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 حوارات المدينة في األميركية تناولت التحسين الحضري في بيروت
 

رأى نشطاء محليون يحتجون على التنمية الحضرية خارج وسط بيروت أن "بيروت تشّوهت في 
ية في زمن السلم أكثر منه في  زمن الحرب". وُيظهر هذا الرأي كم جرى تغيير العاصمة اللبنان

 العقدين الماضيين.
 الندوة السنوية "حوارات المدينة" في الجامعة األميركية في بيروت.وقد ُطرح هذا الرأي خالل 

، مع   (gentrification)عمليات التحسين والتغيير االجتماعيفي المناطق الحضريةوتتناول الندوة 
ماً أن هذا النوع من التغيير يطال . علومدن الشرق األوسطالتركيز على البحر األبيض المتوسط 

 مناطق مختلفة حول العالم.
 آذار الجاري علماء وباحثون محليون ودوليون. 6و 5و 4ويشارك في الندوة التي تستمر أيام 

وقالت منى الخشن، المحاضرة في دائرة تصميم المساحات الخضراء وإدارة النظم البيئية في 
دوة: "في السنوات األخيرة، شّجع تدفّق رؤوس األموال الجامعة، والتي شاركت في تنظيم الن

العالمية، إلى جانب أنظمة البناء الجديدة التي تعزز ازدياد الكثافة السكانية، على رفع سعر 
االراضي بشكل كبير في أجزاء معينة من بيروت وتحويلها إلى مساحات للهدم وإعادة اإلعمار في 

هناك وجود للتنقالت االجتماعية والمكانية المعّقدة التي ال عمليات ضخمة. وفي حالة رأس بيروت ف
 تخضع حتى لمقاييس النماذج الغربية".

موضوعاً مثيرا للجدل ومطروحاً بشكل واسع   (gentrification)وُيعتبر التحسين الحضري
م تحسينها. النطاق في التخطيط الُمُدني وكثيراً ما يؤّدي إلى إبعاد السكان الحاليين للمنطقة التي يت

وهو مؤّشر إلى تحوالت في نمط الحياة الحضرية والمجتمع ويتزايد خالله شراء الشقق والمكاتب 
 الفخمة، وتتزايد قيمة العقارات .

وأردفت منى الخشن: "هذه التنقالت السكانية، في حالة رأس بيروت، وما ينجم عنها من انقسامات 
لى حد كبير من كون البلد يشكو من انعدام األمن اجتماعية ومكانية وفقدان للمساواة، تنبع إ

 االجتماعي ومن كونه مكشوفاً للتالعبات والتنافسات السياسية".
ومّثلت ماريكا كرونين، طالبة الدكتوراه في دائرة دراسات النزاعات والتنمية في جامعة غنت، في 

حالتين: محلة مار  بلجيكا، على محّركات عملية التحسين الحضري في بيروت من خالل دراسة
مخايل حيث حلّت المقاهي والمطاعم ومشاغل الثياب الفخمة محل المتاجر وُهدمت األبنية القديمة 

لُتستبدل بمراكز حديثة، ومحلة زقاق البالط حيث حلت األبنية الحديثة محل األبنية القديمة من دون 
بين ما ُتظهراه أن القانون اللبناني المتساهل تغييرات ثقافية وتجارية. وقالت أن الحالتين ُتظهرا من 



سمح ألصحاب األموال بطرد السكان وهدم أبنيتهم، وأن المغتربين اللبنانيين يستثمرون في شراء 
 العقارات.

برنامج الماجيستر في التخطيط الُمُدني وسياساته، وبرنامج الماجيستر ُيذكر أن الندوة هي من تنظيم 
ي قسم العمارة والغرافيك في الجامعة األميركية في بيروت، بالتعاون مع في التصميم الُمُدني، ف

مبادرة الجوار في الجامعة. وُتعقد الندوة برعاية مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية ومركز 
للدراسات واألبحاث األميركية ومعهد عصام فارس للسياسات العامة األمير الوليد بن طالل 

في الجامعة األميركية في بيروت، ومؤسسة فورد والمعهد الفرنسي للشرق والعالقات الدولية 
 األوسط والمجلس الثقافي البريطاني.

 
   
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . رها وممارساتهاكنموذج لفلسفتها التعليمية ومعايي   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبياً    أعضاء وجسماً   700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

توراه والدك   والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حالياً 
  . سريراً    420    فيه   يضم مستشفىً    الذي   مركزها الطبي   في   وتدريباً    طبياً    كما توّفر تعليماً   . الطب   في
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