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 :في الجامعة األميركية في بيروت 2019مؤتمر سيتي ديبايتس 

 "االنتعاش الحضري عند تقاطع النزوح وإعادة اإلعمار"

 
 
شارك العلماء والطالب واالساتذة في حوار نقدي حول القضايا الحضرية المعاصرة في مؤتمر "سيتي 

في كلية  2019نيسان  1لهذا العام، الذي أقيم على مدى ثالثة أيام ابتداًء من  (City Debates) "ديبايتس

 2019دار مؤتمر سيتي ديبايتس  (AUB). مارون سمعان للهندسة والعمارة الجامعة األميركية في بيروت

جغرافيا الواسعة حول موضوع "االنتعاش الحضري عند تقاطع النزوح وإعادة اإلعمار"، بالتزامن مع ال

 .للحروب والصراعات والحالة المزمنة للنزوح الجماعي

 

مع مرور السنوات، أصبح مؤتمر سيتي ديبايتس حدثًا متوقعًا وعالمة فارقة لقسم الهندسة المعمارية 

ين، والتصميم في الجامعة، حيث يخلق منصة دولية للتبادل بين العلماء والمهنيين المحليين واإلقليميين والدولي

ويجذب عامة المجتمع. وقال عميد كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة الدكتور أالن شحادة، "سيتي ديبايتس 

هو مؤتمر متميز في الجامعة األميركية في بيروت ينبثق من قلبنا الحضري القوي فكرياً رغم صغره، والذي 

ة والتصميم في كلية مارون سمعان يتكون من أربعة أعضاء في هيئة تدريس في قسم الهندسة المعماري

للهندسة والعمارة." وتابع، "اآلن في العام الخامس عشر للمؤتمر، فإن قائمة المشاركين السابقين في سيتي 

ديبايتس تبدو كقائمة بكل من هو متميز من المفكرين األكثر ابتكاراً في العالم." وأضاف أن سيتي ديبايتس 

التخصصات للمناطق الحضرية، ويتناول بعًضا من المشاكل الكبيرة حقًا، يعكس الغاية والتصميم المتعدد 

 .والتي تواجه البشرية اليوم

 

 الموضوع المناسب في الوقت المناسب

 

في عالمنا اليوم، حيث تنتشر الصراعات العنيفة، وصلت نسبة التهجير القسري إلى مستويات غير مسبوقة، 

 ، وفقاً للمفوضية العليا لشؤون الالجئين2017تين بالقوة. وفي عام بحيث أنه يتم تهجير شخص واحد كل ثاني

(UNHCR) ماليين شخص، أكبر زيادة سجلت على االطالق في عام  3، اقتلعت النزاعات عدداً قياسياً بلغ



ً إلى  مليون شخص، مما يزيد أهمية تطوير  68.5واحد. عند نهاية العام نفسه، وصل عدد النازحين عالميا

  .'ت والنقاشات حول 'النزوح' و'إعادة اإلعمارالدراسا

 

إن مساري دراسات إعادة اإلعمار ودراسات النزوح يكادا مستقلين ال يتقاطعان بما يكفي لتغذية الجدل 

األكاديمي ولتقديم نظريات جديدة تقوم بتفعيل النقاش بينهما. في حين أن مفهوم إعادة اإلعمار غالباً ما يكون 

المادي للمساحات الحضرية المدمرة، يبرز النزوح كمفهوم يتمحور حول الجانب االنساني مرتبط بالجانب 

ويشمل األبعاد االجتماعية والزمنية للهجرة البشرية نحو السالمة والمأوى، لكنه ال يأخذ في عين اإلعتبار 

يراً في المجال األكاديمي، األبعاد المكانية للنزوح البشري. بالرغم أن مفهوم إعادة اإلعمار قد تم مناقشته كث

فإن تقاطعاته مع النزوح بعيد االمد تتطلب نقاشات أكثر نقدية. وبينما احتل النزوح مركًزا رئيس في األبحاث 

عبر الدراسات التاريخية والحضرية واألنثروبولوجية والجغرافية والثقافية، فإن النظريات الناشئة حول هذا 

  .تخصصاتالمفهوم تستدعي نقاشات عابرة لل

 

 2019مؤتمر سيتي ديبايتس 

 

البروفيسورة هويدا الحارثي، "يعتبر مؤتمر سيتي ديبايتس  2019وقالت منّظمة مؤتمر سيتي ديبايتس للعام 

لهذا العام بمثابة دعوة إلعادة صياغة مفهوم االنتعاش الحضري من خالل استكشاف كيف يتقاطع النزوح 

بة." وأضافت، "إنه استكشاف متعمق لألنماط المكانية واالجتماعية والفنية وإعادة اإلعمار في السياقات المتقل

واالفتراضية والسياسية التي تعزز عملية االنتعاش الحضري. إنه في الوقت نفسه استجواب لالستراتيجيات 

 ".واألساليب واألدب والخطابات المحيطة باالنتعاش وإعادة اإلعمار والنزوح

 

يتس لهذا العام حول روايات النزوح وكيفيات إعادة اإلعمار، وارتكز على التقاطعات تمحور مؤتمر سيتي ديبا

والتدخالت بينهما. كما تم تناول موضوع المؤتمر من خالل زوايا مختلفة وعدسات عديدة منها الوقت، 

لخطاب المكان، المحلية، الهويات الجنسية والطائفية، والذاكرة الشخصية والجماعية.  وراجع المؤتمر ا

المهيمن، فيبحث في النزوح كمحفز والنازحين كرأس مال إجتماعي، والبيئات الحضرية ما بعد العنف 

  .كأرشيف، وإعادة اإلعمار كممارسة اجتماعية ومكانية

 

أتى العلماء واألكاديميين في مؤتمر هذا العام من خلفيات تخصصية مختلفة وتشمل دراساتهم جغرافيات 

تحدثين الرئيسيين الدكتورة ديان ديفيز، من جامعة هارفارد، التي ناقشت "المرونة واألمن متعددة. من بين الم

ومساحات الالجئين المهاجرين"؛ والدكتور سلطان بركات، من مركز دراسات الصراع والدراسات اإلنسانية 

ب؛ والدكتورة جينيفر في معهد الدوحة للدراسات العليا، الذي قدم رؤية إقليمية نحو إعادة اإلعمار بعد الحر

هيندمان، من مركز دراسات الالجئين بجامعة يورك، التي قدمت بحثها حول "االتفاقيات العالمية أو 

 ."االحتواء؟ الجغرافيا السياسية بحسب التصميم

 

وقال العميد شحادة، "نحن فخورون جدًا بهذا الحدث السنوي الرائد الذي يُظهر للعالم طرقًا جديدة للتفكير 

عل المراكز السكانية في جنوب العالم أكثر مالءمة للعيش". وأضاف أن موضوع المؤتمر لهذه السنة حول وج



نزوح السكان وإعادة اإلعمار بعد الحرب " توقيته مناسب وهو ذات صلة وثيقة بسياقنا،" وشكر الحارثي 

 .ج الممتازوطالب الماجستير في التخطيط والسياسات الحضرية على تنظيم مثل هذا البرنام

 

تمحورت مواضيع المؤتمر في السنوات السابقة حول "الملكية في التخطيط: التحوالت التاريخية والممارسات 

المعاصرة" من تنظيم البروفيسورة منى فواز، و "السياسات الحضرية والتنقالت والمساعدات الدولية: 

-فيسورة منى حرب، و"الهندسة المعمارية دروس من التخطيط اإلقليمي وسياسات الالجئين" من تنظيم البرو

 .كعمران: أجندة األلفية الجديدة" من تنظيم البروفيسور روبير صليبا
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 

 
Simon Kachar  
Director of News and Media Relations  
Mobile: (+961) 3-427-024   
Office: (+961) 1-374-374 ext: 2676  
Email: sk158@aub.edu.lb  

 
 
 
 

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

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توفّر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

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