوفي���ر الس���كن
البديل ،أو لضمان الس���بل التي من ش���أنها أن
تس���مح للمقيمين ف���ي البقاء داخ���ل أحيائهم
التي عاشوا فيها منذ طفولتهم.
تقع المنطقة المختارة للدراس���ة الباش���ورة
والخن���دق الغميق إلى جنوب س���وليدير وفيها
كثافة س���كانية منذ م���ا قبل الح���رب األهلية.
تتميز المنطقة بنس���يج عمراني قديم ،وبحركة
ّ
تجاري���ة تتمث���ل بدكاكي���ن صغي���رة وحرفيي���ن
ومناجر خش���ب وكاراجات ميكاني���ك وغيرها،
تتميز بمس���احات خارجي���ة نابضة حيث
كم���ا ّ
يلع���ب األوالد في األزق���ة والش���وارع ،ويجلس
المسنون على األرصفة للتجمع وتقضية الوقت.
هدف هذا التحقيق الى تقديم رواية بديلة
الحي وسكانه ،خارجة عن النموذج
عن
ّ
المهيمن للسوق العقاري.
كما هدفت الورشة التدريبية الى تمكين
المشاركين على إجراء البحوث الميدانية
من خالل النشاطات التالية:
 تحليل خرائط إجراء مسح للمستأجرين القدامى إجراء مقابالت مفصلة مع مجموعة مختارةمن المستأجرين القدامى
 رسم خرائط استخدام األراضي  /الحركةالتجارية  /وغيرها التي تساهم في تطوير
هذه األحياء
 التشريعات وتحليل الملكية تحديد الفاعلين وأصحاب المصالحمؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية هي
مؤسسة مستقلة ،غير حكومية ،ألمانية ،ليبرالية ،تعمل
في جميع أنحاء العالم على نشر مبادئ الحرية الفردية
وحكم القانون واقتصاد السوق وحقوق اإلنسان.
لمزيد من المعلومات:
fnst-amman.org
Facebook: FNF Project Office Beirut

مجريات الورشة

تخللت الورشة ثالثة جلسات تدريبية.
في الجلسة األولى ،قمنا بالتعارف وبمشاركة
حي الباشورة .كانت هذه
المعلومات عن ّ
الحلقة الحوارية أساساً لنقاش عن مفهوم
الحق في المدينة والحق في السكن.
كما تضمنت الجلسة األولى نقاشاً حول
أدوات البحوث المدينية ،وقمنا بالتالي
بالتوزع الى مجموعات عمل إلجراء البحث
ّ
الميداني .طُلب من المشاركين تجميع
قصص عن المستأجرين القدامى ،كما
القيام بتحديد أماكن العقارات الفارغة،
المباني المهجورة ،وتحليل الحركة التجارية
على صعيد المنطقة بأكملها .تم تحديد
منطقة الباشورة على أنها المساحة الممتدة
من جسر فؤاد شهاب شماالً حتى شارع
اإلستقالل جنوباً ،ومن جسر سليم سالم غرباً
حتى شارع بشارة الخوري شرقاً.
في الجلسة الثانية ،قام المشاركون بتقديم
نتائج عملهم الميداني ومنقاشتها ،ومن
ثم تمركزت الورشة حول قراءة المكان من
خالل الملكية ،التشريعات والمشاريع
المنوي إقامتها .وتم توزيع المشاركين الى
مجموعات عمل جديدة ،تركّزت على ثالثة
أحياء ضمن المنطقة ،تم تحديدها على أنها
األحياء التي حافظت على نسيجها السكاني
والعمراني ،وفيها أحواشاً قديمة .طُلب من
المشاركين القيام بتحديد عمليات اإلخالء
في األحياء الثالثة ،كما نوع اإلشغال السكني
(إيجار قديم ،إيجار جديد ،ملك) ،باإلضافة
الى مقابالت مع الفاعلين في المنطقة مثل
المخاتير وغيرهم.
في الجلسة الثالثة ،قمنا بتحليل جميع
المواد ،رسم خرائط مشتركة ،والمباشرة
الكتيب.
بإنتاج هذا
ّ

توضيح :القصص الموجودة في هذا الكتيب هي نتاج مقابالت
مع سكان المنطقة ومن كتابة المشاركين في الدورة وقد تحتوي
على بعض األخطاء اللغوية

التدريب من قبل «أشغال عامة» ،ستوديو يجمع بين
مجالي البحث المديني والتصميم ،معتبراً أن عملية
التصميم ليست فقط تمثيل لفهم المكان ،وإنما أيضاً
مساهمة نشطة في إنتاجه.
لمزيد من المعلومات:
publicworksstudio.com
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خريطة التش ّكل المكاني
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حي األكراد

أجريت مقابلة مع أحد سكان الباشورة منذ والدته عام  .1966هو
وعائلته تركوا المنزل أربع سنين خالل الحرب األهلية فقط .األهل
انتقلوا إلى منزلهم في الجنوب وبقي هو وأخيه الغير متزوجين
في هذا المنزل في مبنى قديم مؤلف من أربع طبقات الواقع مقابل معرض
قبالن ومتجر الزعيم للدخان.
هو مستأجر قديم ويدفع ما يقارب  600.000ل.ل .بالسنة .متعلق كثيرا
ببيته ويتمنى لو أمكنه شرائه ،إنما البناء غير مفروز وهو واألرض عقار
واحد .ويذكر أن المالك يسكن في المبنى نفسه وأسكن ابنه في شقة أخرى
من المبنى حاليا.
الفكرة المكونة لديه عن قانون األجار القديم أن المالك غير مخول
بإلغائه وأنه باستطاعته زيادة قيمة األجار كل فترة زمنية نسبة غير كافية
للمالك وبرأيه الحل هو أن ترتفع قيمة األجار بنسبة معقولة وليس بإخالء
المستأجرين.
بالنسبة لطفولته بالحي ،يذكر أنه لعب مع أوالد الجيران في الفسحة
الكبيرة ما بين مدخل المبنى وبيت الدرج ،كل فترة الطفولة وهم أصدقائه
حتى اآلن .السكان القدامى تركوا شققهم قبيل الحرب وبقي هو وعائلته.
اعتادوا أن يبتاعوا حاجيات المنزل من الدكاكين المجاورة وهم ما زالوا
يفعلون ذلك إال في حال عدم توفر المنتج في محالت الباشورةالتجارية.
يذكر أن منزلهم كان يطل على البحر (طابق ثالث) من جهة وعلى البسطة
من جهة وكان يطل على زقاق البالط .أزيل منذ أكثر من عشر سنوات بيت
قديم بقرب منزله يعود لرجل يدعى «الزيات» ونشأ مكانه عمارة مرتفعة
تتميز بمظهر باطوني وفوضوي وألوان مزعجة .بيت قديم آخر مالصق لمنزله
فيه شجر كثيف هدم وأنشأ مكانه عمارة بعشر طبقات حجبت عليهم منظر
البحر وحجبت جزء من نور الشمس الذي كان يدخل بيتهم.
بالرغم من كل هذه التغييرات هو متعلق جدا ببيته ويعشق مساحته
وفضائه الداخلي ويفضل البقاء فيه وال اإلنتقال حتى لو إلى منزل آخر
بالمنطقة نفسها.
يروي أن رشيد كرامة وأطباء مرموقين سكنوا الحي .ويحدث عن «حوش
الكراد» المجاور لمنزلهم كان عبارة عن أرض يشغلها مخيم لألكراد الذين
كانوا يمثلون مصدر المشاكل و«الزعرنات» وكانوا عنصر رعب للمنطقة.
وعلى الرغم من هذا الدور الذي كانوا يلعبوه كانوا يديرون «البسطة» وهي
سوق الخضار المجاور (مكان مطاعم رزق وبعض محالت العتق حاليا) وكانوا
يثيروا اهتمامه بمظهرهم المميز وتراثهم وهو يعتبر أنهم كانوا يضيفوا ميزة
على الحي .إال أنهم بدؤوا بمغادرة المنطقة وقل عددهم شيئا فشيئا بدواعي
اللجوء والسفر .إلى أن  .يعتبر أن رحيلهم لم يؤثر إيجابا على الحي ،وأنه في
اآلونة األخيرة تسارع نشاط إنشاء المباني المرتفعة والتي تفتقر للذوق.
يذكر أن الشارع حيث يقع منزله كان فيما مضى خط رئيسي يصل
وضيق العرض ،دائم الزحمة
وسط بيروت بالجنوب وكان خط ذهاب/إياب ّ
والضجيج حيث بوسطات النقل تخنق بعضها البعض .إلى أن حولوه بإتجاه
واحد.

يضيف أن هناك رجل مستثمر افتتح محل بين محالت العتق لبيع
المفروشات المستعملة وأنه كان لديه رؤية أبعد من غيره بحكم مهنته
كمهندس باألساس .هذا الرجل مع الوقت أصبح مرجعا» لتجار العتق
ويعتبر الراوي أنه وضع أسس تسعير ثابتة للسلع في وقت كان التجار
يطلقون األسعار بشكل عشوائي وبما يناسبهم فصاروا يستشيرونه لتقييم
أو تثمين قطع األثاث .الرجل نفسه ويدعى رياض حنبلي اشترى األرض
الخلفية لمنزل الراوي المقابلة لمحالت عتق ،التي كانت خالية من جراء
هدم بيت قديم ،وكان مشروعه أن ينشأ محترف كبير يضم فيه فنانين
ورسامين ينتجون فنا» يباع في سوق العتق .لم ينجح المشروع ورياض
هاجر.
يختم ساكن الباشورة بذكر كشاش الحمام الذي توفي منذ بعض سنوات
واختفى الحمام من الحي منذ وفاته.
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-55الباشورة
منطقة مميزة

الكراس من إنتاج ،كتابة ،ورسم خرائط:
هذا ّ

مروة مزياد ،محمود الصفدي ،مي حجار ،عامر المهتار ،ديما ريدان ،زينب حسن،
عباس سبيتي ،مالك رحال ،مارسيل خطيب ،مي نبهان.
الكتيب :أشغال عامة ،استوديو للبحوث المدينية والتصميم
تحرير
ّ

المشاركون في ورشة العمل
والمساهمون في البحث الميداني:

ساره بيطار ،باحثة في مجال السياسات العامة
عباس سبيتي ،طالب عمارة في الجامعة اللبنانية
سينتيا مطر ،طالبة عمارة في الجامعة اللبنانية
محاسن حلبي ،طالبة ماجستير في الدراسات المدينية في الجامعة اللبنانية
مي حجار ،طالبة ماجستير في الدراسات المدينية في الجامعة اللبنانية
مي نبهان ،طالبة ماجستير في تصميم الحدائق في الجامعة اللبنانية
آيا شاهين ،طالبة ماجستير في التخطيط المدني في الجامعة اللبنانية
محمود الصفدي ،طالب في إنتاج األفالم والتاريخ في برنامج أشكال ألوان
جيسي بو جرجس ،متخرجة في التصميم الداخلي من جامعة AUST
ابراهيم سويدان ،متخرج في التصميم الداخلي من جامعة AUST
مروة مزياد ،طالبة عمارة في الجامعة اللبنانية
ديما ريدان ،طالبة ماجستير في الدراسات المدينية في الجامعة اللبنانية
رشيد أبي عاد ،طالب ماستير في العمارة في الجامعة اللبنانية
زينب حسن ،طالبة في اإلقتصاد في الجامعة اللبنانية
مالك رحال ،متخرجة في العمارة من الجامعة اللبنانية
ريم مزهر ،طالبة ماجستير في التخطيط المدني في الجامعة اللبنانية
مارسيل خطيب ،متخرجة في العمارة من الجامعة اللبنانية
عامر المهتار ،طالب ماجستير في التخطيط المدني في الجامعة األميركية في بيروت
داريا الصمد ،طالبة ماجستير في التخطيط المدني في الجامعة األميركية في بيروت

المدربون:

عبير سقسوق :تعمل في مجالي العمارة والدراسات المدينية .هي عضو مؤسس لـ
«مجموعة الدكتافون» ولستوديو للتصميم والبحوث «أشغال عامة».

نادين بكداش :تعمل في مجال التصميم الغرافيكي والدراسات المدينية .عضو مؤسس
لستوديو للتصميم والبحوث «أشغال عامة».

المنظمون:

جيني تابت و جورجينا مانوك من «الجمعية اإلقتصادية اللبنانية»

شكر خاص الى:
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غسان معاصري من «المانشن» الذي استضاف ورشة العمل.
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الكراس لكل سكان المدينة .ندعو
يتوجه هذا ّ
الجميع للتفاعل معه والمساهمة في المناقشات
حول المواضيع الذي يثيرها ،لكي نشارك في
مستقبل المدينة ،مدينة حيث رغبات أغلبية
السكان تتفوق على مصالح الشركات الخاصة.
لقد أثبتت تجاربنا الجماعية أن إنتاج المعرفة
ونشر المعلومات هم أساسيين في طرح البدائل.
الكراس بداية لمزيد من
ونأمل أن يكون هذا ّ
التفاعالت مع أناس وأماكن ،وللمزيد من الحكايا
الغير مرو ّية.

