ينظم مركز مدى لدلراسات و ا ألحباث الإنسانية
مائدة مس تديرة حول العنف و املدينة
ادلار البيضاء 1 ،أأكتوبر 2016
يعتبر التحضر من أبرز المظاهر التي برزت في النصف الثاني من القرن العشرين.
ففي الفترة الواقعة بين الستينات و التسعينات من القرن الماضي تجاوز عدد سكان المدن
في العالم ألفا و خمسمائة مليون نسمة .و من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المراكز
الحضرية الرئيسية خالل السنوات العشرين القادمة إلى ما يزيد على ثالثة باليين و نصف
البليون من البشر .وكان لهذا النمو السكاني المتسارع في المدن أثر على عادات األفراد و
أنماط سلوكهم و تفكيرهم.
ومن الملفت للنظر أن التوسع الهائل للمدن ارتبط لدى كثير من الباحثين
االجتماعيين بمظاهر العنف التي أفرزتها ديناميات المجاالت الحضرية ،كالجريمة وشغب
المالعب والعنف المدرسي والتحرش الجنسي و غيرها من األنماط الخفية و العلنية،
الرمزية و المادية التي تعبر عن نفسها ،نتيجة التجليات االجتماعية لتفاعل فئات عريضة،
مختلفة ثقافيا و متفاوتة اجتماعيا داخل مجال المدينة .
وفي إطار سعي مركز مدى للكشف عن التفاعل الموجود بين المدينة و مظاهر
العنف من خالل التطرق لشروط إنتاج العنف الحضري ،ومعرفة خصائصه و محدداته،
وأبرز أنماطه ،و ذلك في رصد لتفاعل العنف الحضري مع أبعاد اقتصادية و اجتماعية و
سياسية و ثقافية داخل المدينة المغربية .لذلك ،فإن المركز يعتزم تنظيم مائدة مستديرة،
تحمل عنوان العنف و المدينة ،وذلك يوم  1أكتوبر  2016بمدينة الدار البيضاء.

هذا التوصيف للعنف في المدن الحضرية المغربية ،يقود إلى التفكير في المداخل التالية :
-

أنماط العنف و تجلياته الحضريــــة
شروط إنتاج العنف الحضــــــــــري
األثار االجتماعية للعنف الحضــري
التحديات األمنية في مجال المدينـة
شروط المشاركة:








على كل مشارك اختيار محور من المحاور أو اقتراح محور جديد على اللجنة
المنظمة.
يفتح باب المشاركة في وجه الباحثين الذين يرغبون في تقديم قراءات في كتب
تعالج موضوع المائدة المستديرة.
لغة المائدة المستديرة هي اللغة العربية.
ملء استمارة التسجيل المرفقة
تقديم الملخصات :من  500إلى  700كلمة بما في ذلك عنوان المداخلة ،اإلشكالية
المطروحة ،منهجية البحث و األفكار الرئيسية،
ترسل مشاريع المداخالت وجوبا على العنوان اإللكتروني التالي:
centremada98@gmail.com

جدول المواعيد:
 الموعد النهائي إلرسال الملخصات 15:شتنبــر2016
 إعالم بنتائج التقييم 20 :شتنبر 2016
 آخر موعد لقبول النص النهائي هو 26 :شتنبر 2016
معلومات عامة :
سيتم نشر أعمال المائدة المستديرة في ملف عدد خاص بمجلة رهانات الصادرة عن مركز
مدى للدراسات و األبحاث اإلنسانية.
لكل استفسار يرجى االتصال :
مركز الدراسات واألبحاث اإلنسانية –مدى-
Center for Humanities Studies and Research -MADAالبريد االلكترونيcentremada98@gmail.com :
الهاتف الثابت والفاكس:
الهاتف النقال:

00212522224227

/ 00212675251470

00212677158339

الموقع االلكترونيhttp://www.madacentre.ma :
موقع تلفزة مدىwww.madatv.ma :

استمارة المشاركة:
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