النضال العمراني في البلدان العربية
تباد ٌل للتجارب والمنهجيات

سلسلة لقاءات إلكترونية

حزيران – تموز 2020

برنامج اللقاءات
اإلثنين  29حزيران/يونيو 2020
الساعة  7 – 5مسا ًء (بتوقيت بيروت)

ق في المساحات العامة
العدالة البيئية والح ِّ

المتضررين من
تُناقش الجلسة االنتهاكات والجرائم البيئيّة في عالقتها مع الحقوق االقتصادية للس ّكان المحليّين
ّ
ّ
الحق في المدينة في وجه التعدّيات على الحيّز العام ،ال سيّما في سياق
ي القائم؛ وكيفيّة تكريس
النمط االقتصاد ّ
التضييق على المساحات المشتركة في ظل اإلجراءات الصحية.

محمد زكريّا :حديقة التالل السبعة ،مساحة إلرساء المساواة والدمج  -األردن
آمنة بشير :تجربة جمعية وينو التروتوار -تونس
لين جبري :مبادرة للمدينة في صيدا  -لبنان
التلوث  -تونس
محمد خير الدين دبية :حملة مناهضة ّ
صور  :تجربة حملة الدفاع عن مرج بسري  -لبنان
روالن ن ّ
نقاش

يسرة
ال ُم ِّ
مونيكا بصبوص
(استديو أشغال
عا ّمة)

فقرة أسئلة وأجوبة

الثالثاء  30حزيران/يونيو 2020
الساعة  7 – 5مسا ًء (بتوقيت بيروت)

ق في السكن ومناهضة التهجير في ظ ِّل األزمات
أولوية الح ِّ

تُناقش الجلسة كيفيّة الضغط نحو سياسات وبرامج إسكان شاملة وعادلة؛ تداعيات السوق العقاريّة واختزال السكن
مجرد سلعة ،ال سيّما التهديد المتفاقم باإلخالء في ظل األزمات الصحية واالقتصادية؛ دعم النازحين
واعتباره
ّ
ومواجهة التحدّيات الديموغرافية المتعّلقة بإعادة اإلعمار ما بعد الحروب .

سوسن أبو زين الدين :مبادرة سكن للمجتمعات اإلسكانية  -سوريا
نادين بكداش :مرصد السكن  -لبنان
بالل األيّوبي :حملة تحت السقف في طرابلس  -لبنان
أحمد زعزع  -عمليات اإلخالء واألحياء غير الرسمية في القاهرة  -مصر
سهى منيمنة :تجربة مختبر السكن في بيروت  -لبنان
نقاش
فقرة أسئلة وأجوبة

يسرة
ال ُم ِّ
هبة أبو عكر
(جامعة كولومبيا)

األربعاء  1تموز/يوليو 2020
الساعة  7 – 5مسا ًء (بتوقيت بيروت)

رؤى بديلة للتراث وسياسات الترميم

ي ،ال سيّما بعد الحروب؛
تُناقش الجلسة دور التوثيق والحفاظ على التراث في التصدّي لإلقصاء العمران ّ
ي
النظر
و
ي
الفن
المنظور
؛
ي
ّ
ّ
ي كأدوات لمجابهة تدمير التراث الثقاف ّ
الممارسات البيئيّة التقليديّة والتعليم التجريب ّ
في ممارسات الترميم ،مع التركيز على دور هذه الممارسات في تشجيع االستدامة والمسؤولية المجتمعيّة.

نائلة جعجع :عن مسرح بيروت والبعد القانوني للتعامل مع التراث -لبنان
سحر باسل محمود القيسي :توثيق بلدة كويه التاريخية  -العراق
مي اإلبراشي :تجربة ُمجاورة في القاهرة القديمة  -مصر
سحر القواسمي :تجربة ساقية ومنهجيات الترميم  -فلسطين
أحمد صالح :ساروجة لمين؟  -سوريا
نقاش

يسرة
ال ُم ِّ
رنا حسن
(باحثة ومخ ّ
ططة
مدينية مستقلّة)

فقرة أسئلة وأجوبة

اإلثنين  6تموز/يوليو 2020
الساعة  7 – 5مسا ًء (بتوقيت بيروت)

المحلي
ممارسات تشاركية لتنظيم األراضي على المستوى
ِّ

ي ،ال سيّما خالل األزمات؛
تُناقش الجلسة ممارسات بديلة في استخدام األراضي وإدارتها على المستوى المحل ّ
ي واتخاذ القرارات العا ّمة عمليّةً ديمقراطيّةً ال أداة ً للسلطة؛ دور
األدوات واإلمكانيّات التي تجعل من التنظيم المدين ّ
ي.
المحل
الحكم
في
بتكرة
م
ال
المناهج
البلديّات في هذا المجال؛ تجميع المعرفة وتوليد
ُ
ّ

أحمد بُرهام :مشروع تشاركي في ماسبيرو لمواجهة خطر اإلزالة  -مصر
إدوار حنّا :نحو معرفة مجتمعية إلعادة إعمار عادلة  -سوريا
وليد بن عمران :تجربة "الجامعة الوطنية للمدن التونسية" في دعم البلديات  -تونس
مراد العيّاش :تجربة "حركة حبق" في تحفيز االستخدام الزراعي لألرض  -لبنان
خلية الطوارئ المحلية إلدارة األزمة :كيف تفاعلت البلديات؟  -لبنان
نقاش
فقرة أسئلة وأجوبة

يسرة
ال ُم ِّ
عبير سقسوق
(استديو أشغال
عا ّمة)

الثالثاء  7تموز/يوليو 2020
الساعة  7 – 5مسا ًء (بتوقيت بيروت)

اإلعالم واالستجابة لقضايا العمران

تُناقش الجلسة كيفيّة توثيق ومناقشة ونشر أفكار نقديّة تتعلّق بماضي وحاضر ومستقبل المدن في المنطقة العربيّة؛
كيفيّة تمكين قضايا العمران من أن تصبح "موضوعا ً \ حدثا ً" إعالميّا ً ،أو أن تحت ّل أولويّة في الخطاب العا ّم؛ تأثير
األزمات على تغطية هذه الملفات.

ي
ندي أبو سعاده :من ّ
صة العمران العرب ّ
سعدى ّ
عالو :المف ّكرة القانونية  -لبنان
صة ميغافون  -لبنان
جوزيت خليل :من ّ
صة مصدر عام  -لبنان
الرا بيطار :من ّ
نقاش

يسر
ال ُم ِّ
مجد الشهابي
(مهندس تصميم
أنظمة)

فقرة أسئلة وأجوبة

األربعاء  8تموز/يوليو 2020
الساعة  7 – 5مسا ًء (بتوقيت بيروت)

اُ ُ
طر التنظيم المجتمع ِّي وتحدِّيات االستدامة

تُناقش الجلسة األ ُ ُ
ي  -في األحياء
ي أو الجغراف ّ
ي ،على المستوى المهن ّ
طر البديلة والقاعديّة للتنظيم المجتمع ّ
ُ
ُ
ي؛ كيفيّة االستفادة من هذه األطر في القضايا العمرانيّة؛ كيفيّة مساهمة
ي أو المؤسس ّ
والمناطق  -أو الجامع ّ
القضايا العمرانيّة في خلق األُطُر التنظيمية؛ ومدى فعالية هذه األطر في التعاطي مع األزمات التي نعيشها.

جنى أبو ُمرشد :عن مسيرة "نساء وأ ّمهات عين الر ّمانة والشيّاح"  -لبنان
عماد عامر :التنظيم واالنتظام على صعيد القطاعات والنقابات والمناطق  -لبنان
ديما عيّاش :تجربة شبكة مدى الشبابيّة  -لبنان
عبيدة تكريتي :بداية واستدامة "ساحة ومساحة" في طرابلس  -لبنان
فادي عادلة :عن العنف الجماعي في حمص  -سوريا
نقاش
فقرة أسئلة وأجوبة

يسرة
ال ُم ِّ
رنا حسن
(باحثة ومخ ّ
ططة
مدينية مستقلّة)

