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تصاميم لطالب الهندسة المعمارية في الجامعة األميركية في بيروت تثير اهتمام
المجتمع العالمي لبحوث الفضاء
تح ّدي بناء حياة مستدامة على المريخ يلهم الطالب من أجل حياة أفضل على األرض
أنشأت الجامعة األميركية في بيروت شراكة تعاونية طويلة األمد مع جمعية خرّ يجي اختصاص صناعة
الفضاء في كلية إدارة األعمال في جامعة هارفرد ،وهي جمعية ريادية في مجال صناعة الفضاء تر ّكز على
ً
نتيجة لذلك ،ق ّدم قسم العمارة
الطيران المدني والدفاع واألمن ،واستكشاف الفضاء ،واألقمار الصناعية.
والتصميم في كلية الهندسة والعمارة في الجامعة األميركية في بيروت المقرّ ر األول عن التصميم المعماري
ومراع
لمأوى بشري عملي على "الكوكب األحمر" ،أي المريخ ،مستدام وفعّال في استغالل المساحة
ٍ
للظروف المناخية وذي تكلفة مقبولة .وقد اقترح الطالب من خالل مبتكراتهم حلوالً عملية للعيش في
ظروف قاسية يمكن تطبيقها على الحياة على كوكب األرض حاضراً ومستقبالً.
فقد خضع طالب السن َتين الثالثة والرابعة في قسم العمارة لمقرّ ر تحت عنوان "استديو المريخ" بهدف تصميم
بنىً ومساكن صالحة للعيش في كوكب المريخ ،وهو موضوع يثير اهتمام وكاالت الفضاء ومؤسسات
القطاع الخاص التي تعمل على استكشاف الكوكب حول العالم .ويش ّكل المقرر نقطة انطالق إلنشاء أول
منصة أكاديمية حول بحوث الفضاء في المنطقة ،والتي ستحتضنها الجامعة األميركية في بيروت لتقديم مواد
مفيدة إلى مجتمع بحوث الفضاء الذي يُتو َّقع أن يشارك في تصميم المقترحات وتمويل تطبيقها.
وقد ق ّدم الطالب تصاميمهم ونماذجهم األولى ومقترحاتهم المبتكرة لتطوير بنى تحتاج إلى كمية أقل من
الطاقة وتكون مستدامة في ذاتها .تتفاعل الحركة والمواد والزمن والفضاء في النماذج التي ن ّفذها الطالب:
يُستك َشف البندول أو الر ّقاص والبنى القابلة للنفخ ،وتراكيب المقص ،والبنى الداخلية الصدفية المف ّككة ،وقطع
الحمولة وأجزاء متبقية من الصواريخ بغية تحقيق االستخدام األفضل للفضاء والمادة.
بات بإمكان الطالب أن يستخدموا الخبرة الجديدة التي اكتسبوها في مقرّ رهم حول المريخ للتوصّل إلى
مقترحات مميّزة لتأمين مساكن مستدامة وأفضل للجميع على األرض .الدكتور كريم نجار الذي يدرّ س هذه
المادة يعمل كذلك في مجال تطوير بنى لالجئين تتمتع بأداء فائق وبالفعالية لناحية المساحة واالستدامة
واالستجابة للمناخ ،فضالً عن توافرها بأسعار معقولة.

وقد قال في هذا الصدد[" :المشروعان] متشابهان جداً ألنه يجب أن تكون البنى فعالة بكل معنى الكلمة
ويمكن التح ّكم بها ،وأن تستخدم الموارد الطبيعية المتوفرة نظراً للنقص في الصناعات ذات الصلة .إن ما
نقوم به هنا يمكن تطبيقه في الواقع".
وضعت هذه المقاربة المبتكرة تح ّديا ً أمام الطالب للتوصّل إلى أفكار ونماذج لبنىً مستدامة في كل الظروف،
يمكن التح ّكم بتركيبها ،وتتمتع بالفعالية ،فضالً عن صناعتها من مواد متوافرة بأسعار معقولة ومؤاتية
مناخياً .وهكذا فإن العمليات المطلوبة لنقل المواد عبر الفضاء ،أو ربما تصنيعها في المريخ ،ثم تشييد بنى
مالئمة وضمان استمراريتها في عالم مختلف تماما ً عن عالمنا ،تضع كل مبادئ التصميم والعمارة على
المحك.
وقد لفت الدكتور نجار إلى أن "النظر في العالقة بين الفضاء والوظائف والفعالية سيساهم في تدريب طالبنا
كي يكونوا مهندسين معماريين بارعين قادرين على االستجابة لمختلف الظروف .هذا ما ينبغي على
المهندسين المعماريين فعله :أن يتم ّكنوا من التعامل مع الظروف واإلشكاليات والتوصّل إلى حلول مبتكرة".
وقد أبدى الطالب حماستهم للنهج الجديد المبتكر ،وهم يدركون فوائده حتى لو لم تصل تصاميمهم إلى
الكوكب األقرب إلينا .ولكن ،من يدري ماذا يخبّئ المستقبل؟
قال محمد نحلة ،الطالب في السنة الرابعة" :عندما خضعت للمقرر ألول مرة ،اعتقدت أنه يتعلق أكثر
بتطبيق مبادئ التصميم المعماري على األرض .لكن اآلن ،بعد المعارف ’المخيفة‘ التي حصلت عليها هنا...
بدأت آمل بأن ينجح هذا العمل في المريخ".

***
تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .وهي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية تتكون من
أكثر من  700عضو وجسما ً طالبيا ً يضم حوالي  8,500طالب وطالبة .تقدّم الجامعة حاليا ً أكثر من 130
برنامج للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما تو ّفر تعليما ً طبيا ً
وتدريبا ً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفىً فيه  420سريراً.
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