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Jad Tabet جـــاد تـــابت

Foreword
إفتِتاحّية

تشـّكل مسـابقة »فّكـر إسـكان« التـي أطلقها اسـتديو أشـغال عامـة بالتعاون مـع نقابة 
المهندسـين فـي بيـروت وبرنامـج األمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية تحـت رعايـة 
المؤسسـة العامـة لإلسـكان مبـادرة ريادية تهدف البتـكار حلول بديلة ودامجة لمشـكلة 

السـكن فـي المدينة.
فـي  اإلسـكان  لموضـوع  المزمـن  الغيـاب  مسـألة  لتطـرح  المبـادرة  هـذه  وتأتـي 
السياسـات العامـة فـي لبنـان الـذي يؤّدي إلـى تهجير عـدد كبير من سـكان المدينة من 
ذوي الدخـل المحـدود والمتوسـط خاصـًة بعـد صـدور قانـون االيجـارات الجديـد. فاألطر 
أنهـا مجـرد سـلعة وليـس  السياسـية واالقتصاديـة تتعامـل مـع قضيـة اإلسـكان علـى 
إطـاراً متكامـالً الغايـة منـه توفيـر مسـاكن مالئمـة تسـتجيب لمتطّلبـات كافـة الفئـات 

االجتماعيـة فـي المـدن والقـرى اللبنانيـة.
وفـي ظـل ضعـف األطـر المؤسسـاتية التـي مـن المفتـرض أن تدعم إنتاج السـكن 
إلـى مغـادرة  المحـدود  الدخـل  األسـر ذات  السياسـات  تدفـع هـذه  للجميـع،  الميّسـر 
مسـاكنها األصليـة فـي المدينـة واالنتقـال نحـو الضواحـي النائيـة ممـا يسـتهلك قدراتها 
أّن سياسـات التخطيـط  ويزيـد كلفـة تنقالتهـا ويؤثّـر فـي ظـروف حياتهـا اليوميـة. كمـا 
تحديـد  علـى  تقتصـر  إذ  مطلقـاً  تجاهـالً  اإلسـكان  تتجاهـل قضيـة  المدنـي  والتنظيـم 
االرتفاقيـة بـدالً مـن فـرض شـروط تنظيميـة تأخـذ  المناطـق  االسـتثمار فـي  معـّدالت 

باالعتبـار المحيـط الدامـج وضـرورة الحفـاظ علـى االختـالط االجتماعـي.

Jad Tabet
Architect
Head of the Order of Engineers and Architects - Beirut / Lebanon

جاد تابت
معماري

نقيب المهندسين - بيروت / لبنان
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ويمكـن مقاربـة موضـوع اإلسـكان عبـر عـدد مـن األطـر التنظيمية التي من شـأنها 
ابتـكار مجموعـة مـن الحلـول تسـمح بتأميـن بيئـة دامجـة للجميـع. فعلـى الدولـة فـي 
هـذا السـياق أن تقـّدم حوافـز تدعـم إنتـاج مسـاكن لألسـر ذوي الدخـل المحـدود وذلك 
عبـر تقديـم منـح إنمائية للمناطق ذات الكثافة السـّكانية وفـرض ضرائب عل الممتلكات 
أطـر تشـّجع المّطوريـن العقارييـن علـى االسـتثمار فـي  الشـاغرة باإلضافـة إلـى إيجـاد 

وحـدات سـكنية ذات تكلفـة محدودة.
ويمكـن للبلديـات أيضـاً أن تلعـب دوراً أساسـياً فـي هـذا المجـال مـن خـالل وضـع 
شـروط خاصـة للبنـاء فـي بعـض األحيـاء السـكنية للمحافظـة علـى طابعهـا االجتماعي. 
ويمكـن للتعاونيـات السـكنية التـي تشـّكلها مجموعـات مـن األفـراد بهدف إدارة شـؤون 
المبانـي الموجـودة أن تؤّمـن حلـوالً عملية تفتح المجال للحصـول على قروض مدعومة 
ممـا يسـمح بالحفـاظ عـل السـكان األصلييـن ومسـاعدتهم علـى تأهيل مسـاكنهم. كما 
يمكـن للجمعيـات األهليـة أن تلعـب دوراً هاماً من خالل بناء مسـاكن اجتماعية بقروض 
مدعومـة، مخّصصـة لـذوي الدخـل المحـدود والفئـات االجتماعية المهّمشـة كالسـّكان 

المسـنّين واألسـر الشـابّة وذوي االحتياجـات الخاصة.   
أن تسـّلط الضـوء علـى  لقـد اسـتطاعت المقترحـات اللتـي ُقّدمـت فـي المسـابقة 
مشـاكل اإلسـكان فـي بيـروت، كمـا سـمحت باقتـراح توجهـات عامـة تسـاهم فـي إيجـاد 

لها. حلـول 
وال بـّد مـن إطـالق المزيـد مـن المبـادرات واألبحـاث مـن أجـل بلـورة حلـول عمليـة 
تعالـج مختلـف جوانـب أزمـة السـكن، انطالقـاً مـن توّجـه يرّكز علـى تأمين محيـط دامج 
يلّبـي حاجـات المواطنيـن ويحافظ على االختالط االجتماعي في األحيـاء والقرى اللبنانية.

٠٠٠ The “Think Housing” competition is a leading 
initiative that works towards creating alternative 
and inclusive solutions for the housing dilemma 
in the city. Under the auspices of the Public 
Corporation for Housing, it was launched by Public 
Works Studio in combined effort with the Order of 
Engineers and Architects in Beirut and the United 
Nations Human Settlements Programme (UN 
Habitat). 
 
For a very long time, the politico-economic 
frameworks have both viewed and dealt with 
housing as a commodity rather than an integrated 
framework providing houses which are affordable 
and can meet the needs of different social groups 
in Lebanese cities and villages. This is where the 
“Think Housing” initiative comes in. Its main role 
stems from addressing the long-lasting absence 
of the housing issue in Lebanese public policies 
resulting in the displacement of a large number of 
low and middle income city-dwellers, becoming 
more apparent after the new rent law came to light. 

In the context of weak institutional frameworks 
that supposedly must support the production of 
affordable housing for all, these housing policies 
push low-income families to leave their houses in 
the city and move to the far and isolated suburbs. 
This proves life-consuming and it also increases 
transportation costs, thus exerting pressure on the 
daily living conditions of residents. Additionally, 
urban planning policies have long ignored the 
housing issue altogether; they tend to concentrate 
all their efforts on determining the highest possible 
land investment rates in Beirut’s zoning areas, 
instead of imposing regulations that account for 
an all-inclusive surrounding environment and 
the importance of maintaining a sense of social 
diversity.

One approach to deal with the issue of housing 
is through a number of institutional frameworks 
that can create different solutions allowing for 
the presence of an inclusive environment.  With 
that in mind, the state should provide incentives 
supporting the production of affordable housing 
units, through offering development opportunities 
to densely populated areas, as well as imposing 
taxes on vacant property and proposing frameworks 
that encourage developers to invest in low-cost and 
affordable housing units. These are the types of 
housing incentives low-income families look for.
 
On another level, the role both the municipalities 
and the housing cooperatives can play shouldn’t 
be disregarded: municipalities can impose  
specific regulations on new buildings in certain 
neighborhoods in order to maintain the social 

characteristics of these neighborhoods; while 
housing cooperatives constituted by groups of 
individuals for the purpose of running existing 
buildings, can develop practical solutions, such 
as subsidized loans, to help residents stay in and 
rehabilitate their houses. Also, the important role 
of NGOs can present itself through using subsidized 
loans to build social housing for low-income and 
marginalized groups, such as the elderly, young 
families and people with special needs.

Not only did the proposals and schemes presented 
in the competition shed light on the housing 
dilemmas in Beirut, but they also suggested a 
number of general trends and future directions of 
work to come up with solutions.

There are various aspects to the housing crisis in 
Lebanon, and that is exactly why there is a dire need 
for further initiatives and research to elaborate, 
to the extent possible, practical solutions. The 
main motivation is an inclusive environment that 
responds to the needs of citizens while maintaining 
social diversity in the neighborhoods and villages of 
Lebanon.
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Public Works Studio استوديو أشغال عامة

Towards Placing the 
Right to Housing at the 
Forefront of Public Debate 
in Lebanon
نحو وضـع الحـق في الســكن في 
مقدمة النقـاش العـام في لبـنان 

فـي ٧ أحيـاء مـن بيـروت وفـي مـا يعـادل ٤٠٠ مبنى مـن كل حـّي، تّم رصـد وتجميع 
حكايـات وقصـص تشـهد علـى تحـّوالت عدائيـة فـي البيئـة العمرانية وترسـم صـورة عن 
هشاشـة السـكن فـي بيـروت والضغوطـات اليوميـة التـي تتعـرّض لهـا نسـبة كبيرة من 
سـّكان المدينـة. وعبـر تحليـل البيانـات، تـم التعـرّف علـى توّجهـات سـائدة فـي كيفيـة 
الوصـول للسـكن الميّسـر فـي مدينـة تنامـى فيهـا التعامـل مـع األرض كسـلعة، حيـث 
تنتشـر المضاربـات العقاريـة وتصل نسـبة الشـغور إلـى معـّدالت خيالية. كما تـم توثيق 
عمليـات تتشـابه بيـن األحيـاء فـي إخـالء المبانـي القائمـة وتحويـل اسـتخدامها لزيـادة 
األربـاح. وجميـع هـذه العمليـات إّمـا تنتـج سـكناً غيـر الئـق أو تنتـزع مـن الحـّي مخزونـاً 

سـكنياً كان بإمكانـه أن يتيـح فرصـة لسـكن مسـتدام.
 شـّكل هـذا السـياق دافعـاً لعدد من الجهات إلطالق مسـار طويل األمـد نحو إعادة 
الحـق فـي السـكن إلـى واجهـة النقـاش العـام فـي لبنـان. ومسـابقة »فّكر إسـكان« هي 

مـن أولـى الخطـوات ضمن هذا المسـار.
 عندمـا بـادر المنظمـون إلـى العمـل علـى المسـابقة فـي 2٠18، كان الهـدف إشـراك 
آنيـة، وهي التهجير المسـتمر  عـدد أكبـر مـن النـاس في طرح رؤى مسـتقبلية لمشـكلة 
أو  أحيـاء قديمـة مـن بيـروت - مسـتأجرين كانـوا  للسـكان األكثـر هشاشـة فـي خمسـة 
مالكيـن، لبنانييـن كانـوا أو أجانـب. أراد المنظمـون أن تغـدو هـذه الـرؤى بدورهـا نقطـة 

Public Works
A multidisciplinary research and design studio that engages critically and 
creatively with a number of urban and public issues. In an effort to bridge the 
rift between the inclusiveness and equality we strive for and the harsh realities 
of urban politics, the studio initiates projects that study, shape and implement 
counter strategies to urban planning and policy making in Lebanon.
The studio also offers commissioned professional services in graphic design, 
architecture, development planning and research within a communal work 
environment.

أشغال عامة
هو استديو أبحاث وتصميم، منخرٌط نقديّاً وإبداعيّاً في عدٍد من القضايا المدينيّة والعاّمة. 
في محاولٍة لتقليص الهّوة بين ما نتوق إليه من بيئة دامجة وعدالٍة وبين واقع السياسات 

المدينيّة القاسي، يطلق االستديو مشاريع تهدف إلى تفعيل إمكانياٍت تجعل من التنظيم 
المدينّي وإنتاج السياسات العامة في لبنان عمليًة ديمقراطيّة. 

كذلك، يتلّقى االستديو تكليفاٍت مهنيٍّة متخّصصة في مجاالت التصميم الغرافيكّي والعمارة 
والتخطيط التنموّي واألبحاث، وذلك في محيط عمٍل مشترك.
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انطـالق لنقـاش عـام حـول الحق في السـكن فـي لبنـان، وأن يتـّم اإلجابة مـن خاللها على 
سؤال: كيف يمكن للناس - الذين ال تشملهم أية حقوق ملكية - أن يقطنوا في المدينة؟
كمـا أراد المنّظمـون أن تمثّـل االقتراحـات الُمختـارة بدائل عن الممارسـات الحالية 
فـي التطويـر العمرانـي السـائد فـي لبنـان الـذي يقـام علـى حسـاب النـاس وعالقاتهـم 
العمرانيـة، وأن تكـون نموذجـاً يُحتـذى بـه فـي وضـع سياسـات  االجتماعيـة وبيئتهـم 
سـكنية دامجـة وإرسـاء مقاربـة متكاملـة للسـكن، مؤمنـة بـأّن السـكن أكثـر مـن مجرّد 
مـأوى، إذ أنـه يتضّمـن الشـبكات االجتماعيـة والوصـول إلى المـوارد األخرى التـي توّفرها 

الحّي. بيئـة 
المطلـوب  المسـابقة،  التـي تطرحهـا  المقترحـات واألفـكار  مـن  اليـوم، وانطالقـاً   
أن تفتـح نتائجهـا نقاشـاً حيويـاً وجّديـاً، ال سـيّما حـول تكريـس اإلمكانيّـات التـي يحويهـا 
النسـيج العمرانـي القديـم والشـقق الشـاغرة فيـه. ندعـو جميـع المعنييـن للمشـاركة 
فـي هـذا النقـاش، بـدءاً بالنـواب والـوزارات المعنيـة والمجلس األعلـى للتنظيـم المدني 

وبلديـة بيـروت. 
مـن  المزيـد  نحـو  مدخـالً  نوعهـا  مـن  األولـى  المسـابقة  هـذه  تكـون  أن  ونأمـل 
أّن  أظهـرت بوضـوح  المدينـة، فهـي  السـكن فـي  المبـادرات واألبحـاث حـول موضـوع 
أثبتتـه المقترحـات المقّدمـة، وأّن تنفيذهـا رهـن اإلرادة  الحلـول متواجـدة وكثيـرة كمـا 
السياسـية أوالً، والتعـاون بيـن األطـراف المعنيـة ثانيـاً. فلـم يكـن الهـدف مـن مسـابقة 
فّكـر إسـكان أن تكـون مجـرد تمرينـاً فكريـاً. بـل أتـت كمحاولـة لسـد الفجـوة بيـن تعدد 
المهنييـن مـن جهـة والمجال السياسـي العام مـن جهة أخرى. عندما ننظر إلى أنفسـنا 
كجـزء مـن مجتمـع أكبـر ينشـغل بقضايـا متعلقـة بالبيئـة المبنيـة والعدالـة المكانيـة، 
التخصصـات بفرصـة  المهنييـن مـن مختلـف  تـزّود  لعمليـة  كبدايـة  المسـابقة  تبـدو 
للتواصـل وتوسـيع وتنويـع »خدماتهـم« من خالل لعـب دور مهم في القضايـا العمرانية 
الملحـة. علـى هـذا النحـو، تـم تصـور المقترحـات الفائـزة بالمسـابقة فـي المقـام األول 
كأدوات للدعـوة إلـى توسـيع النقـاش حـول الحق في السـكن ولترسـيخ سياسـات تُعنى 
بطـرح حلول سـكنية ميّسـرة فـي أحيـاء المدينة الداخليـة. وتم عقد سلسـلة من ورش 
العمـل والمنتديـات المفتوحـة من قبل منظمي المسـابقة لدراسـة إمكانيـة تنفيذ هذه 
المقترحـات، بحضـور أصحـاب المصلحـة والسـكان والمشـاركين في المسـابقة للمضي 

قدمـا باحتماليـة مـا قـد تقدمـه كل منهـا للمدينـة.
 فـي النهايـة، نتقـّدم بالشـكر لـكل مشـاركة ومشـارك فـي المسـابقة، وكل فريـق 
مـدٍن  تحقيـق  فـإّن هـدف  الـدؤوب.  العمـل  هـذا  سـبيل  فـي  وخبراتـه  وقتـه  اسـتثمر 
دامجـة وسـكٍن ميّسـر للجميـع – مـع اإلقـرار بفشـل السـوق فـي إنتـاج سـكٍن عـادٍل – 
يتطّلـب جهـوداً مركـزًة مـن الجميـع، ال سـيّما دور الدولة المحـوري في معالجة أشـكال 
الالمسـاواة التـي مـن الممكـن تفاديهـا والتـي تواجههـا تحديـداً الفئـات األكثـر تهميشـاً 

االجتماعـي واالقتصـادي. المسـتوى  علـى 

٠٠٠ Across seven neighborhoods in Beirut and 
in around 400 buildings in each neighborhood, 
numerous stories testifying to the aggressive 
transformations in the urban environment have 
been collected and documented. These stories draw 
an image of the fragile housing situation in Beirut 
and the daily pressures facing a large proportion 
of its residents. Data analysis have identified 
prevalent trends as to how to achieve affordable 
housing models in a city where land is regarded as 
a commodity and where real estate speculation is 
rampant and vacancy rates have reached extreme 
levels. Moreover, similar processes in evicting 
buildings and converting their use to increase 
profits, have been monitored. All such processes 
either result in inappropriate housing or deprive 
neighborhoods from a housing stock that could 
have provided sustainable affordable opportunities. 

This context has prompted several entities to launch 
a long-term path of reclaiming the right to housing 
and bringing it to the forefront of public debate in 
Lebanon. The ‘Think Housing’ competition is an 
attempt in this direction. 

When the organizers first launched the competition 
in 2018, the main goal was to engage more people 
in presenting future visions that address a salient 
problem; the constant displacement of the most 
vulnerable residents in Beirut’s neighborhoods - be 
they tenants or owners, Lebanese or foreigners. 
The organizers wanted those visions to be a starting 
point for a public debate on the right to housing 
in Lebanon, tackling a major question: How can 
people - who are not covered by any property 
rights - inhabit the city? Organizers also wanted 
the selected proposals to represent alternatives 
to current practices in urban development models 
prevalent in Lebanon that are being implemented 
at the expense of people, their social relations and 
the urban environment. As such, the proposals 
were sought to serve as a model for developing 
inclusive housing policies and an integrated housing 
approach, for housing is not just about securing 
a shelter, as it includes social networks and other 
resources provided by the neighborhood. 

Today, based on the winning schemes and ideas 
presented by all competition entries, it is vital that 
the outcomes open a needed and serious debate 
on devoting potentials of the old urban fabric and 
its vacant apartments. We call upon all parliament 
members, concerned ministries, the Higher Council 
of Urban planning and Beirut Municipality to be a 
part of this debate. 

We hope that this first-of-its-kind competition serves 
as a pathway to more initiatives and research on 

housing issues in the city. As the proposed schemes 
have shown, a spectrum of solutions is available 
and their implementation is governed by prevailing 
political will and cooperation between concerned 
entities. 

As such, the ‘Think Housing’ ideas competition 
was never conceived as a purely intellectual 
exercise. It was primarily an attempt to bridge the 
gap between a multiplicity of professionals and 
the public political sphere. As we begin to view 
ourselves as part of a larger community that is 
concerned with issues of the built environment and 
spatial justice, the competition is the beginning 
of a process in which professionals from diverse 
disciplines can communicate, expand and diversify 
their “services” by playing a needed role in 
pressing urban matters. In this respect, the winning 
schemes are conceived primarily as advocacy tools 
to instill precedent schemes of affordability in 
inner-city neighborhoods. To explore the possible 
implementation of these schemes, a series of 
workshops and open forums were held by the 
competition organizers, with stakeholders and 
competition participants to move forward with the 
potential each and every scheme offers to the city.

In the end, we would like to thank every participant 
and every team for the time and effort taken 
in this competition. Achieving inclusive cities 
and affordable housing for everyone - while 
acknowledging the failure of the market to produce 
just housing opportunities - requires huge efforts 
from everyone; mainly from the state that could 
play a pivotal role in addressing different forms of 
avoidable inequalities facing the most marginalized 
on both social and economic levels. 
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UN Habitat برنامج الموئل

الملموسـة  الحلـول  وتفعيـل  الحـوار  إلطـالق  بدايـة  تشـكل  إسـكان  فكـر  إن مسـابقة 
لمواجهـة أزمـة السـكن فـي لبنـان، خاصـًة فـي المـدن الرئيسـية، إنطالقـاً مـن العاصمة 
إلحاحـاً  واألشـد  األساسـية  المعضـالت  إحـدى  يشـكل  الميسـر  السـكن  بيـروت حيـث 
وتعقيـداً. ولقـد افتقـدت المسـاحة العامـة لفتـرٍة طويلـة مـن النقـاش البنـاء والحلـول 
الفعالـة لهـذا الملـف، فنأمل أن تكون هذه المسـابقة تفعيالً لهذا الحـوار ووضع موضوع 
السـكن فـي أولويـات النقاش حول السياسـات العامـة والمدينية في لبنـان على أمل أن 
نـرى انعكاسـاته بسياسـات شـاملة وعادلـة تعنـى بالفئـات األكثر هشاشـة فـي المجتمع 

وتعمـل علـى إرسـاء حـق الجميـع بسـكن الئـق. 
إن الحـق فـي السـكن المالئـم هو مـن إحدى أهم حقـوق اإلنسـان ومنصوص عليه 
فـي العديـد مـن الصكـوك الدولية التي وقـع عليها و/أو التـزام بها لبنان كأحـد المكونات 
األساسـية للعيـش المالئـم والعدالـة االجتماعيـة . وتـم تكريس أهمية السـكن المديني 
فـي أهـداف التنمية المسـتدامة، الهـدف 11 مدن ومجتمعات محلية مسـتدامة، والخطة 
الحضريـة التـي اعتمـدت في مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسـكان والتنمية الحضرية 
فـي كيتـو - إكـوادور فـي 2٠1٦. وفـي ظـل النمـو المتزايـد للمناطـق الحضريـة خاصـًة فـي 
لبنـان، ال بـد مـن وضـع اإلسـكان كأولويـة فـي إدارة المـدن وصياغـة السياسـات العامـة 

اإلقتصاديـة واإلجتماعية.

Housing at the Center of 
an Inclusive Beirut

 محـوريـــة الســـــكن 
لبيــــروت دامــــجة

UN Habitat
The United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat, is the United 
Nations agency for human settlements. It is mandated by the United Nations 
General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns 
and cities with the goal of providing adequate shelter for all. UN-Habitat’s 
programmes are designed to help policymakers and local communities get 
to grips with human settlements and urban issues and find workable, lasting 
solutions.

برنامج الموئل
إن   برنامج   األمم   المتحدة   للمستوطنات   البشرية، برنامج   الموئل،     هو المنظمة المكّلفة من 

الجمعية   العامة   لألمم   المتحدة   لتعزيز   النمّو المستدام   للبلدات   والمدن     اجتماعياً   وبيئياً  
 بهدف   توفير   مأوى   مالئم   للجميع  . وتسعى   برامج   الموئل   إلى   مساعدة   واضعي   السياسات  

 والمجتمعات   المحلية   في   مواجهة   التحّديات   المدينية   وقضايا   المستوطنات   البشرية   إليجاد  
 حلول   فّعالة   وطويلة األمد.
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اننـا فـي يومنـا هذا نواجه أزمة حقيقيـة مرتبطة بإحدى أهم مكونـات العيش الالئق 
والنمو اإلقتصادي السليم، أال وهو إمكانية الولوج إلى السكن في المدينة. فنشهد إرتفاع 
غيـر مسـبوق فـي كلفة السـكن، بشـكٍل منفصل تمامـاً عن القـدرة الشـرائية للمواطنين 
اللبنانييـن، باإلضافـة إلـى إنخفـاض التعدديـة فـي الخيارات للسـكن بيـن اإليجار والشـراء 
والتعاونيـات، واقتصـار اإلهتمـام بالتملـك. عـدا عـن التوسـع الحضـري العشـوائي بغياب 
الحوكمـة السـليمة والتخطيط المسـتدام، وتصدر زيـادة األرباح أجنـدة التطوير العمراني 
بعيـداً عـن سياسـات تخطيطية وإسـكانية وبيئية وضرائبية وسياسـات نقـل وتأمين بنى 

تحتيـة متكاتفـة من أجل مسـتقبل حضـري أفضل.
إن اإلسـكان المسـتدام فـي لبنـان ال يزال بحاجة إلى اكتسـاب األهميـة الُملحة التي 
يسـتوجبها. وحتـى اآلن، لـم يتـم تنـاول موضوع السـكن بأبعـاده المختلفـة )اإلجتماعية 
واإلقتصاديـة والثقافيـة والبيئيـة( عبر سياسـات شـاملة. وأقتصـرت سياسـة الدولة منذ 
التسـعينيات على دعم القروض لتسـهيل إسـكان فئة محدودة من المواطنين، وال تزال 
هـذه القـروض بعيـدًة عـن متنـاول الفئـات ذوي الدخـل المتدنـي، حيـث تقـع مسـؤولية 
تأميـن السـكن علـى عاتـق القطـاع الخـاص والمطوريـن، وتمويلـه علـى قطـاع المصـارف 
بشـكل مباشـر أو عبر سياسـات الدعم. ولم تسـاهم هذه السياسـة في تحصين المدن 
أدى إلـى تقليـص مخـزون السـكن الميسـر فـي المـدن  مـن زيـادة كلفـة السـكن، ممـا 
الكبـرى وانعدامـه فـي بعـض األحيـان. ممـا إسـتدعى إطالق هـذه المبـادرة إليجـاد حلوٍل 

مدروسـة وجديـة لموضـوع السـكن فـي المدينة، ومـا هـي إال البداية. 
نجحـت هـذه المسـابقة فـي إرسـاء نمـوذج تعـاون بنـاء بين برنامـج األمـم المتحدة 
للمسـتوطنات البشـرية )UN-Habitat( ونقابـة المهندسـين في بيروت و»اسـتديو أشـغال 
عامـة«، تحـت رعايـة المؤسسـة العامـة لإلسـكان. كما نجحت في اشـراك عـدد كبير من 
الخبـراء واالخصائييـن واألكاديميـن والتالمـذة مـن مختلـف االختصاصـات والجامعـات، 
UN- تقدمـوا بإقتراحات نشـارككم إياها في هذا المنشـور. ومن هنا، نعيـد التزمنا كبرنامج
Habitat بدعـم الحكومـات في صياغـة وتنفيذ إصالحات تدريجية بقطاع اإلسـكان وتطبيق 

تشـريعات تسـاهم في إقامة مدن شـاملة ومسـتدامة، عبر توفير الخبرات الالزمة لوضع 
تشـخيص دقيـق ومعمـق حول قطاع السـكن وتطوير اسـتراتيجيات لتعزيز دور السـكن 
فـي التنميـة اإلقتصاديـة واإلجتماعيـة علـى المسـتويين الوطنـي  والمحلـي. كمـا يسـرنا 
التعـاون مـع جميع الجهات الراغبة بالعمل على موضوع السـكن الميسـر وإرسـاء أرضية 

مشـتركة إللتقـاء وجهات النظـر المختلفة وتفعيـل الحوار البنـاء بينها.

٠٠٠ The Think Housing Competition constitutes an 
important initiative to launch the discussion around 
housing in Lebanon and activate proactive solutions 
to confront the housing crisis in Lebanese urban 
centers. It is based on ongoing practices in Beirut 
City where affordable housing is a complex and 
urgent issue facing residents. The issue of affordable 
housing has been missing from the public debate 
for a long time, hence we hope that this competition 
can contribute to advancing the discussions on this 
topic, putting housing in the top priority of public 
and urban policies in Lebanon. We hope to see 
the efforts put in this competition and elsewhere 
reflected in the formulation of holistic and equitable 
public policies that address the issue of access 
to adequate housing for the most vulnerable 
communities. 

The right to adequate housing has been recognized 
in the Universal Declaration of Human Rights, in 
addition to other international covenants and 
strategies which Lebanon ratified and/or committed 
to, in order to achieve decent living and social 
justice. Most notably, housing is recognized as 
one of the pillars for achieving the Sustainable 
Development Goals (SDGs), particularly SDG 11 
Sustainable Cities and Communities; it has also 
been placed at the center of the New Urban Agenda 
(NUA) adopted at the United Nations Conference 
on Housing and Sustainable Urban Development 
(Habitat III) in Quito, Ecuador in 2016. In light of the 
ongoing growth of urban areas in Lebanon, it is vital 
to prioritize housing in urban governance and the 
formulation of economic and social policies.

Today, city dwellers are facing a critical period with 
regards to the access and availability of affordable 
housing as a key for sustainable economic 
prosperity. Cities such as Beirut have witnessed an 
unprecedented hike in housing prices in the past few 
years, in an almost-complete detachment from local 
residents’ purchasing power and income level, in 
addition to very limited housing options prioritizing 
homeownership and leaving out other options such 
as rental and cooperative housing. Urban growth 
has been characterized by unplanned expansions 
of the built environment, with profit generation 
at the forefront of urban development, without 
sustainable masterplans, zoning legislations, and 
housing, environmental, taxation and transportation 
policies. 

Sustainable housing is yet to acquire the urgency 
it calls for at the national level. Until now, the topic 
of housing in its different components (social, 
economic, cultural and environmental) has not 
been addressed through holistic policies. Since the 
1990s, governmental policies have been restricted 

to subsidizing homeownership, currently at the 
reach of a limited group of citizens. Provision of 
housing has been delegated to private developers 
and financed through private banks. These policies 
were unable to shield cities from becoming 
increasingly unaffordable to live in, reflected in a 
shrinking affordable housing stock, almost reaching 
depletion. Hence, this initiative has been launched 
to find serious and applicable solutions to the 
housing crisis in the city, marking the start of a 
bigger effort to follow. 

This competition has succeeded in establishing a 
fruitful collaboration between UN-Habitat, the Order 
of Engineers and Architects and Public Works Studio, 
under the patronage of the Public Corporation 
for Housing. It also succeeded in bringing in 
the valuable input of a large number of experts, 
specialists, academics and students from various 
backgrounds and universities, whose proposals 
are featured in this publication. We are once again 
reaffirming our commitment to supporting the 
national government in reforming urban and 
housing policies and implementing legislations that 
advance Lebanese cities towards achieving the SDGs 
and that reinforce the role of housing in economic 
and social prosperity both at the local and national 
levels. That cannot be done without an accurate in-
depth diagnosis of the housing sector. We welcome 
future partnerships and collaborations with all 
groups committed to working on these topics and 
laying down the foundation for a proactive dialogue 
for all different perspectives to meet and for holistic 
solutions to evolve.
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Rony Lahoud روني لحود

أنشـئت المؤسسـة العامة لإلسـكان بموجب القانون 539 الصادر بتاريخ 2٤ تموز 199٦ 
وأنيطـت بهـا مهمـة تسـهيل إسـكان المواطنين مـن ذوي الدخـل المحدود والمتوسـط 
وتمكين المسـتفيدين من تمّلك منازلهم أو ترميمها بطرق ووسـائل عدة. ومنها تقديم 
القـروض المتوسـطة والطويلـة األجـل الـى كل من الهيئات واألشـخاص لبناء المسـاكن 
وتمليكهـا مـن المسـتفيدين باسـتثناء الشـركات التجاريـة. وللراغبين ببناء مسـاكن على 
لبنـاء  المنتفعـة  للهيئـات  كمـا  أو ترميمهـا.  أو لتوسـيع مسـاكنهم  عقـارات يملكونهـا 
المسـاكن مـن أجـل تأجيرهـا مـن العاملين لديها وتشـجيع االّدخار والتسـليف للسـكن.
رّكـزت المؤسسـة فـي عملهـا حتـى اليـوم علـى تقديـم القـروض إلـى ذوي الدخـل 
المحـدود والمتوسـط وخاضـت تجربة التعاونيات السـكنية بشـكل محـدود. وللقيام بما 
أنيـط بهـا مـن مهـام بعـد أن تعّهـدت اسـتكمال مهمـة الصنـدوق المسـتقل لإلسـكان 
أواخـر العـام  والمصلحـة الوطنيـة للتعميـر، وّقعـت إدارة المؤسسـة العامـة لإلسـكان 
1998 بروتوكـول تعـاون ثالثـي مـع جمعيـة المصـارف بموافقـة مصـرف لبنـان نـّص علـى 
تمويـل القـروض السـكنية مـن المصـارف بكفالـة المؤسسـة التـي تتولـى دفـع فوائدهـا 
لفتـرة، لتسـتعيدها مـن المقتـرض خـالل مـدة مماثلـة لتلـك المخصصـة إلعـادة أصـل 

القـرض الـى المصـرف.

Public Corporation for Housing: Role and Mission

On Fostering the 'Think 
Housing' Initiative
المؤسسة العامة لإلسكان: دورها ومهمتها

في رعاية مبادرة "فّكر إسكان"
Rony Lahoud
Engineer
Chairman / General Director of the Public Corporation for Housing

روني لحود
مهندس

رئيس مجلس اإلدارة - المدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان
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رة  للمصـارف والمقـدَّ المترتبـة عليهـا  الفوائـد  بتسـديد  المتعهـدة  الماليـة  المؤسسـة 
بعشـرين مليـار ليـرة لبنانية شـهرياً فضـالً عن الضـرر بمداخيل الخزينة العامـة والدوائر 

العقاريـة والالحـق بفئـات لبنانيـة مختلفـة ال يمكـن تعويضهـا فـي أي وقـت الحـق.
وباإلضافـة الـى مـا تقـّدم، كان للمؤسسـة العامـة لإلسـكان شـرف الرعايـة والدعـم 
أول مسـابقة لــ »تصـّورات بديلـة للسـكن فـي بيـروت« تحـت شـعار »فّكـر  فـي إطـالق 
إسـكان« فـي تمـوز 2٠18 والتـي تـوج السـعي الـى تحقيقهـا باإلعـالن عـن النتائـج التـي 
توصلـت إليهـا فـي 18 كانـون األول العام الماضـي من مقر نقابة المهندسـين في بيروت 
بالتعـاون فـي مـا بيننـا ونقابـة المهندسـين و»اسـتوديو أشـغال عامـة« وبرنامـج األمـم 

المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية.
إن مثـل هـذه المبادرات ال يمكن تجاهـل أهميتها أو الكف عنها وعن مثيالتها. فهي 
وكمـا أظهـرت النتائـج التـي حققتهـا من مشـاركة القطـاع الخـاص والجامعـات اللبنانية 
واألوروبيـة كسويسـرا مثـالً، كانـت ومـا زالـت تعّبـر عـن تـوق اللبنانييـن إلى القضـاء على 
أزمـة السـكن وتوفيرهـا للشـابات والشـبان  أخطـر مظاهـر األزمـات االجتماعيـة ومنهـا 

اللبنانييـن فـي أفضل الظـروف الماديـة والمعنوية.
وقـد سـاهمت هـذه المبـادرة أيضـاً في إشـراك عدد أكبر مـن الناس فـي طرح رؤى 
آنيّـة، وهي التهجير المسـتمر للسـكان األكثر هشاشـة فـي أحياء  مسـتقبلية لمشـكلة 
أول خطـوة فـي  قديمـة مـن بيـروت، مسـتأجرين ومالكيـن، لبنانييـن وأجانـب، لتكـون 
أزمـات السـكن  أجـل تحديـد دور الدولـة اللبنانيـة فـي مواجهـة  المشـوار الطويـل مـن 

اإلجتماعي.
كمـا أطلقـت المبـادرة نقاشـاً هادفـاً وعامـاً بحثاً عن بدائـل من الممارسـات الحالية 
فـي التطويـر العمرانـي السـائد فـي لبنـان الـذي يقـام علـى حسـاب النـاس وعالقاتهـم 
االجتماعيـة وبيئتهـم العمرانيـة. علـى أمـل أن يكـون البديـل المنشـود نموذجـاً يحتذى 
بـه فـي وضـع سياسـات سـكنية دامجـة وإرسـاء مقاربـة متكاملـة للسـكن، مؤمنين بأن 
السـكن هـو أكثـر مـن مجرد مأوى بـل هو حق اعترفت بـه كل الشـرائع الدولية واألممية 
أجـل الـرد علـى سـؤال وجيـه:  ونّصـت عليـه مقدمـة الدسـتور اللبنانـي. وكل ذلـك مـن 
»كيـف يمكـن للنـاس الذيـن ال تشـملهم أيـة حقـوق ملكيـة أن يقطنـوا فـي المدينة؟«

وختامـاً، ال بـد مـن التذكيـر بـأن أي مبـادرة ال يتزامـن تنفيذهـا مـع ورشـة لبنانيـة 
عامـة يتعاضـد مـن خاللهـا أصحـاب الشـأن واالختصـاص مـن أجـل تحقيقهـا لـن تـرى 
النـور. وكل ذلـك مـن أجـل أن نعيـد إلى لبنـان دوره المبـدع والمتألق سـعياً الى معالجة 
الكثيـر ممـا يعانيـه اللبنانيـون فنحقق بذلـك دور لبنان الطليعي ورسـالته المشـّعة في 

هـذه المنطقـة والعالم.

األول مـن تقدماتهـا  للمسـتفيد  أول قـرض  لإلسـكان  العامـة  المؤسسـة  وّقعـت 
بتاريـخ 1٤ ايلـول 1999 إيذانـاً بانطـالق عمليـة اإلقـراض السـكني، واسـتقبلت بتاريـخ 28 
االتفاقيـات  الطلـب رقـم 9٦915 ووّقعـت علـى مـا مجموعـه 82583 مـن  شـباط 2٠19 
النهائيـة لمقترضيـن مـن ذوي الدخـل المحـدود والمتوسـط ومـن مختلـف المناطـق 
اللبنانيـة وضّخـت فـي السـوق العقاريـة منـذ قيـام المؤسسـة مـا مجموعـه 1٠251 مليار 
آالف و 83٤ مليون دوالر اميركي. وهو ما أدى الى االعتراف  ليرة لبنانية أي ما يسـاوي ٦ 
بمـا نالتـه المؤسسـة مـن مصداقيـة من مختلـف مواقع القرار فـي طريقـة تعاطيها مع 
أعطـت نموذجـاً يحتـذى بـه علـى  أزمـة السـكن كمـا  أخطـر األزمـات االجتماعيـة وهـي 

مسـتوى التعـاون المطلـوب بيـن القطاعيـن العـام والخـاص.
وعليـه، وتحـت وطـأة حجم الظـروف الماليـة واالقتصادية الضاغطة فـي البالد فقد 
تعثّـرت اعمـال اإلقـراض السـكني إثر إيقاف مصـرف لبنان اسـتعمال اإلحتياطـي اإللزامي 
فـي تشـرين األول مـن العـام 2٠1٧ وهـو مـا قـاد إلـى إسـتنفاد المبالـغ المخصصـة لهذه 
الغايـة تحـت سـقف الــ ٧5٠ مليار ليرة لبنانيـة التي خصصت للعام 2٠18 في أوائل شـهر 
شـباط منـه. واضطـرت المؤسسـة بعد ذلك إلى التوقـف عن قبول الطلبات مطلع شـهر 
تمـوز مـن العـام نفسـه منعـاً لالستنسـابية طالمـا أّن عمليـة اإلقـراض لـم تعـد متاحـة 

بعدالـة ومسـاواة امـام اللبنانيين ودون شـروط مسـبقة أو حاالت اسـتثنائية.
إلـى جانـب العمـل مـن أجـل وضـع خطـة إسـكانية شـاملة تلحـظ أكثر مـن خطوة 
ومشـروع - ومنهـا الـى جانـب تطبيق قانـون »اإليجار التملكي« السـعي الـى بناء وحدات 
سـكنية بالتعاون مع البلديات واألشـخاص - فقد سـعت المؤسسة الى استكمال مكننة 
أعمالهـا مـن دون أن تتوقـف عن سـعيها إلـى المزيد من مصادر التمويـل، وبذلت الجهد 
مـع أصحـاب القـرار والكتـل النيابية حتـى توّصلت إلى اقـرار قانون ُخّصـص بموجبه مئة 
مليـار ليـرة مـن وزارة الماليـة لـذوي الدخـل المحدود والمتوسـط في تشـرين األول 2٠18 
وحصـر القـروض المدعومـة بالمؤسسـة العامة لإلسـكان. ولكـن عملية تطبيقـه تعثّرت 
آليـات تطبيقـه مـع جمعيـة المصـارف في ظل  إلـى اليـوم ولـم يجـِر التفاهـم بعـد علـى 
التعميـم 5٠3 الصـادر عـن المصـرف المركـزي الـذي يمنـع المصـارف مـن تجـاوز سـقف 

اإلقـراض بمـا نسـبته ال 25 % مـن األمـوال المودعـة لديها بالليـرة اللبنانية.
ال يمكـن ألي كان تجاهـل بعـض الحقائـق على خلفيـة ما وّفرته المؤسسـة لطالبي 
القـروض السـكنية مـن شـروط التملـك أو الترميـم أو البنـاء. فـإن وقف تقديـم خدماتها 
انعكـس سـلباً علـى العديـد مـن القطاعات التـي يناهز عددهـا السـتين. وتعاظمت أزمة 
والمفروشـات  الهندسـية  واألعمـال  والصناعيـة  التجاريـة  األسـواق  فـي  كمـا  العقـارات 
بمختلـف  والمقـاوالت  البنـاء  بحركـة  المتصلـة  اليدويـة  والمهـن  الكهربائيـة  واألدوات 
آثـار سـلبية لجهـة وقـف  مراحلهـا حتـى جهوزيتهـا للسـكن. دون تجاهـل مـا تركتـه مـن 
أو تأجيـل مواعيـد الـزواج ومسـاعي تثبيـت اللبنانييـن بأرضهـم ومنـع الهجـرة والسـعي 
الـى االسـتقرار العائلـي واالجتماعـي الذي بـات مهدداً. وتزامـن كل ذلك مـع تقلص موارد 
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٠٠٠ The Public Corporation for Housing (PCH) was 
established in accordance with Law No.539 of July 
24, 1996 and entrusted with facilitating access to 
housing for low and middle-income citizens, in 
addition to helping beneficiaries own or renovate 
their houses in different ways, including presenting 
medium and long-term loans to institutions 
and individuals for construction and ownership 
purposes, except for commercial companies. And 
for those wishing to build houses on their own 
properties, for renovation and expansion of houses; 
as well as for entities that build houses for rental 
purposes, in addition to encouraging saving and 
lending. 

So far, the Corporation has focused on providing 
loans to low and middle-income citizens and has 
undertaken limited housing cooperative projects. In 
a bid to carry out its tasks after having vowed to take 
on the missions of the Ta’ameer National Authority 
and the Independent Housing Fund, the Corporation 
signed a Cooperation Protocol with the ‘Association 
of Banks in Lebanon’ (ABL) in late 1998, with the 
approval of the Bank of Lebanon. The protocol 
stated that housing loans are funded by the ABL 
with the guarantee that the Corporation will pay off 
interests for a certain period and recover them from 
the borrower in a period similar to that allocated for 
completing the loan payments to the bank. 

The PCH signed the first loan for the first beneficiary 
on September 14, 1999, marking the launch of the 
lending process for housing. On February 28, 2019, 
the PCH received application No. 96915 and signed a 
total of 82,583 final applications for low and middle-
income citizens from different Lebanese areas. Since 
its inception, the PCH has pumped 10251 billion LBP 
into the real estate market; an equivalent to $6,834 
million. This has led various decision-makers to 
acknowledge the Corporation as a credible entity 
that tackles the housing crisis; one of the most 
dangerous social crises. The PCH has also become 
a role model for cooperation between private and 
public sectors. 

Accordingly, under the pressing financial and 
economic situation in the country, the housing 
loans has stalled as a result of Bank of Lebanon’s 
suspension of the use of mandatory reserve in 
October 2017. This has resulted in the depletion of 
funds allocated for this purpose under the ceiling of 
LBP 750 billion, which was allocated for 2018 at the 
beginning of February. As of July of the same year, 
the Corporation had to stop accepting applications 
in efforts to prevent discretionary lending, as 
long as the lending process is no longer available 
to Lebanese people without preconditions or 
exceptional circumstances. 

In addition to working on a comprehensive housing 
plan comprised of several steps and projects, 
including the implementation of ‘Rent-to-Own’ 
law, there will also be a focus on building housing 
units in cooperation with municipalities and 
individuals. The Corporation sought to automate its 
businesses while seeking more funding resources. 
Alongside decision-makers and municipal entities, 
it implemented a law that allocated one billion LBP 
from the Ministry of Finance to low and middle-
income citizens in October 2018, with the PCH 
responsible for subsidized loans. However, the 
implementation process has been hindered until 
now, and no understanding has yet been made on 
the application mechanism with the ABL in light 
of Circulation No. 503 issued by the Central Bank, 
which prevents banks from exceeding the loan 
ceiling by more than 25 percent of deposited funds. 

No one can ignore the facts against the backdrop of 
ownership, renovation and construction conditions 
provided by the Corporation to housing loan 
applicants. Halting services has negatively affected 
the 60 sectors available. The real estate crisis has 
intensified in the commercial and industrial markets, 
along with businesses concerned with engineering, 
furnishings, electrical tools and handicrafts 
related to the construction and contracting 
industry in its various stages until it is ready to 
be inhabited; without ignoring what remained of 
negative consequences of halting or postponing 
marriages and efforts of keeping Lebanese in their 
country and preventing emigration, in addition to 
achieving social and family stability, which is now 
deteriorating. All what has been mentioned has 
coincided with the shrinking financial resources of 
the institution that has pledged to pay off the 20 
billion LBP of monthly interests to banks, as well as 
the damage to the revenues of the public treasury, 
real estate departments and other Lebanese entities 
that cannot be compensated anytime later. 

In addition to the above mentioned, the Public 
Corporation for Housing had the honor to launch the 
first competition for housing alternatives in Beirut. 

Such initiatives cannot be ignored, nor can their 
significance be disregarded, as they have drawn 
the participation of the private sector, in addition 
to Lebanese and European Universities (like 
Switzerland). Those initiatives reflect Lebanese 
people’s desire to end the most dangerous social 
crises, such as the housing crisis, in addition to 
offering these initiatives to Lebanese youth under 
the best financial and moral circumstances. 
The initiative has managed to engage more people 
in presenting future visions to a current problem; 
the constant displacement of the most vulnerable 

residents in the old neighborhoods of Beirut- 
tenants and owners, Lebanese and foreigners. It 
would be the first step in the long journey towards 
identifying the role of the Lebanese government in 
confronting the social housing crisis. 

The initiative has been launched as a goal-oriented 
discussion to search for alternatives of current 
urban development in Lebanon which is being 
implemented at the expense of people’s social 
and economic concerns. The organizers hoped the 
desired alternatives to be role models for setting 
inclusive housing policies and introducing an 
integrated housing approach. They believe that 
housing is an acknowledged right by international 
laws and a right that has been stated in the 
Lebanese constitution. The initiative seeks to 
answer the legitimate question as to “how people 
with no ownership rights can live in the city”. 

In a nutshell, it must be noted that any initiative 
devoid of cooperation among stakeholders will not 
see the light. It’s all meant for Lebanon to retain its 
creative and brilliant role, as well as to tackle many 
of Lebanese people’s problems. Hence, we can 
achieve Lebanon’s leading role and hopeful message 
in the region and the world. 
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أعَضاء لجنَة التَّحكيمأعَضاء اللَّجنَة التَّوجيهيَّة

مونيـــكا بصـــبوص
مهندسة معمارية وباحثة

استديو أشغال عامة

نادين بكـــداش
مصممة وباحثة مدينية

استديو أشغال عامة

حبيـــب دبس
مهندس معماري ومخطط مدني

URBI

ديـــزيريه فغـــالي
مستشارة قانونية
DF Legal Practice

تاال قـــمورية
مخططة مدنية و باحثة سياسات

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

منى خشـــن
مستشارة تطوير وتخطيط عمراني مستقلة 

ومحاضرة في الجامعة األميركية في بيروت            

ســـهير عاصي مبســـوط
مهندسة معمارية و مصممة حضرية

* المستشارة المهنية للمسابقة

عبير سقســـوق
مهندسة معمارية ومخططة مدينية

استديو أشغال عامة

دنيا ســـالمة
باحثة مدينية

 برنامج العدالة االجتماعية والمدينة 
في الجامعة األميركية في بيروت

علي تـــرمس
دكتور في االقتصاد

 الجامعة األميركية في بيروت
والجامعة األميركية في بلغاريا

Monica Basbous
Architect and Researcher
Public Works Studio

Nadine Bekdache
Designer and Urban Researcher
Public Works Studio

Habib Debs
Architect and Urban Planner
URBI

Desirée Feghali
Legal Consultant
DF Legal Practice

Tala Kammourieh
Urban Planner and Policy Analyst
UN-Habitat

Mona Khechen
Independent Urban Development and 
Planning Consultant, Senior Lecturer at AUB

Souheir Assi Mabsout
Architect and Urban Designer
* Competition Professional Adviser

Abir Saksouk
Architect and Urban Planner
Public Works Studio

Dounia Salamé
Urban Researcher
Social Justice and the City Programme, AUB

Ali Termos
Professor of Economy
American University of Beirut and  
American University in Bulgaria

Hiba Bou Akar
Assistant Professor at Columbia 
University’s Graduate School of 
Architecture, Planning, and Preservation

Kawthar Dara
Independent Consultant and Public 
Financial Management Advisor

Desirée Feghali
Legal Consultant
DF Legal Practice

Marwan Ghandour
Professor and Director
School of Architecture, Louisiana State University

Elie Harfouche
Assistant Professor of Architecture
Lebanese American University

Adrian Lahoud
Dean of the School of Architecture
Royal College of Art

Rony Lahoud
Chairman and General Director of the 
Public Corporation for Housing

Maysa Sabah
Urban Planner and Housing Specialist

Jad Tabet
Architect and Head of the Order of 
Engineers and Architects in Beirut

Steering Committee Jury Panel

هبـــة بو عـــكر
محاضرة في برنامج التخطيط الحضري

GSAPP جامعة كولومبيا

كوثـــر دارة
مستشارة مستقلة في اإلدارة المالية العامة

مروان غنـــدور
أستاذ ومدير كلية الهندسة المعمارية

جامعة والية لويزيانا

ديـــزيريه فغـــالي
مستشارة قانونية
DF Legal Practice

إيلي حـــرفوش
أستاذ في الهندسة المعمارية

الجامعة اللبنانية األميركية

أدريـــان لحود
عميد كلية الهندسة المعمارية

Royal College of Art

رونـــي لحود
رئيس مجلس اإلدارة - المدير العام للمؤسسة 

العامة لإلسكان

ميســـاء  صـــباح
مخططة مدنية وأخصائية إسكان

جـــاد تابت
مهندس معماري ونقيب المهندسين في بيروت
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حوار مع هبة بو عكر
رئيسة لجنة التحكيم لمسابقة »فّكر إسكان«

Conversation with Hiba Bou Akar
Chair of the Think Housing competition jury

أشغال عامة: ما هي أفكارك حول مسألة السكن الميسور  في  بيروت وخارجها؟     
هبـة: علـى مـّر األجيـال، قامـت المـدن فـي جميـع أنحـاء العالـم بإزاحـة الناس مـن خالل 
آليـات متنوعـة مثـل التدخـالت التـي تمـت باسـم تحسـين األوضـاع الصحيـة، أو خطـط 
التنميـة االقتصاديـة التـي تخـدم فئـات محـدودة، أو لبنـاء مدن مـن الطـراز العالمي التي 
فشـلت في وعودها بالتخلي عن أو إعادة توزيع أرباحها. دفعت معظم هذه التدخالت من 
باريـس ونيويـورك إلـى سـول ودلهي وبيـروت باإلزاحة الجماعية للسـكان المسـتضعفين. 
أحيانـاً، كانـت ممارسـات اإلزاحـة هـذه مصحوبة بسياسـات لـ »اسـتبدال« المسـاكن التي 
قـد تمـت إزالتها. لهـذه الغاية، اختبرت الحكومـات والخبراء والمجتمعـات في جميع مدن 
عالـم الشـمال والجنـوب، علـى مـدى عقـود عديـدة، مجموعـة واسـعة مـن المناهج ألجل 
توفيـر مسـاكن بأسـعار معقولـة، مثل بناء المشـاريع السـكنية التي ترعاهـا الحكومات أو 
عبـر التدخـالت التـي تدعـم األفراد لبناء مسـاكنهم أو غيرها. بالرغم من ذلك، فقد فشـلت 
أسـعار معقولـة.  معظـم هـذه التجـارب فـي توفيـر سـكن مناسـب، طويـل األمـد وذات 
هـذا وقـد تـم هـدم البعـض من هذه المشـاريع السـكنية فـي النهايـة - كما حال مشـاريع 

اإلسـكان الجماعيـة فـي بعـض المدن فـي الواليـات المتحـدة األمريكية. 
مـا دامـت قيمـة التبادل المادية تُعَطى قيمة أعلى من القيمة االسـتخدامية لألرض، 
أنحـاء العالـم  لإلبقـاء علـى سـكانها ذوي الدخـل المنخفـض  تناضـل المـدن فـي جميـع 
والمتوسـط. وبالتالي، فإن البحث عن طرق توفير السـكن الميسـور ال يزال مسـتمراً. إنما 
اإلنـذارات التـي نشـهدها عالمياً خالل السـنوات األخيرة حـول االفتقار إلى خيارات اإلسـكان 
الميسـور تجعـل األمـر يبـدو وكأنـه »أزمـة جديـدة«، لكـن هـل هـو كذلـك؟ هـل أصبحـت 
عمليـة »إحـالل األثريـاء مـكان الفقـراء« )gentrification( لألحياء أكثر حـدة مما كانت عليه 

مـن قبـل؟ مـا الـذي تغيـر مؤخـراً، وما الذي اسـتجد فـي أزمة اإلسـكان العالميـة الحالية؟ 
في هذا السـياق، إن اإلجابة على هذا السـؤال مفتاح لفهم كيف أنتجت النقاشـات العامة 
والسياسـات ومـا يترتـب عليهـا من ممارسـات أزمـات إسـكان متفاقمة. في بيـروت، نعرف 
إحـدى اإلجابـات علـى مـا سـاهم فـي تسـريع عمليـة التهجيج مـن المدينـة وهـي التغيير 
فـي قانـون اإليجـارات. فبعد رفع سـقف اإليجـار، وجد أصحـاب الدخل المنخفـض والفئات 
المسـتضعفة أنفسـهم فجـأة علـى شـفير اإلخـالء وسـط سـوق اإلسـكان الباهـظ الثمن، 
دون توفر مكان بديل للسـكن. فتحت المناقشـات حول التغيير في هذه السياسـة الباب 

لسلسـلة مـن الحـوارات حـول الحاجة إلى سياسـة إسـكان وطنية شـاملة. 

أ.ع: بناًء على بحثك الخاص بشأن المشهد االجتماعي والسياسي لإلسكان، ما رأيك في 
مسألة القدرة على تحمل كلفة اإلسكان في لبنان؟

في التحدث عن اإلسـكان الميسـور في لبنان، من المهم تجاوز الخطاب السـائد المتمثل 
فـي »النقـص«. هنـاك افتراضات بعدم وجود تجارب وخيارات سـكنية ذات أسـعار معقولة 
أو منخفضـة التكلفـة فـي لبنـان. فـي الواقـع، توجد مشـاريع على هـذا المثـال، ولكنها في 
معظمهـا ضمـن القطـاع الخـاص، حيـث تتم تقدمتها مـن قبل متعهديـن مدعومين من 
المؤسسـات الطائفيـة والدينيـة، سـواء كانـت مـن األحـزاب السياسـية أو مـن الكنائـس. 
بالنظـر إلـى التوجـه الطائفـي لهـذه المؤسسـات، فإنهـا تفـرض نوعـاً مـا من المحسـوبية 
على المسـتخدمين. على السـكان أن ينتموا سياسـياً ودينياً الى المؤسسـات التي تقدم 
لهـم الخدمـات، أو علـى األقـل عليهـم االمتثـال بمتطلباتها، التي قد سـاهمت فـي العديد 
مـن الحـاالت فـي زيـادة التقسـيم الطائفي فـي بيـروت والمناطـق المحيطة بهـا. وبالرغم 
أن نـدرك وجـود هـذا الرصيـد مـن المسـاكن الميسـورة التكلفـة  مـن ذلـك، مـن المهـم 
وأن نعتـرف باألطـر التـي تـم بموجبهـا بنـاء اإلسـكان الميسـور فـي المدينـة. باإلضافة إلى 
ذلـك، نحتـاج نحـن كباحثيـن وناشـطين فـي القضايـا المدينية إلـى الدراسـة والتعلم من 
آليات  الطـرق التـي مّكنـت مـن خاللهـا خيـارات اإلسـكان الميسـور فـي بيـروت، عبر فهـم 
التمويـل وترتيبـات شـراء األراضـي واالقتصاديات الوفيرة الحجم المسـتخدمة والشـبكات 
االجتماعيـة المسـتفاد منهـا باإلضافـة إلـى قضايـا أخـرى. أعتقـد أن هـذه التدخـالت توفر 
فرصـة للتعلـم مـن األطـر المحليـة القائمـة لتوفيـر السـكن ممـا هـو أكثـر إنتاجيـة مـن 

افتـراض أن هـذه المسـاعي غيـر موجـودة أو غيـر مهمة.

أ.ع: بعد مشاركتك كعضو في لجنة تحكيم »فّكر إسكان«، ما هي بعض األدوات 
ت محلياً؟  المهمة برأيك وألي حد، باعتقادك، اشتُقَّ

تضّمـن عـدد مـن اقتراحـات المسـابقة مفهـوم العيـش الجماعـي أو الملكيـة الجماعيـة 
كأدوات قابلـة للتطبيـق لتعزيـز القـدرة علـى تحمـل كلفة السـكن، بما في ذلـك »صناديق 
أنحـاء  ائتمـان مجتمعيـة لألراضـي«. تـم اسـتخدام صناديـق االئتمـان هـذه فـي جميـع 
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العالـم فـي مواجهـة المضاربـات العقاريـة، حيـث يتـم فصـل األرض عـن األبنية المشـيدة 
عليهـا وإزالتهـا من سـوق العقـارات.

 تقـوم منظمـة غيـر حكوميـة بتمّلـك األرض، كائتمـان لـألرض، وتضمـن بذلـك بقـاء 
المسـاكن التـي بنيـت عليها فـي متناول العائـالت المؤهلـة. تضمنت اقتراحـات أخرى في 
المسـابقة تشـكيل التعاونيـات السـكنية للمسـتأجرين الحالييـن. تُعد التعاونيـات نماذج 
إسكان ميسورة التكلفة بحيث يقوم المستأجرون/المقيمون باالشتراك في شراء المبنى 
الـذي يعيشـون فيـه وتشـكيل جمعيـة تعاونيـة، ثم يملك السـكان أسـهم فـي التعاونية. 
فـي هـذا النمـوذج، يتم الحد مـن تضخم اإليجارات بموجـب القانون - على سـبيل المثال، 
بمـا ال يزيـد عـن 1٠% سـنوًيا - لضمـان بقاء الوحدات السـكنية في متناول المشـتركين من 

العائـالت ذات الدخل المنخفض والمتوسـط.
علـى الرغـم مـن أهميـة هـذه األدوات، مـن الملـّح مراعـاة طرحهـا فـي سـياق بيروت 
عبـر إجـراء نقاشـات حـول أنمـاط السـكن المتاحة خـارج نطاق الملكيـة الخاصـة الفردية. 
فـي حيـن كان مفهـوم اإليجار واسـع االنتشـار في بيـروت قبل وأثنـاء الحـرب األهلية، فإن 
الملكيـة الفرديـة للمنـازل تحظـى بتقديـر كبيـر )كمـا هـو الحـال فـي العديد مـن األماكن 
أن  إلـى  بالنظـر  ليـس مفاجئـاً،  الحيـازة. هـذا  أشـكال  أضمـن  باعتبارهـا  العالـم(  حـول 
المسـتأجرين في بيروت، على سـبيل المثال، قد فقدوا ضبط اإليجار بشـخطة قلم، وهم 
معرضـون للتهديـد بخطـر اإلخـالء فـي وقـت ال تتوفـر لهـم أي خيـارات سـكن بديلـة. على 
هـذا النحـو، يُعتبـر سـوق اإليجـار شـكالً أقـل أمانـاً من الملكيـة، وال تـزل الملكيـة الفردية 

الخاصـة للبيـوت شـكل السـكن األكثـر رغبة.
باإلضافـة إلـى ذلك، فإن الملكية الخاصة للمنـازل مدمجة في المنظومة االجتماعية 
واالقتصاديـة المحليـة، ومرتبطة بمجموعة واسـعة من القيم والرمـوز االجتماعية. لرؤية 
أّي تحـّول ذي معنـى فـي النقاشـات المحليـة حـول إمكانيـة رضـي السـكان عبـر أشـكال 
أخـرى من السـكن، سـواء كانت مجتمعيـة أو جماعية، نحتاج أن نـدرك البيئة االجتماعية 
واالقتصاديـة والسياسـية التـي تعـزز ملكيـة اإلسـكان الخـاص. وعلينـا إجـراء محادثـات 
معمقـة مـع السـكان والُمـالّك والمتعهدين والمنظمات غيـر الحكومية وجميـع الجهات 

الفاعلـة األخـرى عـن اإلمكانيـات والفـرص التي تجلبهـا األشـكال األخرى لحيازة اإلسـكان.
ورغـم تقديرنـا أهميـة أدوات اإلسـكان مثـل »صناديق ائتمـان مجتمعيـة  لألراضي«، 
مـن المهـم أن نسـأل: مـا هـو نـوع المدينـة التـي ننتجهـا؟ هـل يعنـي ذلـك أننـا نقبـل أن 
»يسـتمتع« األغنيـاء بالممتلـكات الخاصـة الفرديـة، بينمـا يتعيـن علـى الفقـراء العيـش 
بشـكل جماعـي؟ أيضـاً، فـي ضـوء المـد والجـزر السياسـي المتغيـر باسـتمرار فـي لبنان، 
فـي  التغييـرات  مـن  السـكنية  التعاونيـات  أو  االئتمـان  صناديـق  يمكننـا حمايـة  كيـف 
التحالفـات السياسـية التي تبلور السياسـات االجتماعية في بيـروت )وأماكن أخرى(؟ على 
هـذا النحـو، إن هـذه األدوات - عندمـا ال تترافـق مـع قوانيـن حاميـة من نزوات السياسـات 
والسـوق - ال توّفـر بالضـرورة فرصـاً متسـاوية للجميـع. فـي بيـروت، يختار النـاس مغادرة 

المدينـة وشـراء المسـاكن - أحيانـاً مـا دون المسـتوى - فـي ضواحـي العاصمـة ألنهـم ال 
يجـدون خيـاراً مضمونـاً لحيـازة السـكن خـارج نطـاق ملكيـة المنـازل الفرديـة. ومـع ذلك، 
آمنـة كمـا وعدت أن تكـون، وذلـك واضح فـي العديد من  حتـى هـذه االسـتثمارات ليسـت 
المجمعـات السـكنية غيـر المكتملـة التـي تنتشـر فـي محيط بيـروت. هجـر المتعهدون 
هـذه المشـاريع، وأصبـح حلـم اإلسـكان اآلمـن للعديـد مـن األسـر كابوسـاً بعدمـا وجـدوا 
آخـرون دفعوا ثمن شـقق لم  آمنة ) أنفسـهم يدفعـون ثمـن شـقق بدون سـندات ملكية 

يتـم بناؤهـا قط(.
كمـا يجـب أن تترأس أنظمة تصنيف المناطق وقوانين البناء النقاشـات حول القدرة 
علـى تحمـل كلفـة اإلسـكان والمـدن الدامجـة. على سـبيل المثـال، إن التغييـرات األخيرة 
فـي قانـون البنـاء التـي تشـترط اسـتخدام القرميـد األحمـر والكسـوة الحجريـة للحيطان 
فـي أطـراف معينـة فـي بيـروت توضـح كيـف سـاهمت هـذه التغييـرات فـي زيـادة أسـعار 
الشـقق إلـى ثالثـة أضعافهـا فـي غضـون بضع سـنوات فقط، ممـا أدى إلى انخفـاض كبير 
فـي القـدرة علـى تحمـل تكاليـف المسـكن. يمكـن أن تسـمح قوانيـن البنـاء والتصنيـف 
أحـد  المتقدمـة بتطويـر مناهـج جديـدة للتصميـم المعمـاري والبنـاء، كمـا يتضـح فـي 
مقترحـات المسـابقة الـذي طـرح بنـاء مسـاكن للمسـنين علـى عقـارات غيـر متروكـة في 
بيـروت. لقـد حان الوقـت لمقاربة جديدة للتصميم المعمـاري ولقوانين تصنيف المناطق 
والبنـاء، ليـس فقـط نحـو زيـادة القـدرة على تحمـل التكاليـف ولكـن أيضاً نحو الشـمولية 
والدمج -  لتشـمل ذوي الدخل المختلف والفئات العمرية والدينية والعرقية واألشـخاص 

المعّوقين.

أ.ع: كيف ترين مستقبل مسابقة »فّكر إسكان«؟ 
آمل أن يكون لمسـابقة »فّكر إسـكان« تتمة توسـع التطرق لمشـكلة اإلسـكان الميسـور 
الـى خـارج نطـاق بيروت اإلدارية لتشـمل أطـراف المدينـة وضواحيها. في حين أن مسـألة 
أو اإليجـار هـي بالتأكيـد مشـكلة ذات إلحـاح  أكانـت عبـر ملكيـة المنـازل  اإلخـالء، سـواء 
أكبـر ضمـن بيـروت اإلداريـة، ال يـزال مـن المهم دراسـة القـدرة على تحمل تكلفة السـكن 
خـارج بيـروت اإلداريـة، خصوصـاً فـي المناطـق المحيطـة بمكان نـزوح العديد من سـكان 
المدينـة مـن بيـروت )أماكـن مثـل دوحـة عرمـون، والشـويفات والحازميـة وانطليـاس(. 
تسـببت التنميـة الحضريـة المرتفعـة والتوسـع الهائل غيـر المنظم الذي شـهدته أطراف 
بيـروت خـالل العقديـن الماضييـن بعدد ال يحصى مـن األزمات البيئيـة كالمحو التدريجي 
للمناطـق الطبيعيـة المحيطـة ببيـروت بما في ذلك األنهـار والتالل والغابـات، عدا عن ذكر 
المزيـد مـن تلوث البحـر. باإلضافة الى األمـور البيئية، تطرح الضواحي إشـكاليات متعلقة 
بالتقسـيم الطائفي في سـوق السـكن والعقارات. إذاً، تحقيقاً لهذه الغاية، من المهم أن 
تـدرج فـي تتمـة المسـابقة ضواحـي بيـروت التـي تطـرح مجموعـة مختلفة من األسـئلة، 

وأن يتوسـع نطـاق النظـرة إلى مشـكلة السـكن وحلولهـا الممكنة.
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٠٠٠ PUBLIC WORKS (PW): WHAT ARE YOUR 
THOUGHTS ABOUT THE AFFORDABLE HOUSING 
QUESTION IN BEIRUT AND BEYOND? 

HIBA: Over generations, cities worldwide have 
displaced people through all sorts of mechanisms, 
including interventions made in the name of 
hygiene, economic development schemes, or the 
construction of “world class” cities. These usually 
privileged the few and failed in their promises 
to trickle down or redistribute their profits. Most 
of these interventions, from Paris to New York, 
Seoul, Delhi, and Beirut, have resulted in mass 
displacement of vulnerable populations. These 
practices of displacement were sometimes 
accompanied with policies to “replace” the housing 
stock that had just been wiped out. 

To that end, governments, experts, and communities 
across cities in the Global North and Global South 
have experimented, over many decades, with a wide 
set of approaches to provide affordable housing that 
range from government-sponsored construction of 
public housing to self-help housing interventions. 
Yet, most of these experiments failed in providing 
long-term adequate and affordable housing. Some of 
these projects were eventually destroyed – like many 
public housing projects in cities across the United 
States. 

By continuing to value exchange value over use value 
of land, cities across the globe are still struggling with 
housing their low and middle income populations.  
Hence, the search for modes of affordable housing 
provision continues. Recent alarms around the 
lack of affordable housing options globally make 
it seem like housing is a “new crisis.” But is it? Is 
gentrification becoming much more exponential 
than it was before? And what has changed recently; 
what is new about the current global housing ‘crisis’? 
Answering this question — contextually — is key to 
understanding how discourses and ensuing practices 
and policies create compounded crises of housing. 
In Beirut, we know one of the answers to what 
contributed to expediting the gentrification process: 
the change in rental law. By lifting the rental cap, 
lower income and vulnerable populations suddenly 
found themselves on the verge of eviction in a tight 
expensive housing market with nowhere to go. 
Debates around this policy change have opened a 
series of conversations in Beirut around the need for 
a comprehensive national housing policy.  

PW: BASED ON YOUR OWN RESEARCH CONCERNING 
THE SOCIO-POLITICAL LANDSCAPE OF HOUSING, 
WHAT IS YOUR OPINION ABOUT THE QUESTION OF 
AFFORDABILITY IN LEBANON? 

When talking about affordable housing in Lebanon, 
it is important to go beyond the dominant discourse 
of “lack”. It is widely assumed that there have never 
been affordable or low-cost housing experiments 
and options in Lebanon. In fact, such projects exist. 
This housing stock is mostly private, provided by 
developers who are subsidized by sectarian and 
religious organizations, whether political parties 
or churches. Given the sectarian orientation of 
these organizations, they impose a certain kind of 
patronage on people to access them. Residents have 
to be politically and religiously affiliated with the 
providers, or at least comply with the requirements 
of these organizations, which has in many instances 
further contributed to sectarian segregation in Beirut 
and its peripheries. Nonetheless, it is important to 
recognize the existence of this affordable housing 
stock and acknowledge the frameworks under which 
affordable housing has been built in the city. In 
addition, we —as urban researchers and activists— 
need to study and learn from the ways in which 
these affordable housing options in Beirut have been 
made possible, by examining the kinds of finance 
mechanisms used, land purchase arrangements 
made, economies of scale utilized, and social 
networks tapped, among other issues. Beyond 
assuming that these endeavors don’t exist or do 
not count, I believe these interventions provide an 
opportunity to learn from local existing frameworks 
for housing provision.

PW: HAVING BEEN ON THE THINK HOUSING 
COMPETITION JURY, WHAT IMPORTANT TOOLS 
WOULD YOU HIGHLIGHT AND TO WHAT EXTENT DO 
YOU THINK THEY WERE DERIVED LOCALLY?

A number of the competition entries proposed 
communal living or collective ownership as viable 
tools to tackle affordability, including community 
land trusts (CLTs). CLTs have been used worldwide 
as a housing affordability tool in the face of land 
speculation. Under the CLT model, the ownership 
of land is split from the buildings on it and removed 
from the speculative real estate market. A non-
governmental organization would own the land, 
as a land trust, and ensure that the housing built 
there remain affordable in perpetuity for families 
who qualify. Other competition entries proposed 
forming housing cooperatives for current renters. 
Limited equity housing cooperatives are affordable 
housing models where renters/ residents jointly 
buy the building they live in and form a cooperative. 
Residents then own shares in the cooperative. In this 

model, rent inflation is usually limited by law — for 
example, to no more than 10% increase per year — 
to ensure that units remain affordable for buy-ins 
from low and medium-income families. 

As important as these tools are, it is critical to 
contextualize them by having conversations about 
possible forms of habitation in Beirut beyond 
individual private property.  While renting was 
widespread in Beirut before and during the civil 
war, private home ownership is prized (as in many 
places around the world) as the most secure form 
of tenure. This does not come as a surprise given 
how, for example, renters in Beirut lost their rental 
cap in an instant, and are threatened by the risk 
of displacement at a time when no other housing 
options are provided for them. As such, the rental 
market is considered to be a less secure form of 
ownership, and the sought-after form of living is still 
individual private home ownership.

In addition, private home ownership is embedded in 
a socio-economic ecology, attached to a wide set of 
social values and signifiers. To see any meaningful 
shift in local debates about the possibility for 
residents to entertain other forms of housing, 
whether rental, limited equity, communal or 
collective, we need to recognize the socio-economic 
and political ecologies that prize private housing 
ownership, and have in-depth conversations with 
residents, landlords, developers, NGOs and all 
other related actors about the possibilities and 
opportunities that other forms of housing tenure 
bring. 

Furthermore, while acknowledging the importance 
of housing tools like Community Land Trusts, it 
is critical to think through what kind of city we 
are producing. Does promoting certain housing 
strategies mean that we are accepting that the 
rich will “enjoy” individual private properties, 
while the poor will have to live collectively? Also, 
given the continuously changing political tides in 
Lebanon, how can we protect CLTs and housing 
cooperatives against changes in political alliances 
that shape social policies in Beirut (and elsewhere)? 
As such, these tools – when not accompanied by 
laws that protect against the whims of politics 
and speculative markets – do not necessarily 
offer equal opportunities for all. People in Beirut 
are choosing to leave the city and purchase often 
substandard housing units in Beirut’s peripheries 
because they do not see a protected tenure option 
beyond individual home ownership. However, even 
such investments are not as secure as promised, as 
evident in the many unfinished housing complexes 
dotting Beirut’s peripheries. Such projects were 
deserted by their developers, and the dream 

of secure housing for many families became a 
nightmare after they found themselves paying for 
apartments with no secure title deeds (while others 
paid for apartments that were never built). 

Zoning and building laws should also be at the 
forefront of debates about housing affordability and 
inclusive city-making. For example, recent building 
law changes that mandate red-tiling and stone-
cladding in certain Beirut’s peripheries show how 
such changes contributed to a tripling of apartment 
prices there just within a few years, significantly 
decreasing affordability. Progressive building and 
zoning laws could also allow for new approaches 
to building design and construction to emerge, as 
illustrated by a competition scheme that proposed 
building housing for the elderly on leftover parcels 
in Beirut. It is time to approach architectural design 
and building and zoning laws differently, aiming 
towards not only increased affordability but also 
inclusivity of income groups as well as age, ability 
levels, religion, and race.

PW: WHAT DO YOU THINK OF THE FUTURE OF THE 
THINK HOUSING COMPETITION?  

I hope that the Think Housing Competition has 
a sequel that expands the lens of examining the 
affordable housing problematic from municipal 
Beirut to include the city’s peripheries and its 
suburbs. While the question of gentrification and 
displacement, whether through home ownership 
or renting, is certainly a bigger issue inside 
municipal Beirut, it is critical to examine housing 
affordability in the peripheries to where many 
city dwellers from municipal Beirut have been 
displaced (places like Doha Aramoun, Choueifat, 
Hazmiyeh, and Antelias). The unregulated massive 
urbanization that such peripheries have witnessed 
over the past two decades have caused a myriad of 
environmental crises in the surrounding environs 
including rivers, hills, forests and the sea. In addition 
to environmental concerns, the peripheries bring 
to the foreground questions related to sectarian 
segregation in housing and land markets. Therefore, 
expanding the competition to include questions 
raised from Beirut’s peripheries about housing and 
sustainable urban development in general would 
certainly contribute to a more comprehensive 
understanding of the housing question and its 
possible solutions in Beirut. 
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Ali Termos علي ترُمس

الســـكن في بيــروت، حيـث 
اإليجـــار يفوق دخلنا بالكامل

Inhabiting Beirut, where rent 
outstrips our entire income 

منـذ عـام 199٧، اقتصـرت التدخـالت اإلسـكانية فـي لبنـان علـى القـروض المدعومـة. وال 
تعكـس هـذه الخطـوة ضعف إطـار العمل المؤّسسـي لتقديم حلوٍل إسـكانيٍة فحسـب، 
بـل تثبـت أيًضـا محدوديّتهـا وتبعاتهـا السـلبية أحيانًـا علـى سـوق اإلسـكان. وفـي أثنـاء 
عملنـا علـى تطويـر المبـادئ التوجيهيـة لمسـابقة »فّكـر إسـكان«، سـّلطنا الضـوء علـى 
أجـل تأميـن سـكٍن  القـروض مـن  أمـاًل بإيجـاد طروحـاٍت تتخّطـى  المحدوديـات  هـذه 

ميسـور التكلفـة فـي المدينـة.
السـكن  كلفـة  الدخـل قـادرًة علـى تحّمـل  العاملـة والمتوسـطة  األسـر  لـم تعـد 
أسـرع  أسـعار العقـارات فـي خـالل العقـد المنصـرم بوتيـرٍة  فـي بيـروت. فقـد ارتفعـت 
وأعلـى مـن وتيـرة ارتفـاع الدخل الحقيقـي لمعظم العامليـن في بيروت الكبـرى. إن أحد 
مؤشـرات السـكن الميسـور التكلفـة فـي ظـل اقتصاٍد سـليٍم هـو أن يُغطي ثلـث الدخل 
أن هـذا المؤشـر فـي لبنـان،  الشـهري للشـاري األقسـاَط الشـهرية للرهـن العقـاري. إال 
وبخاصـٍة فـي بيـروت، يكشـف عـن الواقـع المريـر الذي يعيشـه البلـد. فمتوسـط الدفعة 
الشـهرية لشـقٍة صغيـرٍة فـي ضواحـي بيـروت يبلـغ 12٠8 دوالٍر لعقـاٍر تصـل قيمتـه إلـى 
ألـف دوالر )اسـتندت هـذه العمليـة الحسـابية إلـى 25% مـن الدفعـة األولـى و%5   3٠٠
مـن معـدل الفائـدة السـنوية المئويـة وفتـرة اسـتحقاٍق تبلغ مدتُهـا ثالثين عاًمـا(. ولكي 
يسـتطيع الشـاري تحّمـل كلفـة العقـار والحصول علـى موافقة المقرض، مـن المفترض 
أن يصـل دخلـه الشـهري إلـى حوالـي 3٦٠٠ دوالر، أي ما يـوازي ثالثة أضعـاف المبلغ. لكن 

متوسـط الدخـل الشـهري فـي لبنان يصل إلـى حوالـي 15٠٠ دوالٍر ما يحد من قدرة األسـر 
علـى شـراء منـزٍل فـي ضواحـي بيـروت، ناهيك عن شـراء منـزٍل داخـل العاصمـة. فلنأخذ 
علـى سـبيل المثـال عقـاًرا فـي راس بيروت )وهـو أحد األحيـاء االثني عشـر الموجودة في 
مدينـة بيـروت( تبلـغ مسـاحته 1٠٠ متـٍر مربـٍع وقيمتـه ٤5٠ ألـف دوالر؛ الدفعـة الشـهرية 

لهـذا العقـار تسـاوي 1812 دوالر.
فـي المثـل أعـاله، أخذنـا باالعتبـار كلفـة الرهن العقـاري حصـًرا، لكن مـن الضروري 
أيًضـا التطـرق إلـى نفقـات اإلسـكان األخـرى كفواتيـر المرافـق والصيانـة بهـدف إظهـار 
كبيـٍر علـى القطـاع الخـاص  تكاليـف السـكن الحقيقيـة. يعتمـد سـكان بيـروت بشـكٍل 
لشـراء الميـاه والكهربـاء. وبالتالـي، تُشـكل كلفـة السـكن حوالـي ٤٠% مـن دخـل األسـرة 

المتاح.
وإذا مـا أخذنـا باالعتبـار دفعـات الرهن السـنوية تماشـًيا مـع بيانات الناتـج المحلي 
اإلجمالـي للفـرد الواحـد، تتصـدر بيروت أحد المراكـز األربعة األولى من حيـث أعلى كلفة 
إسـكاٍن بيـن أربعيـن مدينـٍة كبـرى فـي العالـم. أمـا إذا لجأنا إلى معـدل الدخل بالنسـبة 
للعقـار الـذي يسـتند إلـى بيانـات الدخـل الصادرة عـن البنك الدولـي1، يتبين لنـا أن كلفة 
اإلسـكان فـي بيـروت تفـوق كلفته في مـدٍن أخـرى كباريس وطوكيـو وروما ودبـي. يُؤدي 
ذلـك إلـى توسـيع فجـوة الالمسـاواة ودفـع عـدٍد كبيـٍر مـن السـكان إلـى تـرك مدينتهـم 
والبحـث عـن سـكٍن ميسـور التكلفة فـي ضواحي بيـروت وغيرهـا من المناطـق. ويمكن 
الزعـم أن هـذا النـوع من الرأسـملة التهجيجية )gentrification( هو عمليـٌة طبيعيٌة وجزٌء 
مـن الجهـود الراميـة إلـى تحسـين وتنميـة المـدن الحديثـة. لكـن نظـًرا إلى غيـاب البنى 
التحتيـة المؤاتيـة ووسـائل النقـل المتطـورة، أصبحـت عمليـة التنقـل مـن وإلـى بيروت 

مجهـدًة وصعبـًة للغايـة، مـا يمنـع السـكان من البحـث عن سـكٍن بعيٍد عـن العاصمة.

—  الدعم الحكومي للرهن العقاري
االجتماعـي فـي  أساسـًيا لتحقيـق االسـتقرار  التكلفـة حافـزًا  الميسـور  السـكن  يُعتبـر 
األنظمـة االقتصاديـة. وعلـى خـالف معظـم دول العالـم، ال يملـك لبنـان وزارة إسـكان2، 
لكن توجد وكالتان شـبه حكوميتين هما مصرف اإلسـكان والمؤسسـة العامة لإلسـكان، 
تعمـالن علـى تأميـن حـٍد معيـٍن مـن قـروض الرهـن العقـاري المدعومـة. ويُسـاهم هـذا 
اإلسـكان المدعـوم فـي زيـادة الطلـب علـى اإلسـكان إن كان مـن ناحيـة خفـض أسـعار 
الفائـدة علـى القـروض المدعومـة أو إعفـاء موظفـي الدولة مـن الدفعة األولـى، ما يؤدي 
إلـى رفـع أسـعار اإلسـكان على المـدى الطويـل. ولطالما شـكلت فاعلية هذه السياسـات 
مقارنتهـا  لـدى  االقتصـاد، وبخاصـٍة  بيـن خبـراء  نقـاٍش  الطلـب محـور  علـى  المرتكـزة 
بالسياسـات المرتكـزة علـى العـرض. باإلضافـة إلـى ذلـك، أظهـرت األبحـاث التـي أُجريـت 
حـول دعـم اإلسـكان في الواليـات المتحدة أن برنامج دعم اإلسـكان قد يـؤدي إلى زعزعة 
اسـتقرار سـوق اإلسـكان، إذ يدفـع باألسـر إلـى مغـادرة المناطـق التـي ترتفع فيها نسـبة 

Since 1997, housing interventions in Lebanon have 
been restricted to subsidized loans. This move 
not only reflects a thin institutional framework for 
putting forward housing solutions, but has also 
proven to have its limitation and often negative 

repercussions on the housing market. While 
developing the guidelines for the Think Housing 
competition, we highlighted these limitations 
and hoped to go beyond loans when thinking of 
affordable housing in the city. ٠٠٠ continue p. 33
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الشـغور وتنخفـض نوعيـة اإلسـكان، واالنتقـال إلى مناطق تنخفض فيها نسـبة الشـغور 
ويرتفـع الطلـب الشـديد علـى السـكن. فـي هـذه الحالـة، يزيد دعـم قروض اإلسـكان من 
خطـر إخـالء بعـض األحيـاء مـن سـكانها وزيـادة الطلـب المفـرط علـى أحيـاء أخـرى، مـا 
يعيـق علـى المـدى القصيـر قـدرة العرض علـى تحقيق نتيجـٍة إيجابيٍة تُسـاعد فـي الحد 
مـن ارتفـاع األسـعار.3 وتنقسـم السياسـات القائمـة علـى العـرض بيـن توفيـر الحكومـة 
لإلسـكان العـام ودعمهـا بنـاء المسـاكن. ومـن المحّبـذ اعتمـاد السياسـات القائمة على 
العـرض ألنهـا ال تُـؤدي إلـى زيـادة أسـعار اإلسـكان. أمـا السياسـات القائمـة علـى الطلب 
فتفـرض التكاليـف علـى غيـر المشـاركين مـن خـالل رفـع األسـعار. باإلضافـة إلـى ذلـك، 
قـد تعـود برامـج العـرض بالفائـدة علـى غيـر المشـاركين مـن خـالل خفـض الزيـادات في 
أسـعار السـوق أو اإلبقـاء عليهـا كمـا هـي. وأظهـرت األبحـاث التـي أُجريـت حـول سـوق 
اإلسـكان فـي الواليـات المتحـدة أن البرنامـج القائـم علـى الطلـب يخدم ٧19 ألف أسـرة، 
أمـا البرنامـج القائـم علـى العـرض فيخـدم ٤55 ألـف أسـرٍة فقط، وذلـك بالنسـبة إلنفاٍق 
أثـر تقديـم الدعـم للرهـن  أن  حكومـٍي تصـل قيمتـه إلـى 3 مليـارات دوالر. ويؤكـد هـذا 
العقـاري وإعانـات اإلسـكان بشـكٍل مباشـٍر للراغبيـن فـي الشـراء يتخطى برنامـج العرض 
بحـد ذاتـه، وذلـك بفضـل انخفـاض كلفة المعامـالت لتحديد األسـر الفقيـرة، على عكس 
التعقيـدات البيروقراطيـة المرتبطـة بتوفير الدعم لبناء المسـاكن. لكن الكلفة الواضحة 
والصريحـة لبرنامـج الطلـب تتمثـل فـي االرتفـاع الحتمي ألسـعار السـكن، ما يُؤثـر بدوره 

فـي المشـاركين وغيـر المشـاركين علـى حد سـواء.
الفقـراء«  المـدن  اإلسـكان لسـكان  كتابـه »سياسـات  يطـرح ريمونـد سـترايك فـي 
)Housing Policies for the Urban Poor( السـؤال التالي: “ما هي سياسـة اإلسـكان الفضلى؟” 
وتأتي اإلجابة على الشكل اآلتي: “يعتمد األمر على أهمية األهداف التي نسعى لتحقيقها، 
وظـروف السـوق عنـد تقديـم البرنامـج، واتجاهـات الدخل، واالرتفـاع في عدد األسـر وكلفة 

بنـاء المسـاكن. بالتالـي، ال توجـد إجابـٌة واحـدٌة تنطبق علـى كافة المـدن الكبرى”.
لقـد سـاهمت معظـم حكومـات الـدول الصناعيـة والناشـئة بدرجـاٍت متفاوتـٍة فـي 
توفيـر اإلسـكان العـام للفقـراء. وتُقـدم كل دولـٍة تجربـًة فريـدًة يُمكـن االسـتفادة منهـا 
لصياغـة سياسـٍة إسـكانيٍة صالحٍة في لبنـان. وتُعتبر ألمانيا وفرنسـا والمملكة المتحدة 
وإسـبانيا والواليـات المتحـدة واليابـان أمثلـًة تسـتحق الدراسـة نظـًرا لطريقـة معالجتها 
الحكومـة  تُقـدم  المثـال،  سـبيل  علـى  المتحـدة  المملكـة  ففـي  اإلسـكان.  لمشـكلة 
المسـاعدات للشـراة مـن خالل شـراء أسـهٍم فـي المنزل على شـكل دفعٍة أولـى للمالك.
تلـك  إلـى تجربـة  المقترحـة  المخّططـات  إسـكان«، عمـدت  وفـي مسـابقة »فّكـر 
الممارسـات المسـتمّدة مـن السـياَقين العالمـي والمحّلـي. بهـذا المعنـى، توّفـر تلـك 

ُقدًمـا. للمضـّي  الطروحـات سـباًل محتملـًة 

٠٠٠ Indeed, the increase in real estate prices over 
the last decade has been accelerating at a much 
higher rate than the increase in real income for most 
working residents in the Greater Beirut area. A rule 
of thumb indicator for housing affordability is that in 
a well-functioning economy, a third of the monthly 
income of an average homebuyer should be able to 
support a monthly mortgage payment for housing. 
A simple calculation of this indicator in Lebanon, or 
in Beirut in particular, uncovers a grim reality. The 
average monthly mortgage payment for a small 
apartment in a Beirut suburb is $1208 for a property
valued at $300,000 (this is calculated based on 25% 
down payment, 5% annual percentage rate, and 
30-year maturity). For a homebuyer to be able to 
afford such a mortgage payment and get approved 
by the lender, their monthly salary is supposed to 
be three times larger, i.e. about $3,600. However, 
the average monthly income in Lebanon is nearly 
$1,500, which places housing ownership in the 
suburbs of Beirut beyond affordability to most 
households, let alone within Beirut itself. A more 
realistic example should assume a property price of 
$450,000 for 100 square meters in Ras Beirut area, 
one of the 12 quartiers in the city of Beirut. This 
implies a monthly mortgage payment of $1,812, 
which further aggravates the problem.

In the previous example, only mortgage cost was 
considered. However, one would want to include 
other housing overhead such as utility bills and 
property maintenance to reflect real housing cost. 
Residents in Beirut rely heavily on the private sector 
to buy electricity and water. Therefore, housing 
cost is estimated to reach 40% of the household's 
disposable income.

If we use annualized mortgage payment for reasons 
of conformity with data on GDP per capita, Beirut 
appears in the top four cities with highest housing 
price in a sample of selected 40 major cities around 
the world. Housing in Beirut proves to be more 
expensive than in cities like Paris, Tokyo, Rome, or 
Dubai, when using mortgage-to-income ratio based 
on income data provided by the World Bank1. This 
fact can only contribute to widening inequality and 
driving a large proportion of Beirut residents out of 
their city to seek housing in more affordable areas 
in the outskirts of Beirut and beyond. One can argue 
that this sort of gentrification is a natural process 
that is expected to emerge in the development cycle 
of any modern city. However, the lack of proper 
infrastructure and reliable public transportation 
have made commuting to and from Beirut 
prohibitively burdening most people who might 
choose to live far from the capital city.

 

In terms of government intervention in the 
housing sector, Lebanon does not have a ministry 
of housing2. There are two semi-governmental 
agencies that are in charge of providing subsidized 
mortgage loans up to a certain limit. These are 
Banque de l’Habitat and the Public Corporation for 
Housing (PCH). Whether subsidizing mortgage loans 
through a reduced interest rate or exempting public 
servants from paying down payments on their home 
purchase, this housing allowance enhances the 
demand for housing and leads to increasing housing 
prices in the long run. The effectiveness of this kind 
of demand-side policies has long been debated by 
economists when compared to supply-side policies. 
Additionally, research on housing subsidies in the 
U.S. concludes that “a housing allowance program 
could further destabilize the housing market by 
further inducing households to move out of areas 
with high vacancy rates and low-quality housing 
and move into areas with low vacancies and strong 
upward pressure on rents”. In this context, a housing 
allowance arguably could both add to abandonment 
pressures in some neighborhoods and stimulate 
excess demand pressures in other neighborhoods 
and still not evoke, at least in the short run, a positive 
supply response that would limit price increase.”3

From here, we can see how the adopted policy 
in Lebanon, mainly tackling demand-side 
management through interest subsidies, can have 
its limitations and often negative repercussions on 
the housing market in the long term. Supply-side 
policies vary from building public housing by the 
government to subsidizing housing production. 
The reason why supply-side intervention is more 
favorable is that it does not cause a housing price 
increase. While demand-side policies impose 
costs on non-participants by raising prices, supply 
programs may confer benefits on non-participants 
by lowering or holding in check market price 
increases. Most governments in industrialized 
and emerging economies have intervened to 
varying extent in providing public housing to the 
underprivileged. Each country presents a unique 
experiment in learning the best practice in order 
to devise a viable housing policy for Lebanon. 
The Think Housing competition schemes have 
experimented with these practices, derived both 
from the international context as well as the local 
one. In these terms, they provide potential paths for 
moving forward.

1 — Monthly mortgage payments are calculated based on 5% fixed 
mortgage rate on a hypothetical 120 square meter- apartment across the 
forty cities, using price-rent ratio as the maturity period.  

2 — There was a Ministry of Housing in Lebanon prior to the 1960s. 

3 — W. Apgar (1995), “Which Housing Policy Is Best?”, Housing Policy Debate, 
V. 1, Issue 1

٠٠٠ continued from p. 30
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Desirée Feghali ديزيري فغالي

 دور البَلِديّات في إنشاء َسكٍن
اجتِماعٍي وَحفِظه والترويج له

اسـتحضرت فـرٌق عـدٌة مشـاركٌة فـي مسـابقة »فّكـر إسـكان« دور البلديـات مـن خـالل 
الطروحـات التـي قّدمتهـا. فـي الواقـع، تقـّدم دراسـات الحـاالت الخمـس المشـاركة فـي 
المسـابقة مثـااًل علـى تغيّب بلديـة بيروت عن االسـتجابة لتحّديات السـكن. وإن لم يكن 
األمـر معروًفـا للعمـوم، فـإّن للبلديـات دوراً هامـاً فـي وضـع وتنفيـذ سياسـات اإلسـكان 

المحّلي: المسـتوى  علـى 

أواًل، يمكن للبلديات بناء سكٍن اجتماعٍي على العقارات التي تملكها: 
فـي الواقـع، منـذ العام 2٠1٠، بات جلياً أن بإمكان البلديات بناء مشـاريع سـكنيٍة ميسـورة 
التكلفـة لخدمـة مجتمعاتهـا. علـى سـبيل المثـال، عندمـا استفسـرت بلدية بـرج حمود 
عـن مـدى قانونيـة األمـر، أجـاب ديـوان المحاسـبة بالموافقـة علـى قـرار البلدية بإنشـاء 
وبنـاء وإدارة وبيـع وحـداٍت سـكنيٍة ميسـورة التكلفـة ضمـن مشـروع سـكٍن اجتماعـي، 
أن تكاليـف المشـروع ال تقـع علـى عاتـق سـكان البلديـة. وأشـار مكتـب الديـوان  طالمـا 
إلـى أن بنـاء وحـداٍت سـكنيٍة ميسـورة التكلفـة يقع ضمن نطـاق عمل البلديات، السـيما 
الماّدتيـن ٤9 و5٠ مـن قانـون البلديـات الـوارد في المرسـوم رقم 118 الصادر فـي تاريخ 3٠ 

حزيـران 19٧٧ 1.
بالتالـي، ووفقـاً للماّدتين ٤9 و5٠ من قانون البلديات والمرسـوم االشـتراعي 118/٧٧ 
الصـادر فـي تاريـخ 3٠ حزيـران 19٧٧، يُسـمح للبلديـات بإنشـاء سـكٍن ميسـور التكلفـة، 

Role of Municipalities 
in creating, promoting and 
preserving social housing

أوالً عـن طريـق اسـتمالك األرض بالمصـادرة  كمـا يمكـن للبلديـة إطـالق مشـروٍع كهـذا 
)كمـا يمكـن للبلديـة اسـتخدام أٍي من األراضـي المصاَدرة أساسـاً(. أما الخطـوة التالية، 
فتكـون بوضـع دراسـة الجدوى وتحديد عدد الوحدات السـكنية الممكـن بناؤها وتكاليف 
المشروع وسعر بناء الوحدة. بناًء عليه، تتيح البلدية منحًة مفتوحًة لسكانها لالستفادة 
مـن السـكن الميسـور التكلفـة وفقاً لمعاييـر األهلية، واألولوية، وشـروط الدفـع، والحق 
بالملكية وغيرها من الشـروط. وما إن يتقدم عدٌد كاٍف من السـكان الراغبين باالسـتفادة 
مـن المشـروع ويودعـون حصتهم من تكاليـف البناء، يمكـن للبلدية البـدء بأعمال البناء 
ـص الوحـدات  عـن طريـق التعاقـد مـع متعهـٍد مسـتقل. وعنـد اكتمـال المشـروع، تُخصَّ
لألفـراد علـى نحـٍو ينقـل الملكيـة مـن البلدية إلـى المسـتفيدين. وتجـدر اإلشـارة إلى أن 
بإمـكان البلديـة أيضـاً الحصـول على قـرٍض طويل األمد من المؤسسـة العامة لإلسـكان 
لتمويـل أعمـال البنـاء، ومن ثم تسـديده من خـالل دفعاٍت يسـّددها المسـتفيدون. كما 
بإمكانهـا اسـتمالك الوحـدات الخالية الموجودة وإضافتها إلى مخزون السـوق الميسـور 

التكلفة.
ثانيـاً، بصفتهـا مخّولـًة تنظيم بنـاء المباني الجديـدة الواقعة ضمـن نطاقها، يمكن 
للبلديـات فـرض تنظيـٍم جديـٍد لتقسـيم المناطـق تُلـزم بموجبـه كل مشـروٍع سـكنٍي 
جديٍد في المنطقة بتخصيص نسـبٍة للسـكن الميسـور التكلفة لألشـخاص ذوي الموارد 
المحـدودة. باإلضافـة إلـى ذلـك، وبكونهـا الجهة المسـؤولة عن االحتفاظ بسـجالت كافة 
عقـود اإليجـار، يمكـن للبلدية ضبـط التكلفة الميسـورة للوحدات السـكنية ومدى أهلية 

شـاغليها لالسـتفادة من تلـك الميزة.
ثالثـاً، يمكـن للبلديـات أن تتدخـل فـي سياسـات اإلسـكان عـن طريق فـرض ضرائب 
الشـقق  علـى  بلديـًة  يفـرض ضريبـًة  الحالـي  فالقانـون  الخاليـة،  الشـقق  علـى  جديـدة 
أعلـى علـى الشـقق الخاليـة،  أو  المشـغولة فقـط. ومـن خـالل فـرض ضرائـب مسـاويٍة 
ـز أصحـاب الشـقق الفارغـة علـى تخفيـض بدل اإليجـار للعثـور على مسـتأجرين، ما  يُحفَّ
يُقّلـص عـدد الشـقق الخاليـة ويُخفض مـن معدل بدالت اإليجـار. في كافة األحـوال، يوّلد 
نظـام الضرائـب هـذا مـوارد إضافيـًة للبلديـة لتسـتثمرها فـي سـكٍن اجتماعـٍي ميسـور 
التكلفـة فـي أماكـن أخـرى، كمـا يتيح االسـتفادة من الشـقق الخاليـة، ما يقّلـص الطلب 
علـى الشـقق فـي المنطقـة وبالتالـي يخّفـض مـن إنتاج شـقٍق جديـدة. ويمكـن لعائدات 
أن تـؤدي دوراً هامـاً فـي توفيـر التمويـل الـالزم للبلديـة لتطويـر سـكٍن  الضرائـب هـذه 
ميسـور التكلفـة أو لدعـم إيجـار الوحـدات السـكنية بمعـدٍل أقـل مـن قيمة السـوق، ما 

يجعلهـا ميسـورة التكلفـة.
أخيـراً، تـؤّدي البلديـات دوراً حاسـماً فـي مراقبة معـدالت اإليجار وضبطهـا، إذ يجب 
تسـجيل كافـة عقـود اإليجـار لـدى البلديـة. ويمكـن للبلدية أن تسـتخدم سـلطتها على 
هـذا المسـتوى مـن خـالل وضـع خطـة تسـجيٍل تحـّدد بموجبهـا قيمـة سـوٍق عادلـٍة 
لإليجـارات، وتُخّصـص نسـبًة مـن مخـزون الوحـدات للسـكن الميسـور التكلفـة. بهـذه 

Several participating teams in the Think Housing 
competition brought back the role of municipalities 
through their proposed schemes. In fact, the 5 
case studies presented as part of the competition 
exemplify the absence of Beirut’s municipality in 

responding to housing challenges. Although not 
so known to the public, municipalities could play a 
major role in creating and implementing housing 
policies at the local level ٠٠٠ continue p. 37
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الطريقـة، تشـرف البلديـة علـى قيمة اإليجار وتوصـي برفعه أو خفضه، كما تفرض سـقفاً 
علـى معـدالت بـدالت اإليجار.

أكثـر مـن ذلـك، وضمن المنطق ذاتـه، يمكن للبلديات أن تمنـح تخفيضاٍت ضريبيًة 
لمالكـي المنـازل الذيـن يؤّجـرون ملكياتهـم بتكلفـٍة ميسـورٍة تحـت معـدالت السـوق، إذ 
آليـًة لضبـط اإليجـارات ضمـن القوانيـن القائمـة والصالحيـات  يشـّكل ذلـك بطريقـٍة مـا 

الحالية.  البلديـة 
كذلـك يمكـن للبلديـات أن تتبنّـى وتنّفـذ برنامـج اإليجار العـادل المطـروح من قبل 

الفريـق الفائـز بالجائـزة األولـى في مسـابقة »فّكر إسـكان«.
الضرائـب  وفـرض  جمـع  فقـط  مخّولـة  البلديـات  أن  إلـى  اإلشـارة  الضـروري  مـن 
أّي تخفيضـاٍت ضريبيـة  آب 1988، وأن  الصـادر فـي 12  للقانـون رقـم ٦٠  البلديـة وفقـاً 
تمنحهـا البلديـة تحتـاج إلـى تعديـٍل قانونـي. لكـن علـى الرغـم من ذلـك، فإن المـادة ٧2 
مـن القانـون الناظـم للضرائـب البلديـة2 تفرض ضريبة 1٠% على رسـوم اسـتصدار رخصة 
ـص تلـك النسـبة تحديـًدا لتمويـل المشـاريع المفيـدة للمجتمـع  أن تُخصَّ البنـاء، علـى 
كبرامـج السـكن الميسـور التكلفة. ومن المثيـر لالهتمام مالحظة الفرق في الممارسـة 
بيـن بلديـة بيـروت – حيـث ُخّصصـت الضريبـة المذكـورة إلنشـاء مشـاريع مثـل متحـف 
نقـوال سرسـق وغيـره مـن الحدائق والمنتزهـات والحّمامـات العموميـة – وبلدياٍت أخرى 

حيـث اسـتُخدمت تلـك الضريبـة لتمويـل بنـاء المـدارس والمشـاريع السـكنية.

1 — رأي استشاري رقم ٤5 تاريخ 2٠1٠/٧/13 أساس استشاري 9/2٠1٠
رأي استشاري رقم 2٠1٦/3٧ تاريخ 2٠1٦/11/15 أساس استشاري 2٠1٦/٤9

2 — المادة ٧2- يضاف إلى رسم الترخيص بالبناء عالوة قدرها 1٠% عشرة 
بالماية من قيمته تخصص لإلنفاق في الوجوه اآلتية:

• في مدينة بيروت:
5% خمسة بالمئة منها لمتحف مدينة بيروت )متحف نقوال ابراهيم سرسق(.

5% خمسة بالمئة منها للحمامات العمومية والحدائق والمنتزهات العامة.
• في سائر البلديات:

تنفق في سبيل تنفيذ أعمال ومشاريع تتعلق بمدارس ومساكن شعبية 
وحمامات عمومية ومنشآت صحية ومتاحف ومكتبات وحدائق عامة وسواها 

من مشاريع وأعمال.

٠٠٠ First, municipalities may create social housing 
on their own properties: In fact, as of 2010, it became 
undeniable that municipalities are henceforth 
allowed to build affordable housing projects to 
serve the community. For instance, when asked 
by the Municipality of Bourj Hammoud about its 
legality, the Audit Bureau (ديوان محاسبة) rendered 
a decision declaring the creation, construction, 
management and sale of affordable housing units 
within a social housing project developed by the 
municipality to be approved as long as the funding 
of such a project is not borne by the residents of the 
municipality.
The Audit Bureau noted that building affordable 
housing units is within the scope of action of 
municipalities, particularly articles 49 and 50 of 
the law on municipalities in decree 118 issued on 
30/6/197711.  
Therefore, as articles 49 and 50 of the law on 
municipalities (legislative decree 118/77 of 
30/6/1977) allow municipalities to establish 
affordable housing, the municipality may launch 
such a project. First by acquiring the land, through 
expropriation (the municipality may also use 
any of its already expropriated lands). Then by 
conducting a feasibility study, determining the 
number of housing units that could be built, the 
cost of the project,  and the construction price 
per unit. Accordingly, the municipality will set up 
a public offering to its inhabitants to benefit from 
the affordable housing. The offering will include 
the eligibility of applicants, priority, payment 
terms, ownership rights and other conditions. 
Once enough applicants wishing to benefit from 
the project deposit their share of the construction 
cost, the municipality can start the construction 
works through an independent contractor. When 
the project is completed, it gets allotted into 
individual units enabling the transfer of ownership 
from the municipality to the beneficiaries. It is 
worth mentioning that the municipality may as 
well acquire a long-term loan from the PCH to 
finance the construction works which will be repaid 
through the installments made by the beneficiaries. 
It is important to note that the municipality may 
also acquire existing vacant units to increase the 
affordable market stock.

Second, as one of the regulators of the construction 
of new buildings within its jurisdiction, the 
municipality may impose a new zoning regulation 
whereby each housing project in the area, would 
be subject to allocating a percentage of the newly 
built areas as affordable housing to people of limited 
resources. The municipality- as the agent responsible 
of holding records of all rent agreements- will thus be 
able to control the affordability of the housing units 
and the eligibility of its inhabitants to benefit from it.

Thirdly, municipalities may intervene in the housing 
policy through imposing new taxes on vacant 
apartments. Today the law stipulates that only 
occupied apartments are subject to municipal 
taxes. By subjecting vacant apartments to an equal 
amount of tax or higher, the owners of vacant 
apartments are more incentivized to reduce the 
rent and find tenants; thus reducing the number 
of vacant apartments and lowering the rent 
rates. In all cases, a tax system will generate more 
resources for the municipality to invest in affordable 
social housing elsewhere, and will put empty 
apartments at use; which will  reduce the demand 
on apartments in the area and hence the production 
of new apartments. The revenues of such taxes 
can also play a major role in providing the funds 
needed to develop affordable housing units by the 
municipality or subsidize the rental of housing units 
below market value defined as affordable.

Lastly, municipalities play a decisive role in 
monitoring and controlling rent rates, as all rent 
agreements must be registered at the municipality. 
The municipal authority may interfere at this level, 
setting out a marking scheme, determining the fair 
market value of rentals and allocating a portion 
of the housing stock as affordable. This way, 
the municipality will oversee the rent valuation, 
recommend an increase or decrease, and impose a 
ceiling on rent rates.
Furthermore, and within the same logic, 
municipalities may grant tax rebates to landlords 
who rent their property as affordable housing below 
market value rates. This will in some way constitute 
a rent control mechanism within the existing laws 
and powers of the municipalities. 
The Equitable Rent Program proposed by the first 
prize winners of the competition can fall under the 
municipality’s umbrella to execute and implement.
It is imperative to note that municipalities are only 
habilitated to collect and impose municipal taxes 
(law number 60 of 12/8/1988). Any new taxes or tax 
rebates that municipalities would grant requires the 
amendment of the said law. Notwithstanding the 
foregoing, article 72 of the law regulating municipal 
taxes (number 60 of 12/8/19882) imposes a 10% 
tax on construction permit fees to be allocated 
namely for projects benefiting the community, such 
as affordable housing projects. It is interesting to 
note the difference in practice between the Beirut 
municipality – where the said tax has been allocated 
to projects such as the Nicolas Sursock museum and 
other public baths, parks and gardens – and other 
municipalities where that 10% has been used for 
housing projects and schools.

٠٠٠ continued from p. 34
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Maysa Sabah ميســـاء صباح

مع الحكومة أو من دونها؟
المقترحات في إطار اإلسكان في العالم العربي

أفضـل. فباإلضافـة إلـى تأميـن المـأوى، السـكن  السـكن المالئـم هـو المنطلـق لحيـاٍة 
هـو قنـاٌة لتحسـين الصحـة والتعليـم والتنميـة االقتصاديـة واالنسـجام االجتماعـي. إن 
السـكن المسـتقر ذا الجـودة العاليـة والموقـع الجيـد والتكلفـة الميسـورة يسـاهم فـي 
تعزيـز الصحـة النفسـية والجسـدية مـن خـالل تقليص ضغـط الحيـاة المنزليـة اليومية 
وإدخـار المـال لتغطيـة نفقـات أخرى. علـى نحٍو مماثل، يمكن للسـكن المالئم تحسـين 
بالتنّقـل  المرتبطـة  االضطرابـات  تخفيـف  طريـق  عـن  لألطفـال  التعليميـة  الُمخرجـات 
المتكـرر لألسـر. أمـا اقتصاديـاً، فبنـاء وترميـم المنـازل يوّلـد فـرص العمـل، بينمـا يعـزز 
السـكن الميسـور التكلفة القوة الشـرائية لألسـر. وتزيد االبتكارات االقتصادية المتعّلقة 
االشـتقاقية مـن  السـندات والصكـوك  الرأسـمالية وأسـواق  األسـواق  كنمـو  باإلسـكان 
رصيـد رأس المـال. أخيـراً، يسـمح السـكن المسـتقر لألسـر بإرسـاء جـذوٍر لهـا، وبالتالـي 
يحّسـن العالقـات االجتماعيـة والحـّس باالنتمـاء إلـى الحـي. بنـاًء عليـه، تتجـاوز فوائـد 

السـكن المالئـم األسـر الفرديـة لتطـال المجتمـع األوسـع برّمتـه.

With or Without the 
Government?
The Proposals in the Context of 
Housing in the Arab World

المـدن  تشـهد  والتهجيـر،  السـكاني  والنمـو  التمديـن  معـدالت  ارتفـاع  ظـّل  فـي 
العربيـة حاجـًة متناميـًة إلـى السـكن المالئـم. لقـد ازداد معـدل التمديـن بنسـبة ٤٠٠% 
منـذ عـام 19٧٠، وبحلـول العـام 2٠5٠، سـيعيش فـي المـدن ٦8% مـن مجمـوع سـكان 
المنطقـة البالـغ ٦٤٦ مليـون نسـمة1. باإلضافـة إلـى ذلـك، يُعد سـكان العالـم العربي من 
الفئـة الشـابة نوعـاً مـا، إذ شـّكلت الفئـة العمريـة بيـن 15 و2٤ حوالـي 3٠% مـن مجموع 
السـكان عـام 2٠1٤، مقارنـًة بالمعـدل العالمـي البالـغ حوالـي 25% 2. ونتيجـة مزيـٍج مـن 
تدفـق العمـال األجانـب والالجئيـن، ضّمت المنطقـة العربية بين عاَمـي 2٠1٠ و2٠15 بعض 
الشـعوب األسـرع نمواً، وتحديداً قطر، وسـلطنة عمان، ولبنان، والكويت واألردن3. كذلك 
فـي العـام 2٠1٧، احتضـن العالـم العربـي 13.9 مليون الجئ، أي 55% مـن الجئي العالم، 

باإلضافـة إلـى 15.1 مليـون نـازٍح داخليـاً، أي 38.5% مـن النازحيـن داخلًيـا فـي العالـم.
ولضمـان سـكٍن مالئـٍم للجميع، على الحكومـات أن تتدخل. ففي أي مدينٍة تشـهد 
كلفـًة ممـا  أكثـر  النوعيـة والموقـع  نمـواً سـكانياً، سـيكون إنتـاج وصيانـة سـكٍن جيـد 
تسـتطيع األسـر محـدودة الدخـل تحملـه. وحدهـا الحكومـة تمتلـك الوسـائل والمـوارد 
الالزمـة لسـّد تلـك الفجـوة مـن خالل مجموعـٍة متنوعـٍة من التدخـالت التي تتـراوح بين 

بنـاء السـكن وتوفيـر الدعـم المالي.
لسـوء الحـظ، تُعـد الحكومـة اللبنانية من بيـن الحكومات العربية األقل نشـاطاً في 
مجـال تطبيـق برامـج السـكن لمعالجـة النقـص فـي السـكن المالئـم المخصـص لذوي 
أخـذت  الدخـل المحـدود. علـى سـبيل المثـال، وعلـى مـدى العقـود القليلـة الماضيـة، 
الدعـم  المحـدود وتوفيـر  الدخـل  لـذوي  لبنـاء سـكٍن  البرامـج  مصـر تطّبـق عـدداً مـن 
المالـي للسـكن. أمـا األردن، فأّسسـت سـوقاً ثانويـاً للرهن العقـاري وأطلقت شـراكًة بين 
المؤّسسـات العامـة والخاصـة ألغـراض اإلسـكان. وفـي العـام 2٠15، وضعـت الحكومـة 
المؤّسسـات  بيـن  شـراكاٍت  تضّمنـت  التـي  الجديـدة  اإلسـكان  اسـتراتيجية  التونسـية 
العامـة والخاصـة وإصالحـاٍت لبرامـج الدعم المالي الخاص بالسـكن. مـن جهتها، قّدمت 
المغـرب أكثـر النمـاذج نجاحـاً فـي العالـم العربي لتحسـين وإزالـة العشـوائيات، تضّمن 
تموياًل للسـكن وشـراكاٍت بين المؤّسسـات العامة والخاصة لتأمين سـكٍن لذوي الدخل 
المحـدود والمتوسـط. أخيـراً، عمل مجلـس التعاون الخليجي على إصالح رصيد السـكن 
المحّلـي وتمويـل برامـج هادفـة إلى توفير خدمٍة أفضل للسـكان اآلخذيـن بالتزايد. وعلى 
الرغـم مـن تحقيـق هـذه البرامـج درجات نجـاٍح متباينـة، إال أنهـا تظهر جديـة الكثير من 
أمـا فـي لبنـان، فيقتصـر دعـم  الحكومـات العربيـة فـي التعامـل مـع تحـّدي اإلسـكان. 
الحكومـة للسـكن الميسـور التكلفـة علـى مصـرف اإلسـكان، وهـو كيـاٌن شـبه حكومـي 
يمنـح قروضـاً طويلـة األمـد بمعدالت فائـدٍة مؤاتيـٍة لذوي الدخـل المحدود والمتوسـط.
فـي هـذا السـياق، تمثـل المقترحـات الفائـزة صرخـًة فـي سـبيل وضع اسـتراتيجية 
آفـاق مـا يمكـن  إسـكاٍن متكاملـٍة لـذوي الدخـل المحـدود فـي بيـروت، مـع استكشـاف 
إنجـازه فـي ظـل غيابهـا. ويقـّدم مقتـرح »إيكولوجيـات إسـكاٍن حمائيـة« رؤيـة لسياسـة 

Adequate housing is a springboard for a better 
life. In addition to providing shelter, housing is a 
channel to improve health, education, economic 
development and social cohesion. Affordable, good 
quality, well-located, and stable housing contributes 
to mental and physical health by reducing daily 
household stress and freeing up finances to pay 
for other expenses. Similarly, adequate housing 
can improve educational outcomes for children by 
minimizing disruptions associated with frequent 
family moves. Economically, building and restoring 

homes creates jobs, while affordable housing 
increases a household’s purchasing power. 
Housing related financial innovations, such as the 
development of capital markets, bond markets, 
and derivatives increase the supply of capital. 
Finally, by enabling households to put down roots, 
stable housing improves social relationships and 
the sense of belonging to a neighborhood. As such, 
the benefits of adequate housing extend beyond 
individual households to the wider community. 
٠٠٠ continue p. 41
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للكيانـات  كمـا تطـرح تصـوراً  الوطـن واألحيـاء،  إسـكاٍن شـاملٍة تعمـل علـى مسـتوَيي 
العامـة القـادرة علـى توليد المـوارد الالزمة من خالل أنظمـٍة ضريبيٍة عادلة. أما بالنسـبة 
إلـى المقترحـات الفائـزة األخـرى، فتبنـي علـى ديناميـة القطاعيـن الخـاص وغيـر الربحي 
لمـلء الفـراغ الـذي تخّلفـه الحكومـة اللبنانيـة. بنـاًء عليـه، تـرّوج هـذه المقترحـات لـدوٍر 
أكثـر فعاليـًة للمنظمـات المجتمعيـة، كما تنادي بإنعـاش التعاونيات السـكنية وتوجيه 
مبـادرات المسـؤولية االجتماعيـة التي تطلقها الشـركات الخاصة لدعم قضية اإلسـكان.
وفـي وقـٍت يمكـن لجميع األطراف المسـاهمة فـي التخفيف من عبء السـكن على 
األسـر المحـدودة الدخـل، تظهر التجارب فـي أماكن أخرى، بما فيها باقـي العالم العربي، 

أن األثـر األعظـم يتحّقق فقط بتوّفر اإلرادة السياسـية والمؤسسـات الحكومية القوية.

٠٠٠ With high rates of urbanization, population 
growth, and displacement, the need for adequate 
housing in Arab cities continues to grow. The rate of 
urbanization has increased 400% since 1970 and by 
2050, 68% of the region’s 646 million inhabitants will 
live in cities1. Moreover, the Arab World’s population 
is relatively young, with those aged 15 to 24 years 
representing almost 30% of the total population in 
2014, compared to a world average of about 25% 2. 
Due to a combination of an influx of migrant workers 
and refugees, some of the world’s fastest-growing 
populations from 2010 to 2015 were in the Arab 
Region, namely in Qatar, Oman, Lebanon, Kuwait 
and Jordan3. Moreover, in 2017, the Arab World was 
home to 13.9 million refugees, representing 55% of 
world refugees, and 15.1 million internally displaced 
persons, (IDPs) making up 38.5% of the world IDPs.

To ensure adequate housing for all, governments 
must intervene. In any city with a growing 
population, good quality, well-located, and 
affordable housing will always cost more to produce 
and maintain what low-income households can pay. 
Only the government has the tools and resources 
required to close this gap through a variety of 
interventions ranging from building housing to 
providing financial subsidies. 

Unfortunately, the Lebanese government is one of 
the less active Arab governments in implementing 
housing programs to address the shortage of 
adequate low-income housing. For example, over 
the past few decades, Egypt has been implementing 
a number of programs to build low-income housing 
and to provide subsidized financing. Jordan 
established a secondary mortgage market and 
launched a public-private partnership (PPP) for 
housing. In 2015, the Tunisian government proposed 
a new Housing Strategy that included PPPs and 
reforms to existing housing finance subsidy 
programs. Morocco offers the Arab World’s most 
successful models of slum upgrading and clearance, 
inclusive housing finance, and PPPs for middle and 
low-income housing. Finally, the Gulf Cooperation 
Council Countries have been reforming their 
national housing supply and financing programs to 
better serve their growing populations.  Although 
these programs have achieved varying degrees of 
success, they demonstrate the seriousness of many 
Arab governments in tackling the housing challenge. 
While in Lebanon, the only government support 
to affordable housing is through the Banque de 
l’Habitat, the quasi-government entity offering long-
term housing loans with favorable interest rates to 
middle and low-income households.

In this context, the winning proposals are a cry for 

a comprehensive low-income housing strategy 
in Beirut, while exploring the limit of what could 
be accomplished in its absence. The Protective 
Housing Ecologies proposal presents a vision of a 
comprehensive housing policy that can operate at 
national and neighborhood levels، and of capable 
public entities that can generate required resources 
through fair taxation. On the other hand, the 
other winning proposal, build on the dynamism of 
the private and non-profit sectors to fill the void 
left by the Lebanese government. Accordingly, 
these proposals promote a more active role for 
community-based organizations, reviving housing 
cooperatives, and channeling corporate social 
responsibility initiatives to housing. 

While all actors can contribute to alleviating the 
housing burden on low-income families, experience 
elsewhere, including the rest of the Arab World, 
shows that the greatest impact can only come from 
strong government institutions and political will.

1 — UN-Habitat (2017), Social Housing in the Arab Region: An Overview of 
Policies for Low-Income Households’ Access to Adequate Housing.  

2 — UNFPA (2014), The Power of 1.8 Billion. 

3 — DESA (2017), World Population Prospects. 
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باالعتبار Jury Reportتقريـــر لجنة التحكيـــم األخذ  مع  لإلسكان  المعقد  الطابع  المطروحة  االقتراحات  هذه  عكست 
هذه  تميزت  وقد  والمعمارية.  والقانونية  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  جوانبه 
الهندسي ومقترحات  التصميم  إذ تنوعت بين  المداخالت  االقتراحات بدرجة عالية من 
متعلقة بالسياسات المحلية والوطنية وصوالً إلى خطط التنظيم الحضري على مستوى 
األبنية واألحياء والبلد بأكمله. وقد سّلط عدد من المقترحات البارزة الضوء على إمكانية 
وضع نماذج إسكان جديدة باستطاعتها تلبية حاجات سكان المدن المختلفة باإلضافة 
إلى المسنين والعمال المهاجرين والطالب والمعّوقين. وعليه، ارتكزت هذه الخطط على 
االحتماالت المتوّفرة في المخزون السكني القائم وقدمت طرقاً إلعادة النظر في اإلطار 
والدمج،  المتنوع  الدخل  الستخدامات  نماذج  تقديم  تم  كذلك،  حالياً.  القائم  القانوني 
األبنية والسياسة  للتطبيق على صعيد  اقتراح خطط قابلة  الوقت نفسه  كما جرى في 
كبير  عدد  قّدم  ذلك،  إلى  باإلضافة  القدامى.  المستأجرين  تشريد  تفادي  بغية  الوطنية 
من هذه االقتراحات مشاريع مبتكرة للتمويل بهدف الحصول على رصيد إسكان ميّسر 

وإدارته والمحافظة عليه.
من  المزيد  دعم  من  بد  وال  نوعها  من  األولى  هي  المسابقة  هذه  فإن  ختاماً، 
كما  وكثيرة  متواجدة  فالحلول  المدينة،  في  السكن  واألبحاث حول موضوع  المبادرات 
أوالً في اإلرادة السياسية وثانياً في  أثبتت المقترحات لهذه المسابقة، وتنفيذها يكمن 

التعاون بين األطراف المعنية.

—  تقريـــر اللجنة للمقتـــرحات الرابحـــة:

أ. )مار مخايل/ روم( الجائزة األولى - ٢٠٠٠ د.

بيئة إْسكانيّة حاِفظة: استراتيجيّات نحو نمّو ُمتَحّفظ لبيُروت
أبوخليل، علي أسعد  أعضاء الفريق: روال خوري فياض، كانديس نعيم، ليا حلو، فادي منصور، باتريك 

)مجموعة محترفين من لبنان واألردن(

يتجزأ من مبدأ  ال  السكن واعتباره جزءاً  االبتعاد عن مفهوم تسليع  إلى  االقتراح  يدعو 
المواطنة. تكمن قوته في النماذج المفاهيمية الجديدة التي يقترحها وقدرته على إظهار 
مدى فاعليتها على جميع األصعدة انطالقاً من السياسة ووصوالً إلى نهج تطوير األحياء 
السكنية. كذلك، فإنَّ هذا االقتراح قابل للتطبيق في مناطق أخرى. على الرغم من انتماء 
حتى  أو  وطنية  كسياسة  استخدامه  يمكن  أنه  إال  مخايل،  مار  لمنطقة  االقتراح  هذا 
تطويره كآلية إلدارة رصيد اإلسكان القديم. وهو يُسهم في إشراك عدد كبير من فاعلي 
القطاع العام مثل المؤسسة العامة لإلسكان ومجلس االنماء واالعمار والبنك المركزي، 

ما يُؤكد بالتالي على دور الحكومة في برامج اإلسكان. 
كما يقترح برنامجاً لدعم اإليجار، مّما يلقي الضوء على دور سوق اإليجار في تأمين 

—  عملية التقييـــم للمقتـــرحات المشـــاركة في المســـابقة:
بطلب  منهم  وعشرون  سبعة  وتقدم  المسابقة  في  فريقاً  وسبعون  خمسة  تسّجل 
بحلول الموعد النهائي. تم توزيع المقترحات على الشكل التالي: عشرة مقترحات لدراسة 
حالة راس بيروت وثالثة مقترحات لدراسة حالة المصيطبة وثالثة مقترحات لدراسة حالة 
الطريق الجديدة وسبعة مقترحات لدراسة حالة الباشورة وأربعة مقترحات لدراسة حالة 

مار مخايل/حي الروم.
كانون األول/ ديسمبر 2٠18 في نقابة  أعضاء اللجنة مدة يومين في 1٦ و1٧  اجتمع 
أعضاء اللجنة التوجيهية  المهندسين في بيروت بغية عقد جلسات المداوالت بحضور 
ومنّسقة المسابقة وقد توّصلوا في نهاية هذه االجتماعات إلى اختيار االقتراحات الرابحة 
انتخاب  تم  وقد  المشاركة.  للفرق  الخاص  والتقدير  الجوائز  تقديم  عملية  وتنسيق 
الدكتورة هبة بو عكر رئيسًة للجنة. أُجريت جولة تصفيات أولى الختيار المقترحات األكثر 
أعضاء اللجنة في  أُعلن خاللها عن الفرق الرابحة وقد ارتكز  شموالً ومن ثم جولة ثانية 

تقييمهم على العوامل األساسية التالية:
٠  الجدوى االقتصادية

٠  التنوع والقدرة على تحمل التكاليف
٠  قابلية التطبيق في مناطق أخرى

٠  مالءمة أدوات التخطيط واآلليات القانونية
٠  مراعاة المحيط الحضري
٠  وضوح االقتراح واكتماله

وقد اتفقت اللجنة على الفئات الرابحة التالية:
٠  المرتبة األولى )مشروع واحد(

٠  المرتبة الثانية ) مشروع واحد(
٠  المرتبة الثالثة )مشروعان(

٠  التقدير الخاص )ثالثة مشاريع(
إسكان  سياسة  إلى  الماسة  الحاجة  الواجهة  إلى  المقترحات  هذه  أعادت  عام،  بشكل 
وطنية إذ تسعى هذه المشاريع الرابحة بشكل خاص إلى إشراك الحكومة في النقاشات 
بين  القائمة  العالقة  نفسه سيناريوهات حول  الوقت  في  باإلسكان وطرحت  المتعلقة 
حماية النسيج العمراني المحلي والسياسات العامة. كذلك، استطاعت هذه االقتراحات 
السكن، بما في ذلك  المصلحة في ما يتعلق بتوفير  أصحاب  كبير من  بلورة دور عدد 
المؤسسات العامة )مثل البلديات والمؤسسة العامة لإلسكان، وما إلى ذلك( إضافة إلى 

القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني.
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سكن بأسعار معقولة، مؤّمناً بديالً مناسباً لإليجارات القديمة. باإلضافة إلى اقتراح طريقة 
النسيج  االقتراح  يصون  ذلك،  على  عالوة  الضرائب.  فرض  خالل  من  الشغور  لمعالجة 

الحضري ويوّفر أماكن عامة متاحة للجميع.

أ. )المصيطبة( الجائزة الثانية - ١٠٠٠ د.

بُنى تَحتية اجتماعية للَجميع: نحو مدينٍة مستدامٍة ومتعّددة 
الوظائف والّطوائف

أعضاء الفريق: كليوبي ساكيالروبولو، سيمران بنسال )من جامعة ETHZ في سويسرا(

يُلّبي هذا االقتراح احتياجات فئة واسعة من السكان وذوي الحاجات السكنية المحددة، 
إن كانوا أسراً صغيرة أو كبيرة، أو مسنين أو طالباً. ويُرّكز االقتراح أيضاً على دمج المسنين 
في المجتمع والسماح للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية بالمشاركة في 
تواجدها  المنطقة بسبب  اإلسكان في  االقتراح طلب  يُلّبي هذا  كذلك،  التمويل.  خطط 

بالقرب من الجامعات.
المبنى في إطار  إلى دمج  األجيال،  االقتراح، من خالل مقاربة متعددة  توّصل هذا 
تحتية  بنى  إلى  الطابق  من  أجزاء  تحويل  فاقترح  إليه.  ينتمي  الذي  العمراني  النسيج 

اجتماعية للحي واستخدام الطابق األرضي للحدائق واألماكن المشتركة.  
 

أ. )طريق الجديدة( الجائزة الثالثة )تعاُدل( - ٥٠٠ د.

كن في َطريق الجديدة طريقة َجديدة للسَّ
أعضاء الفريق: عمر عبدالصمد، ساره الخطيب، كريستينا هاشم مجدالني، محمد الشماع، سهى منيمنه، 

رانيا نويهض، روالند نصور، دنيا عزالدين، جوليا قاسم )من الجامعة األميركية في بيروت(

القدامى عن صنع  المعقد للملكية وإقصاء المستأجرين  الطابع  يتطرّق هذا االقتراح إلى 
القرار وذلك من خالل إعادة النظر في مبدأ التعاون السكني وتفعيل القوانين القائمة، ال 
سيّما القوانين الضريبية الخاملة وقوانين تعاونيات اإلسكان. إنه اقتراح يقوده المجتمع إذ 
يقوم بدمج تمويل القطاعين العام والخاص باإلضافة إلى المؤسسات الخيرية بهدف ترميم 
وتحديث المبنى. يُعتبر هذا االقتراح نموذجاً قائماً بذاته ويمكن تطبيقه في مناطق أخرى. 

أ. )الباشورة( الجائزة الثالثة )تعاُدل( - ٥٠٠ د.

ر كن الميسَّ حارَة الباشورَة: تَحِفيز السَّ
أبو ابراهيم، بترا فيالغرانا، عتاب قبالن، شريف ترحني  أعضاء الفريق: لين همدر، هيفا 

)من الجامعة األميركية في بيروت(

يشّدد هذا االقتراح على ضرورة أن يضع القطاع الخاص موارده في خدمة المجتمع 
المحّلي وذلك من خالل تقديم نموذج يهدف إلى تعزيز تمويل القطاع الخاص لمشاريع 
ذات طابع اجتماعي. إنطالقاً من استراتيجية الربح المحدود، تكمن أهمية هذا االقتراح 

في تسليط الضوء على المسؤولية االجتماعية للمطورين العقاريين ومساهمتهم في 
المحافظة على النسيج العمراني القديم مع التركيز في الوقت نفسه على أنشطة 
ُمدرّة للدخل للفئات االجتماعية ذات الدخل المنخفض. كذلك، يعكس هذا االقتراح 

أداة الضم والفرز واالستخدام  نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خالل 
المشترك لألراضي ودور البلدية في إدارة األماكن العامة التي تصل إلى 25% والناتجة 

أداة التخطيط هذه. عن استخدام 

 
—  جـــوائز تقديـــرية:

)راس بيروت(

َمجموَعة رأس َبيُروت: التكثِيف في َسبيل تَحِقيق التكلفة الَميُسورة
أعضاء الفريق: دروف غصين، كريسوال بيراكو )من جامعة ETHZ في سويسرا(

يقّدم االقتراح نموذجاً معمارياً مبتكراً، ويأخذ باالعتبار مجموعة متنوعة من 
المستثمرين مع التركيز على الشراكات المؤسسية. يتطلع االقتراح أيضاً إلى حث 

الجامعة األميركية في بيروت على تأدية دور في إطار الحي السكني كما يُقدم خطة 
تأخذ باالعتبار عدد السكان المتواجدين فيها باإلضافة إلى مداخالت هدفها إعادة ترتيب 

الوحدات السكنية الكبيرة وتقليص حجمها.

)طريق الجديدة( 

َبيٌت َقيد التطِوير: اإلخالء كأداٍة لإلسكان الَجديد
أرنبايلن ليالسيريوونغ )من جامعة ETHZ في سويسرا( أعضاء الفريق: ستيفانيا كونتينو - شيمو، 

يقّدم هذا االقتراح نمط إسكان جديد يُركز على السكن المشترك للمسنين. من أجل 
تحقيق هذه الغاية، يُبرز هذا االقتراح إمكانية الفضالت العقارية في توفير ترتيبات 

سكنية مبتكرة مطلوبة بشدة مثل تأمين أماكن سكن لكل الذين تم إخالؤهم من 
خالل اعتماد نهج متكامل مبني على المجتمعات المتعددة األجيال. 

)راس بيروت( 

السَحابة الُمجتمعيّة
أعضاء الفريق: إيناس لكروف، يارا إيواز، رانيا ساسين )محترفون من لبنان(

المتكيّف  االستخدام  إعادة  إلى  يتطرّق  إذا  لإلسكان،  برنامجياً  نهجاً  االقتراح  هذا  يقّدم 
االستثمار  عامل  مشكلة  إلى  كذلك  يتطرّق  وهو  باالستدامة.  متعّلقة  أفكاراً  ويطرح 
استراتيجية  الحي وتقّدم زيادات بطريقة  المبني باقتراحات تراعي حجم  المتبقي وغير 

وبغية توفير المساحات المختلطة ألكبر عدد من المستخدمين.

JURY REPORTتقرير لجنة التحكيم
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٠ 2nd Prize - 1000 USD
Social Infrastructure for all:
Towards a Sustainable, 
Multi-Functional, Multi-Generational and 
Multi-Confessional City
Mousseitbeh

Team Members
Kalliopi Sakellaropoulou; Simran Bansal (MAS Urban 
Design - ETHZ)

The proposal accommodates for a diverse group 
of users and stakeholders (multiple family sizes, 
students, elderly), and focuses on integrating the 
elderly within a larger community, while allowing 
for NGOs and charity institutions to be part of the 
funding scheme. It also caters for the housing 
demand generated in the area due to the proximity 
to a university. 

With a multigenerational approach, the proposal 
integrates the building within its larger urban fabric. 
It transforms parts of the building floors to serve as 
social infrastructure for the neighborhood, and uses 
the ground floor as gardening and community spaces.
 
٠ 3rd Prize (tie) - 500 USD
Affordable Housing Scheme: 
Al Mahaba Building
Tariq El Jdide

Team Members
Omar Abdul Samad; Sarah El Khatib; Christina 
Hachem Majdalani; Mohamad El Chamaa; Soha 
Mneimneh; Rania Nouaihed; Roland Nassour; Dunia 
Ezzedine; Julia Kassem (MUPD – AUB)

The proposal addresses the complexity of property 
ownership and the exclusion of old renters from 
decision making, by rethinking collective action  
and activating dormant taxation and housing 
cooperatives laws. As such, it is a community-
led proposal, integrating public, private and 
philanthropic financing to upgrade and renovate the 
building. It is a self-sustaining and self-management 
model and can be replicated elsewhere.
  
٠ 3rd Prize (tie) - 500 USD
Al Bachoura Alley: Catalyzing Affordability
Bachoura

Team Members
Lynn Hamdar; Hayfaa Abou Ibrahim; Petra Filagrana; 
Itab Kabalan; Shareef Tarhini

The proposal emphasizes the role of the private 
sector in giving back to the community, through 
presenting a model of leveraging private sector 

finance. Departing from the concept of limited profit 
development, the proposal’s significance lies in 
highlighting the social responsibility of developers 
and their contribution in preserving the old urban 
fabric; while focusing on income generating activities 
for low-income communities. The proposal also 
presents a model of public-private partnership, by 
suggesting land pooling and subdivision and the role 
of the municipality in managing the 25 % of public 
areas that arise from utilizing this planning tool.

— HONORABLE MENTIONS:

٠ Ras Beirut Collective: Densification 
Towards Affordability
Ras Beirut

Team Members
Drhuv Gusain; Chrysoula Pierrakou
(MAS Urban Design - ETHZ)

The proposal presents an innovative building 
typology and looks into a diversity of investors, with 
a focus on institutional partnerships. It envisions 
a role that AUB can play in the neighborhood and 
presents a scheme that considers the population it 
generates, alongside interventions that rearrange 
and downsize large housing units.

٠ Home in Progress: Eviction as a Tool 
for New Housing
Tariq El Jdide

Team Members
Stefania Kontinou-Chimou; Ornpailin Leelasiriwong 
(MAS Urban Design - ETHZ)

The proposal presents a new typology of housing, 
emphasizing models of communal living for the 
elderly. To that end, it brings to the forefront the 
need to think of leftover spaces as possibilities for 
much needed innovative arrangements; such as 
relocating the evicted through an intergenerational 
community integrated approach.

٠ The Communal Cloud
Ras Beirut

Team Members
Ines Lakrouf; Yara Iwaz; Rania Sassine

The proposal presents a programmatic approach 
to housing. It brings to the discussion on housing 
adaptive reuse and sustainability ideas. It addresses 
the issue of maximizing the built-up area by 
strategically locating additions that are sensitive to 
the existing urban fabric while offering mixed use 
spaces for a diversity of users.

— DOCUMENTATION OF THE GENERAL 
EVALUATION PROCESS AND BROAD ASSESSMENT 
OF THE COMPETITION ENTRIES:
75 teams registered for the competition, and 
27 entries were submitted by the deadline. 
Submissions were distributed as follow:
٠ 10 entries for the Ras Beirut case study
٠ 3 entries for the Mousseitbeh case study
٠ 3 entries for the Tariq El Jdide case study
٠ 7 entries for the Bachoura case study
٠ 4 entries for the Mar Mikhael/Roum case study.
 
The jury members convened for two days on 
December 16 and 17, 2018, at the Order of Engineers 
and Architects in Beirut for deliberation sessions 
in the presence of steering committee members 
and the competition coordinator, at the end of 
which they selected the winning proposals, the 
prizes' distribution, as well as honorable mentions. 
Dr. Hiba Bou Akar was elected as Chair of Jury. A 
first round of selection took place to shortlist the 
most comprehensive entries and a second round 
narrowed the selection and determined the winners. 
Jury members based their evaluation on the 
following main criteria:
٠ Economic feasibility
٠ Affordability and diversity
٠ Replicability potential
٠ Adequacy of planning tools and legal mechanisms
٠ Sensitivity to urban context
٠ Clarity and completeness of the submission
 
The prizes were distributed among the winning 
entries as follow:
٠ First prize (one project)
٠ Second prize (one project)
٠ Third prize (tie between two projects)
٠ Honorable mentions (3 projects)

Broadly, the competition entries brought to the 
forefront the need for a national housing policy. 
More precisely, the winning schemes re-engaged 
the government in the discussion on housing, while 
presenting several scenarios on the relationship 
between preserving the local fabric and general 
policies. The proposals were also able to 
articulate the roles of multiple stakeholders in the 
management and provision of housing, including 
public institutions (such as the Municipality, Public 
Corporation for Housing (PCH), etc..), the private 
sector, philanthropists, and the community.
 
The proposals presented the complexity of 
housing, and considered aspects related to the 
social, economic, cultural, legal, historical and 
architectural. Accordingly, the proposals were 
diverse in their levels of intervention. They varied 
between design interventions, policy proposals 

and urban planning schemes, operating at the 
building, neighborhood and national levels. Several 
outstanding entries highlighted the potential 
for new housing typologies that can respond 
to the needs of diverse users of the city – the 
elderly, migrant workers, students, disabled – and 
highlighted the value of inclusivity and accessibility. 
As such, these schemes built on the potential of the 
existing local housing stock and proposed venues to 
rethink the existing legal structure.
The entries gave much needed attention to the 
rental market, highlighting its role in affordable 
housing provision. Whilst offering models for mixed 
income uses and inclusion, schemes applicable 
at the building scale and at the level of national 
policy were proposed to avoid the displacement 
of old tenants. Several proposals also presented 
innovative funding schemes for acquiring, managing 
and maintaining affordable housing stocks.

— JURY APPRECIATION ON THE WINNING ENTRIES:

٠ 1st Prize - 2000 USD
Protective Housing Ecologies: 
Preliminaries for a Degrowth City 
Mar Mikhael/Roum

Team Members
Roula Khoury Fayad; Candice Naim; Lea Helou; Fadi 
Mansour; Patrick Aboukhalil; Ali As’ad

At its core, the proposal calls for the de-
commodification of housing and presents it as 
interlinked with citizenship. Its strength lies in the 
conceptual paradigm shift it proposes, and the 
ability to show how it works on all levels, from policy 
to a neighborhood upgrading scheme. As such it 
is a replicable proposal. Although situated in Mar 
Mikhael, it can be expanded to a national policy 
or broadened as a mechanism to manage the old 
housing stock.

Equally important is its emphasis on the critical role 
of the government in housing interventions through 
engaging a wide range of public sector actors such 
as the PCH, the CDR, and the Central Bank. Its 
proposed rental assistance program highlights the 
important role of the rental market in maintaining 
housing affordability, provides a viable alternative to 
the abolishment of the old rent law and proposes a 
way to deal with vacancy through taxation. 

It also preserves the urban fabric and provides 
accessible public spaces.  
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MAP 1  Beirut's surveyed neighborhoodsخريطة 1  مناطق بيروت التي شملها المسح
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built after 1992  مبني بعد ١٩٩٢   

vacant / abandoned / evicted building  خال/مهجور/إخالء   

vacant units  شقق خالية     

Public or open space  مساحة عامة / مفتوحة   

surveyed  شمله المسح  
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السراي
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مستشفى
األورثودكس
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3,500
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 منطقة
Zone

 ارتفاع المبنى
Building 

height

Setback التراجع  معدل
 االستثمار
 السطحي

Floor-to-area 
Ratio (FAR)

 معدل
 االستثمار

 العام
Total 

Exploitation 
Ration (TER)

 عقارات قابلة للبناء
Constructible Parcels

 إفراز العقارات
Parcel Subdivision

 متوسط الطريق
Road centerline 

(m)

 حدود
 العقار

lot limits 
(m)

 المساحة
 السطحية

Surface 
(m2)

 الواجهة
Façade 

(m)

 العمق
Depth 

(m)

 المساحة
 السطحية

Surface 
(m2)

 الواجهة
Façade 

(m)

 العمق
Depth 

(m)

2

المرسوم 
االشتراعي 
 L.E/٦1 رقم

تاريخ 
 19٤٠/8/3٠

)قانون البناء( 
61/LE

4.5 -

 الطابق األرضي
GF 100%

 الطابق التقني
TF 70%

5.0 100 9 7 250 10 10

3 - 4.5 
6.0 for roads <9 - 60% 4.0 120 10 8 300 12 12

4 -
4.5

6.0 for roads <10
2.0 for roads >10

- 50% 3.5 150 10 8 300 15 12

MAP 2 خريطةMAP 3 خريطة
تموضع الحاالت الخمس ضمن تصنيفات النظام العام لبيروت

Locating the 5 cases within Beirut's ZONING REGULATIONS

سعر تمّلك المنـزل  في أحياء بيـــروت
Home ownership price in Beirut’s neighborhoods

Based on figures by RAMCO published in 2015 

يستند على أرقام نشرت من قبل رامكو عام 2٠15

سعر المتر المربع لشقق الطابق األّول في 
المباني قيد اإلنشاء )بالدوالر األميركي(

SQM price of first floor residential 
units in new constructions (in $USD)
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MAP 4 خريطة
توزع المستأجرين القدامى في مناطق بيروت اإلدارية

واألحياء »غير الرسمية« في بيروت الكبرى
Distribution of old tenants within Municipal Beirut
and informal settlements within Greater Beirut

المبادئ التوجيهية للتدّخالت

Intervention Guidelines

Think Housing Competition
مسابقة فّكر إسكان

أجراهـا  تـم إرسـاء المبـادئ التوجيهيـة للمسـابقة اسـتناداً إلـى األبحـاث المكثفـة التـي 
أعضاء اللجنة التوجيهية بشـأن الخصائص القانونيـة والمكانية واالقتصادية واالجتماعية 
لإلسـكان فـي بيـروت. ليـس مـن الضـروري اعتمـاد هـذه المبـادئ المقترحـة ولكـن مـن 
المهم التفكير في مفهوم اإلسـكان الميسـر في بيروت وكيفية المحافظة على النسـيج 
االجتماعـي والشـكل المكانـي الـذي يمكن أن يتخـذه والبرنامج أو اإلطار المؤسسـي الذي 

بإمكانـه أن يؤمـن اسـتدامته علـى الصعيد االقتصـادي والسياسـي والبيئي.
البيئـة العمرانيـة المتغيـرة بسـبب توسـع األسـواق )باإلضافـة إلـى التمويـل الـذي 
يحصـل عليـه قطـاع اإلسـكان(، تجعـل مـن الحـاالت المنتقـاة للمسـابقة أمثلـة مهمـة 
علـى أهميـة المنـزل بالنسـبة لألشـخاص الذيـن يسـكنوه وتعكـس الـدور الحيـوي الذي 

يؤديـه الرصيـد السـكني الحالـي فـي بنـاء مدينـة عادلـة.  
نُحـدد المناطـق بحسـب مشـاكلها االجتماعية واالقتصاديـة والقانونيـة والعمرانية 
بواسـطة الخرائـط المرقمـة التـي تُرافـق كل دراسـة حالـة، والتي تُبـرز النقـاط التي يجب 

أخذهـا باالعتبـار، مثل:
٠ التركيبة االجتماعية للمبنى )عدد السكان والُمالّك، ظروفهم االجتماعية واالقتصادية...(

٠ مورفولوجية الحّي )تم مسح حوالي 3٠٠ مبنى(.
٠ نسبة إشغال الحّي وطرق الحصول على السكن )تم مسح حوالي 3٠٠ مبنى(.

أو المبنى. أو المجموعة  ٠ خريطة ملكية الحّي 
٠ خريطة شروط البناء وتصنيفات النظام العام لمدينة بيروت.

٠ أسعار األراضي واإليجار وإجمالي حجم الشقة.
باختصار، من المفترض أن تأخذ المبادئ التوجيهية العامة باإلعتبار ما يلي:
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Intervention Guidelinesالمبادئ التوجيهية للتدّخالت

1( النسيج االجتماعي القائم:

٠ إدراك األساليب والسمات التي تُساهم في تعزيز التنوع االجتماعي واالقتصادي 
والديني والثقافي للحّي وحمايتها وتحسينها.

٠ حماية المسنّين والمتقاعدين والمعّوقين.

٠ تأمين بدائل سكن وعملية نقل الئقة في حال اإلخالء.

2( استراتيجية اإلسكان الميّسر:

٠ وضع استراتيجية لتعزيز الرصيد السكني الميّسر القائم حالياً وتوسيعه وتأمين 
جدوى اقتصادية للُمالّك.

٠ تحديد مفهوم اإلسكان الميّسر وتأمين الوحدات السكنية الميّسرة لمختلف 
الطبقات االجتماعية.

٠ اقتراح خطط شاملة اجتماعياً ومفيدة سكنياً في ما يتعلق بحجم المباني 
ونسبة الطلب عليها.

٠ اقتراح برامج مبتكرة وتعددية فاعلة باإلضافة إلى تأمين قدرة على التكيف طويلة 
األمد.

3( العمران المستدام:

٠ اقتراح نماذج بديلة للتوسع العمراني.

٠ دمج المشروع المقترح في األحياء المجاورة وفي المدينة ككل.

٠ تجنب الهدم إال إذا شكلت حالة المباني خطراً على سالمة السكان.

٠ تعزيز جودة التصميم )في حال كان ينطبق ذلك على االقتراح( ما يضمن التنوع 
والدمج واالستدامة.

٠ تعزيز الظروف المحيطة وإمكانية الحصول على السكن.

4( االعتبارات القانونية:

٠ إدراك أوجه القصور لإلطار القانوني القائم وإيجاد حلول وأدوات قانونية مبتكرة 
مستمدة من التخطيط المديني وقوانين البناء واإليجار.

٠ إيجاد قنوات تُساعد على زيادة الوعي العام بشأن التحديات االقتصادية والمشاكل 
االجتماعية المتأتية من اإلطار القانوني القائم وغياب سياسات األراضي.

٠ طرح، باإلضافة إلى االقتراح الرئيسي، تعديالت قانونية ضرورية لتأمين استدامة 
المشروع المحتمل.

The competition guidelines are drawn from the 
extensive research undertaken by members of the 
steering committee on the legal, spatial, social 
and economic landscape of housing in Beirut. The 
guidelines herein proposed are not mandatory, 
but seen as necessary to imagine what affordable 
housing in Beirut could mean, how the social fabric 
can be preserved, what spatial form it can take, 
and what program / institutional framework can 
supply it and sustain it economically, politically and 
environmentally. 

The market-led changing urban context [and 
financialization of the housing sector] renders the 
cases selected for the competition as vital examples 
of valuable home for the families inhabiting them 
and reflects the important role of the existing 
housing stock in the making of a just city. 

In short, interventions should consider:

1) Existing Social Fabric
٠ Recognize, protect, and enhance the features 
and modalities that contribute to making the 
neighborhood socially, economically, religiously 
and culturally diverse.

٠ Stabilize the elderly, retirees and persons with 
disabilities.

2) Affordable Housing Strategy
٠ Develop a strategy to enhance the existing 
affordable housing stock and expand it, while 
ensuring economic feasibility for landlords. 

٠ Define what affordable housing could mean in 
the neighborhood and provide affordable units 
for diverse social groups.

٠ Propose socially inclusive and spatially 
meaningful schemes for apartment sizes and 
demand.

٠ Propose innovative programming, functional 
multiplicity and long term adaptability.

3) Urban Sustainability
٠ Propose an alternative model of urban 
development.

٠ Integrate the proposed project with the 
surrounding neighborhood and city context.

٠ Avoid demolition unless the structure 
compromises the safety of residents.

٠ Promote quality design (if applicable to the 
proposal) that caters for diversity, inclusion, and 
sustainability.

٠ Improve existing contextual and accessibility 
conditions.

4) Legal Considerations 
٠ Recognize the shortcomings of the existing legal 
framework and devise innovative legal solutions 
and tools emanating from the urban planning, 
building, and rent laws. 

٠ Develop channels for raising public awareness 
on the economic challenges and social tensions 
generated from the existing legal framework and 
the absence of a land policy.

٠ Propose, in addition to your main proposal, 
legal amendments that are needed for the 
sustainability of your proposal, if any.
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The case studiesالحاالت

تـم اختيـار الحاالت من بين خمسـة أحيـاء متنّوعة في 
بيـروت، وهـي جـزء من النسـيج القائـم، ولطالمـا كانت 

جـزءاً من المخزون السـكني الميّسـر فـي المدينة.
وتشـمل الحـاالت تحديـات يواجهها جميع سـكان 
المسـابقة  هـذه  فـي  المطروحـة  والقضايـا  المدينـة 
وأزمـة السـكن فـي بيـروت. كمـا تعكـس هـذه الحاالت 
األثـر المباشـر الـذي أحدثه قانـون اإليجـار الجديد على 
النسـيج العمرانـي واالجتماعـي للمدينة، واالنعكاسـات 
على السـكان في ضوء التحديات القانونية واالقتصادية 

األخرى. القائمـة 
مختلفـة،  تدّخـل  نطاقـات  أيضـاً  الحـاالت  تقـدم 
أو علـى مسـتوى الحـي. سـواء علـى مسـتوى المبنـى 

The case studies have been chosen from 5 diverse 
neighborhoods in Beirut, are part of the existing built 
fabric, and have been part of the affordable housing stock 
in the city.

The cases embody challenges that all city dwellers are 
facing, the complexity of the issues put forth in this 
competition, and the housing crisis in Beirut. More 
specifically, these cases reflect the direct impact that the 
rent deregulation law had on the urban and social fabric 
of the city, and the repercussions on residents given other 
existing legal and economic challenges.

The cases also offer varying scopes of intervention, 
be it at the level of the building, or the level of the 
neighborhood.

زاروب مخفي

مار مخـايل / الروم
old hidden cluster
MAR MKHAYEL / ROUM

٤٨ شقة في مبنى من ١٣ طابقاً خالياً

المصيطبة
47 apartments 13-story vacant building
MOUSSEITBEH

٢٨ شقة في مبنى مأهول من ٧ طوابق

طريق الجديدة
28 apartments 7-story inhabited building
TARIQ EL JDIDE

حوش قديم فيه ١٣ مبنى

الباشورة
Old alleyway with 13 Structures
AL BACHOURA

مبنيان في عقار واحد 

راس بيروت
Two buildings on one property
RAS BEIRUT
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مار مخـايل / الروم
MAR MKHAYEL / ROUM

تاريخيـاً، اجتـذب عـدد مـن المؤسسـات التـي أُنشـئت فـي مـار مخايـل السـكان للعيـش 
فـي المنطقـة: محطـة القطـار فـي عـام 1891، والمـدارس والمستشـفيات والكنائس التي 
أنشـأتها اإلرسـاليات الفرنسـية، فضـالً عـن عـدد مـن المصانـع. كما لجـأ األرمن إلـى الحّي 
مـن مخيـم الكرنتينـا المجـاور. بعـد االسـتقالل وخـالل أربعينـات القـرن العشـرين، كان 
شـارع مـار مخايـل قـد تحـّول إلـى شـارع تجـاري وِحرَفـي بامتيـاز، انتقلـت إليـه العائـالت 
المنخفضـة الدخـل والعّمـال، فبـاع بعـض مالكـي األراضـي الموازيـة للشـارع أراضيهـم أو 
أخلـوا بيوتهـم وأّجروهـا للوافديـن الجـدد مـن األريـاف، بينمـا اشـتروا أراٍض وانتقلـوا إلـى 
التـالل المحاذيـة في األشـرفية، مثل حّي مستشـفى الروم. فأصبحت مـار مخايل منطقة 
سـكنية للفئـات االجتماعية المتوسـطة والفقيرة. وبعدمـا كانت مصيفاً للعائـالت الثرية، 
اسـتقبلت تّلـة حـّي مستشـفى الـروم بدورهـا الوافديـن الجـدد، لّمـا وصلهـا عّمـال سـّكة 
الحديـد، والمرفـأ، وموظفـو شـركة "كهربـاء لبنـان"، ومعمـل البيرة. يـروي مالكـو العقارات 
فـي حـّي الـروم أنهم، فـي البدء، اشـتروا أراٍض وبنوا بيوتاً قرب مراكز عملهـم. ولكن، خالل 
خمسـينات وسـتينات القـرن العشـرين، راح مالكـو األراضي يضيفون طوابـق فوق بيوتهم 

لتأجيرهـا إلـى الوافديـن الجـدد نظـراً إلـى ارتفـاع الطلب على المسـاكن.
قبـل العـام 2٠٠٦، كان مـار مخايـل شـارعاً صناعيـاً علـى أطـراف المدينـة، يتراصـف فيه 
النّجـارون واإلسـكافيّون وأصحـاب الحرف منذ عشـرينات القرن العشـرين. إنمـا منذ نحو 1٠ 
سـنوات، بـدأت المطاعـم والحانـات والمعـارض تفتح في الحـّي لتدنّـي اإليجارات فيـه وحّباً 
بطابعـه العمرانـي واالجتماعـي الفريـد. فـي العـام 2٠1٤، تـّم إحصـاء حوالـي 5٠ محـاّلً جديداً 
فـي الحـّي للمصّمميـن والفنّانين، باإلضافة إلى أكثـر من ٧٠ معرضاً فنيّـاً وحانة ومطعماً .
نتيجـة هـذا التحـّول فـي طابـع الحـّي، ارتفعت أسـعار الشـقق فـي مـار مخايل من 
21٠٠ دوالر إلـى ٤٠٠٠ دوالر للمتـر المربّـع بيـن العاميـن 2٠٠٧ و 2٠15. كان لهـذا االرتفـاع فـي 
أسـعار األراضـي أثـٌر كبيـٌر على الوضع السـكنّي في الشـارع، بمـا في ذلك التّلة السـكنية 
المعروفـة بحـّي الـروم.  وبدأنـا اليـوم نشـهد نـزوح السـّكان من الحـّي إلى خـارج بيروت، 
وتحديـداً المتـن الشـمالّي. وبالنظـر إلى خريطـة الملكيّة في المنطقة، يالَحـظ عدٌد هائٌل 

مـن حاالت بيـع األراضـي والعقارات.
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ROUM حّي الروم

Morphology Map

خريطة التشّكل المكاني

ROUM حّي الروم

Occupancy types

نوع اإلشغال

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�
��������������������������

��������������
 �

�������������������������
�������������

�������������������������
�

�������������������������
�������

�
��������������������������

��������������������������
��������������������������

��������������������������
��������������������������

��������������������������
��������������������������

����������������������
� �

��������������������������
��������������������������

��������������������������
��������������������������

��������������������������
��������������������������

��������������
��������������������������

��������������������������
��������������������������

��������������������������
��������������������������

��������������������������
��������������

��������������������������
��������������������������

��������������������������
��������������������������

��������������������������
��������������������������

��������������

�������������������������������������������������������
������������������������������������������

��������������������������������������
������������������������������������������������������

�������������� �
�������������������������������

������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
����������������������������

����������������������������
����������������������������

�������������������������
����������

����������������������������
����������������������������

����������������������������
����������������

���������������
�����

���������������
����
 

	
��������������������������

��������������
������������������������

����
��������������������������

���
��
�������������������������

����
�������������������������

�
�������������������������

�� 
��

�������������������������
�������������������������

�������������������������
���

�����
�������������������������

�������������������������
�������������������������

�������������������������
�������������������������

�������������������������
�������������������������

�������������������������
�������������������������

�������������������������
�������������������������

���������������
��

�������������������������
�������������������������

�������������������������
�������������������������

�������������������������
�������������������������

�������������������������
�������������������������

�������������������������
�������������������������

�������������������������
�������������������

�����
����������������������������

�����������������������
����������������������������

��������������������������

��������������

����������������������������
���������������

 �
����������������������������

����������������������������
����������������������������

����������������������������
�������������������

�

�
�����������

��������������������������
��������������������������

������������������������
 �

��������
��������������������������

��������������������������
��������������������������

����������������������
��������������������������

��������������������������
��������������������������

��������������������������
���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

��������
��������������������������

��������������������������
�������

��������������������������
��������������������������

���������������
��������

��������������������������
��������������������������

��������

��������
��������������������������

��������������������������
������������

��������������������������
��������������������������

�������������������
��������������������������

��������������������������
�������������������

�

�
��������������������������

��������������������������
��������������������������

��������������������������
����������������

��������������������������
��������������������������

��������������������������
��������������������������

����������������

�
������������

����������������������� 
 ��

���������������������������
���������������

���������������������������
������������

���������������������������
��������������

�

�
��������������

����������
� �

�������������
��������

�����������
�

���������������
�������������������������

�������������������������
�������������������������

�����������������
�������������������������

�������������������������
�������������������������

�������������������������
������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����

�������� ����

 ����

�	���	�� �����

����	����

������ ����

٢٢١ مبنى سكني شيّد قبل ١٩٩٢
221 residential buildings built before 1992

٨ مباني سكنية شيّدت بعد ١٩٩٢
8 residential buildings built after 1992

30%

20%15%

15%

11%

5%

أكثرية إيجار قديم
63 مبنى
Old Tenants mostly - 63 buildings

مبني بعد ١٩٩٢
Built after 1992

أكثرية إيجار جديد
3٢ مبنى

New Tenants mostly - 32 buildings

أكثرية ملك جديد ١١ مبنى
New Ownership mostly - 11 buildings

خاٍل ٢4 مبنى
Vacant - 24 buildings

مستأجرون قدامى تمّلكوا المنزل مبنيان
Old Tenants Became Homeowners - 2 buildings

تحّول من سكني الى تجاري ١١ مبنى
Transformed from Residential to Commercial - 11 buildings

إيجار وملك قديم معاً
3٢ مبنى

 Old Tenants and old landlords together
- 32 buildings

أكثرية ملك قديم
46 مبنى
Old Landlords mostly - 46 buildings

٠٠٠ Historically, a number of institutions established 
in Mar Mikhael have attracted residents to live in 
the area: the train station in 1891, schools, hospitals 
and churches established by French missionaries, 
as well as a number of factories. In addition, 
Armenian refugees sought shelter in Karantina 
Camp at a close vicinity to Mar Mikhael. After the 
independence and during the 1940s, Mar Mikhael 
Street became a primary trade and crafts street, 
and the neighborhood housed many middle and 
low-income workers’ families. Al Roum Hospital 
neighborhood - located at the hilltop adjacent to the 
street and once known for being a summer getaway 
for wealthy families - welcomed newcomers in the 
1930s such as railway workers, workers of Beirut 
port, EDL employees and brewery workers. The 
property owners in Al Roum neighborhood narrate 
that they bought lands and built houses near their 
workplace. During the 1950s and 1960s, the owners 
built new apartments above their house to rent 
them to newcomers due to the growing demand 
for housing. By 2006, Mar Mikhael was still a trades 

and crafts street located on the outskirts of the city 
and mainly populated by woodworkers, cobblers 
and craftsmen. Ten years ago, the neighborhood 
became a destination for restaurants, pubs and 
galleries because of low rent and the unique social 
and urban nature of the area. In 2014, around 50 new 
shops owned by designers and artists were counted 
in the neighborhood in addition to more than 50 art 
galleries, pubs and restaurants.
As a result of this urban change, the apartments 
prices in Mar Mikhael increased from 2,100 dollars per 
square meter to 4000 dollars between 2007 and 2015. 
The increasing prices of properties had a significant 
gentrifying impact on the neighborhood including 
the residential hill of Al Roum neighborhood. 
Looking at the property map of the region, we note 
a huge number of land and property purchases. 
Residents who are leaving their apartments in 
the neighborhood are moving outside of Beirut, 
specifically to the Northern Matn areas.

1 to 4 Floors - built before 1954  ١ إلى ٤ طوابق - مبني قبل ١٩٥٤   

5 to 8 Floors - built between 1954 and 1971  ٥ إلى ٨ طوابق - مبني بين ١٩٥٤ و١٩٧١   

9 Floors - built between 1971 and 1992  ٩ طوابق - مبني بين ١٩٧١ و١٩٩٢   

built after 1992  مبني بعد ١٩٩٢   

construction site 2015  ورشة بناء ٢٠١٥   

demolished around  2015  هدم ٢٠١٥   

non-residential  غير سكني   

not surveyed  لم يشمله المسح   

61 MAR MKHAYEL/ROUM61

5%

3.5%

النسيج القديم
مبني قبل ١٩٩٢

  Old Fabric -
Built before 1992
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ROUM حّي الروم

Property Map

خريطة الملكية
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   انتقال ملكية العقار أو حاصل على رخصة بناء في السنوات العشر الماضية
Transfer of property ownership or obtained a building permit in the last 10 years

   مباني حصل فيها إخالء 
buildings where evictions happened

This case is located on Mar Mikhael street and 
extending up to Khazinein Street in Roum Hospital 
area. It consists of 16 properties/buildings of roughly 
5 floors. The ownership of some of these buildings 
was transferred to investors while other apartments 
were emptied for demolition reasons. Some families 
are being pressured since 2014 to leave their houses. 
Currently, the majority of the properties are occupied 
by new tenants from diverse nationalities. The total 
built-up area is 920 m2 while the permitted building 
area is 1103 m2. The problem with these residential 
units is that the majority of the buildings are owned 

by several heirs. Most of the time, it’s hard for the 
heirs to proceed with the subdivision of the property 
because of the high incurred fees. Therefore, it’s 
easier for investors and real estate developers to 
convince the owners/heirs to sell, especially the 
ones who are not living on the actual property, thus 
forcing the small shareholders to sell their shares. 
Owners on their part resort to selling their property 
to use the proceeds to pay for retirement, having no 
alternative sources of income or social services for the 
elderly, or in the case low-income earners, needing to 
supplement their earnings.

Old hidden clusterزاروب مخفي

تقـع هـذه الحالـة فـي حـّي مستشـفى الـروم / شـارع مـار مخايـل فـي منطقـة الرميـل، 
وتتألـف مـن 1٦ عقـاراً / مبنـى ال يتخطـى ارتفاعهـا 5 طوابـق.

انتقلـت ملكيـة بعـض العقـارات إلـى المسـتثمرين وتم إخـالء بعض الشـقق بحجة 
لإلخـالء منـذ سـنة 2٠1٤. حاليـاً معظـم  العائـالت لضغوطـات  الهـدم، وتتعـرض بعـض 
المسـتأجرين جـدد ومن جنسـيات متعددة. ويبلغ إجمالي المسـاحة المبنيـة حالياً 92٠ 

متـراً مربعـاً بينمـا إجمالـي المسـاحة المسـموح بهـا هـو 11٠٤ أمتـار مربعة.
تكمـن اإلشـكالية فـي هـذه الكتلـة السـكنيّة فـي أّن ملكيـة أغلبيـة المبانـي تعـود 
إلـى عـّدة ورثـة يتشـاركون أسـهم عقـار واحـد. غالبـاً، يصعـب علـى المالكيـن المتعّددين 
أن يفـرزوا ملكهـم بسـبب ارتفـاع كلفـة رسـوم الفـرز. لذلـك، يسـهل علـى المسـتثمرين 
والمطّوريـن العقاريّيـن إقنـاع المالكين/الورثـة بالبيـع، خاّصـًة أولئـك الذيـن ال يسـكنون 
فـي الملـك نفسـه. مـا يجبـر سـواهم علـى البيع، ال سـيما مـن ذوي الحصـص الصغيرة. 
ويجـد العديـد مـن المالكيـن القدامـى فـي البيـع ربحـاً ماليّـاً يضمـن شـيخوختهم، فـي 
ظـّل غيـاب أّي ضمانـاٍت أخـرى. فمعظـم سـّكان هـذا الحـّي )مالكيـن ومسـتأجرين( هم 

أصحـاب الدخـل المتدنّي. مـن 
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Any project on housing in Beirut stakes a claim 
on how we should live, one that presupposes 
a collective deeply embedded in the city. The 
Protective Housing Ecologies proposal calls upon 
the city — both its planners and inhabitants — to 
employ a Degrowth strategy and decommodification 
of housing, one which would regard the built fabric 
of Beirut as a shared urban resource.
 
The residential apartment in Beirut has become 
the cornerstone of a deregulated and overinflated 
market of exchange and speculation, one which 
ignores the reciprocal relationship between the 
domestic and the environment from which it arises 
and imposes upon. The proposal asserts that this 
relationship must be addressed along the spectrum 
of all its scales, a responsibility it reinforces upon 
the city to substitute the growth machine that 
characterizes its economic culture with a more 
sustainable model built on Equitable Resource 
Allocation and responsible public spending.
٠٠٠ continue p. 77

Protective 
Housing 
Ecologies:
Preliminaries 
for a Degrowth City

Roula Khoury Fayad ٠ Candice 
Naim ٠ Lea Helou ٠ Fadi Mansour
Patrick Aboukhalil ٠ Ali As’ad

روال خـــوري فيـــاض ٠ كانـــديس نعيـــم ٠ ليـــا حلو
فـــادي منصـــور ٠ باتريـــك أبو خليـــل ٠ علـــي أســـعد

بيَئة إســـَكانيَّة حاِفَظة
اســتراتيجيَّــات نَحَو نمّو ُمتََحّفظ ِلَبيُروت

ال بد ألي مشروع متعلٍق باإلسكان في بيروت أن ينشد حياًة كريمًة لمواطنيها، وأن يفترض 
المدينة. يدعو مقترح بيئات إسكانية حمائية  وجود جماعٍة سكانيٍة متجّذرٍة بعمٍق في 
مخططي المدينة وسكانها إلى تبنّي استراتيجية النمو المتحّفظ )Degrowth( التي تبتعد 

عن تسليع السكن وتنظر إلى النسيج العمراني في بيروت كمورد مديني مشترك.
لقد أصبحت الوحدة السكنية في بيروت حجر األساس لسوق المقايضة والمضاربة 
والبيئة  الخاص  السكن  بين  المتبادلة  العالقة  يتجاهل  الذي  المنّظم  وغير  المتضّخم 
المحيطة التي ينشأ عنها ويفرض ذاته عليها. يشّدد المقترح على ضرورة معالجة هذه 
آلية النمو  كافة، وهي مسؤولية تفرض على المدينة استبدال  العالقة على المستويات 
التي تِسم ثقافتها االقتصادية بنموذٍج أكثر استدامة مبني على أنظمٍة عادلٍة لتخصيص 

الموارد واإلنفاق العام )الحكومي( المسؤول.
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—  إعادة تنشيط الدورات االجتماعية واإليكولوجية )كموارد مشتركة(: السياق العام
Revitalizing Socio-Ecological cycles: Wider Context

21 Vacant Unit

1 Vacant Unit
24 Affordable Units

8 Units inhabited by Owner
23 Commercial Units

26 Old Rent Unit
43 Market Value Units

8 Units inhabited by Owner
23 Commercial Units

٢١ وحدة شاغرة

١ وحدة شاغرة
٢٤ وحدة مسكونة بإيجار ميسر

٨ وحدات مسكونة من قبل المالك
٢3 وحدة تجارية

6٥ وحدة مسكونة بقيمة السوق
65 Market Value Units

٢6 وحدة مسكونة بإيجار قديم
٤3 وحدة مسكونة بقيمة السوق

٨ وحدة مسكونة من قبل المالك
٢3 وحدة تجارية

٩٠ وحدة محتملة للبرنامج
90 Potential Units for 
the Initiative

وحدة ذات إيجار ميّسر
Affordable Unit

وحدة بقيمة السوق
Market Price Unit

وحدة مسكونة من قبل المالك
Already Inhabited by Owner

وحدة محتملة للبرنامج )ذات إيجار ميّسر(
Potential Affordable Unit

وحدة مسكونة من قبل المالك
Already Inhabited by Owner

وحدة محتملة للبرنامج )بقيمة السوق(
Potential Market Price Unit

 التنظيم والتوزيع المناسب
إلنتاج المقالع ما بين:

Regulatory Organization and appropriate 
allocation of Quarry Output to:

- مبادرات تعزز النمو المتحفظ
Projects that promote Degrowth

- المشاريع التي تفي بمعايير محددة
Developments that meet specific criteria

 تنظيم المشاريع الخاصة
الكبيرة )ذات المصالح الخاصة(

Regulating Large Private Developments 
(with Private Interests)

تنظيم استخراج الموارد 
المحلية واستخدامها

Regulating the Extraction and 
Use of Local Resources

استنزاف الموارد الطبيعية )المقالع(
Depletion of Natural Resources (Stone Quarries)

المناطق المخصصة )حسب الخطة الوطنية 2009(
Designated Areas for Quarries (National plan 2009)

المقالع النشطة )خارج المناطق المخصصة(
Active Quarries (Outside Designated Areas)

تدمير البيئة
Disrupted Natural Habitats

تأثير على اإلنتاج الزراعي
Reduction of Agriculture and Food Production

تلوث مصادر المياه \ طبقات المياه الجوفية
Pollution of Water Sources / Aquifers

آبار المياه تأثير على 
Surpression of Water Wells

اختفاء الغابات \ التصدر
Deforestation

 مساحة المقالع النشطة= ٥٢,٠٠٠,٠٠٠ متر مربع 
)٧٠٠ - ١3٠٠ موقع غير قانوني(

Surface Area of Quarries = 52,000,000 m2
(700 - 1300 Illegal Sites)

برنامج اإليجار العادل
Equitable Rent Program (ERP)

)2018 - 2028( 
تطبيق استراتيجية النمو المتحفظ
Degrowth Strategy Implementation
Equitable Rent Program Implementation
Old Rent Law Transition

المصالحة العامة
The Common Good

آلية تناسب مخزون السكن
Equitable Resource Allocation

نموذج مستدام
Sustainable Model

شاغر = 3٠ وحدات \ المجموع = ٧2 وحدة
Vacant = 30 Units / Total = 72 Units

شاغر = 9 وحدات \ المجموع = 15 وحدة
Vacant = 9 Units / Total = 15 Units

شاغر = ٧ وحدات \ المجموع = 1٦ وحدة
Vacant = 7 Units / Total = 16 Units

شاغر = 8 وحدات \ المجموع = 2٠ وحدة
Vacant = 8 Units / Total = 20 Units

عبد الوهاب )األشرفية(
Abdel Wahab (Ashrafieh)

برج يّسايان )األشرفية(
Yessayan Tower (Ashrafieh)

برج حوجار )عين المريسة(
Hochar Tower (Ain Mreisseh)

برج يسمين )الرملة البيضاء(
Jasmin Tower (Ramlet el Bayda)

بعض األمثلة على مباٍن معروفة )وجديدة( ذات وحدات شاغرة
Examples of Notable Buildings (recent projects) with Vacant Units

2018

MAR MKHAYEL / ROUM

2028

Unassigned Affordable Unit

دراسة مار مخايل
Mar Mkhayel Study

سيناريو المدينة
City Scenario

محمية أرز تنورين الطبيعية
Tannourine Cedar Forest 
Nature Reserve

مقالع المتن
Al Metn Quarry

مقالع جبال ترشيش )مجدل ترشيش(
Tarshish Mountains Quarry 

(Majdal Tarshish)

تخطيط مدني شمولي
Holistic urban planing

اعادة تأهيل المقالع
Rehabilitation of Stone Quarries
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—  آلية التنفيذ: برنامج اإليجار العادل
يؤكـد المقتـرح علـى ضرورة إتاحة السـكن في المدينة بحسـب مبدأ الحاجـة االجتماعية 
ال الربـح. ومـن خـالل مفهـوم برنامج اإليجار العادل وتكتّل األبحاث اإلسـكانية المسـتقل، 
السـوق  لقطـاع  الُمؤّسسـي  التنظيـم  إلـى فـرض  الهـادف  السـيناريو  المقتـرح  يفّصـل 
الوحـدات  واسـتغالل  والفـروغ  القديـم  اإليجـار  قوانيـن  معالجـة  خـالل  مـن  العقـاري 

السـكنية الشـاغرة فـي المدينـة.

ويـوكل  عليهـا.  والمحـّدد  الحقيقـي  للطلـب  وفقـاً  المقـّررة  اإليجـار  وقيمـة  الميّسـرة 
المقتـرح للمؤسسـة العامـة لإلسـكان مهمـة خلق نظاٍم إلرسـاء التوازن وإعـادة التقييم 
المسـتمرة بيـن العـرض والطلـب. هكـذا، يمكـن لألمـوال الناتجـة عـن إيجـارات العقارات 
الوحـدات  قيمـة  فـرق  تمويـل  عادييـن(  مسـتأجرين  )مـن  السـوق  بسـعر  المسـجلة 
الميّسـرة. ويحصـل مالكـو العقـارات علـى قيمـة اإليجـار )ر(، وهـي قيمـة سـعر السـوق 
ناقـص نسـبٍة مئويـٍة محـّددة )م - ر(، فـي حيـن يُعـاد توزيـع قيمـة اإليجـار الفائـض عـن 

القيمـة )ر( بغـرض تغطيـة القيمـة الدنيـا )أ( مـن اإليجـار الميّسـر.

الخاصـة بمنطقـة مـار مخايـل،  المعطيـات  للبرنامـج بنـاًء علـى  الزمنـي  اإلطـار  ُصمـم 
لكـن النظـام المقتـرح قابـٌل للتطبيـق فـي أحيـاء مختلطـة أخـرى فـي بيـروت. وضمـن 
الفـردي  المسـتوَيين  )علـى  االجتماعيـة  والملكيـة  للمـوارد  العـادل  التخصيـص  آليـة 
مـن  العقـاري  السـوق  اقتصـاد  تحريـر  العـادل  اإليجـار  برنامـج  يقتـرح  والمجتمعـي(، 
محدوديّـة الُبنـى الثنائيـة كالعـام مقابـل الخـاص والعمومـي مقابـل الفـردي، بمـا يتيـح 
التكلفـة  إلرسـاء مسـاحاٍت ميسـورة  البنـى  تلـك  الكامنـة ضمـن  القـدرة  مـن  االنتفـاع 

للجميـع. ومتاحـة 

—  جغرافيا جديدة للعمليات واألدوار القضائية
باإلضافـة إلـى المسـؤولية المحوريـة الموكلـة إلـى المؤسسـة العامـة لإلسـكان، يطـرح 
مختلـف  بهـا  تضطلـع  التـي  القضائيـة  واألدوار  للعمليـات  جديـدة  جغرافيـا  المقتـرح 
المؤسسـات الحكوميـة والبلديـة القائمـة. وتتضّمـن هـذه العمليـات: الحـد مـن اآلثـار 

االنخـراط  إلـى  السـكان  المقتـرح  يدعـو  آليـٍة جامـدة،  تطويـر وتطبيـق  بـداًل مـن 
المباشـر واالسـتثمار االجتماعـي فـي المدينـة. ويمكـن اعتماد هذا الشـكل مـن الملكية 
سـائد(  أمـٌر  )وهـو  للمبانـي  المتعـّددة  الملكيـة  بمسـألة  للتحكـم  كآليـٍة  االجتماعيـة 

العامـة. الـذي يفيـد المصلحـة  وتوسـيع مخـزون اإلسـكان 
يُـدَرج برنامـج اإليجـار العادل ضمـن أجندة النمـو المتحفـظ  )Degrowth(التي تمنح 
األولويـة إلحـداث تحـّوٍل فـي مخـزون اإلسـكان الحالـي وتحـّد مـن الحاجـة إلـى تطويـر 
مشـاريع إسـكانية جديـدة. ويُحّفز المقتـرح مالكي العقارات على التسـجيل في البرنامج، 
أصحـاب  السـيما مـن يحتاجـون إلـى المسـاعدة فـي تأجيـر ممتلكاتهـم )بمـن فيهـم 
الوحـدات المشـغولة حالًيـا وفًقـا لإليجـار القديـم(، مـن خـالل تقديـم اإلعانـات الماليـة 
والتمويـل الـالزم للترميـم، مـا يضمـن معدل إشـغاٍل أعلـى لعقاراتهـم. ووفقـاً للمقترح، 
فـإّن المسـتأجرين الذيـن يوافق وضعهـم المعايير المحددة في البرنامـج يُمنحون عقاراً 
لقـاء بـدل إيجـاٍر ميّسـٍر مـن ضمـن طيـٍف منظـٍم مـن العقـارات. أمـا المسـتأجرون غير 
المؤهليـن للحصـول علـى إعانـات البرنامـج، فيمكنهم االسـتفادة من مخـزون الوحدات 

المتاحـة علـى أسـاس التقييـم المسـتمر للطلب.
السـكنية  الوحـدات  العـادل بتنويـٍع دينامـٍي فـي مخـزون  اإليجـار  يسـمح برنامـج 

إيجار ميّسر
Affordable Rent

اإليجار العادل
Equitable Rent

 سندات إعادة تأهيل
الوحدات السكنية

Renovation bonds

 المستثمرون الصغار
ومتوسطو الحجم
S | M Investors

 اعانات حكومية  إلعادة
تأهيل الوحدات السكنية

Renovation subsidies

المؤسسة العامة لإلسكان
Public Corporation 
for Housing

إيجار السوق
Market Rent

برنامج اإليجار العادل
Equitable Rent 

Program

أفراد أو عائالت
Individuals 

and/or Families

أفراد أو عائالت ذوي األجر 
المحدود

Low income Individuals 
and/or Families

الطلب عاى الوحدات 
السكنية ذات اإليجار 

الميّسر
Demand for Low 
Income Housing

 الطلب على
الوحدات السكنية

Demand for 
Housing

المالك
Landlords

العرض على الوحدات 
السكنية لإليجار

Supply of Housing 
Units for Rent

 

 

 

 

 

المخــزون الســكني المــبني
HOUSING STOCK

اإليجــار بقــيمة الســوق الحــالي
MARKET RENT

 اإليجار الميّسر
المدفوع من قبل المستأجر
Affordable rent paid by tenant

 اإليجار بقيمة السوق المدفوع
من قبل المستأجر

Market rent paid by tenant

 قيمة اإليجار المستلمة
من المالك

Rent value received by landlord

 اإليجار الميّسر المدفوع
من قبل المستأجر

Affordable rent paid by tenant

اإليجــار الميّســر
AFFORDABLE RENT

زيادة الوحدات السكنية ذات اإليجار الميّسر
Increase of affordable housing units
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الضـارة للمشـاريع الربحيـة الكبيـرة علـى أحيـاء األقّليـات واألحيـاء ذات الدخـل المحدود؛ 
فـرض طيـٍف مالئـٍم مـن الضرائـب علـى األربـاح الرأسـمالية الناتجـة عـن بيـع العقـارات، 
آليـاٍت ضريبيـٍة مالئمـٍة علـى العقـارات الشـاغرة بهـدف تحفيـز إشـغالها ضمـن  وإقـرار 
النسـيج القائـم؛ وأخيـًرا األهم، تشـجيع المشـاريع ذات التصاميم العالية الجـودة والتي 
تُقـّدر البيئـات السـكنية القائمة وتسـاهم في ضمان سـالمتها المسـتدامة، بما في ذلك 

المبانـي والمسـاحات واألماكـن العامـة.
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أبحاث المكانية واإلسكانية
Housing Research Cluster

نقابة المهندسين بيروت

مجلس االنماء واالعمار

مديرية التنظيم المدني

 طلبات / دفاتر
شروط
RFP

(الطلب) مخزون الوحدات السكنية

قيمة اإليجار التي تم دراستها من قبل برنامج اإليجار العادل 

         قيمة اإليجار بقيمة السوق 

قيمة اإليجار الميسر

(العرض) مخزون الوحدات السكنية
تيسير ٢٠٪ من المخزون

إعادة تأهيل المخزون السكني الحالي

برنامج اإليجار العادل
Equitable Rent Program (ERP) 

المؤسسة العامة لإلسكان
Public Corporation

for Housing
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تطبيق عملي ضمن دراسة مار مخايل
Practical Implementation within Mar Mkhael Study

المؤسسات العامة والحكومية
Public and Governmental Institutions

المؤسسة العامة لإلسكان
Public Corporation for Housing.

آليٍة تعيد  وزارة المالية/ مصرف لبنان: وضع 
تخصيص األموال الناتجة عن اإلصالحات 
الضريبية الجديدة المطروحة ضمن إطار 

برنامج اإليجار العادل )ERP( والنابعة مباشرًة 
من القطاع العقاري.

The Ministry of Finance/ Banque du Liban: 
devising a mechanism which would reallocate 
funds generated from new tax reforms 
proposed within the ERP and stem directly from 
the real estate sector.

وزارة األشغال العامة والنقل: التطوير 
المستمر للبنية التحتية واإلشراف على 

المشاريع العقارية والمجتمعية الجديدة.
The Ministry of Public Works and Transport: 
Continuous development of infrastructure 
and oversight role in new developments and 
community projects.

وزارة الثقافة: االستمرار في اإلشراف على 
تصنيف وحفظ التراث العمراني، ووزارة 

الشؤون الثقافية: مشاركة بنك المعلومات 
بشأن األطراف المشاركة ضمن إطار برنامج 

اإليجار العادل.
The Ministry of Culture: Continued oversight 
in the identification and preservation of 
architectural heritage and the Ministry 
of Cultural Affairs: Shared Databank on 
participating parties within the ERP.

نقابة المهندسين والمعماريّين: مسؤولة عن 
إصدار طلبات تقديم العروض للمستثمرين 

واإلشراف على األعمال الجارية ضمن إطار 
برنامج اإليجار العادل.

Order of Engineers and Architects: Responsible 
for issuing the RFPs for the Investors and the 
supervision of the works under the ERP.

بلدية بيروت: تنسيق استراتيجية تقليص 
النمو والترويج للمشاريع المجتمعية على 

امتداد المدينة.
The Municipality of Beirut: Coordinating the 
de-growth strategy and promotion of 
community projects across the city.

أثر  المديرية العامة للتخطيط المديني: دراسة 
المشاريع العقارية والمجتمعية الجديدة.

The Directorate General of Urban Planning: 
Examining the impact of new developments 
and community projects

مجلس اإلنماء واإلعمار: اإلشراف على 
المشاريع العقارية والمجتمعية الجديدة.

Council for Development and Reconstruction: 
Oversight in new developments and community 
projects.

مبادرات جديدة
New Initiatives

برنامج اإليجار العادل، وهو برنامج حكومي 
جديد ضمن المؤسسة العامة لإلسكان.

The Equitable Rent Program (ERP), a new 
governmental forum operating from within the 
Public Corporation for Housing.

تجّمع األبحاث السكنية، وهو امتداٌد 
للممارسات البحثية والتقييمية القائمة ضمن 
المؤسسة العامة لإلسكان التي ستيّسر عمل 

برنامج اإليجار العادل.
The Housing Research Cluster (HRC), an 
extension of the existing practices of Research 
and appraisal existing within the Public 
Corporation for Housing which will facilitate the 
work of the ERP.

إصالح السياسات العامة 2: تفعيل مراقبٍة 
صارمٍة على المشاريع العقارية الجديدة 

الواسعة النطاق وفرض إصالحاٍت أشّد حزًما 
للقوانين المتعلقة بدمج األراضي.

Policy Reform 2: Enforcing rigorous control on 
new large scale developments and imposing 
stricter reforms on laws pertaining to merging 
plots.

إصالح السياسات العامة 3: فرض طيٍف مالئٍم 
من الضرائب على األرباح الرأسمالية الناجمة 

عن بيع العقارات.
Policy Reform 2: Enforcing an appropriate 
spectrum of Capital Gain Tax upon property 
sales.

آلياٍت  إصالح السياسات العامة ٤: تفعيل 
ضريبيٍة أكثر صرامًة على الملكيات الخالية غير 

المعروضة للتأجير.
Policy Reform 3: Enforcing more rigorous taxing 
mechanisms on vacant properties that are not 
placed on the rent market.

إصدار طلب تقديم عروٍض يستهدف المطّورين 
العقاريّين العاملين على نطاٍق صغيٍر 

ومتوسٍط بغرض اجتذاب المستثمرين لتجديد 
وإعادة تأهيل المخزون الحالي من الوحدات 

السكنية القديمة.
Request for proposal targeting Small to Medium 
Scale developers will be issued to attract 
investors in the renovation and rehabilitation 
works of old existing housing stock.

المواطنون / المستخدمون النهائيون
Citizens/ End Users

تُمنح اإلعانات والسكن الميسور التكلفة بناًء 
على معايير األهلية.

Subsidies and affordable housing support will 
be granted based on eligibility criteria.

أو تلك  تُمنح اإلعانات لتجديد المساكن الخالية 
التي ال توافق معايير العيش الكريم بناًء على 

معايير األهلية.
Subsidies for the refurbishment of properties 
that are of inadequate living standard or vacant 
will be granted based on the eligibility criteria.

يقوم المطّورون العقاريّون العاملون على 
نطاٍق صغيٍر ومتوسٍط بتجديد المخزون 
الحالي من الوحدات السكنية، كما يمكن 

إعفاؤهم من الضرائب بغرض تحفيزهم على 
المساهمة في توفير مخزوٍن سكني ميسور 

التكلفة.
Small to Medium Scale developers will renovate 
the existing stock of housing units and could be 
afforded tax exemption incentives as they are 
contributing to the activation of the affordable 
stock.
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—  إعادة تنشيط الدورات االجتماعية واإليكولوجية
بنـاًء علـى دراسـة الموقع والممارسـات االجتماعية القائمة، يشـّجع المقترح االسـتمكان 
المجتمعـي للمسـاحة والتعامـل مـع البيئـة السـكنية الكّليـة كمـورٍد مدينـي مشـترك. 
كمسـاحٍة  األرضـي  الطابـق  ـل  يُفعَّ والمصقولـة،  القائمـة  للتقاليـد  مجمعـاً  وبصفتـه 
أمـا  والمسـتدام.  المشـترك  العيـش  مـن  جديـدًة  أنماًطـا  تحّفـز  طبيعيـٍة  اجتماعيـٍة 
السـطح، فيحتضـن أنظمـًة بيئيـًة خضـراء ومتجّددة تعـزّز االكتفـاء الذاتي وتوّلـد أنماًطا 
جديـدًة مـن التعـاون واإلنتـاج المشـترك. ومـن خـالل وضـع مبـادئ توجيهيـة لتنظيـم 
أعمـال الترميـم وتشـجيع المسـاميّة بين المسـاحات الفردية والمشـتركة، تُعـاد صياغة 
البيئـة المبنيـة القائمـة لتصبـح نموذًجا لحيـاٍة مدمجٍة ومتاحـٍة للجميع. فـي إطار هذا 
ل إنمـا غيـر البعيـد، لـن تبقـى بيـروت مسـاحًة مقتصـرًة علـى نخبـٍة  المسـتقبل الُمتخيَـّ
تتمتـع باالمتيـازات، بـل سـتزدهر بأنشـطٍة عموميـٍة وقيـم اسـتخداٍم خالّقـٍة وجماعيـٍة 

تدفـع نحـو تحقيـق هدفنـا األساسـي: اسـتعادة السـكان حقهـم فـي المدينـة.

وحدات ذات إيجار ميّسر قابلة للتبادل
Interchangeable Affordable Units
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—  حالة الطابق األرضي، األسطح، والمباني
Ground Level, Roof and Building Conditions

جمع مياه األمطار
Rainwater Collection

الزراعة ضمن حدود المدينة/ تعزيز التنوع البيئي
Urban Farming/ Natural Habitats

تعزيز التفاعل االجتماعي  وترشيد الترميم 
Regulate Renovation and Promote Social Interaction

بيئة حضرية متاحة للجميع
Inclusive Urban Environment

مساحات قابلة للتكيف )الستجمام / للبيع والشراء(
Adaptable Areas for Appropriation 

(Recreation/ Informal Market Stalls)

أنظمة بيئية لألسطح
Ecological Roof Systems

مبادئ التصميم
Principles for Design Intervention

أنظمة بيئية للصالح العام
Public Green Systems

Green Renovation  التجديد السليم -
Solar Systems  أنظمة شمسية -

Porous Membranes  واجهات منفتحة على بعضها -

Multi-purpose Units  وحدات متعددة  الغايات -
Lightweight Materials  استخدام مواد بناء خفيفة -

Recyclable/ Demountable  قابلة للفك او إلعادة التدوير -

Public Platform  متاحة للجميع -
Security  آمنة - تنشئ بيئة 

Integration  تضم كل شرائح المجتمع -
Community Living  تعزز صالت المجتمع -

Shared Water Tank  خزان مياه مشترك -
Water Storage  تخزين الماء -

Promote Diversity  تعزيز التنوع البيئي -
Farm Local Fruits and Vegetables  زراعة الفواكه والخضروات -

Promote Organic Farming  تعزيز الزراعة العضوية -
Species Reproduction  تكاثر الحيوانات والطيور -

Species Ecology  حيوانات وطيور محلية -
Potential Nests  أعشاش الطيور -

Species Reproduction  تكاثر الحيوانات والطيور -Flexible  قابلة للتكيف -
Shared  تعزز المشاركة -

Natural  مصممة لتناسب الموقع -

Space for Growth  مساحات متوفرة للنمو -
Social Interaction التفاعل االجتماعي -

Balconies  الشرفات -

Multi-Program  متعدد االستخدامات -
Adaptable  قابل للتكيف -Native Species  أصناف محلية -

Regenerative  أصناف متينة -
Diverse  أصناف متنوعة -

معيشة مستدامة
Sustainable Living

تصميم وحدات و ُحجر لنشاطات مؤقتة 
Temporary Units/ Programs

 ممارسات اجتماعية
Social Activites

جمع مياه األمطار
Rainwater Collection

 هياكل زراعية
Vertical Farming (urban farming)

تعزيز التنوع البيئي
Promote Diversity

تصميم مساحات عامة
Public Space Design

 القدرة على التوسع
Expandable Living

العيش المتكيف
Hybrid Living)تشجير )الزراعة

Organic Landscaping
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— IMPLEMENTATION MECHANISM: THE 
EQUITABLE RENT PROGRAM 

The proposal asserts that housing must be made 
available on the principle of socially determined 
need, not profitability. Through the conception of an 
Equitable Rent Program and independent Housing 
Research Cluster, the proposal details a scenario 
aimed towards an institutional regulation of the real 
estate sector by addressing old rent laws, vacancy, 
and the utilization of existing housing stock across 
the city. 

Rather than developing a rigid mechanism to 
be enforced, the proposal is based on the direct 
involvement and social investment of the citizens 
of the city. This form of social ownership would be 
employed as a mechanism to control the prevalent 
multiple ownership of buildings and expand the 
stock of housing that is operated for public benefit.

The Equitable Rent Program is inscribed within a 
degrowth agenda that favors the transformation 
of existing housing stock and curbs the need for 
additional construction. Landlords/ property 
owners who require help to be able to rent out their 
properties (including those currently held within 
old rent law agreements) are incentivized to register 
within the program through renovation subsidies/ 
funds and are guaranteed higher occupancy rates. 
Upon meeting specific criteria, prospective tenants 
are afforded a property and appropriate rent price 
from a regulated spectrum; whilst tenants who are 
not eligible for affordable rent subsidies are allowed 
to access the market of available units based on a 
continuous appraisal of demand.

The Equitable Rent Program allows for a dynamic 
variation of the affordable housing unit stock and 
assigned rent value in relation to the real and 
specific demand for it. It would be the role of the 
Public Corporation for Housing to create a system 
of balance and of continuous reappraisal between 
housing demand and housing supply. The funds 
generated by rents of the properties registered at 
market price (from standard tenants) will begin 
to collectively finance the value difference for 
affordable units. Landlords/ property owners will 
receive rent value R, which is the market price rent M 
minus a capped percentage (M-R), while the market 
rent surplus above the value R is redistributed to 
cover the lower value A of affordable rent.

While the scenario charts a timeline based on 
the specificity of the Mar Mikhael cluster, the 
system it proposes would be applicable within 
other mixed neighborhoods across Beirut. Within 
this mechanism of equitable resource allocation 

and social ownership (both at the community 
and individual level) the Equitable Rent Program 
suggests that the real estate economy would be 
freed from the limitations of binary constructs 
such as public versus private and communal 
versus individual, and could harness their inherent 
potential for inclusive and more affordable spaces 
in the city.

— A NEW GEOGRAPHY OF OPERATIONS AND 
JURISDICTIVE ROLES

In addition to the pivotal responsibility assigned 
to the Public Corporation for Housing, the 
proposal entails a new geography of operations 
and jurisdictive roles for various forums within 
the existing framework of governmental and 
municipal authorities. Such operations include: 
limiting the adverse impact of profit-oriented 
large scale developments on lower-income and 
minority neighborhoods; enforcing an appropriate 
spectrum of Capital Gain Tax upon property sales 
and more appropriate taxing mechanisms on 
vacant properties to promote occupancy within the 
existing fabric; and most significantly, championing 
well-designed buildings, spaces and places, which 
value existing residential ecologies and contribute 
towards their sustained health.

— REVITALIZING SOCIO-ECOLOGICAL CYCLES

Building on site observations and existing social 
practices, the proposal encourages communal 
spatial appropriation and engaging the collective 
ecology of housing as a shared urban resource. As a 
complex of pre-existing and nuanced traditions, the 
ground level would be further activated as an organic 
social landscape that will champion new modes of 
sustainable and shared living. The roof condition 
is imagined as a regenerative green ecosystem 
promoting self-sufficiency and creating new models 
of communal production and collaboration. 
By regulating renovation works through design 
guidelines and encouraging porosity between the 
domestic space and public common, the existing 
built environment is reimagined as a fluid and 
social community which could become a model 
of inclusive living in the city. Within this imagined, 
but not-so-distant future, Beirut will no longer be 
the privileged terrain of growth for the few, but will 
flourish with commoning activities, use values and 
collective creation towards our ultimate objective: its 
inhabitants regaining their right to the city.

MAR MKHAYEL/ROUM77

٠٠٠ continued from p. 65
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المصيطبة
MOUSSEITBEH

تميّـزت المصيطبـة بتنـّوع سـكاني ُملفـت عبـر السـنوات. فقـد تعرضـت المنطقـة الـى 
قـررت  يـوم  أولهـا  وكان  متعـددة.  مراحـل  فـي  واإلخـالء  الهـدم  مـن  متعـددة  موجـات 
الدولـة فـي العـام 19٧2 شـق طريق سـليم سـالم وتنفيذ تخطيطـات فتح طرقـات ودفع 
تعويضـات للعائـالت للخـروج مـن الحـّي الـذي ابتلعتـه الطريـق، ومـن بعدهـا فـي العام 
1982 مـع توسـيع الطريـق وفتح نفق أثّر سـلباً على الحّي. فتم هـدم بيوت كثيرة وفصل 
منطقـة المزرعـة عـن المصيطبـة. حـاول السـكان إعـادة وصلهمـا عبـر فتـح طرقـات في 

األوتسـتراد، ولكـن بـدون جدوى.
ومـع نهايـة الحـرب األهليـة، وحيـث أّن عدداً كبير من سـكان المصيطبـة كانوا من 

المسـتأجرين القدامـى، تم إخـالء العديد منهم مقابـل تعويضات.
اإلخـالء والهـدم  المنطقـة خطـر  القديمـة جـداً فـي  األحيـاء  اليـوم، تواجـه بعـض 
الكامـل، مثـل زاروب عبـال وزاروب الصفـح وزاروب الباشـا وزاروب الفرن. كلها كتل سـكنية 
الهـدم، ولكـن سـكانها  أمـام خطـر  كل منهـا ألسـباب مختلفـة  قديمـة جـداً، صمـدت 

المسـتأجرين القدامـى يعانـون مـن ضغوطـات كثيـرة ومـن خطـر اإلخـالء.
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MOUSSEITBEH المصيطبة

Morphology Map

خريطة التشّكل المكاني

MOUSSEITBEH المصيطبة

Occupancy types

نوع اإلشغال
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1 to 4 Floors - built before 1954  ١ إلى ٤ طوابق - مبني قبل ١٩٥٤   

5 to 8 Floors - built between 1954 and 1971  ٥ إلى ٨ طوابق - مبني بين ١٩٥٤ و١٩٧١   

9 Floors - built between 1971 and 1992  ٩ طوابق - مبني بين ١٩٧١ و١٩٩٢   

built after 1992  مبني بعد ١٩٩٢   

construction site 2015  ورشة بناء ٢٠١٥   

demolished around  2015  هدم ٢٠١٥   

non-residential  غير سكني   

not surveyed  لم يشمله المسح   

٠٠٠ Mousseitbeh has been known over the years 
for its population diversity. The area experienced 
various waves of demolition and eviction at different 
stages. The first one goes back to 1972, when the 
government decided to build Salim Slem road in 
addition to other new roads as the neighborhood 
became denser, entailing expropriations and the 
moving out of many families. That was followed by 
the construction of the Salim Slem tunnel in 1982 
which negatively impacted the neighborhood. A lot 
of houses were demolished and the Mazraa area 
was separated from Mousseitbeh area. The residents 
tried to reconnect the 2 areas but weren’t able to 
reverse the impact of the highway in separating 
the 2 neighborhoods. Currently, a number of old 
quarters in the neighborhood are threatened with 
complete demolition and eviction such as Abla St, 
Al-Sofh St, Al-Bacha St and A-Forn St. All of them 
are old residential blocks that survived demolition 
for different reasons. But their old tenants are still 
under a lot of pressure and are threatened with 
eviction.

٢٨٩ مبنى سكني شيّد قبل ١٩٩٢
289 residential buildings built before 1992

6٢ مباني سكنية ُشيّدت بعد ١٩٩٢
62 residential buildings built after 1992

21%

40%10%

9%

8%
10%

أكثرية إيجار قديم
6٢ مبنى
Old Tenants mostly - 62 buildings

مبني بعد ١٩٩٢
Built After 1992

أكثرية إيجار جديد
٢6 مبنى

New Tenants mostly - 26 buildings

أكثرية ملك جديد 3٠ مبنى
New Ownership mostly - 30 buildings

خاٍل ٢٢ مبنى
Vacant - 22 buildings

مستأجرون قدامى تمّلكوا المنزل ٥ مباني
Old Tenants Became Homeowners - 5 buildings

إيجار وملك قديم معاً
٢٨ مبنى

 Old Tenants and Old Landlords together
- 28 buildings

أكثرية ملك قديم
١١6 مبنى
Old Landlords mostly - 116 buildings

2% 18%

النسيج القديم
مبني قبل ١٩٩٢

  Old Fabric -
Built After 1992
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MOUSSEITBEH المصيطبة

Context and Property Map

خريطة الموقع والملكية

   انتقال ملكية العقار خالل المسح
Transfer of property ownership during survey

This case is based in Mousseitbeh; it consists of a 
building dating from 1955. The building consists 
of 13 floors and 47 residential units (4 apartments 
per floor mainly). Being located on a hill, it was the 
highest building in Beirut at the time and was used 
as a security control point. All apartments were 
occupied by families who were still living under 
the old rent law but were evicted between 2014 
and 2017 for demolition reasons. The total built-up 
area is currently 4125 m2 while the total permitted 
building area is 5582 m2. The property is divided as 
follows: %75 of the shares are owned by a real estate 
company established since 1968 and belongs to the 

same family of heirs who won %13 of the shares; 
whereas the remaining %12 belong to an owner 
from a different family. The problematic in this case 
lies first in evicting tenants under the demolition 
pretense without critically addressing the reasons 
behind the demolition and why it is permitted if the 
structural conditions of the building are good, and 
second, in securing an affordable housing stock 
that allows these tenants to afford staying in this 
neighborhood.
 

٤٧ شقة في مبنى من ١٣ طابقاً خالياً
47-apartments 13-story vacant building

تقـع هـذه الحالـة فـي الشـطر الشـرقي مـن منطقـة المصيطبـة وتتألـف من مبنـى يقع 
علـى العقـار رقـم 8٠2 تـم بنـاؤه عـام 1955. يتألـف المبنـى مـن 13 طابقـاً و٤٧ وحـدة 
آنذاك، إذ يقـع على هضبة،  سـكنية )٤ شـقق فـي كل طابـق(. كان أعلـى مبنى فـي بيروت 

وكان يسـتخَدم كبـرج للمراقبـة.
كانـت تسـكن فيهـا عائـالت باإليجـار القديـم، وتـم إخالؤهـا جميعـاً بيـن سـنة 2٠1٤ 

و2٠1٧ بحجـة الهـدم. 
يبلـغ إجمالـي المسـاحة المبنيـة حاليـاً ٤125 متـراً مربعـاً، بينمـا إجمالي المسـاحة 
المسـموح بهـا هـو 5582 متـراً مربعـاً. تتـوزع الملكيـة علـى الشـكل التالـي: ٧5% مـن 
األسـهم تملكهـا شـركة عقاريـة، 13% تنقسـم علـى 3 ورثة مـن عائلة واحـدة، و12% على 

مالـك مـن عائلـة أخرى. 
تكمـن اإلشـكالية فـي هـذه الحالـة بمجابهـة الهـدم غيـر المبـرر وإمكانيـة تأميـن 

سـكن ميّسـر، ال سـيّما للذيـن يتعرّضـون لإلخـالء مـن مبـان اخـرى فـي الحـّي.

 ١١٨ عملية إخالء سّجلت خالل المسح )6٨ سكني تّم اإلخالء، 3٢ مهدد(
 118 eviction cases recorded during survey (68 residential evicted, 32 threatened)
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In dense Beirut, most of the available public spaces 
are appropriated by private interests. Furthermore, 
the majority of the city’s districts suffer from 
inadequate and insufficient resources, with %94 
tap water being contaminated and %92 being 
discharged without treatment. In addition, with the 
minimum 3 hours of daily power cut with acute %42 
power loss due to tampering, there is a dire need to 
optimize the resource utilization.

The vacant apartments, evictions, and pressing need 
for affordable housing, suggest communal living to 
address the above mentioned issues.
٠٠٠ continue p. 93

Social 
Infrastructure 
for all: 
Towards a Sustainable, 
Multi-Functional,  
Multi-Generational and 
Multi-Confessional City

Kalliopi Sakellaropoulou ٠ Simran Bansal

كليوبي ساكيالروبولو ٠ سيمران بنسال

في مدينة بيروت العالية الكثافة السـكانية، تسـتولي المصالح الخاصة على المسـاحات 
العامـة المتوفـرة. أكثـر مـن ذلـك، تعانـي غالبيـة مناطـق العاصمـة مـن نقـص المـوارد 
وقصورهـا، إذ يَُعـد مـا نسـبته 9٤% مـن ميـاه الخدمـة ملوثـاً، كمـا يجـري تصريـف %92 
منهـا مـن دون معالجـة. باإلضافـة إلى ذلـك، تنقطع الكهربـاء مدة 3 سـاعاٍت يومياً كحد 
أدنـى وتصـل نسـبة انقطـاع الكهربـاء حتـى ٤2% نتيجـة التالعـب، لـذا تبـرز حاجـٌة ملحـٌة 

إلـى تحقيـق االسـتفادة القصـوى مـن الموارد.
كلهـا  التكلفـة،  الميسـور  الملّحـة للسـكن  الخاليـة واإلخـالءات والحاجـة  الشـقق 
عوامـل تطـرح مسـألة المعيشـة المشـتركة كوسـيلٍة لمعالجـة تلـك المسـائل. يحـاول 
هذا المشـروع إنشـاء مسـاحٍة مسـتقلٍة ومسـتدامٍة للتفاعـل والتكافل من خـالل عملية 

توحيـٍد وتشـارٍك لالسـتخدامات والمـوارد.

 ُبنـــى تَحتِيَّـــة
اجتِماِعيَّـــة ِللَجِميـع

 نحـو مدينٍة مســـتدامٍة ومتعـــّددة
الوظائف والّطـــوائف
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صرف صّحي غير 
معالج يصّب في البحر

Untreated water 
discharged into sea

مياه خدمة ملّوثة
Contaminated

tap water

انقطاع الكهرباء 
بسبب التالعب
Power loss due 

to tampering

تُقطع الكهرباء مدة 3 
ساعات يومًيا كحد أدنى

3 hours minimum
power cut per day

ملكية: عائلة درزية
Property: Druze family

شقق خالية
Vacant apartments

إخالء
Eviction

الحاجة الى سكن ميسور التكلفة
Need for affordable housing

جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية
Association of Islamic charitable projects

الجامعة اللبنانية الدولية
Lebanese International University

مركز الدراسات لكبار الّسن
Centre for studies on aging

مرافق البنى التحتية
Infrastructure amenities

تمويل
     Funding

تمويل
Funding   

متطلبات السكن
Housing Requirements

معيشة مشتركة
Communal Living

استراتيجية التصميم
Design Strategy

تشخيص :
Diagnosis

مقترح :
Proposal

استدامة
Sustainability

مساحات مشتركة معّممة
Communalised shared spaces

طاقة متجّددة من أجل كهرباء منتظمة
Renewable energy for uniterrupted power

استخدامات مركزية
Centric uses housing typologies

آليٍة للتمويل والتنفيذ من خالل تشـكيل تعاونيٍة من األعضاء  ويمكـن التوصـل إلى 
المتنّوعـي الخلفيـات )الديـن والطبقـة والثقافـة(، مـا يسـاعد فـي حمايـة المسـاحة مـن 
احتـكار محـوٍر معيّـٍن لهـا. بالتالـي، يمكـن للجميـع اسـتخدام المسـاحة بـدل أن ترتبـط 
مثـالً بالمسـلمين أو المسـيحيين، أو بالطبقـات الفقيـرة أو الغنيـة. إن مشـاركة أطـراٍف 
كالفئـات الطالبيـة والدينيـة وأصحـاب الملكيـات يحـّول التركيـز مـن حاجـات  متعـددٍة 
طبقـٍة معينـٍة إلى مسـاحٍة تحتضـن المصلحة المشـتركة للمجتمع العام. إنـه حقاً حّي 

! للجميع
يطـرح المشـروع مسـاحٍة متعـّددة األجيال تقوم علـى العيش المشـترك، باإلضافة 
إلـى طابـٍق جماعـي، يوّفـر بنيـًة اجتماعيـًة للسـكان وللحّي على حٍد سـواء. فهو مشـروٌع 
يوّلـد نظامـاً جديـداً مـن التـداول العمودي، وهو قـادٌر علـى تحويل المسـاحة العامة في 
المدينـة عبـر الوسـائل المعماريـة. ويمكـن الفصـل بيـن مسـاحات العمـل والمكتبـات 

والحضانـة بمناطـق خاصـٍة وشـبه خاصة.
ويتحّقـق مفهـوم تعـّدد األجيال بدءاً من مدخـل الموقع ومسـاحاته الخارجية. كما 
تضـّم الحضانـة مسـاحًة لّلعـب، ويمكن لباقي السـكان والحّي االسـتفادة من مسـاحات 
التفاعل التي يضّمها المشـروع. وتسـمح ترتيبات الجلوس للمسـنّين بالتفاعل بعضهم 
مـع بعـٍض وكذلـك مع األطفـال. ويَُعـّد الطابق األرضـي الّلبنة الرئيسـية للمشـروع. وبدءاً 
بالمطبـخ المشـترك، يرّكـز طرحنـا علـى مفهـوم العيـش معـاً بتناغـٍم مـن خـالل وصـل 

النـاس بعضهـم ببعـٍض واالسـتفادة القصوى مـن الموارد.
أمـا غرفـة غسـيل المالبـس المشـتركة، فتسـاهم فـي تعزيـز االسـتخدام الفّعـال 
للمسـاحة والمـوارد فـي المبنـى وفـي الحـّي ككل. ومـن خـالل معمَلـي معالجـة ميـاه 
األمطـار ومعالجـة الصـرف الصّحـي في المشـروع، يجري التعامل مع مسـألة تشـخيص 
إمـدادات الميـاه وتصريفهـا. أمـا المكتبـة، ومعها غرف العمل ومسـاحة النقـاش، فتعزّز 

الشـمول االجتماعـي فـي الحي.
ز مسـاحة المعيشـة المشتركة بخدمة اإلنترنت الالسلكي )واي فاي( وبكهرباء  وتُجهَّ
مـن دون انقطـاٍع تغّذيهـا األلـواح الشمسـية الموضوعـة على السـطح، ما يتيـح للجميع 
البقاء على اتصاٍل حتى رقمياً. وتمتاز هذه المسـاحة بالتهوية الجيدة وبمحطاٍت لشـحن 
ـم الغـرف  الهواتـف الخلويـة والحواسـيب المحمولـة. أمـا بالنسـبة إلـى السـكن، فتُصمَّ
لتلّبـي متطلبـات ونمـط حيـاة المسـتهلكين النهائيّيـن، وتتنـّوع بيـن شـقٍق للمسـنّين 
واألسـر وغـرٍف للطـالب. ويسـاعد هـذا ليـس فقـط في تلبيـة حاجـات المسـتخدمين، بل 
أيضـاً فـي التأكـد من أن يتحمـل المسـتخدم تكلفة المسـاحة المسـتخدمة والمطلوبة 
حصـراً، مـا يضمـن التكلفـة الميسـورة. وجـرى التخطيط للمشـروع برّمته في إطـار رؤية 
تهـدف إلـى إمـداد الحـي بالخدمـات أيضـاً، وتوفيـر المسـاحات المالئمـة ألجيـاٍل وفئـاٍت 
مختلفـٍة فـي الوقـت عينـه. وبفضـل تقنيـات الطاقـة الفعالـة التـي يتميّـز بهـا الموقـع، 

بمقـدور المبنـى أن يصبـح مصـدراً للموارد.
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الطابق المشــترك
Communal floor

هو الطابق األبرز على نطاق الحّي، واستطراًدا، 
على نطاق المدينة. يمكن الوصول إليه من 

الطابق األول للمبنى عبر السّلم الخارجي 
مباشرة. يهدف هذا الطابق إلى ملء الفراغ 

الناجم عن غياب الخدمات البلدية التي يجدر 
بها أن توفر البنى التحتية االجتماعية. ويكون 

الطابق مفتوًحا للجميع ومجهزًا بالكهرباء 
والمياه التي توّفرها األلواح الشمسية ومحطة 

معالجة المياه 2٤/٧.
The most significant floor at the scale of the 
neighbourhood and by extension, at the scale of 
the city. Anyone can reach this space on the first 
floor of the building directly through the external 
staircase. The role of the floor is to fill the lack of 
municipal services by providing social infrastructure. 
This entire floor is completely public and equipped 
with 24/7 electricity and water facilities, which are 
supplied by solar panels and a water treatment 
plant.

Entrance 1  مدخل
Charger spot 2  محطة شحن للطاقة

Laundry room 3  غرفة غسيل المالبس
Kitchen 4  مطبخ

Dining or coexistence space 5  مساحة للتعايش وتناول الطعام
Library 6  المكتبة

Registration desk/ librarian 7  مكتب التسجيل / أمين)ة( المكتبة
Working room / possible classroom 8  مساحة مخّصصة للعمل \ صّف

Lockers 9  خزائن
WC 10  دورة مياه
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مســاكن للمســنّين
Housing for elderly

تمتّد هذه المساكن بين الطابَقين الثاني والرابع 
فوق الطابق المشترك، وتهدف إلى توفير وسائل 

الراحة للمسنّين.
Expanding from the 2nd to the 4th floor, the next 
floors above the communal floor facilitate comfort 
for this group of people. 

Entrance 1  مدخل
Single or couple rooms 2  غرف فردية أو مزدوجة

Individual bathroom 3  حّمام فردي
Shared kitchen 4  مطبخ مشترك

Dining room 5  غرفة الطعام
 Living room 6  غرفة المعيشة

Shared WC 7  دورة مياه مشتركة

مســاكن لألسر
Housing for families

تمتّد بين الطابَقين الخامس والسابع، ويضّم 
كل طابٍق ثالث شقٍق خاصٍة واستوديو واحد.

Expanding from the 5th to the 7th floor, each of these 
three floors includes three private apartments and 
one studio.

Entrance 1  مدخل
Kitchen 2  مطبخ

Dinning room 3  غرفة الطعام
Living room 4  غرفة المعيشة

Couple bedroom 5  غرفة نوم لألزواج
Single bedroom 6  غرفة نوم فردية

Bathroom 7  حّمام

مســاكن للطالب
Housing for students

تمتّد بين الطابَقين الثامن والعاشر وهي أكثر 
الطوابق انفتاًحا وعمومية. يضّم كٌل منها 11 
غرفة نوم خاصًة أساسيًة ومساحًة مفتوحًة 

تتضّمن نواَتين.
Expanding from the 8th to the 10th floor — the most 
open and public floors compared with the previous 
six. Each of these three floors includes eleven private 
basic bedrooms. The rest of each floor works as an 
open space with two cores.

Bedroom 1  غرفة نوم
Shared kitchen 2  مطبخ مشترك

Shared bathrooms 3  حّمامات مشتركة
Dining or coexistence area 4  مساحة للتعايش وتناول الطعام

Living room combined with leisure 5  غرفة معيشة وترفيه
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مخطط الطابق األرضــي
Ground Floor Plan

Entrance 1  مدخل
Outdoor living space 2  مساحة معيشة خارجية

Gardening 3  بستنة
Kindergarten 4  حضانة

Resting room 5  غرفة لالستراحة
Playing room 6  صالة لّلعب

Workshop and learning room 7  غرفة لورش العمل والتعّلم
Bathrooms and changing room 8  حّمامات وغرف تبديل المالبس

Indoor sports room 9  غرفة داخلية للرياضة
Playground 10  ملعب
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In dense Beirut, most of the available public spaces 
are appropriated by private interests. Furthermore, 
the majority of the city’s districts suffer from 
inadequate and insufficient resources, with %94 
tap water being contaminated and %92 being 
discharged without treatment. In addition, with the 
minimum 3 hours of daily power cut with acute %42 
power loss due to tampering, there is a dire need to 
optimize the resource utilization.

The vacant apartments, evictions, and pressing 
need for affordable housing, suggest communal 
living to address the above mentioned issues. 
This project is an attempt to create a sustainable 
autonomous space of interaction and dependence 
through the process of unifying and sharing uses for 
the neighborhood.

Implementation and funding mechanism is arrived 
at by creating a cooperative of members from 
diverse backgrounds (religion, caste & culture). This 
helps in protecting the image of the space from 
being associated with a particular focus. Thereby, 
the current situation of associating the space with 
Muslims, Christians, privileged and non-privileged 
classes of society is addressed and helps the space 
to be used by all. Having actors from educational 
interest to religious groups, and the property owner 
would only put emphasis on the space towards 
common interest of the public and not channeling 
the needs of a certain class.  A neighborhood for all 
indeed!

Proposing a multi-generational and co-existence 
space; along with a communal floor, offering social 
infrastructure to the residents and neighborhood 
alike, the project creates a new vertical circulation 
system. This is capable of transforming, in an 
architectural way, the public space of the city. 
Working spaces, libraries, kindergarten, are 
separated with the semi-private and private zones. 

The multi-generational concept is realized right 
from the entry to the site with outdoor spaces, 
kids' play area attached to the kindergarten, and 
the interaction space for the residents and the 
neighborhood as well. The seating arrangement 
allows the elderly to interact with one another and 
be in contact with the children. The communal floor 
is the key concept in the program. Starting from the 
communal kitchen, the vision of both optimizing 
resources and connecting people, it is focusing on 
the concept of living together in harmony.

The shared laundry further points towards both 
space optimization and resource efficiency in the 
building, and neighborhood on the whole. The 
diagnosis of the water supply and discharge is 

being addressed with the help of both rain water 
treatment plant and waste water treatment on site. 
The library, along with the working rooms, and 
discussion space adds to the social inclusivity. 

The co-existence space equipped with wifi, un- 
interrupted power supply from the rooftop solar 
panels and the DC lighting, helps all stay connected 
even digitally. The minimum 3 hours power cut 
would be rush hour in this space, as it would be 
both well ventilated and offer charging spots for 
mobile phones and laptops. With regard to housing, 
the rooms are designed addressing the lifestyle 
and requirements of the end users. It varies from 
apartments for elderly and families to rooms for 
students. This helps not only in offering what the 
user needs, but also makes sure the user only pays 
for the space utilized and required; responding 
to the need for affordability. The overall program 
is planned with a vision of extending services to 
the neighborhood, while offering spaces suiting 
different generations and groups. With energy-
efficient technologies in place, the building 
therefore becomes a resource.

MOUSSEITBEH93
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طريق الجديدة
TARIQ EL JDIDE

خـالل فتـرة االنتداب الفرنسـي، ضمت منطقة طريـق الجديدة عدداً محـدوداً من المباني 
المتناثـرة بيـن الكثبـان الرملية. ومع التوّسـع العمراني للعاصمة، بـدأ النمو المديني في 
الوصـول إلـى هـذه المنطقـة التـي راحـت تنتقـل إليهـا تدريجيـاً العائـالت البيروتيـة وعدد 
مـن المؤسسـات العامـة مثـل الملعـب البلـدي ومطـار بيـروت القديـم فـي بئـر حسـن. 
آخـرون، أبرزهـم عائـالت مهّجـرة مـن منطقـة إقليـم  ومـع مـرور الوقـت، تبعهـم سـكان 

الخـروب وأشـخاص يبحثـون عـن فـرص التعليـم وفـرص العمل فـي العاصمة.
وظـل الحـي ينمـو مـع وصـول العديـد مـن العائـالت الفلسـطينية إليـه فـي أوائـل 
آنذاك. كما  الخمسـينات حيـث جذبتهـم المسـاكن الفارغة المتوفرة فـي طريق الجديـدة 
جذبـت جامعـة بيـروت العربيـة، التـي أنشـئت فـي السـتينيات، عـدداً كبيـراً مـن الطـالب 
العـرب إلـى المنطقـة وسـاهمت فـي تنويـع السـكان مـع وصـول الطـالب العـرب الذيـن 

اسـتقرّوا فـي الحّي.
اليـوم، تتميّـز طريـق الجديـدة بإرثهـا الثقافـي، فهي تضـم أكبر تجّمع للمؤسسـات 
االجتماعيـة والتعليميـة فـي بيروت، وتنتشـر فيهـا المعالـم الثقافية كالمقاهـي واألبنية 

التاريخيـة والملعـب البلدي.
أجـراه »اسـتوديو أشـغال عامـة« فـي العـام 2٠15 فـي 381  بحسـب اإلحصـاء الـذي 
أخـرى إلـى التهديـد باإلخـالء. كمـا  مبنـى، تـم إخـالء ٦2 عائلـة بينمـا تعرّضـت 98 عائلـة 
تعـرّض 2٧ مبنـى إلـى الهـدم أو إلـى التهديـد بالهـدم، فيمـا تـم تشـييد 88 مبنـى جديداً 

خـالل السـنوات العشـرين الماضيـة علـى أنقـاض بيـوت سـابقة.
منذ السـنوات األولى من تشـييدها، تميّزت مباني المنطقة بأنها متوسـطة االرتفاع 
ومتعـددة الطوابـق. لـم تؤثـر التغييـرات في قوانين البنـاء إالّ على عدد مـن العقارات ذات 
مبـاٍن منخفضـة و/أو تاريخيـة، مما أتاح نسـبة بناء أعلى. وقد أّدى ذلـك، بعد إلغاء قانون 
ضبـط اإليجـار، إلـى سـعي المسـتثمرين إلى تحقيـق الربح عـن طريق إخالء المسـتأجرين 

القدامـى وإما بيع الشـقق نفسـها أو تأجيرها بأسـعار أغلى بكثير.
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Morphology Map

خريطة التشّكل المكاني
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Occupancy types

نوع اإلشغال
1 to 4 Floors - built before 1954  ١ إلى ٤ طوابق - مبني قبل ١٩٥٤   

5 to 8 Floors - built between 1954 and 1971  ٥ إلى ٨ طوابق - مبني بين ١٩٥٤ و١٩٧١   

9 Floors - built between 1971 and 1992  ٩ طوابق - مبني بين ١٩٧١ و١٩٩٢   

built after 1992  مبني بعد ١٩٩٢   

construction site 2015  ورشة بناء ٢٠١٥   

non-residential  غير سكني   

not surveyed  لم يشمله المسح   

٠٠٠ During the French Mandate, Tariq El Jdide 
counted very few buildings scattered between sand 
dunes. With the urbanization of the capital, urban 
growth began to reach this area that was gradually 
populated with Beiruti families and endowed with 
a number of public buildings and institutions such 
as the Municipal Stadium and the Beirut Airport 
in Bir Hassan. Over time, other migrants followed, 
most notably families coming from the area of 
Iqlim El-Kharoub and searching for education and 
employment opportunities in the capital city.
The neighborhood kept growing with the arrival, 
during the early 1950s, of many Palestinian families 
to the neighborhood. They were attracted by the 
available empty residences in Tariq El Jdide, at 
that time a newly developed neighborhood. The 
Arab University, established during the 1960s, 
contributed to diversifying the population of the 
area by attracting Arab students who settled in the 
neighborhood as students.

 

Today, the neighborhood is mostly known for its 
amenities for it comprises a large number of social 
and educational institutions in Beirut in addition 
to abundant restaurants, shops, small businesses, 
historical buildings and the Municipal Stadium.
According to Public Works’ survey conducted in 2015 
on 381 buildings in Tariq El Jdide, 62 families were 
evicted and 98 others were threatened with eviction. 
Also, 27 buildings were demolished or threatened 
with demolition and 88 new buildings were built 
during the last 20 years on the ruins of old ones. 
This area is characterized since the early years of its 
construction by mid-rise and multi-story buildings. 
Changes in the building laws only affected a number 
of lots with low-rise and/or historic buildings, 
allowing a higher built-up area. That has resulted, 
after the rent deregulation, in investors seeking to 
make profit by evicting old tenants and either selling 
the same apartments or renting them at much 
higher rates.       

٢٩3 مبنى سكني شيّد قبل ١٩٩٢
293 residential buildings built before 1992

٨٨ مباني سكنية شيّدت بعد ١٩٩٢
88 residential buildings built after 1992

25%

48%

5%

9%

6%
6%

أكثرية إيجار قديم
7٥ مبنى
Old Tenants mostly - 75 buildings

مبني بعد ١٩٩٢
Built After 1992

أكثرية إيجار جديد ٢٥ مبنى
New Tenants mostly - 25 buildings

أكثرية ملك جديد ١7 مبنى
New Ownership mostly - 17 buildings

خاٍل ١7 مبنى
Vacant - 17 buildings

إيجار قديم تمّلك المنزل 3 مباني
Old Tenants Became Homeowners - 3 buildings

إيجار وملك قديم معاً
١4 مبنى

 Old Tenants and old landlords together
- 14 buildings

أكثرية ملك قديم
١4٢ مبنى
Old Landlords mostly - 142 buildings

1% 23%

النسيج القديم
مبني قبل ١٩٩٢

  Old Fabric -
Built After 1992
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This case consists of a 7 -floor building with 4 
apartments each (ranging between 65m2 and 90m2), 
built in the mid- 50's by architect Khaled Al Yacherti. 
The building was recently sold to two local investors 
who had promised to renovate the building. However, 
they resorted instead to selling all the building 
sections (the apartments, the concierge room and 
the roof) and giving the tenants two options: either 
buy the property at a price deemed unreasonable, 
determined by the investor, orbe evicted. The 
price ranges from 75 and 110 thousand dollars. 
However, the other apartments were pressured to 
evict in exchange for minimal indemnities (around 
15 thousand dollars). Some tenants weren’t given 
the option to buy the apartments in which they were 
residing and that the investors sold to new owners 

without their knowledge. This arrangement led 
them to settle for buying apartments evicted by their 
neighbors in the same building as they did not want 
to leave the neighborhood nor had other housing 
alternatives within their means in the vicinity. 
There are still five apartments housing vulnerable 
old tenants who have no means to buy, so their 
apartments have been sold to buyers unknown to 
the residents. It is expected that the new landlords 
will resort to enforcing the new rent law, hence 
increasing rents in ways that could be unaffordable 
to the residents. Residents of the building are left 
feeling coerced by the investors’ decisions regarding 
their building without their consent. A building 
committee has formed recently in an effort to 
manage the chaos that the investor left behind.

٢٨ شقة في مبنى مأهول من ٧ طوابق
28 apartments 7-story inhabited building

فـي هـذه الحالـة نعـرض مبنـى يتأّلـف من ٧ طوابـق يحتوي على ٤ شـقق فـي كل طابق، 
تتـراوح مسـاحتها بيـن ٦5 و 9٠ متـراً مربعـاً. وقـد توّلـى بنـاؤه المهندس خالد اليشـرطي 
فـي منتصـف الخمسـينات. تـّم مؤخـراً بيع المبنـى إلى مسـتثمرين معروفين فـي الحّي 
وعـدا بترميمـه ولكنهمـا قامـا بـدالً مـن ذلـك ببيـع غالبيـة أقسـام المبنـى )أي الشـقق 
أو  الشـراء فـوراً  أمـام خياريـن: إّمـا  المسـتأجرين  الحـارس والسـطح(، واضعيـن  وبيـت 
التـي يسـكنون فيهـا، مرغميـن بأسـعار  الشـقق  المسـتأجرين  اشـترى بعـض  اإلخـالء. 
غيـر منصفـة نسـبة لحجـم الشـقة ووضـع المبنـى والشـارع. فتراوح سـعر الشـقة بين 
٧5 و 11٠ ألـف دوالر. أّمـا البعـض اآلخـر فتـم إخالؤهـم مقابـل تعويضـات زهيـدة )حوالـي 
15 ألـف دوالر(. كمـا حـاول بعـض المسـتأجرين القدامـى شـراء شـققهم ليكتشـفوا أنـه 
سـبق وتـّم بيعهـا ولـم يكـن أمامهم خيار سـوى شـراء شـقة أحـد جيرانهم فـي المبنى 
عينـه إذ لـم يشـاؤوا مغـادرة الحـّي أو لـم تكـن تتوّفر لديهـم اإلمكانيات الختيار مسـكن 
آخـر فـي الجوار.يقـول المسـتأجرون اليـوم إّن المسـتثمر اختفـى بعـد أن وعـد بترميـم 
المبنـى وتجديـده، تاركاً خلفه سـّكاناً تمّلكوا مؤخراً ويشـعرون بالغبن وعدم االسـتقاللية 
والشـفافية فـي إدارة األقسـام المشـتركة، وبعـض مـن بقي مـن المسـتأجرين الذين لم 

يتـم إخالؤهـم بعـد ولـن يتمكنّـوا مـن شـراء بيوتهم. 

TARIQ EL JDIDE طريق الجديدة

Context and Eviction Map

خريطة الموقع واإلخالء
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   مبنى شيّد بعد سنة  ١٩٩٢
built after 1992

   مبنى حصل فيه إخالء خالل المسح: ١6٠ عملية إخالء )6٢ سكني تّم اإلخالء، ٩٨ مهدد(
 building where evictions happened during survey: 160 eviction cases (62 residential evicted, 98 threatened)
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—  وصف الحالة: طريق الجديــدة ومبنى المحّبة
طريـق الجديـدة هي منطقٌة متعّددة االسـتخدامات تسـكنها فئاٌت متوسـطة ومحدودة 
الدخـل. هـي إحـدى أكثـر مناطـق بيـروت كثافـًة وتتأثـر علـى نحـٍو كبيـٍر باإلخـالءات التي 
تسـتهدف المسـتأجرين القدامـى علـى وجـه الخصـوص )بكـداش، بصبـوص وسقسـوق 
المبانـي  العقاريّـون  المطـّورون  يسـتهدف  أخـرى،  أحيـاء  فـي  الحـال  هـو  وكمـا   .)2٠1٧
الفئـات  تعانيـه  الـذي  االسـتقرار  عـدم  حـال  يفاقـم  مـا  واالسـتبدال،  بالهـدم  القديمـة 
االجتماعيـة األكثـر هشاشـة. وتجـدر اإلشـارة إلى أن هـؤالء المطّورين ينتمـون حصراً إلى 
جهـٍة سياسـيٍة واحـدة. وإذ يطـرح هـؤالء أنفسـهم بصفتهـم »أبنـاء المنطقـة«، فإنهـم 
يتسـّببون فـي الوقـت عينه بخـراب المجتمعات ذاتها التـي يّدعون االنتمـاء إليها. ويتألف 
مبنـى المحبـة )العقـار 1853،  شـيّد عـام 19٦٤( مـن 8 طوابـق يضـّم كٌل منهـا ٤ شـقق 

)يضـّم الطابـق الثامـن شـقتين فقـط(.

—  تشــخيص الحــالة
الحيـازة القديمـة: مـا زالـت سـت شـقٍق فـي المبنى تسـتفيد مـن نظـام اإليجـار القديم. 
ونظـًرا لعـدم قـدرة هـؤالء المسـتأجرين علـى شـراء شـققهم، بيعـت منازلهـم مـن دون 
علمهـم. بالتالـي، يُعـد خطـر إخالئهم مرتفعـاً بعد أن عمـد المالكون الجـدد والمطّورون 
العقاريّـون إلـى حجـب الحمايـة الممنوحة للمسـتأجرين القدامى وفقاً للتشـريع الجديد 

)المـادة 2٠1٧/58 مـن قانـون اإليجـارات( كتكتيٍك لتسـهيل عمليـة اإلخالء.

نزاعاٌت على الملكية: تتخذ النزاعات على الملكية أشكاالً عدة:
١( بـاع يوسـف حبلـة، وهو مطـّور عقاري، شـقتين )الطابق الرابع والسـادس( لشـخَصين 
آٍن معـاً بموجـب عقـد بيـٍع ممسـوٍح مـن دون تسـجيل المعاملـة فـي  مختلَفيـن فـي 

السـجل العقـاري.

Affordable 
Housing 
Scheme:
Al Mahaba Building

We begin with the clear assumption that cities 
need to be inclusive. In a landscape where market 
forces control all housing production, we believe 
that an inclusive housing policy needs to extract 
a stock of units from the speculative market to 
be made available to vulnerable households at 
protected, below market rates. Our investigation 
of Al-Mahaba Building provides an opportunity 
to experiment with this process, by establishing a 
resident-led cooperative that owns and manages the 
building, improving dwellers’ control of their living 
environment. However, this is not a replacement for 
the power of the speculative market, which can only 
be controlled by equitable housing policies.
٠٠٠ continue p. 113

 عمر عبد الصمد ٠ ساره الخطيب ٠ كريستينا هاشم مجدالني
 محمد الشماع ٠ سهى منيمنه ٠ رانيا نويهض ٠ روالند نصور

دنيا عز الدين ٠ جوليا قاسم

Omar Abdul Samad ٠ Sarah 
El Khatib ٠ Christina Hachem 
Majdalani ٠ Mohamad El Chamaa 
٠ Soha Mneimneh ٠ Rania 
Nouaihed ٠ Roland Nassour ٠ 
Dunia Ezzedine ٠ Julia Kassem

َكن َطريَقة َجديَدة للسَّ
في َطريق الجديدة

ننطلـق مـن افتراٍض واضٍح مفاده أن على المدن أن تكون شـاملًة للجميع. وفي مشـهٍد 
تهيمـن فيـه قـوى السـوق علـى كافـة وسـائل إنتـاج السـكن، نؤمـن بـأن علـى سياسـات 
اإلسـكان اسـتخراج مخـزون الوحـدات السـكنية مـن سـوق المضاربـة العقاريـة وجعلهـا 
متاحـًة للسـكان المهّمشـين بأسـعاٍر ثابتـٍة أدنـى مـن أسـعار السـوق. وتوّفـر دراسـتنا 
لمبنـى المحبـة فرصـًة لتجربـة ذلـك النهـج عـن طريـق إنشـاء تعاونيـٍة بقيـادة السـكان 
تمتلـك المبنـى وتديـره، فتحّسـن مـن قدرتهـم علـى التحّكـم فـي البيئـة التي يعيشـون 
فيهـا. لكـن هـذا الطـرح ال يشـّكل بديالً لقوى السـوق العقاري الـذي ال يمكـن التحّكم به 

إال مـن خـالل سياسـات إسـكاٍن عادلة.

Additional exploitable area  مساحة إضافية قابلة لالستثمار

Illegal construction / Apartment  بناء غير شرعي/ شقة

1958

1962

2018

طابقين + ٤ وحدات تجارية
2 floors + 4 commercial units

إضافة ٤ طوابق
Addition of 4 floors
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سكان لبنانيون
Lebanese Residents

مالكون لبنانيون
Lebanese Owners

سكان غير لبنانيين
Non-Lebanese Residents

مالكون فلسطينيون عبر 
جنسياٍت أخرى

Palestinian owners through 
other nationalities

٢( يشـعر سـبعة مالكيـن فلسـطينيّين بأن ملكيّـة بيوتهم في خطٍر ألن قانـون الملكية 
2٠٠1 يمنعهـم مـن توريـث أو شـراء الممتلـكات. لـذا، كـي “يمتلكـوا” منـزاًل، يضطـّر هؤالء 

إلـى تسـجيل الملكيـة باسـم أحد األقربـاء أو األصدقـاء اللبنانيين.
ل في السـجل العقاري.  تشـير سـجالت الملكية إلى أن المعامالت األخيرة لم تُسـجَّ
لـذا، تعتمـد عشـر شـقٍق فـي المبنـى علـى عقـد بيـٍع ممسـوٍح لـدى الكاتـب العـدل. فـي 
الواقـع، النزاعـات الناشـبة بيـن ورثة المالكيـن األصليّيـن والمطّورين العقاريّين والشـراة 
تجعـل مـن المسـتحيل تسـجيل المعامـالت رسـمًيا. وعلـى الرغـم مـن كونهـا منصفـة 
فـي حـق الشـراة، فـإن أي تسـويٍة قانونيـٍة وتوضيٍح للملكية سـيطلق علـى األرجح موجًة 

جديـدًة مـن اإلخالءات.

3( مـن المرجـح أن يتأثـر القـرار األخيـر بشـأن حـق الملكيـة بالخصومة السياسـية بين 
آل الدنـا وآل برجاوي(،  الممثّليـن المحليّيـن لتيـار المسـتقبل المهيمـن فـي المنطقـة )

مـا يجعـل بعض سـكان المبنـى عرضـًة لإلخالء.

نوعية البناء: الوضع اإلنشـائي للمبنى متدهوٌر نتيجة غياب الصيانة، كما أن المسـاحات 
الكرسـي  لمسـتخدمي  الميـاه( والمبنـى غيـر متـاٍح  المشـتركة مغلقـة )مثـل خزّانـات 
المتحـرك نظـًرا لضيـق مسـاحة المصعـد )1x1 م( وعـدم وجـود مزلـق. وعلـى الرغـم مـن 
أن تدهـور وضـع المبنـى يبقـي بـدالت إيجـار الشـقق أدنى من سـعر السـوق، إال أنه يؤثر 

سـلًبا فـي نوعيـة العيـش اليومي للسـكان.

»كان والداي يسكنان في هذا المبنى 
عندما كان يتألف من طابقين فقط، ثم 

استأجرا في المبنى عينه عندما أعيد 
بناؤه على ما هو عليه اليوم. هذا حيّنا 

وسنبقى نعيش فيه ولن نغادر.«
»My parents lived in this building when it 
consisted of only two floors, and then rented 
the same building when it was rebuilt as it is 
today. This is where we will live and we will 
not leave.«

»كان ولدي يزور جدته في منزلها قبل أن 
يصاب بالشلل نتيجة لحادث ثم اشترى 
منزل جدته لتعّلقه بها بعد أن توّفيت. 

لم أستطع التخّلي عن الشقة قط.«
»My son was visiting his grandmother in her 
house before he was paralyzed by an accident. 
He bought his grandmother's house to hang 
on to after she died. I have never been able to 
leave the apartment.«

»تسكن والدتي في المبنى المقابل لنا 
مباشرًة. لطالما سكنت عائلتي في هذا 

الحي. قبل ان أشترى المنزل هنا في 
الطابق األول كنت مستأجرة في الطابق 

األرضي قبالً.«
»My mother lives in the building directly 
opposite us. My family has always lived in this 
neighborhood. Before I bought the house here 
on the first floor, I was renting on the ground 
floor before.«

اإلعاقـات والحـاالت الصحيـة الحرجـة: تأوي سـت شـقٍق سـكانًا مـن المرضى/ المسـنّين 
وشـخًصا مقعـد. وغالًبـا ما يلـزم هؤالء منازلهم بسـبب تعّذر الوصول وغياب المسـاحات 

المفتوحـة في طريـق الجديدة.

المسـاحات غيـر القانونيـة فـي المبنـى: تضـّم نصـف الشـقق تقريًبـا بنـاًء إضافًيـا غيـر 
لكـن وسـم “غيـر قانونـي” هـو  الحاجـة إلـى مسـاحاٍت إضافيـة.  مرخـص، مـا يعكـس 
سـيٌف ذو حّديـن: فالتجريـم يخفـض مـن قيمـة الملكية لكنـه يجعل الوحدات السـكنية 

التكلفـة. ميسـورة 

لجنـة المبنـى: ُشـّكلت لجنـٌة للتصـّدي لوضـع المبنـى المتـرّدي. ومـن غيـر الواضـح مـا 
إذا كانـت هـذه اللجنـة تطابـق الشـروط القانونيـة الرسـمية، لكنها تشـّكل وسـيلًة فعالًة 
للتعبئـة. ويحـاول أعضـاء اللجنة حالًيا اسـتعادة المسـاحات المشـتركة فـي المبنى من 

جنسيات سكان المبنى
Nationalities of the building residents

نسبة الملكيات غير المسّجلة
Percentage of properties that are not registered

جنسيات مالكي الشقق في المباني
Nationalities of owners in the buildings

New Owner مالكون جدد
Old tenants who bought the apartment مستأجرون قدامى اشتروا الشقة

Not Registered غير مسّجل NR
NR

NR
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- سكن ميسور التكلفة
Affordable Rent

- انسجام اجتماعي
Social Cohesion

- نوعية المبنى متوسطة
Average Building condition

- قانون اإليجارات
Rent Law

- قانون التعاونيات الحالي
Existing Cooperative Law

- إدخال تعديالٍت على قانون اإلعفاء الضريبي
Amendments on Tax Relief Law

- الجدوى االقتصادية
Financial feasibility

- مجلس إدارة تعاوني
Cooperative board of management

- بما أن اإلحصاءات تشير إلى 
أن قضية هذا المبنى ليست 
حالًة فرديًة ومعزولة، يمكن 
تكرار هذا التدخل على نطاٍق 

أوسع في بيروت
Because statistics show that 

the case of our building is 
not an isolated one, our 

intervention can be replicated 
on a larger Beirut scale

- تأمين الوصول لذوي الحاجات الخاصة
Accessibility for people with special needs

- تجديد المساحات المشتركة وإضافة 
مساحَتين مفتوحَتين مشتركَتين
Renovation of the common areas 

and adding two shared open spaces

- إضافة طابَقين
Adding two additional floors

- سكن ميسور التكلفة
Affordable Housing

- تحسين نوعية المبنى
Improved Building Quality

- تحسين النسيج االجتماعي
Improved Social Fabric

- توتر وإخالءات
Tensions and Evictions

- التباساٌت قانونية
Legal Ambiguities

- أوضاٌع غير نظامية متداخلة
Overlapping Informalities

- أوضاٌع مترّدية
Deteriorating Conditions

- مستبعد عن السوق جزئًيا
Partially locked out of the market

قبل قانون اإليجارات الجديد
Before the New Rent Law

قانوني
Legal

اإلدارة
Management

قابلية التكرار
Replicability

التدخل التصميمي
Design Intervention

منذ إقرار قانون اإليجارات الجديد
Since the New Rent Law

- إخالء السكان
Evictions of Residents

- إعادة الشقق إلى سوق المضاربة العقارية
Apartments back on Speculative Market

- ترّدي نوعية المبنى
Low Building Quality

السيناريو المتوّقع )من دون حدوث التدخل(
Projected Scenario (without Intervention)

السيناريو المتوّقع )في ظل حدوث التدخل(
Projected Scenario (with Intervention)

الشكل 1: التعّديات الحالية بحسب المعلومات المتوّفرة لدى "أشغال عامة"
Figure 1: Existing violations according to Public Works' data

الطابق األرضي
GF

الطابق األول 
1st Floor

الطابق الثاني
2nd Floor

الطابق الثالث
3rd Floor

الطابق الرابع 
4th Floor

الطابق الخامس
5th Floor

الطابق السادس
6th Floor

الطابق السابع 
7th Floor

احتساب المساحات
Calculation of Areas

مساحات االستثمار
Exploitation Areas

مساحة 
األرض

Plot Area
TER

المساحة 
المطّورة

Developed 
Area

جدار 
مزدوج 

20%
Double 

wall 20%

مساحة 
مشتركة

Common 
Area 20%

شرفات
Balconies 

15%

الحد 
األقصى

Maximum

حالي
Existing

مع التعّديات
With 

Violation

متبّقي
Remaining

4833.51690.5338.1338.1253.62620.313441784836

الجدول 1: احتساب االستثمار
Table 1: Calculation of the exploitation

خـالل إعـادة شـراء غرفـة الناطور.
—  استراتيجية التدّخل

نقتـرح تحويـل المبنـى إلـى تعاونيـٍة سـكنيٍة وطـرح تدخـٍل تصميمـٍي لتوسـيع المبنـى 
وتحسـين وضعـه.

—  تعاونية سكنية
التعاونيـة السـكنية هـي كيـاٌن قانونٌي غير ربحي ذو رأسـماٍل غير محـدوٍد يمتلك حصًصا 
عقاريـًة بغـرض توفيـر سـكٍن ميسـور التكلفـة للسـكان. وتعمـل التعاونيـة على أسـاس 
العضويـة التـي تُبـاع على شـكل حصٍص تمثّل الحق بإشـغال مسـكٍن في المبنـى. وعادًة 
مـا تكـون الحصـص متناسـبًة مـع قيمة الشـقة )الحجـم والمواصفـات(، لكن يحـّق لكل 
عضـٍو بصـوٍت واحـٍد بغـّض النظـر عن حجم الحصـص. ويبطل إطـار العمل هـذا أّي قوٍة 
سياسـية. وقـد يترتّـب علـى السـكان رسـًما شـهرًيا لتغطيـة نفقـات الصيانة والتشـغيل. 
وعـادًة مـا يديـر التعاونيـة مجلـٌس مـن السـكان يشـرف ويشـّغل المبنى ويضـع قوانين 
العضويـة. فـي حالة مبنى المحبة، تشـّكل لجنـة المبنى بذرًة مهمًة لتشـكيل التعاونية.

فيما يلي األسباب الرئيسية الختيار التعاونية كحٍل مناسٍب في هذه الحالة:
١( حل المسائل المتعلقة بالنزاع على الملكية وتحويل كافة المطالبات إلى حصص؛

٢( توفير سكٍن أقل كلفة نظًرا لإلعفاءات الضريبية واإلعفاء من الرسوم؛
3( تأمين تمويل وصيانة المبنى.

التدخل التصميمي: على نطاق المبنى، نقترح ما يلي:
والممـرات  المدخـل  )مثـل  المشـتركة  المسـاحات  علـى  والتركيـز  المبنـى  ترميـم   )١
أجـل تحويلهـا إلـى مواقـع شـبه عامـٍة وخضـراء للتجمـع )الشـكل 2(؛ والسـاللم( مـن 

٢( ضمان قدرة الوصول لمستخدمي الكرسي المتحرك؛
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ولرعايـة  سـكنيٍة  كمسـاحٍة  الحالـي(  االسـتثمار  يسـمح  مـا  )وفـق  طابَقيـن  زيـادة   )3
المسـنّين الذيـن يشـّكلون نسـبًة بـارزًة مـن سـكان المبنـى. وعلى المـدى البعيـد، يمكن 

أسـعارها. التعاونيـة ودعـم  لهـذا االسـتثمار تأميـن تمويـل 
بناًء على خرائط الطوابق )اسـتوديو أشـغال عامة(، قّدرنا مسـاحة البناء اإلضافي غير 
المرخـص بحوالـي ٤٤٠م2. وبحسـب قانـون البنـاء اللبنانـي )٦٤٦/ 2٠٠٤(، فـإن الحد األقصى 
لالسـتثمار هـو 2٦2٠ م2 )الجـدول 1(، لـذا مـن الممكـن دمج تلـك اإلضافات وبنـاء طابَقين 

إضافيّيـن مع البقـاء ضمن الشـروط “القابلة للضبط”.

Intervention, common green space تدخل، مساحة خضراء مشتركة
Common areas to be well renovated مساحات مشتركة ستخضع للترميم

Additional exploitation area مساحة استثمار إضافية

الطابق األرضي
Ground Floor

الطابقان الثامن والتاسع
8th and 9th Floors

من الطابق األول حتى السادس )قائم(
From 1st to 6th Floor (existing)

الشكل 2: مساحات خاضعة للتدخل التصميمي المقترح
Figure 2: Areas for Proposed Design Intervention

الجدول 2: احتساب االستثمار للسكن الميسر
Table 2: Reinvestment calculation for affordable housing

—  خطط التمويل الخارجي
هناك عدة مصادر عامة محتملة للتمويل )بعضها غير فاعل حالًيا(:

١( قروض من المؤسسة العامة لإلسكان؛
٢( منٌح من مديرية التعاونيات )القانون 9/ ٧3(؛

3( تمويـٌل وفًقـا لمـا تنـّص عليـه المـادة 1٧ مـن قانـون اإليجـارات المعـّدل الصـادر عـام 
2٠1٤ لجهـة تخصيـص المـال للمسـتأجرين القدامـى الذيـن يجنـون خمـس مـراٍت أقـّل 

مـن الحـد األدنـى لألجور.

كذلك يمكن اللجوء إلى مصادر عامٍة عّدة لتأمين التمويل مثل: )الجدول 3(
١( األموال المخّصصة للقضايا الخيرية لدى بلدية بيروت؛

٢( تمويـٌل مـن القطاع الخاص، إذ تعرض المادة ٧ مـن قانون الضرائب )59/1٤٤( إعفاءاٍت 
ضريبيًة للشـركات التي تسـاهم في دعم القضايا الخيرية؛

3( المؤسسـات الدينيـة مثـل صنـدوق الزكاة التابـع لدار الفتوى )قـد ال ينطبق هذا األمر 
فـي مناطق أخرى(.

دراسـة الجـدوى: تفترض دراسـة الجـدوى االجتماعية واالقتصادية لطرحنـا أن التعاونية 
ـس فـي المبنـى وسـيجري توسـيعها الحًقـا لتضـّم الوحـدات السـكنية اإلضافية  ستُؤسَّ

فـي طريـق الجديـدة، بمـا يؤّمن سـكًنا عـاداًل وميسـور التكلفة.
تنقسم الجدوى االقتصادية إلى ثالث مراحل:

1( تشـتري التعاونيـة 13 شـقة )888م2( بمـا فـي ذلـك المسـاحات التجاريـة فـي الطابق 
األرضـي )٤ وحـدات، 1٠3٠م2(؛

2( قّدرنا كلفة بناء طابَقين إضافيّين بحوالي 1٠٠ ألف دوالٍر أميركي؛
3( تبلغ كلفة التدخل التصميمي ٧98٠٠ دوالر أميركي.

يكـون السـكان أعضـاًء فـي التعاونيـة، إال أن التعاونية ال تشـتري جميع الشـقق بل 
فقـط تلـك التـي تـأوي مسـتأجرين فـي وضٍع هـش. ولغرض تحقيـق اإلنصـاف، يُعفى من 
الرسـوم السـكان الحاليّيـن مّمـن ينضمـون إلـى التعاونية مـن دون أن يبيعوا شـققهم 
)الشـكل 3(. وإذا ما احتسـبنا متوّسـط السـعر الذي يدفعـه المالكون لقـاء المتر المربّع 
الواحـد مـن المسـاحة السـكنية أو التجاريـة، نقـّدر كلفـة شـراء تلـك المسـاحة بحوالـي 

1٠3٠٠٠٠ دوالر أميركـي.
التـي  الشـقق والمحـال  لعـدد  األولـى وفقـاً  العشـر  السـنوات  وتُحتسـب عائـدات 
للتعاونيـة.  األعضـاء  يدفعهـا  التـي  الشـهرية  الرسـوم  إلـى  باإلضافـة  تأجيرهـا،  يمكـن 
وبحسـب مصـادر التمويـل، يمكـن للتعاونية تسـديد كافـة الدفعات في غضـون 15 عاًما 

أقصـى، ومـن ثـم تمويـل المزيـد مـن التعاونيـات السـكنية )الجـدول 2 و٤(. َحـد 

إعادة االستثمار في السكن الميسر
Reinvesting in affordable housing

عدد الشقق المشتراة )تقريًبا(
Number of apartments 

purchased (approx.)

السعر )م2( 
Price / sqm

متوسط مساحة الشقة )م2(
Average apartment area 

(sqm)

المبلغ الموّفر
Amount saved

7 $1,000 70 $518,970.00

20 $1,000 70 $1,381,770.00
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نوع التمويل
Financing type

تسديد كامل الدفعات
Breakeven

النتائج بعد ١٥ عاًما
Result after 15 years

قرض
Loan

حوالي 15 عاًما
Approx. 15 years

ظروف عيش أفضل
Better living conditions

تبّرع + قرض
Donation + Loan

حوالي ٧ أعوام
Approx. 7 years

القدرة على شراء حوالي ٧ وحدات 
سكنية )متوسط مساحتها ٧٠ 
م2( مقابل 1٠٠٠ دوالر أميركي 

للمتر المربّع الواحد
Ability to buy around 7 

residential units (average 
70sqm) at 1000 USD per sqm

تبّرع
Donation

—

القدرة على شراء حوالي 19 وحدة 
سكنية )متوسط مساحتها ٧٠ 
م2( مقابل 1٠٠٠ دوالر أميركي 

للمتر المربّع الواحد
Ability to buy around 19 

residential units (average 
70sqm) at 1000 USD per sqm

المصدر
Source

الكيان
Entity

طريقة التمويل
Method of financing

اإلطار القانوني الحالي
Current legal 
framework

التدابير المطلوبة
Required measures

قروض
Loans

القطاع العام
Public sector

قروض ميّسرة )المؤسسة 
العامة لإلسكان(

Facilitated loans (Public 
Housing Corporation)

قانون شركات اإلسكان 
96/539

Housing Corporation Law 
539/96

إعادة تفعيل قروض 
اإلسكان

Reactivating housing loans

دعم من شركات اإلسكان 
وفًقا لقانون اإلسكان رقم 

96/539
Housing corporation support 
according to the housing law 

no. 539/96

قانون شركات اإلسكان 
96/539 المادة 7

Housing Corporation Law 
539/96 article 7

استخدام هذا الدعم
Utilizing this support

تمويل
Funding

دعم من مديرية 
التعاونيات

Support from the Directorate 
of Cooperatives

القانون 73/9
Law 9/73

إعادة تفعيل الدعم
Reactivating the support

تخصيص الميزانية
Allocating budget

دعم من الصندوق الذي 
سيتم تأسيسه

Support from the fund to be 
established

قانون اإليجارات الجديد 
2014/160، المادة 7

New Rent Law 160/2014 
article 7

تأسيس الصندوق
Establishing fund

تخصيص الميزانية
Allocating budge

تبّرع
Donation

القطاع الخاص
Private sector

قطاع خاص )إعفاء ضريبي 
على أرباح الشركة(

Private sector CSR 
(tax exemption on company 

profit)

قانون ضريبة الدخل
Income Tax Law 144/59

استخدام القانون
Utilizing the law

تمويل خيري
Philantropic Funding

الممّولون المحّليون 
والمغتربون، المنظمات 

غير الحكومية )مثل 
إرادة، مؤّسسات حسن 

خالد(
Locals and Expats NGOs 

(e.g. IRADA, Hassan Khaled 
Institution)

ممّولو الحّي
Neighborhood funders

مؤّسسات دينية )الوقف 
اإلسالمي وصندوق الزكاة(
Religious Institutions: Islamic 

Waqf Sandouk al Zakat

مالحظة: هذا اإلجراء غير 
قابل لالستنساخ في 

كافة المناطق
Note: Not replicable in 

all areas

نشاطات منتجة للدخل
Income-generating 

activities

تعاونية
Cooperative

تأجير الوحدات السكنية 
لصالح التعاونية

Renting out housing units by 
Cooperative

قانون التعاونيات 
64/17199، المادة 42

Cooperative Law 17199/64 
article 42

غ/م
NA

 رسوم االشتراك
في التعاونية

Cooperative membership fee

قانون التعاونيات 
64/17199، المادة 30

Cooperative Law 17199/64 
article 30

غ/م
NA

الجدول 3: خطط التمويل
Table 3: Funding Schemes

الجدول 4: الجدوى االقتصادية
Table 4: Economic Feasibility

الشكل 3: الشقق الُمراد شرائها كجزء من التعاونية السكنية
Figure 3: Apartments to be purchased as part of the housing cooperative

 مجموع الكلفة
Total cost

$ 1,230,000

العائدات الشهرية
 )في غضون 10 أعوام(

Monthly revenue
$7,190 & $8,650

(in 10 years)

New Rent إيجار جديد
New Owners مالكون جدد

Old Rent إيجار قديم
Owned retail stores / Basement متاجر بيع بالتجزئة مملوكة ألصحابها/ قبو

غير معروضة للبيع
Not to be purchased

معروضة للبيع
To be purchased

—  قابلية التكرار
هـذه المقاربـة قابلـٌة للتطوير والنقـل نظراً لوجود تحدياٍت مماثلـٍة في مناطق أخرى من 
بيـروت )مثـل الملكيـة، وتعـّدد الورثـة، والبنـاء غيـر المرخص، واإليجـار القديـم، وعالقات 

القوة ونوعيـة البناء(.
وتسـّلط قاعـدة بيانـات مبانـي بيـروت )Beirut Building Database( الضـوَء علـى بعض 

المبانـي التـي تواجـه تحديـاٍت مشـابهًة في طريـق الجديدة:
١( تواجـه خمسـة مبـاٍن حـاالت احتيـاٍل علـى يـد المطـّور العقـارّي ذاتـه الـذي أقـدم على 

بيـع الشـقة الواحـدة لشـراٍة عّدة؛
٢( سـّجل 31 مبًنـى مـن أصـل 5٤ نزاعـاٍت علـى اإلرث أّدت إلـى الهـدم، بينمـا لـم تسـّجل 

خمسـة مبـاٍن أّي نزاعـاٍت تتعّلـق بـاإلرث، وامتنعـت النسـبة المتبقيـة عـن اإلجابة؛
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3( تقع ثمانية مباٍن تحت خطر اإلخالء الوشيك؛
أصـل 3٦2 مبًنـى يضـّم مسـتأجرين قدامـى يرزحـون تحـت خطـر اإلخـالء  ٤( 113 مـن 

أشـغال عامـة، 2٠15(؛ )اسـتوديو 
.)2٠1٦ , MUPP/MUD workshop, AUB( حوالي 19 مبًنى بحاجٍة إلى ترميٍم فوري )٥

Not reported غير مسّجل
Inheritance conflict نزاع على الميراث

No issue of inheritance ال نزاع على الميراث

Good (no need for maintenance) )جيد )ال حاجة للصيانة
Renovated مرّمم

Medium (need for renewal( )متوسط )بحاجة الى تجديد
Dilapidated متصّدع
Abandoned مهجور

Under Construction قيد البناء

Buildings which have old tenants مباٍن تضّم مستأجرين قدامى
Other buildings مباٍن أخرى

69%

31% 33%

58%

9%

13%8%
2%

30%

19%

28%

—  الخاتمة
السـكن هو حٌق يقرّه القانون اللبناني )قانون اإلسـكان 58/ 19٦5(، وال يمكن تركه فريسـًة 
لصراعـات القـوة التـي تنتهـي بإخـالء السـكان األكثر ضعًفـا وهشاشـة. إن التحديات التي 
تواجههـا طريـق الجديـدة تنطبـق علـى مناطق أخرى فـي البالد، والحل المطـروح هنا قد 

يشـّكل الخطوة األولى لوقف تسـليع المأوى.
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— FRAMING THE CASE: TARIQ EL JDIDEH AND 
AL-MAHABA BUILDING

Tariq El Jdideh (TJ) is a mixed-use, middle and 
lower class neighborhood. It is one of the densest 
areas in Beirut and is affected by a high degree of 
eviction particularly for old-rent tenants (Bekdache, 
Basbous, and Saksouk, 2017). In line with other 
neighborhoods, developers are targeting old 
buildings with demolition and replacement, 
increasing the instability of the most vulnerable 
social groups. It is worth pointing out that these 
developers are exclusively from one specific political 
affiliation and while they present themselves as 
“from the area,” they simultaneously cause havoc 
to the same communities they pledge belonging 
to. Al-Mahaba building (Parcel 1853, b.1964) is eight 
stories tall with 4 apartments/floor (2 apartments on 
the 8th floor).

— CASE DIAGNOSIS
 
Old Tenure: Six apartments in the building still 
benefit from old rent-control. Given that these 
occupants are financially incapable of purchasing 
their apartments, their homes were sold without 
their knowledge. Thus, the threat of eviction is high 
because new property claimants and developers 
have obscured the protections given to old-rent 
tenants under the new legislation (Article 58 2017 
rent law) as a tactic to facilitate eviction.

Conflicting Property Claims: Property conflicts 
take several forms: 
1) Youssef Hable, the developer, sold two 
apartments (fourth and sixth floors) simultaneously 
to two different individuals through contracts at the 
notary public (عقد بيع ممسوح), without recording 
transactions in the land registry. 
2) 7 Palestinian property owners see their 
homeownership threatened because the 2001 
property law prevents them from bequeathing or 
purchasing property. To “own” a home, they are 
forced to register the property in the name of a 
Lebanese relative or friend. 
Property records indicate that recent transactions 
weren’t registered in the registry. In total, ten 
apartments rely on a contract at the notary’s (عقد 
 Conflicts among heirs of the original .(بيع ممسوح
property owners, developers, and buyers make it 
impossible to record transactions officially. While 
perhaps fair to the buyers, a legal settlement and 
clarification of ownership is likely to trigger a new 
wave of evictions.
3) The final decision over property ownership is 
likely to be swayed by political rivalry between local 
representatives of the dominant Future Movement 
(Al Dana and Berjawi families) which renders non-

political members of the Berjawi vulnerable to 
eviction.

Building Quality: The building’s physical conditions 
are deteriorated due to lack of maintenance. 
Common spaces are blocked (e.g., water tanks). The 
building is inaccessible to wheelchair users because 
of the narrow elevator (1x1m) and the absence of a 
ramp. Although it keeps the apartments at a lower 
market price, the poor building quality interferes 
with everyday livability.  

Disabilities and Health Conditions: Six apartments 
house elderly/sick residents, and a person with a 
disability. These residents are frequently confined to 
their apartments due to poor accessibility and the 
absence of open spaces in TJ.

Building Informalities: Almost half the apartments 
have unpermitted build up, which reflects the need 
for additional spaces. The tag of “illegality” is a 
double edge sword: criminalization but lowered 
property value make residential units more 
affordable.
 
Building Committee: A building committee was 
formed to confront the building’s poor physical 
conditions. It is unclear whether the committee 
meets official legal requirements, nevertheless, the 
organization is an effective vessel for mobilization. 
Committee members are currently trying to reclaim 
the building’s shared spaces by buying back the 
concierge room.  

— INTERVENTION STRATEGY 

We propose to transform the building into a housing 
cooperative and propose a design intervention to 
expand the building and improve its conditions. 

— HOUSING COOPERATIVE

A housing cooperative is a non-profit, legal entity 
with unlimited capital that owns real-estate shares 
to provide affordable housing to its residents. It 
operates on a membership basis, sold through 
shares that represent the right to occupy housing 
in the building. Shares are usually proportional to 
the value of the apartment (size, specifications) but 
only one vote is issued to each resident regardless 
of shares. This framework dissolves political power. 
A monthly fee could be charged to residents for 
maintenance and operation. Housing cooperatives 
are usually run by a board of residents that manages 
and operates the building and sets the rules for 
membership. In our case, the building committee 
forms an interesting seed for a coop. 

The main reasons for selecting cooperatives as a 
suitable solution for this case are:

1) Dissolving issues of conflicting property 
ownership, transforming all claims into shares, 
2) Providing cheaper housing due to tax breaks and 
fee exemptions,
3) Financing and maintaining building quality.

Design Intervention: On the building scale, we 
propose to: 
1) Renovate the building, focusing on common 
areas (e.g. entrance, corridors, stairs) to be turned 
into a semi-public gathering location with green 
landscaping (figure 2);
2) Ensure accessibility for wheelchair users; 
3) Add two floors (as allowed by current 
exploitation) for residential and commercial spaces 
for NGOs and elderly care since it is a significant 
percentage of residents. In the long term, this 
investment could provide financing for the 
cooperative and subsidize its prices.

Based on the floor plans (Public Works), we 
estimated the construction of unpermitted 
additions at 440m2. Using the Lebanese building 
law (646/2004) we found the maximum exploitation 
possible as 2,620m2 (table 1), so it is possible to 
integrate additions, build two new floors, and 
remain within “regularizable” conditions.

External Funding Schemes: There are several 
possible public sources of funding (Some currently 
inactive): 
1) Loans from Public Housing Corporation
2) Grants from the Directorate of Cooperatives (Law 
9/73), 
3) Fund from Article 17 of the revised 2014 Rent Law, 
allocates money for old-rent tenants who earn less 
than 5x the Lebanese minimum wage.

Several public sources can be tapped on: 
1) Beirut Municipality’s earmarked spending on 
charitable causes,
2) Private sector funding, Article 7 of the Tax 
Law (144/59) offers corporations tax relief for 
contributions to charitable causes,
3) Religious institutions such as Dar al Fatwa’s Zakat 
fund (maybe inapplicable elsewhere).

Feasibility Study: The social and economic 
feasibility of our intervention considers that the 
Coop is established in the building and will be 
scaled up to include additional housing units in TJ, 
thus achieving affordable and equitable housing.

 
 

The economic feasibility is divided into three phases: 
1) Thirteen apartments will be bought by the Coop 
(888m2), including ground floor commercial spaces 
(4 units, 1,030m2).
2) We estimated that two extra floors will cost 
$100,000. 
3) The design intervention (p.5) will cost $79,800.

Residents will be members of the Coop, but not 
all apartments will be purchased by it, only ones 
containing vulnerable tenants will. To ensure 
fairness, current residents who do not sell their 
apartments but become part of the Coop are 
exempted from fees (figure 3). Taking the median 
price paid by owners for 1m2 of residential and 
commercial space, we estimate it would cost 
$1,030,000 to buy that space.

The revenue for the first 10 years is calculated on 
the number of apartments and shops that can be 
rented plus the monthly Coop fee paid by members, 
depending on the source of financing, the coop can 
break even in 15 years maximum, and fund more 
housing cooperatives (table 2 and 4). 

— REPLICABILITY 

This approach is scalable because similar challenges 
(e.g. ownership, multiple heirs, unauthorized 
construction, old rent, power relations, building 
quality) exist in Beirut. 

The Beirut Building Database highlight some 
buildings facing similar challenges in TJ:
1) Five buildings face the same fraud schemes of 
multiple sales initiated by the same developer;
2) 31/54 buildings reported conflicts over 
inheritance leading to demolition, 5 reported no 
inheritance concerns and the rest refrained from 
responding. 
3) Eight buildings were under imminent threat of 
eviction, 
4) 113/362 buildings have old-rent tenants who are 
under a threat of eviction (Public Works 2017).
5) Around 19 buildings need immediate renovation 
to function (MUPP/MUD workshop, AUB, 2016).

— CONCLUSION
 
Housing is a right recognized by Lebanese Law 
(Housing Law 58/1965). It cannot fall prey to power 
games where the most vulnerable are evicted. The 
challenges mapped in TJ apply elsewhere in the 
country, and our proposed solution could be the 
first step in decommodifying shelter. 
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٠٠٠ continued from p. 100
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فـي طريـق الجديـدة، أُخلَيـت ٦2 عائلـًة بينمـا ُهـددت 98 أخـرى باإلخـالء. مدفوًعـا بقـوى 
السـوق العقـاري وغيـاب الحوكمة وارتفاع نسـبة البطالة، يمثّل اإلخالء إحدى المشـكالت 
المدينيـة المنتشـرة فـي بيـروت. كيـف يمكـن للنـاس الذيـن تعرضـوا لإلخـالء وحصلـوا 

علـى تعويـٍض محـدوٍد البقـاَء فـي المدينـة في سـكٍن الئٍق ومسـتدام؟
يطرح هذا المشـروع سـيناريوَهين محتملين يهدفان إلى توفير المناطق السـكنية 
أجـل تقليـل التكاليـف وتعزيـز اإلمكانـات المسـتقبلية.  الالزمـة فـي حّدهـا األدنـى مـن 
وتهـدف المحاولـة األولـى إلى تأمين خياراٍت ميسـورة التكلفة تسـمح للسـكان الحاليّين 
أن  الثانيـة نموذًجـا نوعًيـا بإمكانـه  المحاولـة  المبنـى ذاتـه، بينمـا تعـرض  بالبقـاء فـي 
يصبـح مثـااًل معتمـًدا فـي المدينة بكاملها. فمن خـالل تجميع تعويضـات اإلخالء وأمواٍل 
تقّدمهـا جهـاٌت أخـرى، يمكـن تشـييد مبًنـى جديـٍد بالقرب مـن المبنى القديـم من أجل 

تلبيـة الحاجـة الملّحـة للسـكن علـى نحٍو يسـمح بإحـداث تعديـالٍت الحقة.
القائـم حيـث وقعـت 15 عمليـة إخـالٍء تقريًبـا  المبنـى  األول إلـى  المخّطـط  يعـود 
اسـتأجروا شـقًقا ولـم يتمّكنـوا مـن  اسـتهدفت بمعظمهـا مسـتأجرين فـرادى مّمـن 
تسـديد بـدالت اإليجـار. ويتمثّـل الهـّم األول هنـا فـي تأميـن خيـاراٍت ميسـورة التكلفـة 

تسـمح للسـكان باالسـتمرار فـي العيـش فـي الموقـع ذاتـه.
ويمكـن اللجـوء إلـى ترميـم الجـزء المهمـل مـن المبنى وإعـادة تنظيمه بمـا يؤّمن 

Home in 
Progress:
Eviction as a Tool 
for New Housing

In Tariq El Jdide, 62 families were already evicted and 
98 families were threatened with eviction. Propelled 
by real estate market forces, lack of governance, 
and high unemployment rate, eviction is one of the 
endemic urban problems of Beirut. How can evicted 
people with limited amount of compensation stay in 
the city with adequate and sustainable housing?
٠٠٠ continue p. 123

ستيفانيا كونتينو - شيمو ٠ أرنبايلن ليالسيريوونغ

Stefania Kontinou-Chimou ٠ Ornpailin Leelasiriwong
(MAS Urban Design - ETHZ)

َبيـــٌت َقيد التَطِويـــر
اإلخــالء كأداٍة لإلســكان الَجديــد

يمكن توفير مخزون سكني جديد 
إما عن طريق إدخال نموذٍج جديٍد 

إلى النسيج المديني القائم، أو 
االستفادة من المباني الحالية.

New housing can be launched by either 
introducing a new typology to the 
existing urban fabric, or benefiting from 
the existing buildings.

تجميع واستثمار التعويضات
pool & invest compensation

المبنى أ
Building A

مالكو المبنى
Building owners

 الصالة المفتوحة كمساحٍة
إضافيٍة للعيش

Loggia as extra living space

الجمعيات الخيرية المحّلية، 
المنظمات غير الحكومية، 

السياسيّون/ الهيئات الدينية
Community charities, NGOs, 
Politicians/Religious groups

السكان الذين جرى إخالؤهم
Evicted People

 التفاوض على أرٍض
منخفضة السعر

Negotiation for low price land

 المبنى ب:
سكٌن جديٌد ميسور التكلفة
Building B: new affordable 

housing

المبنى أ: مباٍن قائمة أخرى
التعديل المقترح

Building A: other existing buildings 
proposed adaptation
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ضعـف عـدد الشـقق الحاليـة، بينمـا يحافـظ المبنـى األمامي على أسـعار سـوق اإليجار. 
ومـن شـأن تلـك اإلضافـة المتواضعـة أن تزيـد من قيمـة الملكيّة وتنتـج أرباًحـا إضافية، 
أجـل الحفـاظ علـى بـدالت إيجـاٍر منخفضـة. وتوّفـر  مـع ضـرورة مراقبـة اإليجـارات مـن 
مـة مسـاكن أصغـر حجًمـا نسـبًيا تضـّم صـاالٍت مفتوحـة. وعلـى الرغـم  الشـقق الُمصمَّ
مـن مسـاحة الغـرف المحـدودة، يسـتفيد المسـتأجرون مـن بـدل اإليجـار المنخفـض، 
كمـا بإمكانهـم اسـتخدام المسـاحات المشـتركة كالمطبـخ وتلـك المخّصصـة للعمـل 

ولغسـيل المالبـس، باإلضافـة إلـى إمكانيـة توسـيع مسـاكنهم فـي المسـتقبل.
ويطـرح النمـوذج النوعـي الجديـد سـكًنا ميسـور التكلفـة قد يصبـح مثـااًل معتمًدا 
فـي المدينـة بكاملهـا، إذ يمكـن نقـل السـكان بعـد إخالئهـم إلـى المبنى الجديـد القريب 
مـن المبنـى القديـم. فـي هذه الحال، يجـري اختيار قطـع األرض البالغة الصغـر وبالتالي 
غيـر المرغوبـة للتطوير، ويعمد السـكان الذيـن جرى إخالؤهم إلى اسـتثمار تعويضاتهم 
الخيريـة  والجمعيـات  الدينيـة  الجماعـات  أو  المحّلييـن  السياسـيّين  مـع  بالتعـاون 
المحّليـة مـن أجـل إنجاز المشـروع، علـى أن يمتلك جميع المسـاهمين حصًصا في هذا 
المشـروع التعاونـي. وتوّفـر هذه االسـتراتيجية فرصًة اقتصاديًة لألشـخاص المهّمشـين 
المتـالك مسـكٍن خـاٍص بهم. هذه النماذج المعتِمدة على المسـاحة الدنيـا تلّبي الحاجَة 
الملّحـة للسـكن وتسـمح بإحـداث تعديـالٍت الحقـة، إذ يمكن للسـكان فيما بعد توسـيع 
غـرف النـوم المـزّودة بحّمامـاٍت أو تطويـر الصـاالت المفتوحـة بمـا يالئـم احتياجاتهـم. 
كذلـك يمكـن للمالكيـن الجـدد إضفـاء طابـٍع شـخصٍي علـى مسـاحاتهم الخاصـة وزيادة 

قيمـة المبنـى بكاملـه من خـالل اسـتحداث الملحقات.
فالمخّطـط  العامـة،  النشـاطات  مـن  المزيـد  واألول  األرضـي  الطابقـان  ويحّفـز 
المفتـوح للطابـق األرضـي يسـمح بإقامـة األسـواق المتنقلة وتنظيـم المناسـبات، بينما 
يتيـح الطابـق األول مسـاحاٍت عامـًة مرّحبـة. ويهـدف هـذا النمـوذج الجديد إلـى احتضان 
النشـاطات الجماعيـة والتفاعـل بيـن السـكان الجـدد فـي إطار مشـروٍع قائٍم ومسـتمر.
تصبـو المحاولتـان أعـاله إلـى تشـجيع التخطيـط ذي الحـّد األدنى الـذي يقتصد في 
التكاليـف ويحفـظ فـي الوقت عينـه إمكانية التعديـل الالحق بما يالئم حاجـات المجتمع 
المحّلـي. إن الحاجـة الملّحـة إلـى السـكن تفـرض حوافـز وجهـوًدا تصميميًة قـادرًة على 

طـرح مقترحاٍت تتّسـم بالوعي والحساسـية.

Building A: case study
Community life can happen in the additional loggias, and foster 
a relationship between original habitants and relocated people.

المبنى أ: دراسة حالة
يمكن للحياة المجتمعية أن تزدهر في الصاالت المفتوحة اإلضافية بما يرعى 

العالقة بين السكان األساسيّين وأولئك المنتقلين حديثًا.

Building B: new typology
Loggia can be freely appropriated. Habitants can personalize 
their area by adding partitions, curtains, or extending their rooms.

المبنى ب: النموذج الجديد
يمكن تعديل الصاالت المفتوحة بسهولة، كما يمكن للسكان إضفاء طابٍع شخصٍي 

على مساحاتهم من خالل إضافة الفواصل والستائر أو توسيع الغرف.
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Building A: case study 
In the existing building, new subdivision provides more apartments with 
added loggias as living rooms and community kitchens

المبنى أ: دراسة حالة
في المبنى الحالي، يوّفر التقسيم الجديد شقًقا إضافيًة ذات مطابخ مشتركٍة 

ولوجيا )صاالت مفتوحة( يمكن استخدامها كغرف جلوس.

التقسيم األصلي
٤ شقق / الطابق

Original subdivision
4 apartments / floor

التقسيمات واإلضافات المطروحة
6 شقق / الطابق + مطبخ مشترك

Proposed subdivision
and addition
6 apartments / floor
+ community kitchen

0           2                  5                    8

N

مهدوم
Demolished

إضافة
Added

63 4 5

21

1 2

4
3

المبنى أ: دراسة حالة
Building A: case study
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Building B: new typology 
The new typology of bare necessary built areas can be built on small plots. 
Loggias connected to each side of the rooms serve different needs for privacy.

المبنى ب: نموذج معماري جديد
 يمكن بناء النوع الجديد من المناطق المبنية الالزمة على قطع صغيرة. 

تقدم اللوجيا المتصلة بكل جانب من الغرف احتياجات مختلفة للخصوصية.

D

C A

0             2                     5                      8

N

النموذج: متوّفر + لالستحواذ 
Typology: Provided + to appropriate

A: 10 sqm + 10 sqm
B: 20 sqm + 25 sqm
C: 30 sqm + 45 sqm
D: 40 sqm + 50 sqm

الطابق األول
1st Floor

 مطبخ مشترك، مساحة مخّصصة للعمل،
مساحة مخّصصة لغسيل المالبس

community kitchen, working space, 
laundry area

B AA

* 3 أمتار تراجع
3 m setback

FAR, TER مراعاة *
FAR, TER respected

7th-8th floor 8 الطابق 7 و

5th-6th floor 6 الطابق 5 و

2nd-4th floor 4 الطابق 2 و

المبنى ب: النموذج الجديد
Building B: new typology
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The project presents two possible scenarios. Both 
of them deploy the idea of providing only the bare 
necessary living areas in order to minimize costs and 
maximize future possibilities. The first attempt aims 
to provide affordable options that allow current 
residents to stay in the same building. The second 
proposes a typology that could become a model for 
the entire city. By pooling eviction compensation 
and funds from other willing parties, a new building 
close to the former one solves the emergency need 
of housing and allows further adaptations.

The first scheme refers to the existing building 
where almost 15 evictions took place. The majority 
of the above cases concerns single tenants who used 
to rent the apartments and no longer able to afford 
the rents. The first concern is to provide affordable 
options that allow people to continue living in the 
same location.

A refurbishment and rearrangement of the 
deprived part of the building could provide double 
the number of apartments. Whereas the front 
building keeps the price of the rent market, the 
modest addition will increase property value and 
generate more profit. However, there will be a rent 
control mechanism to ensure affordable rents. The 
designed apartments offer comparatively smaller 
residences with loggias. Despite the limited size of 
the rooms, the tenants profit from low rent, the use 
of communal spaces such as kitchen, working areas, 
laundry and the potential to expand their dwellings 
in the future.

The new typology proposes affordable housing that 
could become a model for the entire city. This case 
is about the relocation of the evicted population 
in a new building close to the old one. Plots that 
are considerably small and underprivileged in 
terms of probable development are being selected. 
A group of evicted people willing to invest their 
compensations in collaboration with local politician 
or religious groups and community charities 
participate in that project. Both of them will own a 
share in the cooperative. The above strategy gives 
economic opportunity to the less privileged to 
own a residence. Minimum space typologies solve 
the emergency need of housing and allow further 
adaptations.

A flexible core of bedrooms with bathrooms can 
be extended by habitants. The loggias also in that 
case can be inhabited and developed in a free 
way according to their needs. The new owners 
personalize the space and add value to the entire 
building with their extensions.

The ground and the first floor offer more public 
activities. The open plan of the ground floor hosts 
pop-up markets and events and the first floor 
enables welcoming public spaces. The aim of the 
new typology is to embrace collective activities 
and the interaction of new residents in an ongoing 
project.

The two attempts intend to encourage minimum 
and cost-saving planning in a way that can be 
modified so as to serve the community’s needs. The 
necessity of housing requires design incentives and 
efforts to provide conscious propositions.

٠٠٠ continued from p. 114
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Small abandoned plots in the neighborhood can be used to house the new 
typology in order to avoid forced displacement of evicted people.

يمكن استخدام قطع األرض الصغيرة والمهجورة في الحّي لتنفيذ النموذج 
الجديد وبالتالي تجنّب التهجير القسري للسكان بعد إخالئهم.

0          5                 10
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تبعـد منطقـة الباشـورة خمـس دقائـق سـيراً علـى األقـدام عـن وسـط بيـروت وخمـس 
دقائـق أخـرى عـن شـارع مونـو، إالّ أن األوتوسـترادات األربعـة التـي تحّدهـا )فؤاد شـهاب 
شـماالً، وسـليم سـالم غربـاً، واالسـتقالل جنوبـاً، وبشـارة الخوري شـرقا( عزلـت المنطقة  
التجاريـة منتعشـة فيهـا وتتمثـل بدكاكيـن صغيـرة وحرفيّيـن  الحركـة  عـن محيطهـا. 
ومناجـر خشـب وتّجـار العتـق وكاراجـات ميكانيك، كما ومطابـع صغيـرة ومصانع أختام 
اللحاميـن،  النجاريـن، وسـوق  الباشـورة سـوق  الباشـورة. تضـم  علـى مشـارف مقبـرة 

وسـوق العتـق وسـوق القـزاز.
تجذب المنطقة اليوم االسـتثمارات لميزة موقعها الجغرافي، ما يجعلها مسـتهدفة 
بالمضاربـات العقاريـة. تتجسـد هـذه الضغوطـات العقاريـة بالتغيـرات العمرانيـة الجذرية، 
ويشـكل امتداد شـركة »بيروت ديجيتال ديسـتركت« مثاالً عن هذا النهج الذي يهدد اليوم 
النسـيج العمرانـي واالجتماعـي المتنـّوع التـي يتميّز به حّي الباشـورة، بما فيـه من بيوت 
قديمـة لعائـالت ميسـورة وأحـواش عتيقـة تتفـّرع بأزقـة عـن الشـوارع الرئيسـية، وحيـث 
يلعـب األوالد بأمـان ويجلـس المسـنّون للتجّمـع وتقضيـة الوقـت. تتكـّون األحـواش من 
غرف صغيرة متالصقة حول مسـاحات مفتوحة وباحات مشـتركة، نمت في الخمسـينات 

مـع الهجـرة مـن القـرى، ووّفـرت سـكناً لعّمال في المرفـأ أو في وسـط البلد.

الباشورة
AL BACHOURA
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٠٠٠ Al Bachoura area is located at a 5-minute walk 
from Downtown Beirut and a 10-minute walk from 
Monot Street. The neighborhood is characterized 
by old houses once owned by wealthy families 
and old gardens located in alleys near the main 
streets, where kids can play safely and the elderly 
can retreat. These common spaces and open 
areas, which sometimes include gardens, are often 
surrounded by small adjacent rooms. This building 
typology flourished following rural-urban migration 
flows during the 1950s and provided housing for 
workers either in the port area or in Downtown 
Beirut. Al Bachoura is surrounded by 4 highways: 
Fouad Chehab/Ring (North), Salim Slem (West), 
Independence (South) and Bechara El Khoury 
(East). This has resulted in enclosing this region 
and separating it from its surroundings. The trade 
sector in the region is flourishing and consists of 
small shops, artisans, woodwork, antiquity dealers, 
mechanic garages, small print shops, meat shops as 
well as stamp, carpet and glass manufacturing. The 
area is characterized by its prime location, attracting 

investments and thus land speculation activities. 
The expansion of Beirut Digital District is an example 
of how ongoing investments in the area are erasing 
the diversified urban and social fabric.

AL BACHOURA الباشورة

Morphology Map

خريطة التشّكل المكاني

plots built before 1992  عقارات مبنية قبل ١٩٩٢   

plots built after 1992 - more than 8 floors  عقارات مبنية بعد ١٩٩٢ - ٨ طوابق وما فوق   

empty plots  عقارات فارغة   

heritage buildings  مباني أثرية مصنّفة   

abandoned buildings  مباني مهجورة   

297 buildings  ٢٩٧ مبنى

مهجور
Abandoned

مبني بعد ١٩٩٢
Built after 1992

النسيج القديم - مبني قبل ١٩٩٢
   Old Fabric  - built After 1992

10%

23%
67%
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حوش قديم فيه ١٣ مبنى
An old alleyway with 13 structures

يقـع زاروب دنـدن ضمـن النسـيج القديم المتبقي في الحّي، ويحـوي 13 مبنى من طابق 
أو طابقيـن، تـم تشـييد معظمهـا خـالل األربعينـات والخمسـينات مـن القـرن الماضـي. 
تحتـاج معظـم المبانـي الـى ترميـم أو صيانة أو تدعيم. ويسـكن في هـذه المباني مزيج 
مـن أغلبيـة مسـتأجرين قدامى، كما بعـض المالكين القدامى والمسـتأجرين الجدد من 
جنسـيات مختلفـة. يتلّقى سـكان هذا الزاروب حاليـاً عدداً من العروض لشـراء عقاراتهم، 
إذ بحسـب تصنيـف األراضـي فـي المنطقة، هنـاك إمكانية لمضاعفة المسـاحات المبنية 
علـى هـذه العقـارات. لكـن التكوين العمراني للـزاروب يقتضي بأن يتم بيـع أو تطوير عدد 
مـن العقـارات فـي حـال كانـت هنـاك نيـة فـي تطويـر عقـار واحد، وذلـك بسـبب تالصقها 

وعـدم إمكانيـة إدخال معدات الورشـة اليها. 
ومـن الجديـر بالذكـر أّن شـكل المبانـي ووضـع العقـارات - وبعضهـا خـاٍل - مختلف 

على مشـارف الـزاروب. 
الهـدف مـن هـذه الحالـة هـو إيجاد حلـول مبتكـرة للحفاظ علـى السـكان والمباني، 
لتحسـين ظـروف العيـش فـي الـزاروب، ولالسـتفادة مـن فائض االسـتثمار بشـكل عادل 

ومسـتدام قـد يوّفـر سـكناً متاحـاً لشـرائح مختلفة مـن المجتمع.

The case is in Dandan alley located in the old part of 
the neighborhood. It consists of 13 buildings of 1 or 2 
floors built during the 1940s and 1950s. The majority 
of them are in need of a renovation or maintenance. 
Old tenants, owners and new tenants from different 
nationalities are currently living in these apartments. 
Nowadays, the residents are receiving offers to sell 
their properties, as it’s possible to multiply the built-
up area in this neighborhood in accordance with 
its current zoning. However, the existing fabric and 
urban morphology make it impossible for an investor 
to buy and develop a plot inside the alleyway without 

having to buy and/or intervene on all the other plots.
It’s also important to note that buildings located 
on the outskirts of the alleyway - some of which 
are vacant - pose a different set of conditions, as 
construction machines and vehicular access is 
feasible.
The purpose of this case is to come up with innovative 
solutions to safeguard the alleyway and its residents 
in order to improve living conditions and benefit from 
the surplus of investments in a just and sustainable 
manner that could provide housing for the different 
social classes.  

AL BACHOURA الباشورة

Property Map

خريطة الملكية
old landlords  مبنى ملك قديم   

subdivided building ownership  مبنى مفروز   

   عقارات ملك 3 شركات: العالية، الباشورة العقارية، بالتينوم ديفلوبمنت
 plots owned by 3 real estate companies:

Aaliya, Bachoura Real Estate and Platinum Development



AL BACHOURA131الباشورة 130

يـروي زقـاق دنـدن/ مطـر قصـة صمود النـاس وتحّملهـم وضعـاً متزعزعاً وغير مسـتقر، 
ومقاومتهـم قـوى التهجيـر القسـري التـي تهـّدد معظـم الفئـات المحـدودة الدخل في 

اليوم. بيـروت 
وفًقـا لتقييمنـا، يـؤّدي هـذا الزقـاق البالـغ عرضـه متَريـن دوراً اجتماعياً أساسـياً في 
المدينـة: فهـو يوّفـر مربّعـاً مـن السـكن الميسـور التكلفـة فـي مدينـٍة تقـع علـى نحـٍو 
متزايـٍد ضحيـًة لالسـتثمارات العقاريـة. لكـن سـكان زقاق دنـدن/ مطر الذيـن تمّكنوا من 

تنميـة حـٍس جماعـي ُمهـّددون اليـوم باإلخالء.

السـياق االجتماعـي – المدينـي األوسـع: زقـاق دنـدن/ مطـر هـو أحـد األحيـاء/ الشـوارع 
الصغيـرة الكثيـرة فـي الباشـورة. 

العقاريـة،  سـوليدير  شـركة  عمـل  إطـار  ضمـن  بيـروت  وسـط  إعمـار  إعـادة  بعـد 
اكتسـبت الباشـورة موقعاً اسـتراتيجياً لوقوعها مباشـرًة خـارج القلب التاريخـي لبيروت. 
لـذا، وقعـت المنطقـة ضحيـًة لشـركات التعهدات الكبـرى وللمطّوريـن العقاريّيـن الذين 

.)2٠1٦ Krijnen( رأوا فيهـا »بقعـاً جديـدًة« لبنـاء المبانـي الشـاهقة

Al Bachoura 
Alley:
Catalyzing Affordability

The Dandan/Matar alley tells a story of people’s 
resilience, of enduring precarity, and resistance 
to multidimensional forces of forced population 
displacement that threaten most low-income groups 
in today’s Beirut.

Our overall assessment is that the two meters wide 
alleyway plays a critical social role in the city: it 
provides a block of affordable housing in a city 
increasingly prey to speculative investments. Yet, 
the dwellers of the Dandan/Matar alley, who were 
able to build a communal spirit, are threatened with 
eviction ٠٠٠ continue p. 143

 حـــاَرة الباشـــوَرة:
ـــر ـــكن الميسَّ تَحِفيز السَّ

 لين همدر ٠ هيفا أبو ابراهيم ٠ بترا فيالغرانا
عتاب قبالن ٠ شريف ترحيني

Lynn Hamdar ٠ Hayfaa Abou 
Ibrahim ٠ Petra Filagrana ٠  
Itab Kabalan ٠ Shareef Tarhini

High density كثافة عالية
Medium density كثافة متوسطة

Low density كثافة منخفضة

Empty Lots قطع أرض خالية
Cemetery مقبرة

Green Areas مساحات خضراء
Archeological Site مواقع أثرية

Demolished مهّدم
Built before 1936  مبني قبل عام

Built after 1936 مبني بعد عام

مستوى الكثافة
Level of Density

استخدام األرض
Land Use

القيمة التراثية
Heritage Value

المباشـر لمنطقـة بيـروت  النطـاق  الزقـاق ضمـن  نظـرة مكّبـرة إلـى زقـاق مطـر: يقـع 
أحـادي  الرقميـة )Beirut Digital District(، وال يرتبـط فعليـاً ببيئتـه المحيطـة. هـو طريـٌق 
االتجـاه يمكـن الوصـول إليـه سـيراً علـى األقدام فقـط، وينتهي علـى نحٍو مفاجـٍئ بحائط. 
المبانـي الــ13 المحيطـة بالزقـاق هـي كلهـا مبـاٍن منخفضـة االرتفـاع )مؤلفـة مـن 
طابـق أو طابقيـن( ومتصّدعـٌة بشـكٍل عـام، كمـا يحتاج نصفهـا تقريباً إلى ترميـٍم جذري. 

ويكتسـب بعـض هـذه المبانـي قيمـًة تراثيـًة نظـراً ألهميته الهندسـية.
يشـير المسـح الـذي أجرينـاه إلـى أن 51 وحـدة سـكنية مشـغولة حاليـاً، وأن شـكل 
الحيـازة الرئيسـي هـو اإليجـار )٧٠%(، بينمـا يشـغل المالكـون نسـبة 2٠% مـن الشـقق، 
وتبلـغ نسـبة الوحـدات المهجـورة 1٠%. وتحتضـن هـذه الشـقق تنوعاً سـكانياً كبيـراً على 
النسـبة  اللبنانيـون  ويشـّكل  الدينـي.  واالنتمـاء  الدخـل  الجنسـية ومسـتوى  مسـتوى 
األكبـر )٧5%(، بينمـا تضـّم النسـبة المتبقية سـكاناً مـن التابعية السـودانية، واألثيوبية، 

والبنغالدشـية والسـورية.

لنظـام  الزقـاق وفقـاً  مـن شـقق  عـدداً  القدامـى  المسـتأجرون  اإليجـار: يشـغل  نظـام 
»اإليجـار القديـم«، بينمـا يسـكن المالكـون األصليـون الذيـن قدمـوا قبل الحـرب األهلية 
عـدًدا صغيـًرا مـن الشـقق فـي الحي. وفـي السـنوات األخيرة، اسـتأجر مسـتأجرون جدد 
مـن جنسـياٍت مختلفـة حوالـي 3٦% مـن الشـقق المتوفـرة. ويبلغ متوسـط بـدل إيجار 

غرفـٍة مفـردٍة مـع حمـاٍم ومطبـٍخ صغيـٍر 25٠ دوالراً أميركيـاً.

مـا الـذي يجـري؟ تنظيمـات البناء وتقسـيم المناطـق الحاليـة تجعل من هـذه المنطقة 
تحديـًدا رقعـًة جذابـًة للتجديـد المدينـي. لذلـك، بـدأ المالكـون في الحـي يتلّقـون عروضاً 
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1167-1168

1171 1172 1174 11881175

موقع المشروع
Site Location

نظام التأجير
Rental System

Old properties إيجار جديد
Old properties ملكيات قديمة

Abandoned properties ملكيات مهجورة
Old rent إيجار قديم

10%

19%

35%

36%

الفئة العمرية للسكان
Residents' Age

Under 40 ًدون 40 عاما
Above 40 ًفوق 40 عاما

13%

87%

حالة البناء
Buildings' Condition

In a good state حالة جيّدة
Needs total renovation بحاجة الى ترميم كّلي

Needs partial renovation بحاجة الى ترميم جزئي

37%

19%

44%

مغريـًة فـي السـنوات األخيـرة لبيـع ملكياتهـم. لكـن التحـوالت المدينيـة توقفـت نتيجة 
عوامـل عـدة مـن بينها:

الملكيـة المعقـدة فـي المنطقـة وتعـّدد حاملـي األسـهم مـا يصّعـب علـى  ١( طبيعـة 
األرض، العقـاري شـراء قطـع  المطـّور 

٢( صعوبة الوصول إلى الزقاق ما يجعله أقل جاذبيًة للتطوير العقاري،
3( وجـود 18 منـزالً محميـاً بنظـام اإليجـار القديم ما يسـتلزم دفع التعويضات للسـكان 

مقابـل إخالئهم.
أن االنتكاسـة الحاليـة فـي القطـاع العمرانـي قـد خّففـت نوعـاً  وعلـى الرغـم مـن 
مـا مـن الضغـط علـى السـكان، فـإن التهديـد يظـّل قائًمـا. لكـن »فجـوة اإليجـارات« فـي 
البنـاء وتقسـيم  تنظيمـات   )١( نتيجـة  الخصـوص  علـى وجـه  تظـّل واسـعًة  المنطقـة 

المناطـق القائمـة التـي تسـمح بالمزيـد مـن البنـاء المكثّـف علـى تلـك الملكيـات،
)٢( نظـام مراقبـة اإليجـارات الـذي يضع سـقفاً للربح المحتمل الناتج عـن تأجير 18 وحدة 
سـكنية، و)3( إهمـال المالكيـن وممارسـاتهم غيـر المسـؤولة التـي تسـّببت فـي تدهور 

حـال المبانـي إلى حـٍد كبير.

—  موقف المجموعة والرؤية الكّلية
ننطلـق مـن طـرٍح مفـاده أن إحيـاء المـدن وإثرائهـا يتـّم بفضـل تنـّوع واختالط سـكانها، 
وهـو تنـوٌع يجـب أن ينعكس في البنى التحتيـة المدينية التي تدعم العيش المشـترك. 
فـي هـذا السـياق، تقـّدم األزقـة مثـل زقـاق مطـر فرًصـا هامـًة لبيـروت لتنميـة األحيـاء 
التدخـالت  ال يمكـن فصـل  الغايـة،  لهـذه  االجتماعـي.  بالتنـوع  التـي تحتفـي  المدينيـة 
السـاعية إلـى تأميـن سـكٍن ميسـور التكلفـة عـن تلـك الهادفـة إلـى تأميـن المسـاحات 
المتشـاركة/ الخضـراء والفـرص االقتصاديـة واالجتماعيـة القـادرة علـى تدعيـم النسـيج 

السـكاني فـي المنطقـة.
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بناًء عليه، نقترح تدخالً ثالثي األبعاد يحّقق ما يلي:
١( تحسين وتطوير التكلفة الميسورة للسكن بالتزامن مع،

٢( إرساء »محفٍز مديني« يعمل كموّلٍد لفرص العمل وكمنّسٍق اجتماعٍي للسكان،
3( وضـع اسـتراتيجيٍة لتطويـر المسـاحات العامة وشـبه العامـة. بالتالي، يهـدف الطرح 
العام إلى إرسـاء »سـيرورٍة مدينيٍة« تناهض التدهور المسـتمر في المساحات الميسورة 

التكلفـة فـي بيروت، عـن طريق إطالق عمليٍة معاكسـة.

—  االستراتيجية: عناصر الرؤية
لتعزيـز حضـور  كمرسـاٍة  المدينـي« هـو مسـاحٌة تعمـل  »المحّفـز  المدينـي:  المحّفـز 
السـكان الحاليّيـن فـي الحـي وتقويـة عالقتهـم بالسـكان اآلخرين فـي الباشـورة واألحياء 
المجـاورة. ويـؤّدي هـذا المحّفز دوراً أساسـياً في تحقيق اسـتراتيجية السـكن الميسـور 
الوحـدات  إلنشـاء  الماليـة  االسـتدامة  سـتؤّمن  خطـٍة  مـن  جـزءاً  يشـّكل  إذ  التكلفـة، 
السـكنية الميسـورة التكلفـة فـي زقـاق مطـر، وذلـك بفضـل سـيرورته المسـتمرة. وكان 
مـن الضـروري أن نعتمـد تفكيـراً غيـر مجـزأ لمحاولـة حـل المشـكالت الخطيـرة إن لـم 

نقـل المأسـاوية التـي يعانيهـا الزقـاق. كان علينـا أن نفكـر خـارج الصنـدوق.
لكـن الهـدف ليـس خلـق وظائـف لألشـخاص العاطليـن عـن العمـل فحسـب، بـل 
المشـاركة فـي  أنفسـهم علـى  النـاس  أبعـد مـن ذلـك فـي محاولـة تشـجيع  الذهـاب 
عمليـة إصـالح وتجديـد بيوتهم. لذا، سـيتضّمن المحّفز ورشـات عمٍل لتعليم وتحسـين 
التكنولوجيـة  الممارسـات  بيـن  مترابطـٍة  عالقـٍة  لبنـاء  ومختبـراً  التقنيـة،  المهـارات 
والتقليديـة. ويمكـن تحقيـق ذلـك عـن طريق إرسـاء شـراكٍة بيـن منطقة بيـروت الرقمية 
)BDD( وشـبكة نوايـا، بحيـث ينجـز كل طـرٍف أفعـاالً مختلفـًة تـؤّدي فـي نهايـة المطـاف 

إلـى إنتـاج ُمخـَرٍج واحـد.

اسـتراتيجية البنـاء/ التكلفـة الميسـورة: بالنسـبة إلـى المبانـي التراثيـة، نقتـرح خطـًة 
مدينيـًة للحفـظ يُصـاغ فيهـا النسـيج المدينـي ككتلـٍة تراثيـٍة مدينيـٍة تجـب المحافظـة 
عليهـا. بالتالـي، نطـرح إعـادة ترتيـٍب نموذجيـٍة للمبانـي القائمـة حالًيا، وإعادة تقسـيمها 
بغـرض توفيـر وحـداٍت سـكنيٍة جديـدٍة ميسـورة التكلفة. عملًيـا، يمكن لتلبيـة المطالب 
االقتصاديـة بتأميـن سـكٍن ميسـور التكلفة أن ينتج كيانًـا واحًدا من التكلفة الميسـورة. 
دون  مـن  المبانـي  ترتيـب  إعـادة  فـي  يكمـن  األول  التوجيهـي  والمبـدأ  التحـّدي  لكـن 

التضحيـة بالطابـع التقليـدي الحالـي لتلـك النمـاذج.

السيرورة االستراتيجية وإطار العمل القانوني
Strategic Process and Feasibility

2 1

4 3

6 5

 نماذج تقسيم المساكن
القديمة والتراثية

Subdivision of Old and Heritage 
Housing Typologies

محّفز مديني
Urban Catalyst

حّي مستداٌم اقتصادًيا يضّم وحداٍت 
سكنية ميسورة التكلفة

Economically Sustainable 
Neighborhood with Affordable 

Housing Units

وحدات سكنية جديدة 
ميسورة التكلفة

New affordable 
housing units

Green Spaces مساحات خضراء
Trainings for Youth مساحات تدريبية للشباب

FAB Labs مختبرات

Shops محال تجارية
Meeting Rooms قاعات لالجتماعات

Community Spaces مساحات مجتمعيّة

1
2
3

4
5
6

نظام تطوير المساحة العامة
Public space upgrade system

التقسيم المديني وحفظ التراث
Urban Conservation of Heritage and Subdivision

Pedestrian mobility تنقل للمشاة
Pedestrian path ممر للمشاة

Vehicular mobility تنقل للمركبات

وحدات سكنية جديدة ميسورة التكلفة
New affordable housing units

محّفز مديني
Urban Catalyst
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أن تبـادر إلـى تجميـع كافـة األراضـي فـي الزقـاق  اإلطـار القانونـي: نقتـرح علـى البلديـة 
وإعـادة تقسـيمها بعـد اسـتخالص نسـبة 25% مـن الحقـوق القانونيـة مـن أجـل إنشـاء 
مسـاحاٍت عامـٍة وشـبه عامـٍة فـي الحي، وتنفيـذ التدخالت الصغـرى بهدف إعـادة تكييف 

االسـتخدام والمحّفـز المدينـي )النـص القانونـي مرفـق فـي الملحـق ص. 13-1٤(.
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دراسـة الجـدوى: بهـدف تمويـل أنـواع التدخـل الثالثة تلـك، نقترح دعـوة أطـراٍف خارجيٍة 
للمشاركة:

١( يمكـن لمنطقـة بيـروت الرقمية )BDD( تمويل مشـروع المحّفز المديني كاسـتراتيجيٍة 
لتنويـع اسـتثمارها فـي الحي واجتذاب فئاٍت أوسـع مـن المجتمع.

٢( يمكـن لبعـض المطّوريـن والمنظمـات غيـر الحكوميـة كشـبكة نوايا التبـّرع من أجل 
البناء. أعمـال  تنفيذ 

3( كمطـّوٍر محـدود الربـح، يمكـن لشـركة ZRE التـي طـّورت منطقـة بيـروت الرقمية بناء 
الوحـدات السـكنية المقترحة.

٤( يمكـن تمويـل عمليـة إعـادة ترتيـب وتوزيـع النمـاذج القديمـة فـي الزقـاق مـن خـالل 
الدخـل الـذي سـيجنيه السـكان الحاليّـون بفضـل مبـادرات المحّفـز المدينـي.

1. تقديم الطلب ودرسه
إجراء تقسـيم جديد لألحياء القديمة والمناطق 

المبنية بغية تجميلها أو توفير األسـباب 
الصحية فيها )في حالة الباشـورة(

2. إعداد المشروع
تحـدد مهلة إنجاز أعمال الضم والفرز في 

مرحلتـي التخمين موضوع المادتين 10 و 13 
من هذا المرسـوم االشتراعي بسنتين اعتباراً 
مـن تاريخ إعالن القاضي افتتاح أعمال الضم 

الرسمية والفرز 

3. تخمين األمالك والحقوق
تخَمن األمالك والحقوق العينية بواسـطة 

لجنة تؤَلف لكل مشـروع بقرار من وزير 
األشـغال العامة والنقل، يشترط ممن تتألف 

منهـم اللجنـة أن ال يكونوا مالكين في منطقة 
الضم والفرز

4. الضـم والفرز وتخمين القطع الجديدة
تعد المديرية العامة للتنظيم المدني مشـروع 
الضم والفرز على أسـاس التصميم التوجيهي 
المصـدق والنظام الملحق به وتقتطع لألمالك 

العمومية مساحة الـ 25%

5. توزيع القطع الجديدة
بعـد وضع جدول التوزيع يوَدع مركز القاضي 

ويجـري اإلعالن عن هذا اإليداع ويقطع باب 
االعتـراض وإبداء المالحظات أمام كل صاحب 

مصلحة

6. حقوق الدولة والبلديات
إذا انطـوت عملية الضم والفرز على تنفيذ 

تصميـم أو تخطيط أقرّته فللدولة وللبلديات 
أن تضـم مجاناً الى أمالكها العمومية من 

أجل إنشـاء وتوسيع وتجميل الطرق والشوارع 
والفسـحات الحرة والحدائق والمباني 

والمصالـح العامة ما يعادل %25 من كامل 
مساحة األمالك الخصوصية

7. سـندات الملكية بالعقارات المستحدثة
بعد نهاية األعمال يباشـر القاضي تسليم 

العقارات لمالكيها مع شـهادات بها مؤقتة 
معفاة من جميع الرسـوم وتستبَدل هذه 

الشـهادات بسندات نهائية تسلمها الدوائر 
العقارية

8. نفقـات أعمال الضم والفرز
تتحمـل الدولة جميع النفقات اإلدارية العائدة 

لعمليات الضم والفرز

 قطعة أرض
Plot

 المساحات / م2
Areas / m2

 السعر
Price

 المجموع
Total

1187 500 500 x $400/m2 $200,000

1193 625 625 x $700/m2 $437,500

ESTIMATION: $637,500 المبلغ التقريبي

محّفز مديني
Urban Catalyst

سكن ميسور التكلفة
Affordable Housing

 قطعة أرض
Lots

 المساحات / م2
Areas / m2

 السعر
Price / $

1175 150 m2 $50,000

1174 100 m2 $33,333

1166 250 m2 $83,333

1188 116 m2 $38,666

1170 180 m2 $60,000

1169 170 m2 $6,666

ESTIMATION: $321,998 المبلغ التقريبي

التكيّف النموذجي القائم على إعادة التشكيل
Typological Reconfiguration Adaptation

 سكن ميسور
Affordable Housing

 المساحات / م2
Areas / m2

السعر / م2 
Price / $300 per m2

 المجموع
Total

1166 250 250 x 5 $370,000

1198 120 120 x 5 $180,000

1172 100 100 x 5 $150,000

1169 60 60 x 5 $90,000

ESTIMATION: $795,000 المبلغ التقريبي

1166

1167

1168 1169 1170
1198

1193

1187

1186
1174

1175
1188

1171
1173

1172

1166

1167

1168 1169 1170
1198

1193

1187

1186
1174

1175
1188

1171
1173

1172
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Conservation of heritage and subdivision حفظ التراث والتقسيم
No change ال تغيير

Demolition and Addition of Affordable Housing هدم وإضافة مساكن ميسورة التكلفة
Demolition for Public Space هدم بهدف إنشاء مساحة عامة

من 42 شقة حالية إلى 88 شقة جديدة
From 42 existing apartments to 88 new apartments

 عدد المساكن الميسورة التكلفة في المبنى الواحد
قبل تطبيق االستراتيجية

Number of affordable housing per building
Before the application of the strategy

 عدد المساكن الميسورة التكلفة في المبنى الواحد
بعد تطبيق االستراتيجية

Number of affordable housing per building
After the application of the strategy

ال تغيير
No change

هدم وإضافة مساكن ميسورة التكلفة
Demolition and Addition of Affordable Housing

هدم بهدف إنشاء مساحة عامة
Demolition for Public Space

—  استراتيجية التصميم
تتألف استراتيجيتنا من ٤ مراحل من التدخل:

الوحـدات السـكنية الجديـدة الميسـورة التكلفـة )العقـارات 1169 – 1166 – 1198 – 1172(: 
تُضـاف الوحـدات الجديـدة مـع االلتـزام بالحـد األدنـى، فهدفنـا هـو احتـرام نطـاق الحـي 

وإضافـة وحـداٍت ميسـورة التكلفـة.

المسـاحات العامـة )العقـارات 1167 – 1168 – 1173(: بعـد تجميـع األراضـي، يتّم تخصيص 
25% منهـا لالسـتخدام العـام. وتزيـد هـذه المسـاحات مـن مسـامية الكتلـة وتحّسـن 

قابليـة الحيـاة فـي الزقاق.

المحّفـز المدينـي )العقـارات 1187-1193(: مسـتوحين مـن مركـز األبحـاث المدينيـة فـي 
تصّورنـا مختبـر  المدينـة،  فـي  برشـلونة  لبلديـة  التابعـة  المراكـز  مـن  كاراكاس وغيـره 
 ،)Fab lab( الباشـورة، وهـو نمـوذٌج لمكان العمـل يكيّف نموذج مختبرات التصنيـع الرقمي
ويمـزج مـا بيـن الخبـرة التكنولوجيـة العاليـة والمتدنيـة )أي الخبـرة التقليديـة(. بمعًنى 
آخـر، هـو جسـٌر صغيـٌر يِصـل المركـز التكنولوجـي فـي منطقـة بيـروت الرقميـة بتقليـد 
الِحـرَف اليدويـة الـذي ميّز منطقة الباشـورة في العقـود الماضية. ومفاد الفكرة الرئيسـة 
للمختبـر هـو أن يتمكـن أي مشـروٍع ناشـٍئ مـن العثـور علـى طريقـٍة للتنفيـذ مـن خالل 

المقاربـات المشـتركة األساسـية وتشـارك المعلومـات والوسـائل.
الملكيـة  حقـوق  مـن  نسـٍب  مـن  االسـتفادة  الرقميـة  بيـروت  لمنطقـة  ويمكـن 
الفكريـة للمنتجـات النهائيـة وتأجيـر أماكـن عمـٍل للمسـتخدمين. ويتـم هـذا عـادًة من 
خـالل احتسـاب سـاعات العمـل واألسـعار وفًقـا لدخـل المسـتخدم، مـا يسـمح بالتالـي 

التناقلـي. التمويـل  بتحقيـق 

السكن الميسور التكلفة في النماذج التراثية )العقارات 1169 – 1170 – 1171 – 1174 – 1175 – 1188(:
كان لنـا هـدٌف مـزدوٌج وّجـه تفكيرنـا لوضـع خطـٍة للسـكن الميسـور التكلفـة فـي زقـاق 
مطـر. مـن جهـٍة، هنـاك مالكـو األراضـي وجيـٌب مـن السـكن الميسـور التكلفـة أساسـاً 
نظـراً لقانـون اإليجـار القديـم الـذي جّمـد بـدالت اإليجـار، يمثّلـه المسـتأجرون القدامـى. 
لـذا، يتمثّـل تدخلنـا الرئيسـي فـي تجديـد وتقسـيم النمـاذج التراثيـة إلـى وحـداٍت أصغـر 
ـر بأسـعاٍر ميسـورة. لكـن السـؤال الملح هنـا يترّكز على  ذات وضـٍع جيـٍد ومسـتداٍم وتؤجَّ
حالـة المبانـي. ومـن جهـٍة أخرى، هناك المسـتأجرون الجـدد الذين ال يضطـرون للعيش 
فـي ظـروٍف سـيئٍة فحسـب، بل يدفعون بـدالت إيجـاٍر مرتفعٍة أيضاً. ويسـمح هـذا الواقع 
بتخفيـض التكاليـف العامـة للتدخـل. وبعـد التقسـيم، سـتنتج 88 وحـدة سـكنية عـن 

الوحـدات الـ٤2 األساسـية.

—  المســتوى الّســكني
Residential Layer
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—  مســتوى المســاحات العامــة
Public Spaces Layer

 1. »النقطة صفر« شبكة األزّقة المؤلفة من المساحات
العامة، مؤثّثة بعناصر أساسية ونموذجية

Public spaces ‘ground zero’: Alley’s network of public spaces, 
furnished with basic, archetypical elements

2. الوصالت عبر فتح الطوابق األرضية لألبنية
Connections through opening buildings’ ground floor

 3. مساحات عامة على نطاٍق أوسع، مع إمكانية انتشارها
من منطقٍة إلى أخرى

Public spaces at a wider scope, that potentially spread 
from an area to the other

3

2

1

رسم اكزونومتري
Axonometric Representation

ملعب
Playground

رصيف
Pavement

ممرّات داخلية
Internal Passages

مقاعد
Benches

طاوالت
Tables

إضاءة
Lights

سياج
Fences

عشب
Grass

أشجار وشجيرات
Trees / Bushes

ملعب رياضي
Playcourt

—  المحــّفز المديني
The Urban Catalyst

الترميم واإلحياء المديني لوسط بلدة أوترانتو )إيطاليا( 
من خالل إنشاء مساحٍة مخّصصٍة لورش العمل

Otranto (Italy) city centre urban restoration and 
regeneration through a neighborhood workshop space
Renzo Piano, 1979
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— MATAR ALLEY IN BACHOURA 

1.1. THE BROAD SOCIO-URBAN CONTEXT:
The Dandan/Matar alleyway is one of many small 
streets/neighborhoods in Bashoura. 
After the reconstruction of Beirut Downtown within 
the framework of the real-estate company Solidere, 
Bachoura became a strategic location. Immediately 
outside the historical core, the area fell prey to big 
contracting companies and developers who saw 
it as the “new spot” to build high-rise buildings 
(Krijnen 2016). 

1.2. ZOOMING ON THE MATAR ALLEY:
Located in the immediate vicinity of the Beirut 
Digital District (BDD), the Matar Alley does not really 
relate to its surrounding environment. The narrow, 
one way street is reachable only by foot and ends 
abruptly with a wall. 
The thirteen buildings surrounding the alley are all 
low-rises (2-1 floors); they are typically dilapidated, 
with almost half in need of severe repair. A few of the 
buildings have heritage value for their architectural 
significance. 
Our survey indicates that 51 residential units are 
currently occupied. The main form of tenure is rental 
(70%), but a good 20% are owner occupied and 10 
% are abandoned. These apartments house a wide 
diversity of individuals, with multiple nationalities, 
income groups, and religious belonging. The 
majority (75%) is Lebanese, the rest are Sudanese, 
Ethiopians, Bangladeshi, and Syrian.

RENTAL SYSTEM: A number of apartments in the 
alley are held under the “old rent control” system, 
while a smaller number of apartments is occupied 
by the original property owners who came before 
the civil war. In recent years, 36% of the available 
apartments had been rented by new tenants from 
different nationalities. Thus, the mean rent of a 
single room appended with a small kitchen and 
bathroom is renting at USD250$. 

1.3. WHAT IS GOING ON? 
Current zoning and building regulations make 
the area particularly attractive for urban 
renewal. Consequently, property owners in this 
neighborhood have received in recent years 
attractive offers to sell their properties. Urban 
transformations have nonetheless been halted by 
several factors, including: (1) complex property 
ownership patterns where multiple shareholders 
make it harder for a developer to purchase the lots, 
(2) the inaccessibility of the alleyway that makes it 
less attractive for development, and (3) the presence 
of 18 households benefiting from the protection 
of the old rent control, demanding consequently 
indemnities. 

If the current downturn of the building sector has 
somewhat reduced the pressure, the threats remain 
real. Indeed, the rent gap in the area is particularly 
high because of (1) existing zoning and building 
regulations that allow more intensive building in 
these properties, (2) rent control that places a cap 
on possible profit from rent for 18 housing units, and 
(3) the neglectful practices of property owners that 
have considerably deteriorated the building stock. 

— GROUP’S POSITION AND OVERALL VISION 
We begin with the proposition that cities are 
enlivened and enriched by the mixity of their 
dwellers, a mixity that should be reflected in 
the urban infrastructures that support common 
living. In that context, alleyways such as the Matar 
Alley present excellent opportunities for Beirut to 
cultivate urban quarters that celebrate its social 
diversity. To this end, however, interventions 
for affordable housing cannot be divorced from 
interventions on green/shared spaces and economic 
and social opportunities that can support the 
residential fabric of the area. 
We propose then to introduce a three-tiered 
intervention that (1) enhances and improves 
the affordability of housing while, in parallel, (2) 
setting in place an “urban catalyst” that serves 
as employment generator/social coordinator 
for the dwellers, and (3) a public/semi-public 
space upgrading strategy. The general proposal is 
consequently to set in place an “urban process”, one 
that counters the ongoing deterioration of spaces of 
affordability in Beirut by producing a reverse trend. 

2.1. STRATEGY: ELEMENTS OF THE VISION 
THE URBAN CATALYST: The urban catalyst is a space 
that acts as an anchor to strengthen the presence 
of current neighborhood dwellers in place and 
empower their relationship with other dwellers 
in Bachoura and nearby neighborhoods. The 
urban catalyst has a crucial role in the affordable 
housing strategy itself: it is part of the plan that will 
make financially sustainable the implementation 
of Matar alley’s affordable housing units, where 
implementations like this grab the interest of 
limited-profit developers such as BDD, due to 
its continuous process. Non-compartmentalized 
thinking has been necessary: in order to try to solve 
the alley’s critical if not dramatic issues, we had to 
think out of the alley. 
But the purpose is not only creating jobs for 
unemployed people: the intention is to go further 
and try to encourage people themselves to 
participate in the process of fixing and renovating 
their houses. So, the catalyst will include workshops 
focused on teaching and improving technical skills, 
and a Wit Lab that will build an interdependent 
relationship between technology and traditional 

practices. This can be accomplished by a 
partnership between BDD and Nawaya network, 
where, by taking different actions, both can produce 
one outcome. 

— BUILDING STRATEGY/AFFORDABILITY
In relation to heritage buildings, we propose an 
urban conservation scheme where the urban 
fabric is conceived as an urban heritage cluster 
to be conserved. Thus, we propose a typological 
reconfiguration of existing buildings, re-subdividing 
current buildings to provide new units of affordable 
housing. Practically, meeting the economic 
demands for affordable housing can create one 
entity of affordability. The first challenge as well as 
the basic guideline is to reconfigure the buildings 
without compromising the character of the actual 
traditional typologies. 

2.3. LEGAL FRAMEWORK 
We propose for the municipality to initiate a land 
pooling of all lots on the alley and re–sub– dividing 
them after extracting the 25% legal rights to 
generate the public and semi-public spaces in the 
alley, the minor interventions of re-adapting use and 
the urban catalyst (legal text annexed p.13-14). 

2.4. FEASIBILITY STUDY 
In order to finance the three types of interventions, 
we propose to invite external players: 
1) Beirut Digital District (BDD) could finance the 
urban catalyst project, as a strategy to diversify its 
investment in the neighborhood and attracting 
larger strata of society. (Based on meeting held 
with the GM of ZRE Building Community in BDD, Mr. 
Mouhamad Rabah, who expressed interest in the 
project.)
2) For the construction other developers and NGOs, 
like the “The Nawaya Network”, can donate and 
help. 
3) As a limited-profit developer, ZRE, the 
development company behind BDD, will develop 
the proposed housing units. 
4) The reconfiguration and rearrangement of old 
typologies in the alley will be financed by current 
residents through their income generated by 
initiatives in the urban catalyst. 
2.5. DESIGN STRATEGY 
Our strategy consists of 4 levels of intervention: 

2.5.1. THE NEW AFFORDABLE HOUSING UNITS 
(1169-1166-1198-1172) 
The addition of new units is going to be minimal: 
our aim is to respect the scale of the alley and to add 
affordable units. 

2.5.2. THE PUBLIC SPACES (1167-1168-1173) 
After pooling all lots, 25% of the lot area will be 

allocated for public uses. These spaces will increase 
the porosity of cluster and improve the livability of 
the alley. 

2.5.3. THE URBAN CATALYST (LOTS 1187-1193) 
Inspired by the interventions of the Urban Think 
Tank in Caracas as well as those of the Municipality 
of Barcelona in the city, we have imagined a 
Bashoura Wit lab, a work-space model that adapts 
the Fab lab model, mixing high tech expertise 
with low tech/traditional expertise; a small-scale 
bridge between the technology hub of BDD and 
the handcraft tradition that has qualified all the 
neighborhood of Bachoura in the past decades. The 
main concept behind the Wit Lab is that any startup 
project can find a way to be executed through basic 
consilience and shared information and means.
BDD could benefit from copyright percentages of the 
final products and renting the workspace to users. 
This usually works through the amount of spent 
hours, prices according a user’s income, allowing 
consequently cross-subsidization. 

2.5.4. AFFORDABLE HOUSING IN HERITAGE 
TYPOLOGIES (1169-1170-1171-1174-1175-1188) 
Double is the intent that has moved our thinking in 
shaping a new affordable plan for Matar alley. On 
one hand, we have the landlords and the pocket 
of already affordable housing due to the old rental 
law with frozen prices, represented by old tenants. 
So our main intervention is to restore and split the 
heritage typologies into smaller units that will be 
in a good and sustainable state at affordable rental 
prices. 

The most urgent question in this case is buildings’ 
condition. On the other hand, there are new 
tenants that have not only to live in bad or terrible 
conditions, but even to pay an exaggerated rental 
price. This allows reducing the general costs of the 
intervention also. With the subdivision, there will be 
88 units from the initial 42 ones. 
Almost every building will be restored and re-
adapted to better living standards, taking into 
consideration people’s requests and ideas.

BACHOURA143الباشورة BACHOURA143الباشورة142 142

٠٠٠ continued from p. 130
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االجتماعـي واالقتصـادي والثقافـي إنمـا  تاريخيـاً، تتميّـز منطقـة راس بيـروت بتنّوعهـا 
التحـّوالت المدينيـة المتسـارعة تـؤدي إلى تهديد هذا التنّوع المشـهود فيهـا أكثر فأكثر. 
حاليـاً، تعتبـر أسـعار العقـارات فـي راس بيـروت مـن األكثـر ارتفاعـاً فـي مدينـة بيـروت 
ويسـتفيد قطـاع التطويـر العقـاري مـن إطاللـة مميزة علـى البحر عبـر حدائـق الجامعة 

األميركيـة، مّمـا يتيـح بيـع شـقق فخمـة بأسـعار باهظة. 
أنقـاض مبـان وبيـوت  تـم تشـييد حوالـي 85% مـن هـذه المبانـي الجديـدة علـى 
قديمـة بعـد إخالئهـا أو هجرهـا أو هدمهـا )منـى خشـن، حيـاة جبـارة، برونـو مـارو، إعادة 

إعمـار بيـروت فـي بدايـة األلفيّـة الثانيـة، 2٠1٧(. 
أّن  إلـى  العـام 2٠1٠  الجـوار فـي  أجرتهـا مبـادرة حسـن  ومـع ذلـك، تشـير دراسـة 
النسـبة األكبـر مـن المبانـي فـي راس بيـروت )٧5%( تعـود إلـى أكثـر مـن أربعيـن سـنة، 
أّي تـم بناؤهـا قبـل العـام 19٧5. ولكـن الملفت أّن مشـاريع المسـتثمرين ال تقتصر على 
تشـييد المبانـي الجديـدة، بل تشـمل أيضـاً تحويل مبان قديمـة إلى اسـتثمارات جديدة، 
مثـل الفنـادق أو الشـقق المفروشـة التـي ال يسـتطيع السـكن فيهـا إاّل قّلة مـن الطالب 
والسـيّاح الميسـورين. تهدد هذه التحّوالت بالدرجة األولى فرص السـكن المسـتدام في 

 )AUB/LAU(.الحـّي، كمـا أنهـا ال تأخـذ فـي االعتبار شـريحة واسـعة مـن الطـالب
 كمـا تحتـوي  راس بيـروت علـى نسـبة عالية جداً من الشـقق الشـاغرة، من ضمنها 
شـقق فـي مبـاٍن جديـدة خاليـة تماماً.  تشـكل هـذه الفئة من المبانـي دليـالً إضافياً على 
أو لإليجـار مـن جهـة، وحاجـات  التناقـض مـا بيـن الشـقق الجديـدة المعروضـة للبيـع 
كمـا  العيـش فـي راس بيـروت مـن جهـة ثانيـة.  التـي ترغـب فـي  الشـريحة السـكانية 
هنـاك نسـبة كبيـرة مـن المبانـي المهجـورة منـذ سـنوات الحـرب األهليـة، وفـي الكثير 
مـن األحيـان تعـود ملكية هـذه المباني إلى مسـتثمرين اشـتروا هذه المبانـي التاريخية 

ولم يشـغلوها.                                 

راس بيروت
RAS BEIRUT
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Occupancy types

نوع اإلشغال
331 buildings - 33١ مبنى

2358 residential units - ٢3٥٨ وحدة سكنية

19.7%

13.7%

20.7%
23%

19.7%

إيجار قديم
464 وحدة
Old Tenants - 464 units

إيجار جديد
4٨٩ وحدة
Old Tenants - 489 units

ملك جديد
٥43 وحدة

Old Tenants - 543 units

خاٍل
464 وحدة

Vacant - 464 units

إيجار قديم تمّلك المنزل 7٥ وحدة
Old Tenants Became Homeowners - 75 units ملك قديم

3٢3 وحدة
Old Tenants - 323 units

٠٠٠ Ras Beirut is a neighborhood known for 
its social, economic and cultural diversity. The 
fast-moving urban transformation is increasingly 
jeopardizing the social diversity in Ras Beirut. 
Nowadays, properties in this area are considered 
one of the most expensive in Beirut. These 
properties offer a beautiful sea view through AUB’s 
gardens thus allowing real estate agencies to sell 
luxury apartments at exorbitant prices that only a 
few can afford. 

Around 85% of the new buildings were built on 
the ruins of old houses in Beirut after they were 
evacuated or abandoned or demolished [1].
Still, according to a study conducted in 2010, the 
vast majority of buildings in Ras Beirut are more 
than 40 years old for they were built before 1975. 
However, investors' interests in Ras Beirut are not 
limited to new constructions, there is a growing 
trend of vacating old buildings to turn them into 

new investments such as luxury shops, hotels and 
furnished apartments being rented at a very high 
cost to a narrow group of tourists or students who 
can afford it. While threatening sustainable housing 
in the neighborhood, these transformations also do 
not account for a large portion of students studying 
at AUB and LAU and who cannot afford renting in 
such new developments.

Moreover, Ras Beirut contains a high percentage of 
vacancy, some of which are new vacant buildings 
illustrating the discrepancy between the new 
apartments put up for sale or rent and the demand 
for affordable housing in Ras Beirut. There is a high 
percentage of buildings that have been abandoned 
since the civil war, and the ownership of a number 
of them belongs to the investors who bought these 
historical and abandoned premises and left them 
unoccupied.
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1 to 4 Floors - built before 1954  ١ إلى ٤ طوابق - مبني قبل ١٩٥٤   

5 to 8 Floors - built between 1954 and 1971  ٥ إلى ٨ طوابق - مبني بين ١٩٥٤ و١٩٧١   

9 Floors - built between 1971 and 1992  ٩ طوابق - مبني بين ١٩٧١ و١٩٩٢   

more than 10 floors  ١٠ طوابق وما فوق   

construction site 2017  ورشة بناء ٢٠١٧   

GF  أرضي   

not surveyed  لم يشمله المسح   

45.6%

14.2%12.4%

10.5%

13.9%3.4%

سكني ١٥١ مبنى
Residential - 151 buildings

سكني وتجاري 4١ مبنى
Residential and commercial  - 41 buildings

تجاري 3٥ مبنى - ٢3 منها مكاتب
Residential and commercial  - 35 buildings

6 هدم ٥ ورش بناء )٢٠١٥-٢٠١7(
6 Demolitions and 5 constructions  (2015-2017)

شقق مفروشة / أوتيل 47 مبنى
Furnished apartments / Hotel - 47 buildings

خاٍل 46 مبنى
Vacant - 46 buildings

٧٢ مبنى شيّد بعد ١٩٩٢
72 buildings built after 1992

مبني بعد ١٩٩٢
Built After 1992

22%

النسيج القديم
مبني قبل ١٩٩٢

  Old Fabric -
Built After 1992

RAS BEIRUT راس بيروت

Morphology Map

خريطة التشّكل المكاني
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مبنيان في عقار واحد 
one property and two buildings

علـى العقـار رقـم 13٠ مـن راس بيـروت، هنـاك مبنيـان قـام بتشـييدهما خالل سـتينيات 
القـرن الماضـي المهندس سـامي عبد الباقـي. يقع المبنى األول على تقاطع شـارعي عبد 
الباقـي والمعمـاري، وهـو مؤلـف مـن ٦ طوابـق يحتـوي كل طابق على شـقتين بمسـاحة 
حوالـي 25٠ متـراً مربعـاً، 3 منهـا خالية، 1 يسـكنها أحد المالكين، وباقي الشـقق يسـكنها 
مسـتأجرون قدامـى تضـم مسـنّات يسـكّن وحدهـّن. أّمـا الطابـق األرضي فيحتـوي أيضاً 
علـى شـقتين، يشـغل إحداهمـا »النـادي السـوداني الثقافـي الرياضـي االجتماعـي« منـذ 
العـام 19٦٧ )إيجـار قديـم(، باإلضافـة إلى مكتـب سـفريات »ميريديان« الذي تحـّول مؤخراً 

إلـى محـل خليوي )إيجـار جديـد(، ودّكان )إيجـار قديم(.
أّمـا المبنـى الثانـي فيتأّلـف مـن ٧ طوابـق تحتـوي على شـقة فـي الطابق بمسـاحة 
حوالي 3٠٠ متر مربع. باسـتثناء شـقة خالية واحدة، جميع الشـقق يشـغلها مسـتأجرون 

قدامـى، ٤ منهـا تشـغلها نسـاء تزيـد أعمارهن عـن الخمسـين عاماً ويسـكّن وحدهّن.
جميـع السـّكان مهـددون باإلخـالء، بعـد أن قـام أحـد المسـتثمرين بشـراء أسـهم 
العقـار تدريجيـاً مـن ورثـة مالـك العقـار. يكمـن اهتمـام المسـتثمر الجديـد فـي العقـار 
بأنـه يقـع علـى زاويـة، مّمـا يزيد من عامـل االسـتثمار الممكـن. فحالياً إجمالي المسـاحة 

المبنيـة هـي ٧٠٠٠ متـر مربـع، أمـا المسـموح بهـا، فتصـل إلـى 118٧٧ متـراً مربعـاً. 
 العقار 13٠ هو مثال على ضغوط سـوق االسـتثمار، التي تؤثر على حياة الناس وعلى 
آخر كجزء  البيئـة العمرانيـة فـي راس بيـروت. مـن المتوّقـع أن يتم بيـع العقار لمسـتثمر 
مـن المضاربـة العقاريـة وفي نهايـة المطاف هدم األبنية لبناء بـرج آخر فخم لخدمة نخبة 
متمّولـة. كيـف يمكـن ردع تلـك الممارسـات والحفاظ علـى السـّكان القدامى، وزيادة نسـبة 

السـكن الميّسـر فـي الحّي مـع األخذ في االعتبـار الطلب الهائل لسـكن الطالب؟

There are two buildings located on one lot in Ras 
Beirut that were built during the 1960s by the architect 
Sami Abdel Baki. The first building consists of 6 floors 
with two apartments with a surface area of 250 m2 
each; 3 of them are vacant, 1 is occupied by one of 
the owners and the rest are rented by old tenants 
including elderly single women. The ground floor also 
consists of 2 apartments; one of them is occupied 
since 1967 by the Sudanese Cultural and Social Club 
(old rent). It also includes two shops: Meridian Travel 
Agency that was recently turned into a cell shop (new 
rent) and a small grocery shop (old rent).          
The second building consists of 7 floors with one 
apartment on each floor of 300 m2. Except one empty 
apartment, all the rest are occupied by old tenants, 4 
of which are middle-aged women living alone.
All tenants are facing the threat of eviction after one 

of the investors purchased most of the property 
shares incrementally from the owner’s heirs. 
The investor’s interest in the new property lies in the 
fact that it’s located on a corner and in the potential 
built-up area that the site allows. Currently, the total 
built-up area is around 7000 m2 while the permitted 
building area is 11877 m2.
This is an example of real estate pressure that affects 
people’s lives as well as the urban environment in 
Ras Beirut. It’s expected that the building will be 
sold again to another investor as part of real-estate 
speculation, and eventually the two structurally 
sound buildings will be demolished to be replaced by 
a  luxurious tower. How can we reverse this practice 
and protect the old residents, increase affordable 
units in the neighborhood while taking into 
consideration the high demand for student housing?       

RAS BEIRUT راس بيروت

Property Map

خريطة الملكية

   عقار ملك مستثمر
plot ownership: Investor

   عقار مبني بعد سنة ٢٠٠٠
plot built after the year 2000

   عقار مبني بين ١٩٩٢ - ٢٠٠٠
plot built between 1992 and 2000

   مبنى حصل فيه إخالء خالل المسح: ٢٠٥ عملية إخالء )١٥6 سكني تّم اإلخالء، ١٨ مهدد /  ٧ تجاري تّم اإلخالء، ٢٤ مهدد(
 building where evictions happened during survey: 205 eviction cases (156 residential evicted, 18 threatened / 7 commercial evicted, 24 threatened)
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Ras Beirut
Collective:
Densification Towards 
Affordability

Beirut’s private sector functions as the primary 
agent for development. The current processes of 
urban change taking place in Ras Beirut show signs 
of gentrification. Also due to a rise in the land value, 
old buildings (20%) in Ras Beirut are under pressure 
of demolition. Developers aim to build high-rise 
skyscrapers that are exclusive to the high-end price 
range. This eventually would turn a diverse neigh-
borhood into an unequal and unaffordable zone. The 
strategy is to reverse this challenge from privatization 
by forming a cooperative. The American University 
of Beirut and other universities in the area, pools in 
a large demand for housing for its students. Due to 
the lack of adequate housing, the small-scale hotels 
in the area show high occupancy of students. This 
suggests a mutual supply and demand system that 
strongholds the idea of a possible cooperative. ٠٠٠ 
continue p. 159

Drhuv Gusain ٠  
Chrysoula Pierrakou

دروف غصين ٠ كريسوال بيراكو

َمجُموَعـــة راس َبيـــُروت
 التكِثـــيف في َســـبيل تَحِقيــق

التكلفة الَميُســـورة

يـؤّدي القطـاع الخـاص فـي بيـروت الـدور الرئيسـي فـي مجـال التطويـر العقـاري. وتبدي 
عمليـات التغييـر المدينـي الجاريـة حالًيا في راس بيـروت معالم تطويٍر قائـٍم على إحالل 
المبانـي  األرض، باتـت  الفقـراء )gentrification(. ونظـًرا الرتفـاع قيمـة  األثريـاء فـي مـكان 
القديمـة فـي راس بيـروت )ونسـبتها 2٠%( تـرزح تحـت خطـر الهـدم. ويهـدف المطّورون 
العقاريّـون إلـى بنـاء ناطحـات سـحاٍب حصريـٍة لألثريـاء لقـاء مروحـٍة مـن األسـعار بالغـة 
االرتفـاع. فـي نهايـة المطـاف، سـيؤّدي هـذا الواقـع إلـى تحويـل حـٍي متنـوٍع إلـى منطقـٍة 

غيـر عادلـٍة يسـتحيل تحّمـل تكاليـف السـكن فيها.
تقـوم اسـتراتيجيتنا علـى عكـس تأثيـر الخصخصـة عـن طريق تشـكيل تعاونيـة. وتجدر 
أن الجامعـة األميركيـة فـي بيـروت وغيرهـا مـن الجامعـات فـي المنطقـة  اإلشـارة إلـى 
تسـتقطب طلًبـا كبيـًرا علـى السـكن الطالبـي. ونظـًرا لغيـاب السـكن المالئـم، يشـغل 
الطـالب علـى نحـٍو واسـٍع الفنـادق الصغيـرة المنتشـرة فـي المنطقـة. ويشـير هـذا إلـى 

وجـود نظـاٍم مـن الطلـب والعـرض المتبـادل، مـا يعـزّز إمكانيـة إنشـاء التعاونيـة.

A Co-operative model
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تدّخل
Intervention

الوضع الحالي
Existing situation

شقق أصغر حجماً
Smaller apartments

السكان الحاليون
Current occupants

نموذج الكثافة
Module for density

هيئة مالكي الفنادق
Hotel owners' association

التكلفة الميسورة
Affordability

رابطة طالبية
Students' association

إدماج الحّي
Neighborhood integration

 الجامعة األميركية في بيروت
والجامعة اللبنانية األميركية

AUB / LAU universities

١٢ شقة )١٢٥ م٢(
مساحات مشتركة + 3٠ غرفة 
طالبية مجّددة + متاجر + سوق
12 new apartments (125 sq m)
Common areas + 30 renovated 
student rooms + shops + market

المبنى أ
Building A

١٢ شقة مساحة كل منها ٢٥٠ م٢
12 apartments (250 sq m each)

المبنى ب
Building B

٧ شقق مساحة كل منها 3٠٠ م٢
7 apartments (300 sq m each)

٧ شقق جديدة )١٨٠ م٢(
مساحات مشتركة + ٩٠ وحدة طالبية 

 جاهزة + نادي رياضي
+ مقهى

7 new apartments (180 sq m)
Common areas + 90 student pre-

fabricated cells + gym + cafe

Apartments شقق
Student housing سكن طالبي

Service cores مساحات الخدمات

نموذج تعاونية
A co-operative model
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المدينـي  اإلنعـاش  إمكانيـة  األمـل فـي  بيـروت يحفـظ بعـض  األميركيـة فـي  الجامعـة 
الشـارع يضـّج باألنشـطة االجتماعيـة. إن قـوة  للمنطقـة، إذ يمكـن بسـهولٍة مالحظـة 
هـذا الشـباب المتحّمـس تختـزن إمكانية إحـداث تغييٍر فـي الطبيعة المدينيـة الحالية. 
وتسـتقطب الجامعـة أيضـاً عـدداً كبيـراً من الطالب، مـا يعني نقًصا في السـكن المالئم. 
لـذا، تلجـأ نسـبٌة كبيـرٌة مـن الطـالب إلـى اسـتئجار شـقٍق قديمـٍة وغـرٍف فـي الفنـادق 

الصغيـرة لقـاء بـدالت إيجـاٍر فصليـة.
لـن يحّقـق السـكن الطالبي التيسـير االقتصادي فحسـب، بل سيسـاهم أيضـاً في تركيز 
عـدٍد كبيـٍر مـن السـكان المسـتقبليّين لبيـروت. إن تعّدد جنسـيات الطالب يوّلـد مزيجاً 
جيـداً مـن التنـوع والتبـادل، كمـا ينشـئ سـوقاً جديـدًة مـن المتاجـر المحّليـة السـاعية 
إلـى تلبيـة الحاجـات اليوميـة للسـكان. ضمـن هـذا النمـوذج، يمكـن تحـّدي االسـتخدام 
الحصـري والمتناثـر للمسـاحات مـن خـالل اسـتخداٍم بسـيٍط وبالـغ الفعالية للمسـاحة 
للمسـاكن  والمتواضعـة  المؤقتـة  للطبيعـة  يمكـن  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة  هـام.  كمـورٍد 
الطالبيـة أن تتحـّدى الطبيعة الباذخة والحصرية للشـقق الفاخـرة. ويمثّل هذا التناقض 

الحـاد حمايـًة للمسـتأجرين القدامى.
هـذا النمـوذج التعاونـي الذي سـيجمع الهيئـات الطالبيـة والجامعات وأصحـاب الفنادق 
والمسـتأجرين القدامى في المبنى الحالي سينشـئ حالًة تحمي المسـتأجرين القدامى 

وتعزّز التكلفة الميسـورة.

آليـة التنفيـذ: بهـدف التعامـل مـع عامـل اسـتثمار األرض المتوفـرة، نطـرح اسـتخدام 
مسـاكن جاهـزة للطـالب مـع مسـاحٍة أرضيـٍة زائـدٍة تقي مـن ارتفـاع قيمـة األرض. وتوّفر 
هـذه المسـاكن المسـاحة الدنيـا الالزمـة وتزيد مـن المعدل الكّلي للشـخص/ المسـاحة 

مـا يحّقـق التكلفة الميسـورة.

آليـة التمويـل: تتشـّكل التعاونيـة مـن الهيئـات الطالبية والجامعـات وأصحـاب الفنادق 
والمسـتأجرين القدامـى، ويتـم تشـارك تكاليـف البنـاء واألرض األساسـية بيـن الجامعـة 

وأصحـاب الفنـادق الصغيـرة الخاصـة/ المطّوريـن العقاريّيـن.

األطـراف المعنيـة/ المسـتهدفة: الطـالب والمسـتأجرون القدامى واألنشـطة العامة في 
الطابـق األرضي.

األثـر المرتبـط بأهـداف المسـابقة: في إطـار التعاونيـة، سـتتوّقف عمليات إخـالء المباني 
القديمـة الرازحـة تحـت الضغط مـن خالل تقليـص المسـاحات األرضية للشـقق الكبيرة. 
إن اسـتراتيجية التعديـل التحديثـي للشـقق القديمـة وتحويلهـا إلـى مسـاحاٍت جديـدٍة 
أصغـر حجمـاً، معطوفـًة على مسـاكن الطـالب المطروحة، سـتحّقق التكلفة الميسـورة 

واإليجـار العـادل عبـر األربـاح الرأسـمالية الكّليـة المتراكمة بمـرور الوقت.
ويمكـن تعديـل نمـوذج سـكن الطالب وفقاً لسـياق موقـع المبانـي القديمة التـي تواجه 
تهديـداٍت مماثلـة. فـي نهايـة المطاف، سـتؤّدي هـذه االسـتراتيجية إلى تكثيف المشـهد 

المدينـي لـراس بيـروت وجعلـه أكثر شـمواًل للجميع.

—  بيان الرؤية
شـهدت مدينـة بيـروت تغيـراٍت اجتماعيـًة وسياسـيًة واقتصاديـًة كثيـرًة فـي السـنوات 
آثـار هـذه األحـداث جليـًة فـي القامـوس المسـاحي فـي بيـروت. هنـاك  األخيـرة. وتبـدو 
مرونـٌة معينـٌة يبديهـا النـاس نتيجـة غياب الدولـة، لذا ما زالـت بيروت تعمـل وفًقا إلرادة 
ناسـها. إن التطويـر العقـاري الحصـري الـذي يقـوده القطـاع الخـاص تسـّبب بـأن تديـر 
بيـروت بظهرهـا للبحـر الشاسـع، كمـا أن غياب المسـاحات العامـة المجانيـة والخضراء 
فـي المدينـة أّدى إلـى ارتفـاٍع فـي نمـط الحيـاة االسـتهالكي كخياٍر وحيـٍد للترفيـه. هناك 
حاجـٌة ملحـٌة إلى تغييٍر مدينٍي مسـتدام، فكل حٍي يواجه مشـكالٍت متعـددًة تتراوح بين 
آثـار أزمـة الالجئيـن  إخـالء المسـتأجرين القدامـى والشـقق المسـتثمرة الخاليـة، وبيـن 

علـى الخدمـات العامـة وغيـاب القيادة السياسـية.
تقـع منطقـة راس بيـروت صـوب البحـر عنـد الطـرف الشـمالي لمدينـة بيـروت، وتواجـه 
اسـتثمارات األثريـاء مـن المغتربيـن اللبنانييـن وغيرهـم مـن جنسـياٍت أخـرى. إن وجود 
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إعادة تشكيل الشقق األكبر إلى مساحات أصغر
Reconfiguration of bigger apartments to smaller areas

إضافة وحدات طالب منخفضة اإليجار بكثافة عالية
Addition of student units for low rent with high density

الروابط األفقية
Horizontal connectors

الروابط العمودية
Vertical connectors

وحدات
Modular units

تكرار في السلسلة
Repetition in series

وحدة الخدمة
Service module

برج الطالب - أداة للكثافة
Student tower - Tool for density

تقنية البناء لألرضيات المكدسة والحد األدنى من وحدات الخدمة
Dry construction technique for stacked floors and minimal service modules
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البرج كنظام داعم
Tower as a support system

البرج المخصص للطالب يرتبط بالمباني القديمة ويسمح بكثافة فعالة
The student tower connects old buildings with effective density
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IMPLEMENTATION MECHANISM
In order to cope with the F.A.R. of the lots, introducing 
pre-fabricated cells for students with increased 
floor area will act as a plug-in remedy against high 
land value. These cells provide minimum space and 
increase the overall person/ area ratio making  for 
affordability.

FUNDING  MECHANISM
The cooperative will be formed by the students’ 
association, universities, hotel owners and old 
tenants. Initial land and construction costs will be 
shared between the university and the small scale 
private hotel owners/ developers.

ACTORS INVOLVED/ TARGETED
Students, old tenants and public activities at the 
ground level.

IMPACT IN RELATION TO THE COMPETITION 
OBJECTIVES
Evictions from old buildings under pressure will stop 
within this coop by reducing the floor areas of the 
usually big apartments. The strategy of retrofitting 
the old apartments into new smaller areas, supported 
by the student housing cells, will bring affordability 
and fair rent by overall capital gains over time.
The modular student housing can be adjusted as per 
various site contexts of old buildings that face similar 
threats. Eventually it will densify the urbanscape of 
Ras Beirut with more inclusivity.

� VISION STATEMENT

The city of Beirut has seen many social, political 
and economic changes in recent years. The effects 
of such events are visible in the spatial vocabulary 
of Beirut, filled with many impressions. There is a 
certain resilience in the people due to an absence of 
the state; Beirut still functions by the will of its people. 
The privately managed exclusive development sees 
the city turning its back to the vast sea. Lack of free 
public spaces and green areas within the city show 
rise in a consumeristic lifestyle as an only option for 
recreation. The need for sustainable urban change 
has become an alarming issue. Each neighborhood 
poses multiple problems ranging from evictions of 
old tenants to invested empty apartments; from 
impacts of the refugee crisis on public services to the 
non-conformation of a political head. 

Ras Beirut lies towards the sea towards the north 
tip of Beirut. It is a neighborhood challenged by the 
investments of rich expats and other nationals. The 
presence of the American University of Beirut leaves 
some hope for the urban revival of the area. One can 
easily spot the street outside the campus bustling 

with social activities. The force of this motivated 
youth has the potential to bring change in the 
urbanity. The university also pools in a large number 
of students and thus lacks adequate housing. This 
makes for the large student population renting old 
apartments and the small hotels offering semesterly 
rates for their rooms.

A student housing not only facilitates in terms of 
economy but also is a concentration of a large group 
of future residents of Beirut. Many students being 
foreign nationals creates a good mix of exposure and 
diversity. A student housing creates a new market 
for the local shops as the masses looks for their daily 
needs. In this model, the sparse and exclusive use 
of spaces can be challenged by very effective and 
basic use of space as a resource. The student unit 
block is of a transient and minimalistic nature that 
challenges the opulence of exclusivity seen in high-
end apartments. This stark contrast presents itself as 
a remedy to the old tenants. 

A cooperative model between the students’ 
association, universities, hotel owners and the 
old tenants of the existing building, creates a 
sheltered condition for the old tenants and increases 
affordability.

٠٠٠ continued from p. 150
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الغرفة
The room

مساحة إنتقالية
Transition
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سكن الطالب
Student House
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يتضّمـن المشـروع مسـاحاٍت متعـّددة االسـتخدامات تلّبـي حاجـات خليٍط من السـكان. 
وبينمـا نحـرص علـى الحفـاظ على النسـيج القائم، فإننـا نطمح أيًضا إلى تحسـين قدرات 
الموقـع مـن خـالل العمـل علـى مسـتوَيين: مـاّدي واجتماعـي. علـى المسـتوى المـاّدي، 
قّررنـا التعامـل مـع قطعـة األرض كمزيـٍج مدينـٍي معّقد، واعتمدنا اسـتراتيجيًة تسـتلهم 
فلسـفة إعـادة االسـتخدام التكيّفيـة، فقّلصنـا المسـاحة السـطحية للوحدات السـكنية 

بغيـة زيـادة عـدد المسـتأجرين. ولهذه المقاربـة ميزتان رئيسـتان:
اإلبقـاء علـى بـدالت إيجـاٍر منخفضـٍة وتحريـر عـدٍد مـن  المقاربـة  أوالً، تتيـح هـذه 
كمـا للحـّي.  األمتـار المربّعـة بهـدف توفيـر مسـاحاٍت ومرافـق مشـتركة للمسـتأجرين 
كذلـك نجحنـا فـي إضافـة 31٠٠ م2 مـن المسـاحات القابلـة للسـكن مـن خـالل إنشـاء 
الملحقـات والمبانـي اإلضافية. هـذه المقاربـة البراغماتية ُصّممت بغـرض تأمين التوازن 

آٍن مًعـا. المالـي للمشـروع ومبادئـه المتّسـمة بالمسـؤولية االجتماعيـة فـي 
وثانيـاً، تبغـي اسـتراتيجيتنا اسـتهداف مروحـٍة واسـعٍة من السـكان: المسـتأجرون 

الفعليّـون، والطـالب والعمـال، واألسـر، والفنانون والسـيّاح.
اسـتراتيجياته  المجَمـع فريـٌق مختـٌص مسـؤوٌل عـن تطبيـق  أن يتوّلـى إدارة  ونتوقـع 

للجميـع. والشـاملة  البيئيـة 
ويوّفـر المشـروع مرافـق زراعيـًة مدينيـًة ومكتبـًة وأماكـن لعقـد ورشـات العمـل، كلهـا 
متاحـة للجميع. إنه مشـروٌع بديٌل للمشـاريع العقارية الكالسـيكية، وفرصـة مبتكرة ذات 

قـدرة انتشـاٍر عالية.

The 
Communal 
Cloud

The project includes mixed-used spaces for a mixed 
population. While preserving the existing fabric, we 
enhance our site’s potential by acting on two levels: 
physical and social. On the physical level, we decided 
to treat the plot as a complex urban mix. We adopted 
a strategy inspired by the adaptive reuse philosophy. 
We reduced the surface of the housing units to 
increase the number of tenants.
The project offers urban farming facilities, workshops 
premises and a library, accessible to everyone. It is 
an alternative to classical real-estate developments, 
and an innovative opportunity of high spreading 
potential. ٠٠٠ continue p. 173

Ines Lakrouf ٠ Yara Iwaz ٠  
Rania Sassine

إيناس لكروف ٠ يارا إيواز ٠ رانيه ساسين

الّســـَحابة الُمجتمعّية
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تعتمـد الّسـحابة المجتمعيـة علـى تأسـيس شـركٍة عقاريـٍة تمتلكهـا فـي أمثـل األحـوال 
غالبيـة سـكان المجَمع.

ويشـمل مشـروعنا مروحًة واسـعًة من األطراف: السـكان وهم الطرف األكثر أهميًة 
 إذ يضّخـون الحيـاة في المشـروع، وبلدية بيروت، وبرنامج األمم المتحدة للمسـتوطنات
البشـرية الموئل )UN-Habitat(، والمسـتثمرون، والمطّورون العقاريّون، وشـركات التأمين 

والمنظمات غيـر الحكومية.
يقـع الموقـع فـي حـّي راس بيـروت المعـروف بحيويّتـه وتنّوعـه. ويسـاهم وجـود 
مـا يسـمح  للحمـرا،  الفريـدة  الهويـة  تشـكيل  فـي  كبيـٍر  إلـى حـٍد  األميركيـة  الجامعـة 
للمنطقـة المحيطـة باحتضـان نخبـٍة مـن المفّكرين والمثّقفيـن. ويتأّلف المشـروع من 
مبنَييـن حديثَيـن يعـودان إلـى سـتينات القـرن الماضـي ويقعـان في شـارع محمـد عبد 
الباقـي بالقـرب مـن سـنتر جفينـور الشـهير، وهـو مجَمـٌع بُنـي عـام 19٦9 مـن تصميـم 
فيكتـور غرويـن، مخترع المراكـز التجارية )الموالت(. وتعكس المبانـي المحاذية الروحيّة 
الحديثـة التـي تِسـم تطـّور المنطقـة. باإلضافـة إلى ذلـك، يضّم الحـي أبنيًة تراثيـًة تعود 

األربعينات. إلـى 
ويبنـي طرحنـا على ميزة االشـتمال التي تِسـم الحـّي، ويتضّمن مسـاحاٍت متعّددة 
االسـتخدامات تلّبـي احتياجـات خليـٍط مـن السـكان بكل مـا للكلمة من معًنـى: األجيال، 

واألعـراق، واألنواع الجندريـة والخلفيّـات االجتماعية المتنوعة.

—  المعالجة الماّدية
قّررنا التعامل مع المبنَيين كمجَمٍع واحٍد وإحداث التدخالت على مستوَيين:

١( على مستوى الموجود، من خالل استراتيجية إعادة االستخدام التكيّفية
٢( إضافة أمتاٍر مربعٍة جديدة

الفعلـي  التقسـيم  تحويـل  هـو  فكرتنـا  مفـاد  للموجـود:  التكيّفيـة  االسـتخدام  إعـادة 
للمسـاحات الموجـودة بهـدف زيـادة عـدد المسـتأجرين وتقليـص المسـاحة السـطحية 
للوحـدات السـكنية. ويسـاهم ذلـك فـي تحقيق التـوازن االقتصادي للمشـروع، ويسـمح 
فـي الوقـت عينـه بالحفـاظ علـى بـدالت إيجـاٍر منخفضـٍة علـى المسـتوى الفـردي، مـع 
أن الشـقق واسـعٌة جـًدا ليشـغلها فـرٌد واحـد. ويسـّهل هـذا األمـر توفيـُر  اإلشـارة إلـى 
المسـاحات المتشـاركة والمشـتركة لسـكان المجَمع. وفيمـا يلي الركائز الثـالث للتدّخل:
١( تقسـيم المسـاحات/ الشـقق الموجودة حالياً: يُقَسـم طابقان بغرض توفير مساحات 

سـكٍن أصغر حجًمـا وأكثر عدداً.
ل طابقـان إلى مسـاحاٍت مشـتركٍة صالحٍة للسـكن تضّم  ٢( المسـاحات المشـتركة: يُحـوَّ

مرافـق مشـتركة ووحدات نـوٍم مختلفة.
ص طابٌق واحٌد للمهاجع وتُعطى األولويّة في إشـغاله للطالب والعمال. 3( المهاجع: يُخصَّ

Site Plan المخّطط الكّلي
A

E

C'

C''

D

Plan L1 الطابق األولPlan L2 الطابق الثاني

Plan L6 الطابق السادس

Existing موجود

Added مضاف

Vertical Circulation تداول عمودي

English Courtyard باحة إنكليزية

Existing موجود

Added مضاف

Vertical Circulation تداول عمودي

English Courtyard باحة إنكليزية

Existing موجود
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Vertical Circulation تداول عمودي

Walkways ممرات

Plan L5 الطابق الخامس

Existing موجود
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Vertical Circulation تداول عمودي

Walkways ممرات

English Courtyard باحة إنكليزية

مجموع المساحة المضافة
Total added area

3094 m2

1008 m2

408 m2

984 m2

344 m2

350 m2

= A
= B
= C
= D
= E

اإلضافـات: ال يمكـن إهمـال التحّديـات االقتصاديـة، لـذا يطـرح مشـروعنا بنـاء 5٠٠٠ متـٍر 
مربـٍع علـى قطعـة األرض الحاليـة، بعـد نجاحنـا فـي تأميـن نحـو 31٠٠ متـٍر مربـٍع مـن 

المسـاحة اإلضافيـة. وتتمثّـل اسـتراتيجيّاتنا األربـع بمـا يلـي:
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ــة ــا المســاحة المعياري ــى إضافــي: فــي الجــزء الخلفــي مــن قطعــة األرض، وّفرن  ١( مبن
5,٤ x 5,5 م2 مقابــل الباحــات، فنجحنــا فــي تأميــن 8 طوابــق إضافيــة يحتــوي كٌل منهــا 

علــى شــّقتين. توّفــر هــذه العمليــة مســاحًة إضافيــًة تبلــغ 1٠٠8 م2.
٢( مبنـى فنّـي انتقالـي إضافـي: ربطنـا المباني القائمـة حالًيا بثالث شـقٍق ذات طابٍع فنّي 
تتكـّون مـن طابَقيـن. وفـي الطابـق الثالـث مـن المبنـى، تِصـل الحديقـة المفتوحـة بين 
البلوَكيـن اللذيـن يضّمـان المهاجـع. يوّفـر هـذا التدبيـر ٤٠8 م2 من المسـاحة اإلضافية.

3( زيـادة االرتفـاع: يُبنـى طابقـان إضافيـان على جـزٍء من سـطَحي المبنَيين. فـي المبنى 
األول، يُسـتخَدم هـذا الملحـق كفيـال ذات تـراس، وفـي المبنـى الثانـي كمختبـر/ ورشـة 

عمـٍل للزراعـة المدينيـة. ينتـج عـن ذلـك مسـاحٌة إضافيٌة تبلـغ 98٤ م2.
٤( الباحـات اإلنكليزيـة: أنشـأنا باحَتيـن إنكليزيَتيـن فـي القبـو المتّصـل بهـدف جعل تلك 

المسـاحات مضـاءًة وصالحـًة للسـكن، مـا ينتـج مسـاحًة إضافيًة تبلـغ 3٤٤ م2.
٥( مسـاحات تخزيـٍن إضافيـة: يبلـغ مجمـوع هـذه المسـاحة 35٠ م2 في الجـزء الخلفي 

مـن القبـو الُموّسـع وتُسـتخَدم لعقـد ورشـات العمـل وغيرها من النشـاطات.
وتسـاهم الوصـالت المسـتحدثة بيـن مختلـف أجـزاء المجَمـع فـي التخفيـف مـن حـّدة 

الكثافـة المسـتجّدة.
ــا  ــة، كم ــرّاٍت مديني ــر مم ــع عب ــزاء المجَم أج ــي  ــدة بباق ــي الجدي ــل المبان وتتّص
ــن  ــن كٍل م ــل بي ــٍة تص ــا كأروق ــة حالًي ــي القائم ــة للمبان ــرفات الخلفي ــتخَدم الش تُس

الطوابــق والجســور الرئيســة.

يطـرح هـذا المقتـرح مقاربـًة معاِصـرًة براغماتيـًة تهـدف إلـى توفيـر سـكٍن اجتماعـي – 
اقتصـادي – مسـتداٍم مـن دون التضحيـة بالنسـيج القائـم أو اعتبـار المبانـي مقّدسـة. 
إن المزايـا الهندسـية للمبنَييـن الحديثَيـن المطروَحيـن تبدو جليًّة، لكننـا نؤمن بمدينٍة 
كالكثافـة واالسـتدامة  تتّسـم بالتعقيـد وتعـّدد الطبقـات وتعالـج المسـائل المعاِصـرة 

والسـكن المشـترك.
إن ضغـوط كلفـة المعيشـة اآلخـذة باالرتفـاع يومًيـا فـي بيـروت تجبرنـا علـى إيجـاد 
طـرٍق جديـدٍة للعيـش من دون إلحاق الضرر بالمعالم الهندسـية أو األنسـجة المدينية.
تهـدف اسـتراتيجيتنا إلـى تحقيـق االسـتفادة القصـوى مـن الوضـع الحالـي عـن طريـق 
آٍن مًعـا. وبتوفيـر  البديـل يعـزّز الموقـع ويحفـظ الموجـود فـي  طـرح برنامـٍج للسـكن 
منتجـاٍت متنوعـة، نسـّهل العيـش المشـترك بيـن مروحـٍة واسـعٍة مـن السـكان ونتيـح 
لهـم فـي الوقـت عينـه االسـتفادة من الدعـم والمشـاركة المتباَدلـة، كما ننشـئ مجَمًعا 

سـكنًيا متعـدد االسـتخدامات.
وُصّمـم هـذا المشـروع أيضاً بغرض إرسـاء نظـاٍم تعويضي: فالمسـاهمات أو بدالت 
اإليجـار األعلـى )فـي المواقـع الرئيسـية( تغّطـي الخسـائر الماليـة مـن أجـل تمويـل بناء 

هـذا المشـروع المسـؤول اجتماعياً.

طـرٌح مسـؤوٌل اجتماعيـاً: باإلضافـة إلـى المعالجـة الماّديـة للمجَمـع، نهـدف إلـى طـرح 
مشـروٍع مسـؤوٍل وحسـاٍس يحفـظ التنـوع االجتماعـي ويسـتهدف مروحـًة واسـعًة من 

السكان.

خليـٌط مـن السـكان: أوالً، يُطَلـب مـن المسـتأجرين الفعليّيـن )يوجـد 13 شـقة يشـغلها 
المالـك(  أصـل 19 شـقة، و3 شـقٍق خاليـة وشـقة يشـغلها  مسـتأجرون قدامـى مـن 
اسـتبدال شـققهم الواسـعة )25٠ – 3٠٠ م2( بوحـداٍت سـكنيٍة أصغـر حجمـاً وأقـّل كلفًة 
أن 5٠% علـى األقـل مـن الشـقق المسـكونة يشـغلها مسـتأجرون  فـي مبانيهـم. وبمـا 
فـرادى، فـإن العـرض الـذي نطرحـه سـيكون مغرياً، إذ يهـدف إلى تفـادي تهجير السـكان 

مـن ذوي الدخـل المتوسـط والمحـدود.

ثانيـاً، تنشـأ فـي الطابـق ذاتـه وحـداٌت مخّصصـٌة لتلبيـة الحاجـات واإلمكانـات الخاصـة 
للطـالب والعامـالت والعمـال األجانـب.

ثالثاً، يُرّحب باألسر في شقٍق ُمتكاملة بال مساحاٍت خدميّة.
رابعـاً، يمكـن للفنانيـن واألسـر ذات الدخـل األعلـى االنضمـام إلـى المجَمـع للسـكن فـي 

شـقق الدوبلكـس أو فـي الطوابـق العليـا )بنتهـاوس(.
خامسـاً، يمكـن للسـيّاح االنضمـام إلـى هـذا الخليـط االجتماعـي المتنـوع إمـا مـن خالل 
اسـتخدام شـقق المسـتأجرين القدامـى كبيـوت ضيافـة )يوّقـع عقـد إيجـاٍر جديـٍد إلدارة 
أجـزاء من الشـقق لفتـراٍت قصيرة(، أو اسـتخدام الوحدات المخّصصـة للطالب والعمال 

فـي خـالل فتـرات العطلة.
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المرافق والمسـاحات المشـتركة والُمتشـاركة: خسـارة المسـاحات غير المبنية المتاحة 
يمكـن تعويضهـا عـن طريـق زيـادة القيمـة العقاريـة. فـي الطابـق األرضـي والقبـو، يوّفـر 
المتعـّددة  والقاعـة  كالمكتبـة،  الحـّي  ألهالـي  مفتوحـًة  متنوعـًة  مسـاحاٍت  المشـروع 
االسـتخدامات، والكافيتيريـا، وصالـة اللعـب، ومتجـر البقالـة، ومتجر األثاث المسـتعَمل 

والورشـات ذات الّصلـة )خشـب، معـادن وطـالء...(.
ويمكن اسـتخدام األسـطح المشـتركة كمنتزهاٍت مدينيٍة وحدائق للخضار ومرافق 

المائية. للزراعة 
وتُدار عملية اإلنتاج على يد سكان المجَمع على أن تُباع المنتجات لمتجر البقالة.

باإلضافـة إلـى ذلـك، تتوّفـر سـياراٌت مشـتركٌة صديقـٌة للبيئـة للرحـالت خـارج المدينـة 
ودرّاجـاٌت هوائيـٌة مشـتركٌة للرحـالت الداخليـة. ويسـاهم تقليـص عدد مواقف السـيارات 
فـي الحـّد مـن التكاليـف التشـغيلية، ومـن المتوقـع أن تدعـم البلديـة هـذا اإلجـراء مـن 

خـالل إلغـاء الغرامـات.

إدارة المجَمـع: يتوّلـى اإلدارة »مدير/ة الموقع« وتتضّمن مسـؤولياته/ا الصيانة، والحرص 
على التنوع االجتماعي، وتطبيق األجندة البيئية وتنشـيط المجَمع. في الواقع، ال تقتصر 
االسـتراتيجية البيئيـة للمشـروع علـى التصميم )كالجـدران الخضراء واأللواح الشمسـية 
والكهروضوئيـة الداخلـة ضمـن المشـروع(، بـل يُفتـرض بالمسـتأجرين المسـاهمة أيًضا 
فـي تحسـين سـلوكيّات المجَمـع لجهـة إدارة النفايات واالسـتخدام المسـؤول للسـوائل 

واالستهالك الرشـيد للغذاء.

جـدوى المشـروع: انسـجاماً مـع المسـاحة المبنيـة المتاحة، تبلـغ الملحقـات الُمضافة 
أنهـا ال تتجـاوز الحـد األقصـى  3٠9٤ م2 مـن المسـاحات المعيشـية. وعلـى الرغـم مـن 
المسـموح بـه، فإنهـا تمثّـل تسـويًة مثلـى: فالخسـارة الماليـة وفًقـا للمنظـور التجـاري 

العقالنـي يوازنهـا ارتفـاُع القيمـة العقاريـة ومعـدل الفـروغ البالـغ االنخفـاض.
باالسـتناد جزئيـاً إلـى اسـتراتيجية إعـادة االسـتخدام التكيّفيـة، يحافـظ مشـروعنا 

علـى نطـاق الحـّي ويعالـج مسـائل الكلفـة البيئيـة للمواقـع العمرانيـة.
أمـا بالنسـبة إلـى إطـار العمـل القانوني، فيتمثّل بتشـكيل شـركٍة عقاريـٍة تتأّلف من 
أمثـل األحـوال هـم سـكان  أن يكـون هـؤالء فـي  مجموعـٍة مـن مالكـي الحصـص، علـى 
المبنـى أنفسـهم. وبغـرض تفـادي المضاربـة العقاريـة، تُحـّدد واجباتهـم وحقوقهـم في 

المبـادئ التوجيهيـة للمجَمـع، ومـن بينها:
٠ يلتزم مالكو الحصص بالحفاظ على مصلحة سكان المجَمع.

المجَمـع وال يمكـن تجاوزهـا  للجميـع عنصـراً محوريـاً فـي  الشـاملة  الروحيـة  ٠ تمثّـل 
بالقانـون.

٠ ال بد من موافقة سكان المجَمع على انضمام أي عضٍو جديٍد إلى مجتمعهم.

الشـركاء: بهـدف تشـكيل أول مجلـس إدارٍة للشـركة العقارية الجديدة، نصبـو إلى توجيه 
نـداٍء مفتـوٍح باالشـتراك مـع السـلطات المحّليـة والمؤّسسـات الدوليـة كبرنامـج األمـم 
المتحـدة الموئل، والمسـتثمرين، والمطّوريـن العقاريّين، وشـركات التأمين والمنظمات 

غيـر الحكومية.
وتمثّـل بلديـة بيـروت شـريكاً مفـرداً في هـذا المشـروع وتدعمه في الخطـوات كافة 
الجديـدة وعـدم  المسـاحات  المرتبطـة بتقسـيم  اإلضافيـة  التكاليـف  إلغـاء  مـن خـالل 
تخصيـص مواقـف كافيـة للسـيارات. ويسـاهم هذا فـي تحقيق التـوازن المالـي للعملية 

التشـغيلية، كمـا يدعـم سـكان المجَمـع مـن ذوي الدخـل المحـدود.
ومقابـل هـذا الدعـم، يلتـزم المشـروع بالقَيم الشـاملة للجميع، على أن تحتفـظ البلدية 
بحـّق إلغـاء كافـة التزاماتهـا أو المطالبـة باسـتعادتها فـي حـال عـدم احتـرام المشـروع 

القَيم.  تلـك 
أمـا المطـّورون العقاريّـون الباحثـون عـن تحقيق تحـّوٍل أو تنويٍع فـي منتجاتهم وخطط 

عملهـم، فهم أيضاً شـركاء أساسـيّون نوّد إشـراكهم في المشـروع.
ويمكـن لشـركات التأميـن االنخـراط في مشـروعنا عن طريـق تكييف منتجاتهـم لتواكب 

تطـّور حياة السـكان )الحياة المشـتركة، العمل المشـترك...(.
الضـروري وتنشـيط  اإلداري  الدعـم  الحكوميـة، فبإمكانهـا تقديـم  المنظمـات غيـر  أمـا 

المجَمـع. الموقـع مـن خـالل اسـتخدام مسـاحات 

يتمتّـع هـذا المشـروع البديـل بقـدرة انتشـاٍر عاليـٍة ليـس فقـط فـي الشـارع نفسـه، بـل 
أيًضـا فـي أحيـاء أخـرى من بيـروت حيث تتوّفـر أراٍض كثيرة، ما يتيح نشـر هـذه المبادرة 

مـن أجـل الوصـول إلى مدينـٍة أكثر اسـتدامًة وشـموالً.
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The site is located in the Ras Beirut neighborhood, 
known for its vibrancy and mixity. The presence of 
the American University campus contributed highly 
to Hamra’s cosmopolitan identity, allowing the 
neighborhood around to nest the intellectual elite. 
The case consists of two modern buildings from the 
60’s on Mohammad Abdel Baki Street, next to the 
iconic Gefinor center, a 1969 complex designed by 
the inventor of malls, Victor Gruen. The adjacent 
buildings reflect the modern spirit that accompanied 
the development of the area. The area also consists 
of heritage buildings from the 40’s.

Our proposal builds on the inclusive aspect 
characterizing the neighborhood, and includes 
mixed- used spaces for a mixed population in 
every term: generations, races, genders and social 
backgrounds.

— PHYSICAL TREATMENT
We have decided to treat the two different buildings 
as a complex and we are intervening on two levels:
on the existing, through an adaptive reuse strategy;
on adding new square meters.

— ADAPTIVE REUSE OF THE EXISTING
Our idea is to transform the actual partition of the 
existing spaces. We want to increase the number of 
tenants and reduce the surface of the housing units. 
This will help the economic balance of the project, 
while allowing the rents to stay at an affordable rate 
on the individual level, knowing that the apartments 
are far too big for single occupancy. Providing 
shared and common spaces to the inhabitants of 
the complex will facilitate this. Our three pillars of 
intervention are the following:

1. Division of the existing spaces/flats: two floors 
are divided to offer smaller and more numerous 
living spaces
2. Shared spaces: two floors are transformed as 
shared livable spaces with common amenities and 
different sleeping units
3. Dormitories: one floor is dedicated to dormitories 
and allocated in priority to students and workers

— THE ADDITION(S)
As the economic challenges can’t be left apart, 5000 
additional square meters can be built on the plot, we 
plan to add around 3100m2. Our four strategies are 
the following:  
1. Additional building: On the back of the plot, 
we provided the regulatory 4.5x5.5m vis-à-vis 
courtyards, so we managed to have an additional 8 
floors building with 2 apartments on each floor. This 
addition provides an extra 1008m2. 
2. Additional transitional artistic building:
we linked the existing buildings with three artist-like 

loft duplexes. On the third floor a publicly accessible 
garden connects the two dormitory blocks. This 
provides 408m2. 
3. Extending the heights: two extra floors are built 
on a portion of the top of the two buildings. On one 
building the extension is used as a Terrace villa, on 
the second one as a laboratory/workshop for urban 
farming. The result is an extra 984m2. 
4. English courtyards: we create two English 
courtyards in the now connected basement in 
order to use the spaces as livable and lit ones which 
amount to 344m2.  
5. Extra storages: 350m2 at the back of the extended 
basement as workshops and other activities.
New connections between the different parts of the 
complex will help tame the new density. The new 
buildings are connected with the rest of the complex 
through urban walkways. Back balconies of the 
existing buildings are used as passageways, linking 
each floor to the main bridges. 

This proposal is a pragmatic contemporary 
approach to socio-economical-sustainable living, 
without compromising the existing fabric nor 
considering the buildings as sacred. 

The architectural qualities of our two modern 
buildings are obvious, but we believe in a city 
of layers and complexities that addresses 
contemporary issues of density, sustainability and 
shared living.
The pressure of an everyday increasing cost of living 
in Beirut compels us to find new ways of inhabiting 
without damaging architectural landmark and urban 
fabrics.

Our strategy is to make the best out of this situation 
by presenting an alternative housing program 
optimizing the site while keeping the existing. 
By offering a variety of products, we ease the 
cohabitation of a wide range of the population, while 
benefiting from a mutual support and contribution, 
and creating an inclusive multi-use residential 
complex.
It is also designed to enable a compensation system: 
higher rents (at key locations) or contributions pay 
to balance the financial loss in order to build this 
socially responsible project.

— A SOCIALLY RESPONSIBLE PROPOSITION 
In addition to the physical treatment of the complex, 
we intend to propose a responsible and respectful 
project maintaining social diversity and targeting a 
wide range of households.

— A VARIETY OF RESIDENTS
First, the actual tenants (13 olds rents out of 19 
apartments, 3 vacant and 1 occupied by its owner) 
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would be asked to exchange their vast flats (250-
300m2) against smaller but affordable units in their 
buildings. As at least 50% of the actual households 
are persons living alone, the deal we are promoting is 
agreeable to avoid displacement of low and middle-
income residents.

Second, dedicated units located on the same floor 
would be created for the special needs and means of 
students and foreign workers.

Third, families would be welcomed in optimized flats 
with no service spaces. 

Fourth, artists and wealthier families would join the 
complex in the duplexes and the upper penthouses 
added.

Fifth, tourists could also be part of this socially 
diverse mix, either by using the current old tenants 
apartments as guesthouses (a new lease is then 
signed to manage parts of their flats for short-terms 
periods), or by using the units dedicated to students 
and workers during vacation breaks.

— COMMON AND SHARED SPACES AND FACILITIES
The loss of allowed unbuilt areas is compensated by 
an increase of the real estate value.

On the ground floor and in the basement, the project 
offers a variety of spaces, open to the neighborhood. 
A library, a multi-use hall, a cafeteria, a playroom, a 
grocery space, a second-hand furniture shop with 
related workshops (wood, metal, painting…)
The common roofs will be used as urban parks, 
vegetable gardens and hydroponic facilities. The 
production will be managed by the community and 
sold at the grocery store. 

Environmentally friendly shared cars for outer city 
trips and shared bicycles for inner city trips will also 
be available to residents of the complex. Reducing 
the number of car park spots will limit the cost of the 
operation:  the municipality is expected to support 
this measure by cancelling the penalties. 

— MANAGEMENT OF THE COMPLEX
A “community manager” will be in charge of 
the complex. They will be responsible of the 
maintenance, the social diversity of the complex, its 
environmental agenda and animation. In fact, the 
environmental strategy of the projects is not limited 
to design (green walls, solar and photovoltaic panels 
are integrated to the project). Tenants will contribute 
to improve the complex’s results in terms of waste 
management, responsible use of fluids, respectful 
food consumption.

— FEASIBILITY
In conformity with the allowed built-up area, the 
extensions will reach 3094m2 of living spaces. 
Although it stays below the maximum allowed, it is 
an optimized compromise: the financial loss from a 
rational business’ point of view is balanced by the 
real estate value and very low vacancy rate.

Partly based on an adaptive reuse strategy, our 
project maintains the neighborhood scale and 
addresses the issue of the environmental cost of 
building sites. 

Regarding the legal framework, the creation of a real- 
estate company has the favor. The idea is to build a 
community composed of shareholders, ideally living 
in the building themselves. To avoid speculation, 
their rights and duties are defined in the complex 
guidelines. Among them: 
Shareholders are committed toward the community 
The inclusive spirit of the complex is a central 
element and can’t be legally bypassed. 
New members have to be accepted by the existing 
community.

— PARTNERS
To create the first board of this new real estate 
company, we aim to launch a call in partnership 
with local authorities and international institutions 
such as UN-Habitat, investors, developers, insurance 
companies and NGOs.
Beirut’s municipality is a singular partner in this 
project supporting it at every step by removing extra 
charges for the division of new areas and not giving 
enough car parks. This will help the financial balance 
of the operation and will also support low-income 
householders of the complex. 
This support is a counterpart to the project’s 
commitment towards its inclusive values. In case of 
disrespect, the municipality has the right to cancel 
and claim back all its commitments. 
Developers looking for a shift or a diversification 
of their products and business plan are also key 
partners we want to involve. 
Insurance companies are to be involved to adapt 
their products to the evolution of people’s life 
(coliving, coworking…). 
NGOs could provide the needed administrative 
support and animate the site while using the 
complex premises. 

This alternative project has a high spreading 
potential. Not only on the same street, but also 
in other neighborhoods in Beirut, many land 
opportunities exist, making possible a diffusion of 
this initiative for a more sustainable and inclusive 
city.  
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برنامج إيجار عادل
لزاروب مخبأ في مار مخايل

من خالل فصل الشـقة عن قيمتها المادية في سـوق اإلسـكان، يسـتدعي مقترح »بيئة 
إسـكانية حافظـة: اسـتراتيجيات نحـو نمـو متحّفظ لبيـروت« اتباع نهج غيـر مضارب في 
إنتـاج المسـاكن عبـر برنامـج لإليجـار العـادل. ونظـراً إلـى أن هـذا المخطـط يطـرح نظرة 
جديـدة كليـاً لموضـوع السـكن الميّسـر فـي بيـروت، فـإن الخطـوة األولـى هـي الترويـج 
لـه وممارسـة الضغـط العتمـاده ضمن مؤسسـات الدولـة، باالضافـة إلى تبنيـه من قبل 
الـرأي العـام وجميـع مـن يدافعـون علـى الحـق فـي السـكن فـي لبنـان. عنـد وضعـه في 
نطـاق النقـاش العـام، يوفر هذا الطرح بالتحديد أداة جذابة وحيوية تتماشـى مع أهداف 
العديـد مـن المجموعات المطالبة بسياسـة إسـكان شـاملة وطويلة األمد. نظـراً بما أنه 
برنامـج، فهـو ال يتطلـب تغييـرات فـي القانـون ويمكـن ازدهـاره كلمـا اعتمـده المزيد من 

األشـخاص كالمسـتأجرين والمالكيـن، ممـا يماثـل العرض مـع الطلب.
بالتـوازي مـع حمـالت الترويـج للبرنامـج، سـيتم اعتمـاد نمـوذج مـار مخايـل كتطبيـق 
العامـة لالسـكان  المؤسسـة  السـكني وسـتؤدي  الحـي  للبرنامـج علـى نطـاق  تجريبـي 
دور الوسـيط بيـن الباحثيـن عـن اإليجـار المنصـف في الحـي وأولئك الُمهدديـن باإلخالء 

أو المبانـي الفارغـة حالًيـا. ومالكـي الشـقق 
البرنامـج فـي مـار مخايـل  العامـة لإلسـكان قابليـة تنفيـذ  المؤسسـة  أن تختبـر  بعـد 
وتسـتخلص الـدروس مـن هذه التجربـة، يجب بذل جهد أكبر لتوفير اإلعداد المؤسسـي 
لهـذا البرنامـج ليتـم تطبيقـه علـى مسـتوى المدينـة بأكملها، ممـا يزيد مـن توافر فرص 

إسـكان ذي كلفـة معتدلة.

مقدرة التعاونيات
لمبنى مأهول في طريق الجديدة

تُعطـي التعاونيـات السـكنية األولويـة لحمايـة الفئـات األكثر هشاشـة وهـي ذات أهمية 
خاصـة فـي السـياقات التـي تـم فيهـا تحويـل مفهـوم األرض الـى سـلعة تجاريـة، كمـا 
الحـال فـي لبنـان. يعتمـد طـرح »طريقـة جديـدة للسـكن فـي طريـق الجديـدة« علـى 
آخرين  تأسـيس جمعيـة تعاونيـة سـكنية بيـن سـكان المبنـى، مع إمكانيـة ضم سـكان 
مـن الحـي. نظـًرا للتواجـد المسـبق لمفهـوم التعاونيـات فـي لبنـان، والسـتفادتها مـن 

التخفيضـات الضريبيـة، ولعـدم اتباعها التمييز على أسـاس الجنسـية، ونظـراً لتمكينها 
بموجـب القانـون، يجـب الترويـج لهـا ودعـم القيـم التـي تمثلهـا. فـي هـذه اللحظـة من 
الزمـن الـذي يتـم فيه إخـالء العديد من المسـتأجرين القدامـى وبما أن لـدى العديد من 
السـكان المسـتضعفين خيـارات سـكنية قليلـة أو معدومـة فـي المدينة، نعتـزم القيام 
بحمـالت مـن أجـل اعتمـاد التعاونيـات كبديـل عملـي يقيّـد مفهـوم ملكيـة العقـار إلـى 

»الحـق في السـكن«.
فـي مـوازاة ذلـك، تقتـرن الحملـة بالعمـل علـى المسـتوى المحّلـي فـي الحّي مع سـكان 
المبنـى العتمـاد مفهـوم التعاونيـة وتطويـر إدارتهـا وفًقـا لقواعـد مشـتركة تتيـح لهـم 
اتخـاذ قـرار جماعي بشـأن الواجبات واالمتيـازات والمدفوعات والخدمات. فور تأسيسـها، 
والتخفيضـات  الدينيـة  المنـح  مـن  تمويـل  علـى  للحصـول  التعاونيـة  تسـعى  سـوف 
الضريبيـة فـي القطـاع العـام. أّمـا علـى المسـتوى السياسـي، نسـعى إلـى تطويـر قانون 
التعاونيـات ومطالبـة المؤسسـة العامـة لإلسـكان وبلديـة بيـروت بتمويـل التعاونيـات 

بطريقـة مسـتدامة إمـا مـن خـالل التبرعـات أو القـروض.

آخـر تحـت عنـوان »بيـت قيـد التطوير:  لهـذه الحالـة فـي طريـق الجديـدة، ربـح مشـروع 
اإلخـالء كأداة لإلسـكان الجديـد« ويركـز علـى فئـة الُمسـنين كمجموعـة اجتماعية هامة 
ضمـن النسـيج االجتماعـي للحـّي، ويتناول إعادة إسـكان الذين تم إخالؤهم مسـبقاً من 
خـالل نهـج مجتمعـي متكامـل. سنسـتفيد مـن هـذه الناحيـة فـي تطوير تنفيـذ مفهوم 

المقترح. التعاونيـة 

شراكة متعددة المستويات بين القطاعين العام والخاص
لكتلة مباٍن تاريخية في الباشورة

يقـّدم مثـال هـذه الكتلـة التاريخيـة في الباشـورة عدة تحديـات، وقد اقتـرح الفريق الفائز 
أنـه مـن األفضل معالجتها من خالل إنشـاء شـراكة متعددة المسـتويات بيـن القطاعين 
العـام والخـاص. طـرح »حـارة الباشـورة: تحفيـز السـكن الميّسـر« مبنـي علـى االعتقـاد 
بـأن التنسـيق بيـن البلديـة وكيانين من القطـاع الخاص قد يضمن تحقيق االسـتثمارات 
الالزمـة وإدارة المـوارد بشـكل أكثر فعالية. فقد تم اسـتخدام سياسـة »الشـراكة العامة 
الخاصـة« فـي السـياقات العالميـة واعتمدتهـا حكومـات عديـدة )رغـم انتقادهـا من قبل 
مجموعـات متنوعـة(. فـي لبنان، تم فـي عام 2٠1٧ تكليف "المجلـس األعلى للخصخصة" 
)والـذي أنشـئ فـي عـام 2٠٠٠( بـإدارة مشـاريع »الشـراكة العامـة الخاصة« في لبنـان )عبر 

القانـون رقـم ٤8(، بهـدف إصالح عملية الشـراكة لتعزيز شـفافيتها واحترافهـا المهني.
بالنسـبة لمثـال الباشـورة، يجـب أن تكـون جميـع األطـراف المعنيـة فـي الشـراكة علـى 

المضي قُدماً
في تنفيذ المقترحات وما قد تقدمه كل منها للمدينة
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 Beirut التـزام واسـتعداد للعمـل، ولذلـك، سـتعقد اجتماعـات مـع بلديـة بيـروت وشـركة
والفـرز«  »الضـم  آليـة  تنفيـذ  ولضمـان  والسـكان.  العقـارات  ومالكـي   Digital District

الُمقترحة بنهج تشـاركي، سـيتم تطوير المخطط الرئيسـي للمشروع وعرضه ومناقشته 
مـع السـكان فـي عمليـة تشـاورية معمقـة. وسـوف يشـمل ذلـك جلسـات تفـاوض بيـن 
السـكان والُمـاّلك الذيـن قـد تكـون لديهـم رؤى أو مصالـح متعارضـة. فـي شـتى مراحـل 
هـذه العمليـة، وبهـدف التواصـل العـام فـي كل خطـوة مـن الخطـوات، سنسـلط الضوء 
علـى أهميـة وضـع مـا تبقـى مـن نسـيج بيـروت التاريخـي قيـد الدراسـة، وسـنركز علـى 
الحاجـة إلـى وضع اسـتراتيجيات محلية للحفاظ على إمكاناتهـا االجتماعية واالقتصادية.

أنماط اإلسكان أهمية تنويع 
لمبنى مهجور في المصيطبة

بهـدف اسـتيعاب احتياجـات مجموعـات متنوعـة مـن المسـتخدمين وباتخـاذ نهـج واٍع 
لتعـدد األجيـال، يطـّور طـرح »بنيـة تحتيـة اجتماعيـة للجميـع« ممارسـة مفقـودة فـي 
البنـاء والتصميـم المعمـاري في لبنان، أال وهي أنماط اإلسـكان التـي تعالج طرق الحياة 
المختلفـة ومتطلبـات المسـتخدمين المتعـددة. وتتـراوح هـذه بيـن شـقق عائليـة ذات 

أحجـام مختلفـة إلـى مسـاكن للمسـنين وغـرف للطالب.
أهميـة هـذا المنهـج ال تتوقـف علـى تلبيـة حاجات المسـتخدم فحسـب، بل تكمـن أيضاً 
بالـرد على السـؤال القائـم في بيروت حول القدرة على تحمل التكاليف السـكنية. يتطلب 
المضـي قدًمـا في تنفيـذ هذا المخطط عرضها على مالك/ة الشـقق/ العقـار والمنظمات 
غيـر الحكوميـة المعنيـة بالمسـنين والمؤسسـات الخيريـة والجامعـات الموجـودة فـي 
الحـي لتكـون جـزًءا مـن خطـة التمويـل ومـن المؤسسـات االجتماعيـة الموجـودة فـي 
بعـض الطوابـق )كمـا يحـدد الطـرح(. وبالتـوازي مـع ذلـك، يَُعـد هـذا المخطـط نقطـة 
انطـالق إلجـراء محادثـة أوسـع نطاًقـا مـع مؤسسـات تعليم الهندسـة المعماريـة لدمج 

أنـواع اإلسـكان الميّسـر فـي اسـتوديوهات التصميـم التعليمية. 

 خيارات االستثمار في السوق العقاري الحالي
لمشروع كبير في راس بيروت

ينطلـق الفريـق الفائـز القتـراح خطـة لحالـة راس بيـروت مـن نقطـة افتراض أن السـوق 
العقـاري الحالـي يعانـي مـن أزمـة حتمـاً. فـي الواقـع، أدت الزيادات فـي أسـعار العقارات 
علـى مـدى العقـد الماضي، والتـي تمثلت بارتفاع جـذري وبمعدل أعلى بكثيـر من الزيادة 

فـي دخـل معظـم السـكان، إلـى اقتصاد غيـر فّعال، كمـا وأّن قروض اإلسـكان قـد اثبتت 
أنها غير مسـتدامة. طرح »راس بيروت: السـحابة المجتمعية« يسـّلط الضوء على قيود 
نمـاذج تطـّور السـوق العقـاري وممارسـات البنـاء السـائدة، ويدعـو إلى الحاجـة إلى دمج 
مفهـوم إعـادة اسـتخدام المسـاكن واسـتدامتها فـي اسـتراتيجيات االسـتثمار العقاري. 
علـى هـذا النحـو، إن الخطـوة األولـى فـي تنفيـذ هـذا المخطط هـي فتح محادثـة مماثلة 
مـع المسـتثمر الـذي اسـتطاع مؤخـراً شـراء جميع األسـهم فـي العقـار، والقيـام بعرض 
المخطـط كخيـار يـوزّن مـا بين الربـح والمسـؤولية االجتماعية مـن خالل إنشـاء تعاونية 
المحادثـة بمثابـة تجربـة  حيـث يمكـن للمسـتثمر االنسـحاب تدريجيـاً. سـتكون هـذه 
لكيفيـة التحـاور مـع عقلية »االسـتثمار العقاري« السـائدة وتطويرها. وبمـا أن المخطط 
يقـدم برنامجـاً متنوعـاً باإلضافـة إلـى اسـتخدام مفهـوم التعاونيـة، فإن محادثـات أخرى 
سـتحصل بالتـوازي مـع المؤسسـات التعليميـة والمنظمـات التـي تُعنى بالمسـنين في 

الحـّي ومـع السـكان الحاليين.

آخـر تحـت عنـوان »مجموعـة راس بيروت:  لهـذه الحالـة فـي راس بيـروت، ربـح مشـروع 
التكثيـف فـي سـبيل تحقيـق التكلفة الميسـورة« وهـو يأخذ اتجاًهـا مشـابًها ويركز على 
أيًضـا تطويـر  الحـي. ويتنـاول  المتواجـدة فـي  الجامعـات  المؤسسـية مثـل  الشـراكات 
النمـوذج العمرانـي للسـكن مـن خالل إعـادة ترتيب الوحدات السـكنية الكبيـرة وتقليص 
حجمهـا. سـنتعلم مـن األنمـاط المقترحـة خـالل عمليـة تطوير تنفيـذ المشـروع الرابح.
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AN EQUITABLE RENT PROGRAM
For A Hidden Alleyway in Mar Mkhayel 

By dissociating the physical apartment from the 
value it represents in the market, the “Protecting 
Housing Ecologies: Preliminaries for a Degrowth 
City” scheme calls for a non-speculative approach to 
housing production through a program for equitable 
rent. Because this scheme offers an extremely fresh 
outlook to affordable housing in Beirut, a first step 
is to lobby for it with state institutions, as well as 
have it adopted by the general public and all those 
advocating for the right to housing in Lebanon. 
When put in the realm of public debate, this 
particular scheme offers an attractive viable tool that 
goes hand-in-hand with demands by a multiplicity 
of groups for a long term comprehensive housing 
policy. As it is a program, it does not require changes 
in law and it flourishes as more people (tenants and 
landlords) adopt it, matching supply with demand. 
In parallel to campaigning for the program, the 
Mar Mkhayel case will be adopted as a pilot 
implementation of the program, at the scale of the 
neighborhood. The PCH is to play the role of the 
mediator between affordable rent seekers in the 
neighborhood (and those threatened with eviction) 
and owners of currently empty units or buildings. 
Once the PCH tests the program implementability 
in Mar Mkhayel and learns from the process, a 
stronger effort needs to be carried out to provide 
the institutional setup for this scheme to be put into 
practice at a city-wide level, increasing the stock of 
affordable housing. 

THE POWER OF COOPERATIVES
For an Inhabited Building in Tariq El Jdide

Housing cooperatives prioritize the protection of the 
most vulnerable and are particularly significant in 
contexts where land has been financialized such as 
the case of Lebanon. “Affordable Housing Scheme: 
Al Mahaba Building” is based on establishing 
a housing cooperative between the residents of 
the building, with the potential of including other 
residents in the neighborhood. 
Because cooperatives in Lebanon have been 
previously implemented, benefit from tax cuts, do 
not discriminate on the basis of nationality, and 
are enabled by law, they need to be advertised and 
the values behind them celebrated. In this specific 
moment in time where many old tenants are being 
evicted and many vulnerable residents have little 

or no housing options in the city, we intend to 
campaign for cooperatives as a feasible alternative 
that restricts the concept of property ownership to 
the “right to dwell”. 
In parallel, the campaign is coupled with grassroots 
work with the building residents to adopt the 
cooperative and develop its management along 
shared rules that would allow them to decide 
collectively on duties, privileges, payments, and 
services. Once established, the cooperative seeks 
funding from religious endowments and public 
sector tax cuts. 
On a policy level, we seek to develop the 
cooperatives law and lobby for the PCH and the 
Municipality of Beirut to fund cooperatives in a 
sustainable manner either through donations or 
loans.

Another scheme for this building in Tariq El 
Jdide, “Home in Progress: Eviction as a Tool for 
New Housing”, emphasizes on the elderly as a 
significant social group within the social fabric of the 
neighborhood, and tackles the relocation of those 
evicted through an integrated community approach. 
We will be benefitting from this aspect in developing 
the implementation of the proposed cooperative.

A MULTI-LEVEL PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
For A Historic Cluster in Al Bachoura 

The case of this historic cluster in Al Bachoura 
presents a set of challenges that the winning team 
saw could best be tackled through a public-private 
partnership (PPP) on multiple levels. In the scheme 
“Al-Bachoura Alley: Catalyzing Affordability”, an 
arrangement between the municipality and two 
entities from the private sector is believed to ensure 
the necessary investments and more effective 
resources management. PPPs have been used in 
world-wide contexts and are adopted by many 
governments (although criticized by diverse groups). 
In Lebanon, the Higher Council for Privatization 
(established in 2000) has been mandated in 2017 
as Lebanon’s PPP unit (Law 48#), with the aim of 
reforming PPP process to enhance its transparency 
and professionalism. 
For the case of Al Bachoura, all concerned parties 
in the partnership need to be on board. As such, 
meetings are going to be conducted with the 
municipality of Beirut, the Beirut Digital District, 
landowners, and residents. To ensure that the 
proposed “land pooling and subdivision” tool is not 

implemented in a top-down manner, the cluster 
masterplan is going to be developed and presented 
/ discussed with the residents in an in-depth 
participatory process. This will include negotiation 
sessions among residents and landowners with 
potentially opposing visions or/and interests. All 
throughout – and with the aim of sharing and 
communicating every step of the process – we will 
highlight the importance of putting what remains of 
Beirut’s historic fabric under study and the need for 
setting localized strategies to preserve their socio-
economic potential. 

THE IMPORTANCE OF DIVERSIFYING HOUSING 
TYPOLOGIES 
For an Abandoned Building in Mousseitbeh

With the aim to accommodate for diverse user 
groups and taking on a multi-generational 
approach, “Social Infrastructure for all: Towards a 
Sustainable, Multi-Functional, Multi-Generational 
and Multi-Confessional City” scheme develops a 
lacking practice in building and architectural design 
in Lebanon: housing typologies addressing different 
ways of life and requirements of multiple end uses, 
varying from multi-size family apartments to elderly 
housing and rooms for students. This is important 
not only in offering what the user needs, but also in 
responding to the affordability question pertinent 
to Beirut. Moving forward with the implementation 
of this schemes requires presenting it to the land 
owner, as well as to NGOs dedicated to the elderly, 
charity institutions and universities operating in the 
neighborhood to be part of the funding scheme and 
of the social infrastructure found on some floors (as 
proposed by the scheme). Yet in parallel, this scheme 
is a starting point for a wider conversation to be held 
with architectural education institutions to integrate 
affordable housing typologies in design studios

INVESTMENT OPTIONS IN THE CURRENT MARKET 
For A Large-Scale Project in Ras Beirut 

The current real-estate market is in crisis, and it is 
from this assumption that the winning team departs 
for proposing a scheme for the Ras Beirut case. 
Indeed, increases in real estate prices over the last 
decade (sky-rocketing at a much higher rate than the 
increase in income for most working residents) have 
resulted in a badly-functioning economy and loans 
have proven to not be sustainable. “The Communal 

Cloud” highlights the limitations of dominant 
market development models and building practices, 
and calls for the need to integrate housing adaptive 
reuse and sustainability into real-estate investment 
strategies. As such, the first step in implementing 
this scheme is opening a similar conversation with 
the investor who has recently acquired all shares 
in the plot: proposing the scheme as a balance 
between profit and social responsibility through 
creating a cooperative where the developer can 
incrementally phase out. This conversation would 
be a trial for how to speak to the mainstream “real 
estate investment” mindset and shift it. Because 
the scheme offers a diverse program as well as the 
use of a cooperative, other conversations are going 
to happen in parallel, such as with educational 
institutions, organizations for the elderly, and 
current residents. 

“Ras Beirut Collective: Densification Towards 
Affordability” takes a similar direction in the sense 
that it focuses on institutional partnerships such 
as universities present in the neighborhood. It also 
tackles the housing typology by rearranging and 
downsizing large housing units. We will be learning 
from the proposed typologies in the development of 
the implementation project. 

Moving Forward
Implementing the schemes and the potential they offer to the city
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— قانون البلديات: ينّص على سلطات البلدية 
وواجباتها خصوصاً في مجال تدّخلها على 

المستوى االجتماعي.

— قانون الرسوم والضرائب البلدية: ينّص 
على الضرائب التي تجمعها البلديات وعلى 

اإلعفاءات.

— قانون الملكية العقارية: ينص على كيفية 
االحتفاظ بالممتلكات وصيانتها وتقسيمها 
ونقلها، مع التركيز على األحكام المتعلقة 

باالنتفاع )االستثمار(، وهي مشابهة لمفاهيم 
المعاش مدى الحياة )Rente Viagère( والوقف، 

وهي التي يجب التركيز عليها.

— بحث قوانين اإلسكان: يضم هذا المستند 
»قانون التأجير« الذي ينّص على القواعد 

واألنظمة الخاصة بتطبيق شروط التأجير 
في لبنان، كما يضم »قانون إنشاء المؤسسة 

العامة لإلسكان« الذي ينص على سلطات 
المؤّسسة العامة لإلسكان وواجباتها، 

ومصادر تمويلها وخيارات اإلنفاق المتاحة لها. 

— قانون التعاونيات: ينّص على القواعد 
واألنظمة الالزمة إلنشاء التعاونيات وعملها، 

مع التركيز على تعاونيات اإلسكان.

— قانون الجمعيات: ينّص على قوانين إنشاء 
المنّظمات غير الحكومية.

— قانون اإليجارات الجديد: يقدم نظرة عامة 
عن قانون اإليجارات الحالي.

— قانون البناء: ينّص على القوانين التي توّجه 
ممارسات البناء في لبنان.

— قانون التنظيم المدني: ينّص على أدوات 
لتخطيط األراضي اللبنانية ووضع خطط 

أو إقليمية أو وطنية. رئيسية محلية 

— استثناء المجموعات السكنية في العقارات 
العائدة لوزارة االسكان والتعاونيات من بعض 

األنظمة المتعلقة بالفرز.

— قانون ضبط اإليجارات: ينص على المعلومات 
المتعلقة بقانون اإليجارات القديم )2۰۱۷-۱۹٤۰( 

للنظر في تطور عملية مراقبة اإليجارات.

— تقرير: نحو السكن الميّسر ومدينة دامجة: 
مبادرة لمسار إسكاني وتطوير عمراني بديل. 

مقترحات تم تطويرها من خالل جلسات 
تشاورية قررها ونظمها »استوديو أشغال عامة«

— موجز سياسات # 2017/8: يمكنك البقاء 
في بيروت: نحو سياسات إسكان حضرية 

دامجة. معهد عصام فارس للسياسات العاّمة 
والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في 

بيروت.

https://thinkhousing.org/
موجز وموارد المسابقة

MUNICIPALITIES' LAW:
provides the powers and duties of municipalities 
especially with regards to the municipality’s 
intervention at a social level.

MUNICIPAL TAXES AND FEES LAW:
provides the taxes gathered by municipalities; also 
provides for exemptions.

REAL ESTATE OWNERSHIP LAW:
provides on how property is held, maintained, 
divided and transferred. Also focuses on provisions 
relating to usufruct (استثمار) similar to “Rente 
Viagère” concepts and Waqef.

RESEARCH ON HOUSING LAW:
includes the “Leasing Law” that provides rules and 
regulations for applying leasing terms in Lebanon, 
as well as the “Law of the establishment of the 
Public Corporation of Housing” that provides for 
the powers and duties of the PCH, its sources of 
funding and options of spending.

COOPERATIVES’ LAW:
provides the rules and regulations for the creating 
and functioning of cooperatives, with focus on 
housing cooperatives.

ASSOCIATIONS’ LAW: 
provides the rules for establishing NGOs.

NEW RENTS LAW: 
provides an overview of the current Rent Law

BUILDING LAW:
provides rules to guide building practices in 
Lebanon

URBANISM LAW:
provides tools for the planning of Lebanese 
territories and the making of local, regional or 
national masterplans.

EXEMPTION OF HOUSING GROUPS BY THE 
MINISTRY OF HOUSING AND COOPERATIVES FROM 
SOME ALLOTMENT REGULATIONS.

RENT CONTROL LAWS OVERVIEW :
Provides all relevant information to the Old Rents 
Law (1940-2017) to review the evolution of rent 
control.

 

REPORT: TOWARDS AFFORDABLE HOUSING AND 
AN INCLUSIVE CITY:
An Initiative for Alternative Housing and Urban 
Development. Recommendations developed 
during consultative sessions with experts 
organized by Public Works Studio

POLICY BRIEF #8/2017:
You can stay in Beirut: Towards Inclusive Urban 
Housing Policies. 
Issam Fares Institute for Public Policy and
International Affairs

Found on:
https://thinkhousing.org/ 
Competition Brief and Resources

Legal Toolsاألدوات القانونية

181 LEGAL TOOLSاألدوات القانونية180
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— Mar Mkhayel
PROTECTIVE HOUSING ECOLOGIES: PRELIMINARIES FOR A 
DEGROWTH CITY
Roula Khoury Fayad ٠ Candice Naim ٠ Lea Helou ٠ 
Fadi Mansour ٠ Patrick Aboukhalil ٠ Ali As'ad

GOING THROUGH THE ROOF
Caitanya Patel ٠ Rima Patel ٠ Yihan Zhang
(MAS Urban Design - ETHZ)

NEIGHBORHOOD OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 
CHARACTER
Adib Dada ٠ Ahmad Yehya ٠ Amira Solh ٠ Dana Harake ٠
Karim Ghazzi ٠ Katia Zahwi ٠ Stephanie Bashir

THE HOUSING BANK
Samar Diab ٠ Laila Chalhoub, Karen Abdallah, Zeina Kriko

— Mousseitbeh
SOCIAL INFRASTRUCTURE FOR ALL: TOWARDS A 
SUSTAINABLE, MULTI-FUNCTIONAL, MULTI-GENERATIONAL 
AND MULTI-CONFESSIONAL CITY
Kalliopi Sakellaropoulou ٠ Simran Bansal
(MAS Urban Design - ETHZ)

BEYOND HOUSING
Alexandra Zachariadi ٠ Alexandra Gonzalez Palos
MAS Urban Design - ETHZ

THE MOUSSEITBEH SPECTRUM
Rana Bassam Khachab ٠ Fatima Ghaleb Fakih

— Tariq El Jdide
AFFORDABLE HOUSING SCHEME: AL MAHABA BUILDING
Omar Abdul Samar ٠ Sarah El-Khatib ٠ Christina Hachem 
Majdalani ٠ Mohamad El Chamaa ٠ Soha Mneimneh ٠ Rania 
Nouaihed ٠ Roland Nassour ٠ Dunia Ezzedine ٠ Julia Kassem

HOME IN PROGRESS: EVICTION AS A TOOL FOR NEW HOUSING
Stefania Kontinou-Chimou ٠ Ornpailin Leelasiriwong
(MAS Urban Design - ETHZ)

SEEDING COMMUNITY-LED AFFORDABLE HOUSING 
Dan Daley ٠ Hani Fakhani ٠ Sawsan Abou Zainedin ٠ 
Ahmad Almahairy ٠ Omar Araar

— Al Bachoura
AL BACHOURA ALLEY: CATALYZING AFFORDABILITY
Lynn Hamdar ٠ Hayfaa Abou Ibrahim ٠ Petra Filagrana Itab 
Kabalan ٠ Shareef Tarhini

A VERTICAL NEIGHBORHOOD
Boulos Douaihy ٠ Sandra Frem ٠ Samir Bitar

THINK HOUSING: CREATIVE ALLIANCE
Cindy Saab ٠ Carol Bou Karam ٠ Sabine Aoun ٠ 
Mazen Zahalan ٠ Jad El-Baba ٠ Caroline Jumaa ٠ Suzanne 
Mohammad ٠ Thierry Georges Khalil ٠ Stephanie Doumit ٠  
Roy El-Hachem

LET THEM BUILD
Karl Elias Fahed

THE IN-BETWEEN
David Charles Chelala, Elio Ghantous, Rita Touma

CENTRAL REBIRTH: THE RESURRECTION OF BACHOURA
Mariam Hoballah ٠ Fatima Mourad ٠ Mohammad
Shoukini ٠ Jaafar Ghrabi

THINK HOUSING: BACHOURA PLOT
Ramy Matar

— Ras Beirut
RAS BEIRUT COLLECTIVE: DENSIFICATION TOWARDS 
AFFORDABILITY
Drhuv Gusain ٠ Chrysoula Pierrakou 
(MAS Urban Design - ETHZ)

THE COMMUNAL CLOUD
Ines Lakrouf ٠ Yara Iwaz ٠ Rania Sassine

TRANSFORMATIVE STRUCTURES: THE RETURN TO AN 
INCLUSIVE RAS BEIRUT
Jassim AlNashmi ٠ Mariana Vargas (MAS Urban Design - ETHZ)

STAIRWAY TO INCLUSIVITY: THE OPEN STAIRCASE AS AN 
OCCUPATION DEVICE
Georgia Gkotsopoulou ٠ Beatrice Meloni
(MAS Urban Design - ETHZ)

REFLECTIVE ن: AFFORDABLE HOUSING IN RAS BEIRUT 
FOR WOMEN
Hawraa El Husseini ٠ Nour Saleh ٠ Mahmoud Baghdadi

DYNAMIC SOCIAL HOUSING @ RAS BEIRUT
Marta Ajmar Giarda ٠ Mira Mouawad

COMBATING VACANCY AS A STRATEGY FOR AFFORDABILITY
Nahed Nohad Handous ٠ Hiba Ali Dahcheh ٠ Racha Shawki 
Sinan ٠ Widad Abdul Majeed Zein ٠ Karim Mounir Mazloum

REINTRODUCING AFFORDABILITY WITHIN THE URBAN FABRIC
Joeyline Joseph Tanous ٠ Cindy Nassif Houeis ٠ Ranime Ayssar 
Nahle ٠ Dina Ghassan Chehab

MIXED-USE HOUSING IN RAS BEIRUT: PROTECTING 
LONG-TERM RESIDENTS AND CREATING AFFORDABLE 
OPPORTUNITIES
Zeinab Nasser ٠ Mohamed Cheaib ٠ Watfa Najdi ٠ 
Ghadir Ghamrawi

URBAN SLIDE PUZZLE: A MICROCOSMIC SOLUTION FOR 
BEIRUT HOUSING
Abdul-Halim Jabr ٠ Karol Chibli Tueini ٠ Nabil Dbouk ٠ 
Roy Estephan ٠ Hana Itani ٠ Muriel Skaf

All submissionsجميع المشاريع المقّدمة

— مار مخايل:
بيئة إسكانية حافظة: استراتيجيّات نحو نمّو متحّفظ لبيروت
روال خوري فياض ٠ كانديس نعيم ٠ ليا حلو ٠ فادي منصور ٠

باتريك ابوخليل ٠ علي أسعد

اختراق السقف
كايتانيا باتيل ٠ ريما باتيل ٠ ييهان زانغ

)MAS Urban Design – ETHZ(

حّي ذو طابٍع اجتماعي وبيئي
أديب دادا ٠ أحمد يحي ٠ أميرة الصلح ٠ دانا حركة ٠ كريم غزّي ٠ 

كاتيا زهوة ٠ ستيفاني بشير

بنك اإلسكان
سمر دياب ٠ ليلى شلهوب ٠ كارين عبد اهلل ٠ زينة كريكو

— المصيطبة:
بُنى تحتيّة اجتماعيّة للجميع: نحو مدينة مستدامة ومتعّددة 

الوظائف والّطوائف
كليوبي ساكيالروبولو ٠ سيمران بنسال

)MAS Urban Design – ETHZ(

 ما بعد اإلسكان
ألكسندرا زاكاريادي ٠ ألكسندرا غونزالس بالوس

)MAS Urban Design – ETHZ(

طيف المصيطبة
رنا بسام خّشاب ٠ فاطمة غالب فقيه

 — طريق الجديدة:
َكن في َطريق الجديدة َطريَقة َجديَدة للسَّ

عمر عبدالصمد ٠ ساره الخطيب ٠ كريستينا هاشم مجدالني ٠ 
محمد الشماع ٠ سهى منيمنه ٠ رانيا نويهض ٠ روالند نصور ٠ دنيا 

عزالدين ٠ جوليا قاسم

َبيٌت َقيد التَطِويـر: اإلخالء كأداٍة لإلسكان الَجديد
ستيفانيا كونتينو - شيمو ٠ أرنبايلن ليالسيريوونغ

زرع بذور سكٍن ميسور التكلفة يقوده المجتمع المحّلي
دان دايلي ٠ هاني فاكهاني ٠ سوسن أبو زين الدين ٠ أحمد 

المهايري ٠ عمر عرار

— الباشورة:
ر حارَة الباُشورة: تَحفيز الّسَكن الُمَيسَّ

 لين همدر ٠ هيفا أبو ابراهيم ٠ بترا فيالغرانا ٠ عتاب قبالن ٠
شريف ترحيني

حّي عمودي
بولس الدويهي ٠ ساندرا افرام ٠ سمير بيطار

فّكر إسكان: ابتكار متحالف
سيندي صعب ٠ كارول بو كرم ٠ سابين عون ٠ مازن زحالن ٠ 

جاد البابا ٠ كارولين جمعة ٠ سوزان محمد ٠ تيري جورج خليل ٠ 
ستيفاني ضومط ٠ روي الهاشم 

دعوهم يبنون
كارلوس إلياس فهد

الما بين بين
دافيد شارل شالال ٠ إليو غنطوس ٠ ريتا توما

نهضة مركزية: إحياء الباشورة
مريم حب اهلل ٠ فاطمة مراد ٠ محمد شوكيني ٠ جعفر غرابي

فّكر إسكان: أرض الباشورة
رامي مطر

— راس بيروت
َمجموَعة رأس بيُروت: التكثِيف في َسبيل تَحِقيق التكلفة الَميُسورة

 دروف غصين ٠ كريسوال بيراكو
)MAS Urban Design – ETHZ(

الّسَحابة الُمجتمعيّة
إيناس لكروف ٠ يارا إيواز ٠ رانيه ساسين

بُنى تحويلية: العودة إلى راس بيروت الجاِمعة
 جاسم النشمي ٠ ماريانا فارغاس
)MAS Urban Design – ETHZ(

صعود األدراج نحو الشمول: السّلم المفتوح كوسيلِة إشغال
 جورجيا كوتسوبولو ٠ بياتريس ميلوني

)MAS Urban Design – ETHZ(

سكن ميسور التكلفة للنساء في راس بيروت
حوراء الحسيني ٠ نور صالح ٠ محمود بغدادي

سكٌن اجتماعٌي دينامي في راس بيروت
آجمار غياردا ٠ ميرا معوض مرتا 

مكافحة الشغور كاستراتيجيٍة لتحقيق التكلفة الميسورة
ناهد نهاد هندوس ٠ هبة علي دحشة ٠ رشا شوقي سنان ٠ وداد 

عبد المجيد زين ٠ كريم منير مظلوم

إعادة تقديم التكلفة الميسورة إلى النسيج المديني
جولين جوزيف طنوس ٠ سيندي ناصيف حويص ٠ رنيم أيسر نحلة 

٠ دينا غسان شهاب

السكن المتعّدد االستخدامات في راس بيروت: حماية السكان 
القديمي العهد وإنشاء فرٍص ميسورة التكلفة

زينب ناصر ٠ محمد شعيب ٠ وفاء نجدي ٠ غدير غمراوي

أحجية الشرائح المدينية: حّل مصّغٌر لإلسكان في بيروت
عبد الحليم جبر ٠ كارول شبلي تويني، نبيل دبوق ٠ روي استيفان ٠ 

هنا عيتاني ٠ مورييل سكاف
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Policy Change

Private Actors

State Institutions

NGOs

Religious Institutions

Political Parties

Order of Engineers & Architects

Creation of a New Entity

Urban & Architectural tools

Legal tools and mechanisms for governance

A
C

TO
R

S
لة 

اع
لف

ف ا
طرا

األ

تغيير السياسات

جهات خاّصة

مؤّسسات رسمية

منظمات غير حكومية/ غير ربحية/ جمعيات خيرية

مؤسسات دينية

أحزاب سياسية

نقابة المهندسين

تأسيس كيان جديد

أدوات معمارية ومدينية

أدوات وآليات قانونية للحوكمة

4

1

7

12

إصالح قانون البناء والتخطيط المديني
Reform of Urban Planning or Building Law

غير ذلك )متنوع(
Other (misc.)

اإلصالح الضريبي
Tax Reform

اإليجار التمّلكي
Rent to own

تغيير السياسات
Policy Change

ALL SUBMISSIONS

خريطة األدوات واألُُطر
27 مشروعاً مقّدماً

تقسيم الوحدات
Unit Subdivision

ضّم وفرز األراضي
Pooling and Subdivision

بناء مبًنى جديد
New construction

اإلضافات العمودية
Vertical Additions

تأسيس شركة عقارية
Real Estate Company

وضع نماذج جديدة للوحدات السكنية
New residential typologies ضّم األراضي

Land pooling

تأسيس ائتماناٍت لألراضي المجتمعية
Community Land Trusts

الهدم
Demolition

استدامة البنية التحتية )مياه، كهرباء، نفايات...(
Infrastructural sustainability

نقل حق االستثمار
Transfer of Air/ Development rights

أدوات معمارية ومدينية
Urban & Architectural Tools

أدوات وآليات قانونية للحوكمة
Legal Tools and Mechanisms for Governanceتأسيس تعاونية

Cooperative

التمويل المجتمعي
Crowdfunding

تأسيس مجلس أو هيئة للمالكين
Owners' Association or Council

إنشاء قواعد للبيانات/ الحوكمة الميّسرة تقنًيا
Databases / Technologically facilitated governanceإشراك لجان المباني الحالية

Existing Building Committee

عقد تطوير عقاري
Development Agreement

تأسيس لجنة للسكان
Residents' Committee

جهات خاّصة
Private Actors

جامعات
Universities

شركة خاصة في إطار المسؤولية االجتماعية للشركات
Company (Corporate Social Responsibility)

خبراء مستقلون
Independent Experts

مطور عقاري خاص
Real-Estate Developer

مستثمر خيري
Philanthropic Investor

مستثمر
Investor

4

4

3

7

2

12

13
11

11

10

8

7

10

1

1

2 2

3

3

3

2

2

1

1

وزارة الثقافة
Ministry of Culture

وزارة األشغال العامة والنقل
Ministry of Public Works and Transportation

مؤسسات حكومية أخرى )متنوع(
Other Governmental Institutions (misc.)

وزارة المالية
Ministry of Finance

المديرية العامة للتنظيم المديني و/أو المجلس 
األعلى للتنظيم المديني
Directorate General of Urban Planning and/or 
Higher Council for Urban Planning

مصرف لبنان
Banque du Liban

مجلس اإلنماء واإلعمار
Council for Development and Reconstruction

المؤسسة العامة لإلسكان
Public Corporation for Housing

بلدية بيروت
Beirut Municipality

مؤّسسات رسميّة
State Institutions

9
8

7

4

22

2

1

1

MAPPING TOOLS AND FRAMEWORKS
27 competition entries

جميع المشاريع المقّدمة
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يستند رسم خريطة المباني التراثية في الباشورة 
إلى المسح األول الذي أجرته جمعية تشجيع حماية 

المواقع الطبيعية واألبنية القديمة في لبنان )أبساد( 
في العام 199٦، والتي صنفت 1٠9٠ مبنى تراثي في 

بيروت. في العام 199٧، قام مجلس الوزراء بتكليف 
مديرية التنظيم المدني بإعادة تقييم دراسة أبساد. 

صنفت الدراسة الجديدة 52٠ مبنى تراثي.

Mapping of Bachoura heritage buildings is based 
on the first survey conducted by the Association for 
Protecting Natural Sites and Old Buildings in Lebanon 
(APSAD) in 1996, which allocated 1,090 buildings in 
Beirut’s peri-urban center as heritage. In 1997, the 
Council of Ministers assigned the DGU to reevaluate the 
APSAD study. The new study identified 520 buildings in 
the peri-central areas of Beirut.

The study and data collection on the neighborhoods 
presented in this publication were carried out by 
Public Works Studio, as part of a thematic focus on 
urban housing since 2015, that included research, 
neighborhood meetings and the launch of the 
Housing Monitor (housingmonitor.org).
The research phase – entitled “Mapping Beirut 
Through its Tenants Stories” – was approached in a 
multi-disciplinary participatory manner, studying the 
impacts of market-led policies on the displacement 
of vulnerable residents. In the neighborhoods of 
Bachoura, Tariq El Jdide, Badawi, Roum/Mar Mkhael, 
Mousseitbeh, Chiah and Ras Beirut, the project 
mapped abandoned buildings, vacant apartments, 
rent-controlled units, evictions, landscape of housing 
arrangements and changes in land ownership. It also 
included research on the history of urbanization and 
housing development in each neighborhood, as well 
as in-depth interviews with old residents with regards 
to their housing trajectories. In carrying it, we involved 
youth, students and residents from the different 
neighborhoods in the research and data collection 
processes, through a series of workshops that were 
held between May 2015 and December 2016 (with the 
exception of Ras Beirut research that was conducted 
during October 2017 – January 2018). 

Across are references used throughout.



بعد عقود من تسليم أمر قاطني المدينة وحقهم في السكن لعناية السوق 
آن األوان إلرساء سياسة إسكانية ومدينية شاملة، بحيث تتحمل  العقارية، 

الدولة مسؤوليتها في هذا المجال. من هنا، وتصويباً للمسار، بدا ضرورياً العمل 
على اعتماد الشمولية في التفكير في أسس السياسة والحلول اإلسكانية الُمراد 

إرساؤها، من دون استبعاد حقوق سائر السكان من دائرة القرار. 
كتاب ومسابقة »فّكر إسكان« هما نتاج مسار بحثّي وعملّي طويل 

في هذا االتجاه. انطالقاً من مرويّات ال تُعد وال تُحصى لسكان أحياء بيروت 
المتعددة، وبمشاركة عدد كبير من المهنيين والخبراء والطالب، يقّدم الكتاب 
خيارات حقيقية من شأنها أن تلبي حاجات وتطّلعات كل من يشعر بأّن هذه 

المدينة له وأّن من حقه العيش والبقاء فيها. كما نسعى من خالله إلى وضع 
حق السكن في واجهة الخطاب العام في لبنان، وإلى اإلسهام في طرح رؤى 

وحلول أكثر تكامالً وعدالً، على أن يتّم صياغتها بشكل تشاركّي ومنهجّي ومتعدد 
االختصاصات تعزيزاً للمعرفة والتفاعل والتخاطب االجتماعيين في هذا الشأن.

After decades of handing over the ultimate responsibility for housing provision to 
the real estate market, it has become imperative to put in place a comprehensive 
housing and urban policy, whereby the state assumes its role in securing the right to 
housing for all. From here, it seemed necessary to kick-start a thinking process that 
sets the foundations of possible housing solutions and centers the process of public 
decision-making around city dwellers. 

The «Think Housing» book and competition are the result of a long action-
research process in this direction. Departing from the countless stories by Beirut 
residents from many diverse neighborhoods, and with the participation of a large 
number of professionals, experts and students, “Think Housing” is an initiative 
that offers real options to respond to the needs and aspirations of those who 
believe that the city is theirs and that they have the right to remain in it. Through 
it, we aim to put the right to housing at the forefront of public debate in Lebanon 
and to contribute to more integrated and equitable visions, to be formulated in a 
participatory and multidisciplinary manner, enhancing knowledge, interaction, and 
exchange in the public realm.

Publicworksstudio.com


