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رسم خريطة الباشورة
روايات السكان وعمليات إخالء
نتائج ورشة عمل في مهارات البحوث المدينية

–  تشرين الثاني ٢٠١٤  –
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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 
األبراج، كشفت تحقيقات عديدة أّن الطبقة 

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 
على أنقاض منازل سابقة وأحياء سكنية 

قديمة كانت تسكنها عائالت ذات دخل 
محدود كما المستأجرون الذين كانوا يعيشون 

في هذه األحياء منذ عقود، وبعضهم منذ 
األربعينات. خالل العقدين الماضيين، 

تعرضت معظم أحياء بيروت لموجات عنيفة 
من الهدم، مما مهد الطريق لعمارات جديدة 

تتجاهل السياقين التاريخي والسكاني. وفي 
حاالت ال تعد وال تحصى، دمرت المشاريع 

االستثمارية أحياء بأكملها وشردت سكانها. 
هذا التشريد هو في الصميم عملية إلخالء 

العائالت المحدودة والمتوسطة الدخل 
من األحياء التي لطالما استمدوا منها سبل 

عيشهم وشبكاتهم االجتماعية.

ما نشهده اليوم في بيروت من دمار لألحياء 
القديمة وإخالء لسكانها كان قد بدأ خالل 

مرحلة إعادة إعمار وسط بيروت ما بعد 
الحرب األهلية )١٩٧٥ـ١٩٩٠(. بواسطة شركة 

سوليدير، تم جرف مبان متضررة كان من 
الممكن ترميمها. فحّول مشروع سوليدير 
وسط بيروت التاريخي الى مدينة تجارية 

راقية، مما تسبب تغييراً ديموغرافياً جذرياً 
لوسط بيروت. هذا النموذج من الدمار 

العمراني لم يقتصر على منطقة وسط بيروت. 
منذ منتصف سنوات التسعينات، استهدفت 

عمليات الهدم باقي أحياء بيروت، وال تزال 
تستهدف كل حّي سكني في المدينة، لتحل 

المشاريع العقارية محل النسيج السكاني 
المتجذر في المكان.

ورشة العمل في مهارات البحوث المدينية

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، 

١٩٩٨(، نشأ 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 ١٩٩٢ على 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 ١٩٩٢ حين صدر قانون جديد 
لإليجارات يطّبق عند إبرام العقود الجديدة، بينما حصرت الدولة 

تدّخلها في ضبط إيجارات العقود القديمة. من خالل فصله عن 
السبل المستحدثة للوصول الى السكن )قروض السكن للتملك، 

وعقد االستثمار( تغّير معنى عقد اإليجار القديم من عقد إجتماعي 
حدد عالقة الدولة بالمواطن الى وثيقة تفاوض عند اإلخالء.

فقد مّكن قانون اإليجار القديم عدداً كبيراً من سكان بيروت )٧٧٪ 
في عام ١٩٧٠، ٤٨٪ في عام ١٩٩٦، ٤٩٪ في عام ٢٠٠٤( من البقاء 

في المدينة في ظل ارتفاع خيالي في أسعار األراضي والشقق، 
وتدنّي مستوى األجور. كما أن عقد اإليجار القديم تجاوز خطوط 

تماس ُرسمت وال تزال ُترسم بين األحياء، مؤّمناً اختالطاً بين 
الفئات االجتماعية المختلفة.

كان انهيار مبنى سكني في منطقة فسوح يوم األحد في الخامس 
عشر من كانون الثاني من العام ٢٠١٢ ومقتل ٢٧ شخصاً، منطلقاً 

لحملة واسعة تشكك في شرعية المستأجر القديم وتهدف إلى إقرار 
مشروع قانون جديد لإليجارات القديمة، ينهي حقبة ٧٤ سنة من 

نظام ضبط اإليجارات. هنالك منطلقين أساسيين يتم البناء عليهما 
لرفض مبدأ ضبط األيجار: األولى حجة دستورية تتحجج بأّن قانون 

ضبط اإليجارات »االستثنائي« يقّيد الملكية الخاصة، والثانية أن 
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.

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

اللبنانيـــة«  اإلقتصاديـــة  »الجمعيـــة  نظمـــت 
الـــدورة فـــي تشـــرين الثاني ٢٠١٤ وهـــي األولى 
في سلسلة نشـــاطات  مّوجهة إلى الطالب في 
الجامعات اللبنانية لمناقشة مستقبل المدينة 
وكيف نريدها. باإلضافة إلى ذلك، تشكل هذه 
الدورة جزءا من بحث أكبر يقوم به »استوديو 
أشـــغال عامة« عن المســـتأجرين القدامى في 
بيروت، حكاياهم، تاريخ األحياء التي يعيشون 
فيها، والخطر المحدق في إخالئهم. من خالل 
التركيز على حّي الباشورة / خندق الغميق، قام 
المشـــاركون بمسح ميداني للسكان ومقابالت 
معّمقة مع المستأجرين القدامى لمعرفة مسار 
ســـكن األســـرة. هدفت الـــدورة التدريبية إلى 
تعريف الطالب علـــى الحّي من خالل الخرائط 
والصـــور، باإلضافة إلى تقديـــم لمحة عامة عن 
تاريخ قانون اإليجار القديم ومناقشة إشكاليته 

وأهميته في النقاش العام حول السكن.
هنـــاك بعـــض اإلحصـــاءات الوطنيـــة على 
عـــدد األســـر التي تســـكن فـــي بيـــروت تحت 
قانـــون ضبط اإليجـــار. إاّل أّن هذه البيانات لم 
تعد مفيـــدة اليوم٬ فاالســـتطالع األخير أُجري 
فـــي العام ٢٠٠٤ وهو غير مكتمل. وعالوة على 
ذلـــك، فإن هذه االســـتطالعات ال تقـــدم فهماً 
معمقاً حول ســـبل عيش هذه األسر، وال حول 
السياق المكاني والتاريخي واالجتماعي لهذه 
العائـــالت. وهنـــاك حاجـــة ماســـة لمثـــل هذا 
الفهم، ليس ألسباب أكاديمية أو بحثية فقط، 
بل مـــن أجل بلورة الحق الذي اكتســـبته هذه 
العائـــالت فـــي العيش فـــي المدينـــة، وحقهم 

األساسي في الوصول الى السكن.
الورشـــة التدريبيـــة كانت بالتالـــي تحقيقاً 
إجتماعيـــاً ومكانياً في حـــّي من أحياء بيروت: 
الباشـــورة \ خندق الغميق, حيث يقطن عدد 
هائل من السكان تحت قانون اإليجار القديم.

منـــذ إنشـــائها عـــام ١٩٩٤، رســـمت شـــركة 
ســـوليدير حدودا واضحة للمنطقـــة التي تقع 
ضمـــن نطاقها. تشـــكل األحيـــاء المتاخمة لها 
اليـــوم حزامـــاً يلتـــف حـــول النـــواة التاريخية 
للمدينة. هـــذا الحزام هو في الواقع واحد من 

األماكـــن القليلة المتبقية التي ال تزال تشـــهد 
على النســـيج التاريخـــي لمدينة بيروت. هذه 
األحيـــاء هي فـــي معظمها تجمعـــات عمرانية 
كثيفة، ســـكانها مـــن المســـتأجرين القدامى، 
وهي مهددة باإلخالء بشـــكل مســـتمر بسبب 
المشـــاريع العقارية المطلة على »سوليدير«. 
أمـــا قانـــون اإليجـــار المقتـــرح حديثـــاً، فهـــو 
سيســـاهم في تســـريع عمليات اإلخالء، وذلك 
مـــن دون تقديـــم ضمانـــات لتوفيـــر الســـكن 
البديل، أو لضمان الســـبل التي من شـــأنها أن 
تســـمح للمقيمين فـــي البقاء داخـــل أحيائهم 

التي عاشوا فيها منذ طفولتهم.
تقع المنطقة المختارة للدراســـة الباشـــورة 
والخنـــدق الغميق إلى جنوب ســـوليدير وفيها 
كثافة ســـكانية منذ مـــا قبل الحـــرب األهلية. 
تتمّيز المنطقة بنســـيج عمراني قديم، وبحركة 
تجاريـــة تتمثـــل بدكاكيـــن صغيـــرة وحرفييـــن 
ومناجر خشـــب وكاراجات ميكانيـــك وغيرها، 
كمـــا تتمّيز بمســـاحات خارجيـــة نابضة حيث 
يلعـــب األوالد في األزقـــة والشـــوارع، ويجلس 
المسنون على األرصفة للتجمع وتقضية الوقت.

هدف هذا التحقيق الى تقديم رواية بديلة 
عن الحّي وسكانه، خارجة عن النموذج 

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 مختارة 
من المستأجرين القدامى

- رسم خرائط استخدام األراضي / الحركة 
التجارية / وغيرها التي تساهم في تطوير 

هذه األحياء
- التشريعات وتحليل الملكية

- تحديد الفاعلين وأصحاب المصالح

الورشة التدريبية:
رسم خريطة الباشورة الخلفية 

الجمعية اإلقتصادية اللبنانية جمعية مهنية، غير 
حكومية غير سياسية ال تبغى الربح، تأسست عام ٢٠٠٧، 

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

مؤسسة 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 

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

تخللت الورشة ثالثة جلسات تدريبية. 

في الجلسة األولى، قمنا بالتعارف وبمشاركة 
المعلومات عن حّي الباشورة. كانت هذه 
الحلقة الحوارية أساساً لنقاش عن مفهوم 

 الحق في المدينة والحق في السكن. 
كما تضمنت الجلسة األولى نقاشاً حول 

أدوات البحوث المدينية، وقمنا بالتالي 
بالتّوزع 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، ترّكزت 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 

بإنتاج هذا الكتّيب.

مجريات الورشة

نبذة عن المنظمين

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

على بعض األخطاء اللغوية
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حدود
رسمت

مقارنة الخريطة الجوية
 1943 و 2004 
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خريطة التشّكل المكاني
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١

١٦

٢

٣

٤٥

٢ .Ωó¡dG ô£N ¬LGƒj ∞æ°üe ≈æÑe

 ºàj äGƒæ°ùd Qƒé¡e ¿Éc ¬fCG ™e

 ,π«gCÉJ IOÉYEG ¿hO øe ,¬eGóîà°SG

 .∫É qªY øµ°ùd

٣ ºàj Ëób ≈æÑe :1414 QÉ≤Y

 ≈∏Y ôªãà°ùe πÑb øe √ÒLCÉJ

 . Q’hO200 `H ±ôZ πµ°T

٤ ≥HÉ°S õcôe :1202 QÉ≤Y

 ¬«a øµ°ùJ ,»cGÎ°TE’G Üõë∏d

 .»°VQC’G ≥HÉ£dG ‘ á«æ«©Ñ°S ICGôeEG

(24 áëØ°U á∏HÉ≤ŸG)

 ácöT äAÉL :1441 QÉ≤Y

 …òdG ≈æÑŸG AGöT ¢Vô©J ájQÉ≤Y

 äÓFÉ©dG øe OóY ¬«a ôLCÉà°ùj

 ób ¿Éc Ëób ôLCÉà°ùe Qô≤a

 ¿Éµ°S ájÉªëH É¡«a ¬à«H iÎ°TG

 .Òé¡àdG øe ≈æÑŸG

(27 áëØ°U á∏HÉ≤ŸG)

 √AÓNEG ” ≈æÑe :310 QÉ≤Y

 áª«b ™aO ”h ,»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G

 IôLCÉà°ùª∏d Q’hO 58,000

 ºàj ±ƒ°S ≈æÑŸG .¢†jƒ©J áª«≤c

.¬eóg

 Ú©Ñ°ùdG ‘ πLôd ôcÉµ°S πfi

 ‘ IQƒ°TÉÑdG ‘ É°†jCG øµ°ùj

 ¬àMÉ°ùe Ëób QÉéjEG â«H

 .¬æHGh ¬àLhR ™e 2Ω100

§¨°†j ∂dÉŸGh ∞dCG 500 ™aój

 »∏îj »µd áæ°S 25 òæe ¬«∏Y

 .ƒ∏N ¬d ™aój ¿CG ójôj ’h

 øµ°ùj ,Úà°ùdG ‘ πLôd ¿ÉcO

 QÉéjEG â«H ‘ IQƒ°TÉÑdG ‘ É°†jCG

 ¬à«H .¬jódhh ¬àLhR ™e Ëób

 ™aój ,QGOh ±ôZ 4 øY IQÉÑY

 ó©H ∂dÉŸG qÒ¨J .646,000

 ¬ZÓHEG ºàj ¿CG ¿hO øe 2004

.∂dòH

٩ »°VQC’G Aõ÷G :92 ºbQ QÉ≤Y

 ¥ƒ°S) ájQÉŒ äÓfi ôLDƒe

 ÊÉãdGh ∫hC’G ≥HÉ£dG .(≥à©dG

 ∂∏e ÖMÉ°U ∫hCG ¿ƒc Qƒé¡e

 ±ó¡H Ωóg á°üNQ ≈∏Y π°üM

 ΩÉ≤a ,äÉe ¬æµd ójóL AÉæH AÉ°ûfEG

 äÓëŸG ójóŒh ¬àfÉ«°üH ¬àKQh

 GƒeÉbh »°VQC’G iƒà°ùŸG ‘

 ($650 QÉªãà°SG ó≤Y) ÉgÒLCÉàH

 øµÁ ’ .(IÒd 50 ¿Éc kÉÁób)

 kÉ«ª°SQ ≈æÑŸG ¿C’ ≥HGƒ£dG ∫É¨°TEG

 .Ωó¡∏d πé°ùe

١٠ ™HÉW hP AÉæH :739 ºbQ QÉ≤Y

 ¢†©H ¬æµ°ùJ kÉ«dÉM ,õ«‡

 .ÚjQƒ°ùdG ÚÄLÓdG øe äÓFÉ©dG

 ΩÉ¶f ≥ah äÓFÉY ¬æ£≤J âfÉc

 ΩÉbCG ∂dÉŸG øµd Ëó≤dG QÉéjE’G

 øe ºg áKQƒdG ¿CG å«ëH iƒYO

 ™aóH ΩÉb áé«àædÉHh ,¿ƒæµ°ùj

 ∞dCG 30 ÚH ìhGÎJ äÉ°†jƒ©J

 ∞dCG 100 ≈àM ∞dCG 50 h

 Ö∏Wh áÑZQ Ö°ùM Q’hO

 º«eÎH ôµØj ’ ∂dÉŸG .ôLCÉà°ùŸG

 π°üM å«ëH ¬eó¡H πH ≈æÑŸG

 ¬d íª°ùj ¢UÉN Ωƒ°Sôe ≈∏Y

 ≥HÉW 26 øe AÉæH AÉ°ûfEÉH

 ∞dCG ≠∏ÑÃ á≤°ûdG ÒLCÉàH Ωƒ≤«°Sh

 .kÉjô¡°T Q’hO

١١ óÑY ∂∏e ¿Éc :340 QÉ≤Y

 ÊÉÑb ¿Ghôe ódGh ÊÉÑb ±hDhôdG

 `d ∂∏e ¿B’G ƒgh IÉcõdG ôjóe

 AÉàaE’G QGód ™HÉJ zÊÉÑb ∞bh{

 .IÉcõ∏d â«Ñd ¬∏jƒ– ºàj ¿CG øµ‡

١٢ »°VQC’G ≥HÉ£dG :174 QÉ≤Y

 QÉ¶àfÉH ,§≤a óMGh πfi ôLDƒe

 ∂dÉŸG ¿Éc .ôLCÉà°ùŸG êGôNEG

 ™«ÑH ΩÉb ¬æµd á«°ùæ÷G …Oƒ©°S

 ,Üƒæ÷G øe ¢UÉî°TC’ QÉ≤©dG

 QÉLCG) »µ«fÉµ«e ƒgh ôLCÉà°ùŸG

 Ö°SÉæŸG ÚªîàdG QÉ¶àfÉH (IQÉŒ

 .¿ƒ≤HÉ°ùdG π©a Éªc êhôî∏d

١٤ :320 h 289 ¿GQÉ≤©dG

 Ωóg ” ób ¿Éc ,¿ÉZQÉa ¿GQÉ≤Y

 ΩÉ©dG ‘ Éª¡«a Ú©bGƒdG Ú«æÑŸG

 ,ÉªgGÎ°TG ¿CG ó©H 2013

 ¬∏dG óÑY ,á≤£æŸG ¿Éµ°S Ö°ùëH

á«ªgh äÉcöT AÉª°SCÉH …ôH

 √òg âfÉc :1114 QÉ≤Y

 Ö∏b{ ≈Ø°ûà°ùŸ kÉ©bƒe ¢VQC’G

 1862 ΩÉY »æÑŸG z´ƒ°ùj

 ≈Ø°ûà°ùŸÉH ±ô oY …òdGh

 1972 ΩÉ©dG ‘ .»°ùfôØdG

 á≤£æe ¤G ≈Ø°ûà°ùŸG â∏≤àfG

 ≈æÑŸG »≤Hh ähÒH ‘ iôNG

 ¿Éµ°S »µëj .kÉ«dÉN Ëó≤dG

 OGQCG ÊÉæÑ∏dG ¢û«÷G ¿CG IQƒ°TÉÑdG

 ¤G ¬∏jƒ–h ≈æÑŸG ‘ õcôªàdG

 ‹ÉgC’G ¢†aôa ,ájôµ°ùY áæµK

 ¿CG ó©H .¬∏ªcCÉH ≈æÑŸG Ωó¡H GƒeÉbh

 ¤G ∫ qƒ– ,kÉ«dÉN ™bƒŸG íÑ°UCG

 áMÉ°ùŸh Ωó≤dG Iôµd Ö©∏e

 ¢SÉædG É¡«a »°†≤j ácÎ°ûe

 kÉeÉY kÉfÉµeh kÉÑ©∏e »≤H .º¡àbh

 øe ÉgÒZh IQƒ°TÉÑdG ¿Éµ°ùd

 2013 ΩÉ©dG ≈àM ,AÉ«MC’G

 ‘ ôØ◊ÉH äÉaGô÷G äöTÉH ÚM

 .IójóL AÉæH á°TQƒd kGó«¡“ ™bƒŸG

 ób ¢VQC’G á«µ∏e âfÉc ó≤a

 øe 2006 ΩÉ©dG ‘ â∏≤àfG

 ácöT ¤G ≈eGó≤dG É¡«µdÉe

 ÒeóJ ó©H .zá«dÉ©dG{ º°SEÉH ájQÉ≤Y

 ,kÉeÉY ¿ƒ©HQCG ÉgôªY áeÉY áMÉ°ùe

 QÉKBG OƒLƒH äÉaGô÷G âeó£°UG

 ájôjóe âeÉ≤a ,¢VQC’G â–

 øµdh ,ôØ◊G ∞«bƒàH QÉKB’G

 ∫ƒM Ωƒ– âdGR Ée äÉaGô÷G

 .™bƒŸG
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 á©°†H òæe ¢Tƒ◊G Ωóg

 âj qƒ°Sh äGƒæ°S

 QÉKBG â«fih ¢VQC’G

.≈eGó≤dG ¬fÉµ°S

(29 áëØ°U á∏HÉ≤ŸG)

¢TƒM

ô£e

¢TƒM

OGôcC’G

 ¤G ô£e ¢TƒM ¢Vô©àj

 ,AÓNE’ÉH πeÉc ójó¡J

 øe √ƒæWÉb º¶©e å«M

 ´ÉH .≈eGó≤dG øjôLCÉ°ùŸG

 óªfi GóY Ée ¿ƒµdÉŸG

.ô£e ójôa
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خريطة الحدود 
ومرويات 

متفرقة
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* المعلومات مستندة خريطة ملكية األراضي*
الى مقابالت في الحّي

خريطة األخالء

خريطة الملكية

خريطة نوع اإلشغال السكني
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شباب خندق الغميق
مقابلتين 

خريطة األخالء
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خريطة نوع اإلشغال السكني



1617

قصة مستأجر قديم

قصة مالك قديم

* المعلومات مستندة خريطة ملكية األراضي*
الى مقابالت في الحّي
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خريطة األخالء
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خريطة نوع اإلشغال السكني
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* المعلومات مستندة خريطة ملكية األراضي*
الى مقابالت في الحّي
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خريطة األخالء
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خريطة نوع اإلشغال السكني
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أجريت مقابلة مع أحد سكان الباشورة منذ والدته عام ١٩٦٦. هو 
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 ٦٠٠.٠٠٠ ل.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 

وسط بيروت بالجنوب وكان خط ذهاب/إياب وضّيق العرض، دائم الزحمة 
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.

4 مقابالت
حي األكراد

أحد األحزاب
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 1 - الباشورة : سوليدير ثانية

ال�������م�������خ�������ات�������ي�������ر 2 - المنطقة السكنية انتهت
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4
 4 - الهدم أمر طبيعي 3 - أّي تراث؟
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هذا الكّراس من إنتاج، كتابة، ورسم خرائط:
 مروة مزياد، محمود الصفدي، مي حجار، عامر المهتار، ديما ريدان، زينب حسن،

عباس سبيتي، مالك رحال، مارسيل خطيب، مي نبهان.

تحرير الكتّيب: أشغال عامة، استوديو للبحوث المدينية والتصميم

 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

AUST جيسي بو جرجس، متخرجة في التصميم الداخلي من جامعة

AUST ابراهيم سويدان، متخرج في التصميم الداخلي من جامعة

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: 
غسان معاصري من »المانشن« الذي استضاف ورشة العمل.

  5 -الباشورة 5
منطقة مميزة



يتوجه هذا الكّراس لكل سكان المدينة. ندعو 

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. 

ونأمل أن يكون هذا الكّراس بداية لمزيد من 

التفاعالت مع أناس وأماكن، وللمزيد من الحكايا 

الغير مروّية.


