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التحسين الُمُدني في  لحو ندوة حوارات المدينة في الجامعة األميركية في بيروت

 (gentrification)المناطق الحضرية 
 

دعا برنامج الماجيستر في التخطيط الُمُدني وسياساته، وبرنامج الماجيستر في التصميم الُمُدني، 

والغرافيك في الجامعة األميركية في بيروت، بالتعاون مع مبادرة الجوار في في قسم العمارة 

، والتي ستتناول التغييرات المرتبطة 2015  الجامعة، إلى الندوة السنوية حوارات المدينة، للعام

، مع التركيز على ُمُدن الشرق  (gentrification)بالتحسين الُمُدني في المناطق الحضرية

هذه التغييرات انتقال المجموعات المنتمية إلى طبقات اجتماعية معيّنة وارتفاع األوسط. وتشمل 

أسعار الشقق وااليجارات وتقوقُع جماعات من الطبقة االجتماعية الواحدة في معازل حصرية. 

وعادة ما تُربط هذه الظواهر باالنتقال الوافر للرساميل، واالستثمارات األجنبية والمحلية. وفي 

ان تكون مدفوعة من الدولة ضمن جهودها العادة هيكلة االقتصاد الُمدني. بعض األحي

 .وسيشارك في الندوة علماء ومهنيون عاملون فى المدن في مختلف أنحاء المنطقة

 

 الحضور مجاني والندوة مفتوحة للعموم وستكون كل مداوالتها باللغة االنكليزية.

 

آذار القادم بكلمات لعميد كلية الهندسة  4األربعاء  ستُفتتح الندوة عند الرابعة والنصف بعد ظهر

والبروفسور روبير صليبا، منسق برنامجي الماجيستر،  ،والعمارة الدكتور مكرم سويدان

سالتر من جامعة أدنبره الخطاب   والبروفسورة منى خشن، من مبادرة الجوار. ويلقي طوم

 االيجارات عالمياً. الرئيسي األول في الندوة ذلك اليوم متناوالً مشكلة 

آذار. الحلقة األولى ستتناول التحسين في  5وستُعقد ثالث حلقات في اليوم التالي، الخميس 

 جنوبي الكرة األرضية الذي يضم دول أفريقيا وأميركا الوسطى والالتينية وُمجمل آسيا.

مسبّبات الجلسة الثانية يوم الخميس ستتناول التحسين في بيروت وسيتطّرق باحثوها إلى 

وُمقولِبات التحسين في بيروت مع التركيز على قانون االيجارات اللبناني. كما سيتناول الباحثون 

إعادة تشكيل رأس بيروت وتأثير التحسين على سياسات االنتقال فيها، وثقافة وصراعات 

ات الرساميل، وتأثير التحسين الحضري في بيروت. كما سيتناولون أيضاً الحوكمة بعد تسعيني



القرن الماضي وإعادة صياغة البيئة الحضرية في بيروت حين تتقاطع مصالح الطبقات مع 

 االنقسامات الفئوية.

وستتناول الجلسة الثالثة يوم الخميس موضوع التهجير والمقاومة. وبعدها تُلقي الدكتورة منى 

 .في الجوارسراج الدين الخطاب الرئيسي الثاني في الندوة، وموضوعه ديناميات التغيير 

آذار تتناول التحسين الُمُدني الذي تقوده الدولة، والتحسين  6وستعقد ثالث جلسات يوم الجمعة 

 في سياقات تاريخية، ومحدوديّات وإمكانات التحسين. وتُختتم الندوة مساء الجمعة بحلقة حوار. 

 

 

 :تالييمكن الحصول على برنامج الندوة عبر االتصال على العنوان االلكتروني ال

citydebates@aub.edu.lb 

. وهي تجمع محترفين من كل 2002وكانت سلسلة حوارات المدينة السنوية قد بدأت في العام 

 .في حوارات معاصرة حول المدينة  المجاالت
 

النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي وتعتمد  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من 

تقّدم الجامعة حالياً ما يناهز مائة   طالب وطالبة. 8000أعضاء وجسماً طالبياً من حوالي  700 أكثر من
حصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً برنامج لل

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 96 85 
 
 

Website:            www.aub.edu.lb 

Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 

Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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