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طالبا هندسة معمارية في الجامعة األميركية في بيروت يفوزان بجائزة فوزي 

 عازار لتصميمهما مركز احتجاز لألحداث الجانحين يعيد دمجهم في المجتمع
 

في الجامعة األميركية في بيروت أن تصميم مركز احتجاز  طالب في الهندسة المعمارية أثبت
استيعابهم في المجتمع عوض تأهيلهم و إعادة أن يساعد فيألحداث الجانحين بشكل مناسب يمكن ل

 أن يشعروا بأنهم منبوذون وفي صدام دائم مع بيئتهم.

لجائزة فوزي عازار وكان عشرة طالب سنة رابعة هندسة عمارة في الجامعة قد تقّدموا بمشاريع 
دسة والعمارة في الجامعة األميركية في بيروت، وكان السنوية للهندسة المعمارية في كلية الهن

موضوع مسابقة الجائزة هذه السنة هو تصميم مركز الحتجاز األحداث الجانحين. وتقّدم الطالب 
بمشاريع تهدف لمساعدة األحداث الجانحين على إعادة االندماج في المجتمع وعيش حياة عادية 

 ومنتجة بعد أن يقضوا مدة محكوميتهم.

 51د فازت الطالبة كريستينا عطية والطالب علي خضر بالجائزة مناصفة وتقاسما قيمتها وهي وق 
ألف دوالر ستغّطي جزئياً نفقات دراستهما في السنة الخامسة. وقد أجمع أعضاء لجنة الحكم للجائزة 

نين نبيل عازار وجاك ليجيه بيلير وجان بيار مغربانه وسنان حسن أن التصميمين ُمرهفين وُمتق
 بالدرجة ذاتها.

خالل احتفال اعالن الفائزين  شركة "بيلدرز ديزاين كونستراكشن"وقال نبيل عازار ممثالً العائلة و
مسابقة المقدمة للالتصاميم تشرين األول الجاري في دائرة الهندسة المعمارية والغرافيك: " 72في 

 في مسابقة العام القادم".كانت رائعة مما يجعلنا نتوّقع مشاريع أكثر روعة  هذا العام

الذي ُجعل  للمركز تصاميم من أجل التوّصل إلى ثالثة أشهر وقد ُمنح الطالب المشاركون مهلة
 مئتي سجين ُصّمم المركز بحيث يأوي بيروت. وقدحرش متاخمة ل مثلثةأرض  على قطعة موقعه

 د على الميزانيةويضم مساكن ومنشاءات تربوية وترفيهية. ولم ُتفرض أية قيو حّراسهممع 
  المفترضة للمشاريع المقّدمة.

 
عنوان الذي ، وهو ال"رحلةتّقدم و تقّدم، كان رحلة مركزعطية: "مشروع الوقالت الطالبة كريستيتا 

إنشاء وقالت أيضا: "كنت أرغب في   .على الفور لجنة التحكيم اهتمام أثار لمشروعها الذي وضعته
، "إلى اآلخر كل منهما نظرة من أجل تحسين الجانحينالجمهور واألحداث  بينإقامة صلة و



وأردفت: "استخدام النوافذ يسمح للجمهور بأخذ لمحة عن عالم األحداث الجانحين ويزيل حاجز 
 مواد البناء". واختارت عطية لمركزها وقبولهم في المجتمعالخوف ويسمح بإعادة اندماجهم 

تفاؤل  من اجل الحفاظ علىو ت.آل ما يضمه من منشوسّيجته مع ك، مثل الخرسانة، المتوفرة محليا
ُحَجَر المركز بحيث تتدّرج إنارتها مع نوافذ وباحات.  عطية، صّممت بالحياة الجانحيناألحداث 

 يشعر أن هناك أمل وضوء في نهاية النفق". الجانحوأوضحت: "هذا يجعل 

أما الطالب الفائز علي خضر فاّتخذ مقاربة مختلفة لتصميم مركز احتجاز األحداث الجانحين، مع 
 حديقة تخترق البناء، وأوضح: "سيشّكل المركز صورة مشرقة جداً وواعدة للمدينة وسيتمّكن المارة

، . وأضاف الطالب خضر: "كونهم في األعلى"للمبنى المعدنية الركائز تحت الحديقة عبور من
بحيث  البصري قامة هذا االتصالإ أرغب في. وأنا من حولهم رؤية المدينةسيتمّكن الُمحَتَجزون من 

 بقية المجتمع". معزولون عن ال يشعر من في الداخل أنهم

 غير التقليديلتصميمه وقال عضو لجنة الحكم نبيل عازار: "اختارت اللجنة مشروع الطالب خضر 
  ".المدينة سيطبعرمزاً نه يشكل وأل، الحديقةوعالقته بللحجم 

 فائزاً لمقاربته الحساسة لألحداث الجانحين، إذ يلّبي عطية، اعُتبر مشروع الطالبة وفي الوقت نفسه
 في بيتهم وبامكانهم الحلم بمستقبل أفضل".الشعور بأنهم ويمنحهم  احتياجاتهم

سنوية أّسستها عائلة عازار  جائزة فوزي عازار للهندسة المعمارية هي جائزةالجدير بالذكر أن 
وُتمنح بعد مسابقة تخضع للتحكيم. وحتى  5991في العام  شركة "بيلدرز ديزاين كونستراكشن"و

 طالب وطالبة بهذه الجائزة بما فيهم الفائَزْين هذه السنة. 79اليوم، فاز 

  
 

  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   5611العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبياً    أعضاء وجسماً   700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حالياً 
  . سريراً    074    فيه   يضم مستشفىً    الذي   مركزها الطبي   في   وتدريباً    طبياً    كما توّفر تعليماً   . الطب   في
 
 

  
 

For more information please contact: 
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 

 

mailto:ma110@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

