
وجمعیة فضاء محمدمدرسة الھندسة المعماریة للدار البیضاء والمعھد الفرنسي
عبدو یعلنون عن الفائزین في مسابقة "أكثر من رابط بسیط"

وجمعیةالبیضاءللدارالفرنسيوالمعھدEACالبیضاءللدارالمعماریةالھندسةمدرسةمنكلأطلقتلقد
الرابط التاریخي بین حي النخیل وحدیقة جامعةفضاء محمد عبدو دعوة لتقدیم األفكار من أجل إعادة إنشاء

االقتصادیة. وتم إطالق ھذا المشروع فيالدول العربیة، باعتبارھم شركاء منخرطین في تطویر العاصمة
بسیط".رابطمن"أكثراسمتحت2021ماي

،2021یولیوز19البیضاء،الدار

جدیدة وأنیقة بین شارع الزرقطوني وساحةیھدف ھذا المشروع إلى تطویر ممر للمشاة یشكل صلة وصل
المشروع إلى المشاركة في تقدیم أفكار واقتراحاتمحمد عبدو ثم حدیقة جامعة الدول العربیة. ویدعو ھذا

مھما في تحسین الحیاة الحضریةتخص إنشاء جسر عبور للمشاة یمتد فوق الشارع ویلعب دورا
الدراجات، مما یجعل منھ "أكثر من رابط بسیط".للبیضاویین ویخلق حریة الحركة بالنسبة للمشاة وراكبي

لخیالھم وإبداعاتھم من أجل استكمال ھذا المشروعوتحقیقا لھذه الغایة، ینبغي على المشاركین إطالق العنان
التي تم تحدیدھا، بما فیھا الخاصیة الوظیفیةعلى أفضل وجھ، وذلك من خالل تلبیة مجموعة من المعاییر
متعددة تراعي جمیع الفئات المجتمعیة، الخ.)واإلبداعیة والجمالیة للتصمیم والقیمة المضافة (استخدامات

"التالمیذ".فئةفيمشروعا16و"المھنیین"فئةفيمشاریعثمانیةاستقبالتمالدعوة،لھذهواستجابة
.2021أكتوبر31غایةإلىالبیضاءللدارالفرنسيبالمعھدالمشاریعھذهعرضوسیتم

فإن الحفاظ على تراثھا المعماري یشكل تحدیا حقیقیاوبالنظر لما تتسم بھ المدینة اآلخذة في النمو من تعقید،
المعماریة للدار البیضاء، لتؤكد نفسھامن أجل صقل ھویتھا الحضریة. وھو ما أدركتھ مدرسة الھندسة

بالمدینة ولنشر ثقافة الجودة الحضریة. وعلى ھذابشكل كامل كمكان محفز إلدراك أھمیة القضایا المتعلقة
المبتكر الذي یشجع شباب مدینة الدار البیضاءالنحو، فإنھا تشارك بكل طاقتھا من أجل إنجاح ھذا المشروع

على االنخراط والمشاركة في تطویر مدینتھم.

یرسخ مدى التزام مدرسة الھندسة المعماریةوقال السید عبد المومن بن عبد الجلیل إن "ھذا المشروع
ممكن بفضل ھذا النوع من المبادرات المواطنةبتطویر مدینة الدار البیضاء ویذكرنا بأن إشعاع مدینتنا

مدینتھم لخلق حیاة یومیة مناسبة، وكذا تسھیلوالملتزمة، حیث من المھم أن یمسك السكان بزمام أمور
عملیة التنقل من خالل تحسین الربط بین األحیاء".

منمجموعةواختارتیولیوز15یومالحيوسكانخبراءمنمكونةلجنةاجتمعتاألساس،ھذاوعلى
الفائزین في الفئات التالیة:

أعضاء اللجنة:▪
Beaux-arts"مبادرةرئیسأفیالل،علميإلیاس- Solidarité Maroc"



ھشام لحلو، مصمم ومھندس داخلي-
حسن دبشي، مستشار لدى مجلس الحكومة-
DENAمعماریة مھندسةأوشباب،لمیاء -
سھام الخدو، مدیرة دار منطقة أوسیتاني-
بالمغربماریا العراقي، رئیسة جمعیة ھندسة المناظر الطبیعیة-
الھندسة المعماریة للدارعبد المومن بن عبد الجلیل، المؤسس المشارك ورئیس مدرسة-

البیضاء

فئة "الطالب":▪
درھم)ألف25(بقیمةفاضليأمینومحمدبوعالمزینباألولى:الجائزة-
درھم)ألف15(بقیمةمزیوديإیمانالثانیة:الجائزة-
آالف درھم)یاسین لزرق وأمین الوتیب (بقیمة عشرةالجائزة الثالثة:-

فئة "المھنیین":▪
المھدي بلیاسمینمشروع حائز على جائزة:-
یوسف بركة وحمزة فصليتنویھ لجنة التحكیم:-

لماذا إنشاء جسر عبور للمشاة؟

جامعة الدول العربیة، وكان األمر كذلك منذفي البدایة، كانت ساحة محمد عبدو جزءا ال یتجزأ من حدیقة
والذيالكبیرة"،"الحدیقةبإنشاءیسمىفیماذلكویظھر.1917سنةھنريتخطیطحسبمبكروقت

وسط مدینة الدار البیضاء وحي النخیل وفق خطیتواجد وفق التخطیط على طریق واد بوسكورة ویربط بین
مستمر من العنصر النباتي عالي الجودة من أجل السكان.

النباتیة، خصوصا بعد إنشاء نفق تحتوبمرور الوقت، أدى تزاید حركة السیر إلى كسر ھذه االستمراریة
بین حي النخیل وحدیقة جامعة الدول العربیةأرضي أعاق حركة المشاة بشارع الزرقطوني وفصل الرابط
ووسط المدینة، لیصبحوا الیوم منفصلین عن بعضھم البعض.

أعاد نفسا جدیدا للمدینة وخلق مساحة خضراءوالیوم، فإن افتتاح منتزه جامعة الدول العربیة بعد تجدیده
ھذا الترابط الحضري بدیھیة وواضحة أكثر.كبیرة في قلب الدار البیضاء. وھو ما یجعل فكرة إعادة

ورئیس مدرسة الھندسة المعماریة للدارویشرح السید عبد المومن بن عبد الجلیل، المؤسس المشارك
أصبحت أكثر من مجرد ابتكارات معماریة بل باتتالبیضاء أن "الممرات موجودة منذ سنوات، لكنھا الیوم

تمثل عنصرا أساسیا لثورة جدیدة من الترابط الحضري واالجتماعي".



نبذة عن مدرسة الھندسة المعماریة للدار البیضاء:

بالھندسةخاصةمدرسةوھيمشھورین.معماریینمھندسینقبلمن2004سنةالمدرسةتأسستلقد
Honoris"أعضاءضمنوتدخلالدولةقبلمنبھامعترفالطبیعیة،المناظروھندسةالمعماریة

Unites Universities،"ألف57وتعلیمیةمؤسسة14تضمبأفریقیا،الخاصالعاليللتعلیمشبكةأول
مدینة.32دولعشرفيطالب

في الشعب التالیة: الھندسة المعماریة وھندسة المناظروتقدم مدرسة الھندسة المعماریة للدار البیضاء تكوینا
تجمع فیھا مختلف النظم اإلیكولوجیة التي تدعمالطبیعیة. ولقد سعت منذ تأسیسھا إلى خلق بیئة مناسبة
األكادیمي والمھني والجمعوي واإلعالمي.األفكار والثقافة المعماریة والحضریة في كل من العالم

نبذة عن جمعیة فضاء محمد عبدو:

السكنیةاإلقاماتأعضائھا:بینوتضمعبدو،محمدساكنةقبلمن2003سنةالجمعیةتأسیستملقد
سواء المستقرة بجانب الحدیقة أو التي تزاولوالمحالت التجاریة والشركات والمھن الحرة والمؤسسات

عملھا ھناك.

تطویرھا وصیانتھا وفقا لنموذج مشاركةوتھدف ھذه الجمعیة إلى الحفاظ على سالمة الحدیقة وضمان
مساحات خضراء، الخ.). وتتواجد ھذه المساحاتمواطنة، باعتبارھا متنفس حقیقي للبیضاویین (ھواء نقي،

محمد عبدو ومن جھة الشمال شارعالخضراء بحي النخیل، یحدھا من جھة الشرق والغرب شارع
جامعةحدیقةمناألخیرالجنوبيالجزءالحدیقةھذهوتشكلأبریل.9شارعالجنوبجھةومنالزرقطوني

الدول العربیة.

نبذة عن المعھد الفرنسي للدار البیضاء:

ضمن خدمة التعاون والعمل الثقافي التي تقدمھیعد المعھد الفرنسي مؤسسة ثقافیة ومركز لغات مھم یدخل
وتعزیز اللغة والثقافة الفرنسیة من خالل مجموعةالسفارة الفرنسیة بالمغرب. وتتمثل مھمة المعھد في نشر

من األفكار واألعمال الثقافیة.

ھو نفسھ مھندس معماري ولقد نقل إلى حد كبیر مبدأوالجدیر بالذكر أن مدیر المعھد، السید مارتن شینوت،
یفصلھا الیوم شارع الزرقطوني، سیتم تحسینھذا االرتباط الحضري، فمن خالل إعادة ربط األحیاء التي

حیاة الساكنة وسیستعیدون متعة العیش بالمدینة.




