
 

 

 جائزة اآلغا خان للعمارة

 

 
 تقرير لجنة التحكيم العليا

 2022لدورة عام  جائزة اآلغا خان للعمارة 
 
 

تفاقم التحديات االجتماعية واالقتصادية  ت لأد والتي  ،  ةعالمي كورونا الهذه أول دورة جائزة تتزامن مع جائحة  ُتعتبر  
للعمارة    اآلغا خانالعليا لجائزة  تحكيم  اللجنة  أعضاء  . بصفتنا  في الوقت الراهن  عصرنا التي يشهدها  والبيئية  

وسط جائحة كورونا،  التي نعيشها  االستثنائية  ، أردنا أن تعكس رسالتنا الجماعية األوقات  2022عام  لدورة  
لال  يةالمناخ   ات ر تغي  وال وصواًل  العالم  يشهدها  والصراعالتي  المساواة  وعدم  والفقر  االجتماعي  ات  ستقطاب 

 .الحاصلة
 

ال  التحديات الخاصة، و من شأنها معالجة هذه  سعينا إلى تحديد الممارسات النموذجية والتحويلية التي  لذلك  
قة  العاللكن قمنا بمناقشة  باختيار المشاريع المعمارية وليس البرامج اإلنسانية في حد ذاتها.  سي ما وأننا ُكل فنا  

، نساني" ال يجب أن يكونا متعارضين"المعماري" و "اإل نب  الجا أن  مجالين مع التأكيد ببين الالتي تجمع  المعقدة  
 . اً وثيق اً ارتباطينبغي أن يرتبطا ببعضهما البعض بل 

 
ية"  ز في الهندسة المعمار "التمي  ُعر ِّف  ،  العليااللجنة التوجيهية إلى لجنة التحكيم  الذي قدمته  موجز  الفي  ُيذكر أنه  

تمكين مكونات جديدة". مع  العمليات  لطرق سير    ، "إعادة تصور  للواقع"، أو بشكل أكثر دقة  خي ل"إعادة تبوصفه  
،  عن مثيالتها للعمارة    جائزة اآلغا خاناألساس الذي يمي ز  نأخذ هذه التوصية على محمل الجد ونراها  لهذا فإننا  

وال سي ما عندما  ،  لمجتمعات المحليةحياة الناس وامن تغي رات في  الهندسة المعمارية  على ما تحدثه    تركيزالمع  
تنفيذ المشروع واالستفادة منه قات غير  إلى طبيعة األو   اً ربما يرجع ذلك جزئي  .تشترك النساء واألطفال في 

  اً اكن الحقيقية التي تجمع الناس مع ألمالمادية ل  لطبيعة لتقدير متجدد  لذلك قمنا بمنح  ،  هاالمسبوقة التي نعيش
كرامة. لقد بحثنا  شعور بالفخر والالتستعيد  القدرة على التعافي و تمتلك  لألماكن العامة المفتوحة والحرة التي    -

أثرًا    هندسة المعمارية ، حيث تمتلك الالحياة والعالقات االجتماعيةوفي نوعية    المعماري فضاء  في ال  عن الجودة
 . كبيرة سهولةبلكرم والجمال كبيرًا في إضفاء عناصر ا
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على طبيعة الحياة ومدى إمكانية إجراء تغييرات    تأثير خاص  لما تمتلكه المشاريع من  تقدير  عملنا على منح  
، فضاًل عم ا  مبادرات مماثلة في أماكن أخرى ًا إلقامة  أو محفز   اً نموذجت تشك ل  سواء كانفي تلك المشاريع،  

لما  نشر األفكار الجيدة"  ضرورة  ب "  اً خاصة. شعرنا جميع المحيطة ال  ظروفاليتجاوز  تأثير مضاعف  ُتحدثه من  
 في عصرنا.تمتلكه من أهمية كبيرة 

 
هتم  التي ت  يعضاحول ثالث مجموعات من المو   التأمت التي  داوالت عميقة، و مناقشات وماخترنا المشاريع بعد  

التفكير  لتجعلنا نعيد    تحويلالإمكانات  سد  تجو   ،رسالتنا الشاملةتحقيق  بأنها مهمة ل  القضايا التي شعرنا جميعاً ب
 . في موضوع تخصصنا ومهنتنا

 
  ع المقاييس واألنماط والجغرافيا والثقافات. تعكس المشاريع العشرون تنو  ه،  ع في جميع معانيالتنو  بتقدير    أوالً قمنا  

من السنغال إلى  تمتد  منطقة جغرافية شاسعة    من  إلى المشاريع الستة المختارة  افةً ، إض المختصرة  في القائمة
الفنون و   المتحفو المطار والمدرسة    مثلالمشاريع  من    ةنمطي  سلسلة  وضمت   إندونيسيا نطاق  ضمن    مركز 

إلى  ارة  تجدر اإلشطبيعية والبنية التحتية.  بين الهندسة المعمارية والمناظر الالتناغم واالنسجام  قياسي يعكس  
 اً بت طرقوالتي جر    -ستة مشاريعالتي تضم    -النهائية  في القائمة المختصرةسكنية  ريع  أنه رغم عدم وجود مشا

الذي يتحدى النماذج الحضرية  موذجي  لنا بمناقشة أهمية االبتكار الن  سمحإال أن ذلك  ،  مختلفة للتكثيف الحضري 
 الحالية. 

 
لال الموسعة  الرؤية  هذه  قيمة    أيضاً نضباط  تنعكس  يستجيب  وأهمية  في  كيف  للموارد:  المعقول  االستخدام 

نطاقًا المتعلقة  االهتمامات البيئية األوسع  وللتغي رات الحاصلة فيه، فضاًل عن كيفية معالجة  المشروع للمناخ  
مع  تتناغم  عندما    ، ناهيك عن القيم التجريبية للهندسة المعماريةالبيئة وكفاءة الطاقةالحفاظ على  امة و الستد با

 الطبيعة والمناظر الطبيعية المحلية. 
 

،  مهمة جائزة اآلغا خان للعمارةجوهر  شك ل  كما أنها ت،  اختياراتناأساسًا في  ، تعتبر المشاركة المجتمعية  ثانياً 
في تعزيز  العمارة  تسهم  كيف  ، و أرض الواقعوطريقة الممارسة على    الحقيقية   ر بشدة المشاركةنقد  حيث أننا  

 منذ بداية المشروع وحتى االنتهاء منه.  المشاركة
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المعماري، نحو ما  لمهندس ووظيفة ادور  التي تتحدى التعريفات التقليدية لالنضباط و ،الممارسات جذبتنا لقد 
مشروع يقدم طريقة جديدة للنظر في كيفية إنشاء المباني والمساحات  )  على أنه "وكالة مكانية"   اً ُينظر إليه عموم

واسعًا يتضمن    جاالً مقترحًا مباالبتعاد عن التركيز التقليدي للهندسة المعمارية على مظهر المباني وصنعها،  
هم  ا  بقدر مرين  أي أن المهندسين المعماريين يتصرفون مثل الوكالء والميس  ،  الستثمارها(  الفرص الكثير من  

، إضافًة إلى جمع األموال، وتشكيل المنظمات غير الحكوميةويتولون مهمة تحديد االحتياجات و ،  ن و مصمم
لالمحليين  السكانحشد   للناس  المجال  ليفسحوا  النهاية  في  األنظار  عن  يتوارون  ثم  المسؤوليةتول،  عن    ي 

و المشروع ندرك  رغم  .  كنا  وال  جيداً ذلك،  التناسق  عدم  المعماريين  توازن  أوجه  المهندسين  إيجاد  كيفية  في 
للقيام بأعمال التوعية هذه في الجنوب العالمي بسهولة نسبية، بينما ال ينطبق الشيء    الغربيين فرصاً /األوروبيين

ف ال مفر منها  اآلثار السياسية األوسع للمبادرات المعمارية نقاط خال  كما وُتشك لاالتجاه المعاكس.    على  نفسه
 في سياق ما بعد االستعمار في الجنوب العالمي.

 
لالهتمام حول قدرة العمارة    ة ل المثير اجد المناقشات و الكثير من ال  نشأ فقد  ،  نظر لعالمنا المليء بالصراعات وبال

م المساحات على تسريع الشفاء والتعافي بوصفها   لألشخاص المصابين بصدمات نفسية.  عالجتقد 
 

االحتياجات الحالية  وتلبي   تعالج  ، ركزنا وناقشنا أهمية الهندسة المعمارية التي الوبنفس القدر من األهمية  ،اً ثالث
جديد  لمشروع  ى  خر أحياة  ات، األمر الذي يمتلك أهميًة كبيرًة في منح  غيير إجراء تبأيضًا  تسمح  و ، بل  فحسب 

والذي يتمثل   ،جائزة اآلغا خان للعمارةنحو أمر يشك ل جوهر عمل  يقودنا  وهذا  هتمام.  المزيد من االحظى ب ي
مة كبيرة وإمكانات  يحمل قيى أنه  اتفقنا علذا نموذج  وه،  فيوإعادة االستخدام التكي  والترميم  مشاريع الحفظ  في  

 الهدم.ومن عمليات  المباني الجديدةمن  شهد الكثيرفي عالم ي بالغة األهمية
 

الذي لم  ،  في هذه الدورة هو اهتمامنا الخاص بالحفاظ على التراث الحديث   اً وضوح  ربما كان األمر األكثر
، إضافًة إلى تعرضه لل  إلهمال، وتعر ض ليحظى بالتقدير الكافي ة في جميع  بسهول  هدموالضرر على نحو  كبير 
كبيرة جدًا في المباني الرائعة التي هي في الواقع ذات أهمية    القضاء على، ما أدى إلى  أنحاء العالم اإلسالمي

"عدم  ة. هذا األمر يؤدي إلى  ضو وُمفر   ةغريبة التي تنظر للمباني التراثية بوصفها  حديثال  ات تصور التحدي  
ي  إدراك أهمية هذه الهياكل ف، إلى جانب ضرورة في جميع أنحاء العالمباعتبارها ملكًا للجميع احترام الحداثة" 

القائمة المختصرة  مثيرة في مشاريع  العديد من تواريخ البلدان اإلسالمية. تسلط العديد من األمثلة المهمة وال
 محو التاريخ الحديث. وضرورة العمل للحيلولة دون الضوء على الذاكرة الجماعية 
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  العليا ، شرعت لجنة التحكيم  كبير    زة واالستفزازية بشكل  المحف    هذه االهتمامات التوجيهية والمناقشات وفي ضوء  

لمشاريع العشرين المدرجة في من ضمن ا  آخر ستة مشاريعاختيار  المتمثلة في  و الصعبة للغاية  تها  في مهم
 بمزيد من التفصيل في االستشهادات الخاصة بكل منها. التحد ث عنها  ، والتي تم  ئمة المختصرةالقا
 

للقائمين والمشرفين على تنفيذ عرب عن امتنانها أواًل وقبل كل شيء  أن تُ   العليا، تود لجنة التحكيم  امفي الخت
وصواًل لالختيارات    ترشيحبدءًا من عمليات ال،  الرائع لجائزة اآلغا خان للعمارةوالتنظيم    ،الفريدةو عملية الصارمة  ال

ن  و مهندس:  وخلفيات مختلفةتخصصات  ا أعضاًء من  تضم لجنة التحكيم العليكل دورة.  للمشاريع في  النهائية  
وهذا ُيثري عملية االختيار  ،  والترميم  الحفظ  بعمليات ن  و متخصصو   ن و فنانو ن  و أكاديمي و   ن و ن ممارسو معماري
تعرفنا ع  ،مذهل    بشكل   أسبوعين  حيث  البعض على مدار  اللى بعضنا  ثم في  مكث  ال عمل  من  ف في جنيف 

، اً البعض أحيان نا  وإقناع بعضمناقشتها  قمنا بواستفزازية، و تطورة  إلى حجج مدروسة وم. كما واستمعنا  لشبونة
سنعتز بها لبقية  رائعًة    تجربةً لقد كانت  .  وسط جو لطيف وممتع  االختالففي بعض األحيان الموافقة على  و 

 حياتنا. 
 

، الذين  والمدققين الميدانيينالمذهلة من المراجعين  عرب عن تقديرنا العميق وامتناننا للمجموعة  أن نُ   اً أخير نود  
ما  ،  فسيرتستحق التأمل والتجديدة  وجهات نظر  و   حديثةً   رؤىً   بعناية مت تقاريرهم ومالحظاتهم المدروسة  قد  

  اً جنب  عملهملقد ساهم  إعادة التفكير والمراجعة.    ويحف زنا في كثير من األحيان على ضرورة  قناعاتنا  اً يدعم أحيان 
، ما سه ل جعل هذه المشاريع تنبض بالحياةعن كل مشروع في    فيلمطاقم التصوير إلنتاج  إلى جنب مع عمل  
  دقة العملية وشمولهافيما يتعلق بجائزة اآلغا خان للعمارة  مي ز  لما ي  اً متجدد   اً تقدير   منحونا. لقد  علينا القيام بمهمتنا

 المنتجات المعمارية النموذجية.فضاًل عن اهتمامها بمكافأة  ،وغناها
 
 

 :2022عام دورة الفائزون بجائزة اآلغا خان للعمارة ل
 إندونيسيا ، ساري، جاوة الشرقيةغ، بليمبين"مطار بانيوانجي الدولي" -
 السنغال ، ثيونك إيسيلفي   "مدرسة كمانار الثانوية" -
 .بنغالديش، كوكس بازارفي منطقة  "الروهينجا  جئيناللا  ألزمةاستجابةً المساحات المجتمعية " -
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 إيران ، طهران " في متحف أرغو للفن المعاصر والمركز الثقافي" -
 طرابلس، لبنان في   "ضيافةللير ا تجديد دار نيم" -
 الجنيدة، بنغالديش" في منطقة المساحات النهرية الحضرية " -

 

 هم:  التحكيم العليا المستقلةفي لجنة األعضاء التسعة 
،  غطمي ، ندى الحسن، كازي خالد أشرف، قادر عطية، لينا  (رئاسة اللجنةان )غسيبل بوزدو   و  أندراوس  آمال

 هراني ت، آن الكاتون، نادر فرانسيس كيري 
 
 
 مطار بانيوانجي الدولي   •

   إندونيسيا   ، ، جاوة الشرقية ساري غ بليمبين 
 

، فإن  منفصلة عن محيطها و ما تكون مساحات مغلقة بإحكام    اً العامة التي غالب مباني المطارات  خالفًا ل 
مع  الدولي    بانيوانجي مطار   يتناغم  فهو   ، ومتمي زًا أنيقًا  نموذجًا  و يقدم  الثقافة  والمناظر  نسيج  البيئة 

عملي  ما هو مألوف و وتحويل  واضح  إلى تقديم مساحات فعالة وممتعة بشكل    ، إضافةً الطبيعية للمكان 
في    اً جديد   اً نموذج مي زة المتالكها    بانيوانجي األمر الذي يمنح مدينة  ،  وجميلة   معمارية جديدة مزايا  إلى  

 تصميم المطارات. 
 

فته  المناظر الطبيعية  ، الذي يتناغم في تصميمه مع  المبنى ب   حقول األرز تحيط   المحيطة، األمر الذي وظ 
 . ز  ي  م وم   سلس  ليقوم بعمله على نحو  الهندسة المعمارية  

 
  بانيوانجي يسمح لمدينة    ما ،  ومكانه مناسب للغاية   الجوانب   كافة حديث وفعال من  يتمي ز المطار بأنه  

المطارات،  ي تغ ب  هندسة  في  اللعبة  قواعد  سي  و ير  إلى  ال  بالنظر  اإلندونيسية  استعداد  ما  بناء  ل الحكومة 
القريب.   300حوالي   المستقبل  مبنى    مطار في  الجديد يتمي ز  وبأسطح    المطار  إلى جزأين  م  بأنه مقس 

م مع الهندسة  ينسج ل األخضر  وسقفه المذهل مزروع بالعشب  الوصول،  منحدرة لتمييز قاعات المغادرة و 
المحلية   مع  المعمارية  المحيطة  وليتناغم  األرز  لحقول  الطبيعية  تصميم  ب المناظر  تم  المطار.  مبنى 
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ل المطار    . ر الراحة وحرية الحركة واالنتقال أمام المسافرين والزو ار المطار بشكل رائع ليوف   في  كما يشك 
فيها    تصميمه  اسُتخدمت  رائعًة  وال لوحًة  والمياه  الداخلية  األخشاب  األقسام  لمنح  ولمسًة    جودةً نباتات 
 إنسانيًة. 

 
والمفتوح   الُمضاء  المبنى  تصميم  الهواء يسمح  عزل  ،  بتدفق  بتأمين  بالعشب  المزروع  السقف  ويسهم 

  مثال رائع بتقديم    دوير المياه من خارج المبنى وداخله شحن وت إعادة  للمبنى، إضافًة إلى مساهمة مي زة  
ب لكيفية إظهار التصميم السلبي في الهندسة المعمارية بشكل    . ملموس ومجر 

 
أيض و  الثناء  يستحق  في    اً ما  القرارات يتمث ل  والم ا التي    ، سلسلة  العميل  المعماري تخذها  والتي  هندس   ،

 بإنشاء مباني عامة أو بنية تحتية تتناسب مع القيم اإلنسانية والبيئية.   اً جماعي   اً التزام أثبتت  
 

 
 مدرسة كمانار الثانوية  •

 ، السنغال بلدة ثيونك إيسيل 
 

مانار  مدرسة ك ما يجعل    بالبنية التحتية والمباني والمناظر الطبيعية والمفروشات،   المدرسي حرم  يتمتع ال 
والمناظر الطبيعية والهندسة  وسع الحضري  المقاييس المتعددة للت نظرًا العتمادها  من نوعها    الثانوية فريدةً 

. و الملتزم باألسلوب الفني  تقنيات البناء  انتهاج  ، إضافًة إلى  المعمارية   المتمي ز بشكل متساو 
 
ل ال ت  حول  الدراسية المنظمة  حيث تم إنشاء الفصول  ،  المشروع أهمية كبيرًة لتنفيذ    نباتات ال تضاريس و شك 

لطالب والمعلمين  ل   ات خدم ال   قدم ت ، واعتماد ظلها كمساحات اجتماعية  اً مظالت األشجار الموجودة مسبق 
لالستفادة  ،  ة أسفل التل تتدرج برفق إلى    مصاطب وتمتاز األرض الطبيعية بانحدارها نحو  على حد سواء.  

، ما  والمالعب الرياضية في المدرجات  ، والتي من الممكن تكييفها وتوسيعها  قنوات الري منها كشبكة ل 
 المادية والبيئية. برامج  دمج ال في  يدل على مرونة النظام  
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س لوحدات ا م ي  لمنح  كتل  مجموعة من ال   ضمن تم تشكيله  ميزة قوية، وقد  لفصل الدراسي  نح اإلطار المقو 
سة المصنوعة    مساحات أكبر للوحدات الدراسية و كفاءة هيكلية   مع الحفاظ على كفاءات اإلطارات المقو 

 من الطين. 
 

الم  ضم  تعاوني بأنه  شروع  يمتاز  حيث  أبطاالً ،  التصميم  مع  أجانب    فريق  المحليين  تعاونوا  الحرفيين 
بالط  الطين والخشب وال يفية استخدام  بك الحرفيين  معرفة  مدرسي ولتعزيز  ال تشكيل فريق أكبر لبناء الحرم  ل 

المشروع   كمواد أساسية  إنشاء و .  لتنفيذ  تم  الفريق، كما  بإمكانية    رش عمل ألعضاء  الذي ساهم  األمر 
 . مدرسي ال خرى بعد االنتهاء من هذا الحرم  ع أُ مشاري تطبيق ما اكتسبوه من معرفة في  

 
ل رؤية  هذا المشروع  جمع  ي  بين مختلف العمليات والمهارات والمكونات كوسيلة للفهم والتعلم، وهو ما شك 

التعلم للطالب والمجتمع على    اً ها جزء ؤ حيث أصبح تصميم المدرسة وبنا   تربوية نموذجية،  من عملية 
 حد سواء. 

 
 

 الروهينجا   ألزمة الالجئين  المساحات المجتمعية استجابة   •
 كوكس بازار، بنغالديش منطقة  

 
ة خاصة توفر لهم  جماعي مساحة  ل وال سي ما الفئات التي نجت من الصدمات  المجتمعات البشرية  تحتاج  

نهم من المشاركة   عهم على  والحوار  الحماية وتمك   . العيش معاً وقضاء األوقات الجميلة مع اآلخرين وتشج 
 

كريمة    استجابةً   " ا ج جئين الروهين ال ل زمة ا االستجابة أل " توفر المساحات المجتمعية الستة المؤقتة لبرنامج  
ا إلى المجتمعات المضيفة  ج الروهين   المتعلقة بالتدفق الكبير لالجئي ارئة  الحتياجات الط ل وحساسة ومبتكرة  

 في بنغالديش، مع إيالء اهتمام خاص لسالمة النساء والفتيات. 
 

الستة  يهتم   المساحات  المناسبة  تصميم  المخططات  و إقامة  و بوضع  القوية  العمليات  تنفيذ  الشراكات 
  االحتياجات كافة    وتلبية تحديد  إضافًة إلى  ،  المضيفة أبناء المجتمعات  الالجئين و بالتعاون مع  الشاملة  

نجح تنفيذ  وقد . شخاص( حتياجات الدعم الفكري والنفسي والطبي والبدني لأل المكانية والوظيفية )توفير ا 
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التكي   في  والبيئية المشروع  والمناخية  والميزانية  والتنظيمية  واالجتماعية  المادية  القيود  مختلف  مع    ، ف 
عن   القاسية فضاًل  العمل  خالل    ظروف  والفنانين من  العمال  مهارات  ال   تسخير  و من  من    رجال ال نساء 
على مجموعة متنوعة من  اعتمادًا    البناء والديكور للقيام بأعمال    المجتمعات المضيفة أبناء  الالجئين و 

المكانية والمعمارية،  سمات  ل مع إيالء اهتمام ل الروهينجا وبنغالديش،  الخاصة بمجتمعات  تقنيات البناء  
 لحياة. كيفية تحسين نوعية ا و 
 

ا  المعمارية  تهتم  ا لهندسة  محلياً باستخدام  المتاحة  االلتزام    ، لمواد  مع  االستخدام،  وإعادة  للفك  القابلة 
التقييدية،   البناء  التكي ف مع ظروف    المشروع راء  القدرة اإلبداعية لمصممي ومد وعرض  بمتطلبات  في 

 المتاحة لهم. قصيرة  رغم الفترة الزمنية ال العمل  
 

نه  يوفر  الالجئين،  أزمات  فيه  تتزايد  عالم  نموذج في  وتصميمه  ومفهومه  المشروع  اًل  وقاب   اً ناجح   اً ج 
احتياجات الالجئين والمجتمعات المضيفة  طريقة التفكير لتلبية  في    تغيير بإجراء  للتحويل يمكن أن يلهم  

أخرى.  في   وأماكن  حدث  بنغالديش  ما  مخيم وهذا  من    ، لالجئين   "تكناف"   في  العديد  اختارت  حيث 
 المنظمات خيارات التصميم واألساليب المستوحاة من هذه المراكز المجتمعية الستة. 

 
نقص في الخيزران،  ، ما أدى ل الغابات في المنطقة قطع أشجار  إلى    " تكناف " أدت أزمة الالجئين في  

ل    مادة البناء الرئيسية في المخيم، وهو   ستخدامه في  كيفية الحصول عليه ال   مشكلًة في األمر الذي شك 
 اإلنشاءات المستقبلية. 

 
 

 متحف أرغو للفن المعاصر والمركز الثقافي  •
 يران إ طهران،  

 
  عادة غير المعتاد إل مشروع  هذا ال لذي يمثل المركز التاريخي لطهران، أدى  ا مكتظ  في الحي الحضري ال 

ُيذكر أن مصنع آرغو كان   المعاصر.  متحف خاص للفن إلى  آرغو  تحويل مصنع  في   والحفظ االستخدام 
ال جعة  لل   اً مصنع  قبل    ، سابق في  أنشطته  نقل  تم  ألسباب    10الذي  اإليرانية  الثورة  من  تتعلق  سنوات 

 .  التلوث إلى موقع خارج المدينة ب 
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بناء أسطح جديدة بأسلوب وتصميم  من خالل  الحالي    مصنع الجعة من أنقاض المبنى األصلي، تم تجديد  

اللقاءات  لمعارض و المخصصة الستضافة ا تطوير مجموعة متنوعة من المساحات  باإلضافة إلى  دقيقين.  
 لفنان بالقرب من المتحف. قامة ا بناء مسكن جديد إل فضاًل عن  ،  األفالم على أربعة مستويات وعرض  

 
ع تصميم ي  للفعاليات  يسمح  ، ما  الشارع   على مباشرة  ، وهو يطل  لدخول على ا الفناء المركزي الزائرين    شج 

مساحة مزدوجة  ، حيث تتواجد  المستوى العلوي إلى  العريض  درج  ال يؤدي  الشارع.    باالمتداد نحو الكبيرة  
،  الشكل المميز للسقف الخرساني هوية جديدة يخلق  االرتفاع تكشف عن الجزء الداخلي للسقف الجديد.  

 جميلة. ويمنح المساحات في الداخل مزايا  
 

  نظراً   الجديدة   ات اإلضاف   في   ميزات زخرفية تقليدية في الهيكل األصلي أو   تجدر اإلشارة إلى عدم وجود 
 . اً كان صناعي المبنى    ألن 

 
ولكن كاعتراف    الذاكرة السلبية ، ليس بمعنى  مالمحه من خالل االحتفاظ ب   ه تاريخ و   المبنى يظهر احترام  

ر ما كان عليه في السابق لرغبة في  ل   وتقدير   . زيادة قيمته وتذك 
 

تاريخ يمتلك   المبنى  بال هذا  مليئًا  واجه  فوض ًا  حيث  بالهدم ى،  مرات   التهديد  ُيعتبر    ، عدة  ه  ؤ إحيا لذلك 
، ما يمنح المكان  إيجابي   كمكان جديد عمالً وترميمه   تاريخه يؤثر على حياة المنطقة  كما أن    ، ثانيةً   حياةً ًا
 بأكملها. 

 
، إال  منطقة المدخل أكبر بكثير رغم أن  و الجتماعات.  المخصصة ل مساحات  ال المعرض و   ثمة توازن بين 

االحتماالت  توفر مجموعة واسعة من  العرض  المنحوتات  والخيارات، حيث    أن مساحات  يمكن عرض 
 . في المعرض عبر المساحات  باالنتقال بسالسة وحرية    لزوار ، ما يسمح ل هنا ُنصب التذكارية  واللوحات وال 

 
يتجاوز بكثير الوظيفة األولية لمركز الفن المعاصر. إنه مجمع مناسب    اً حضري   اً مكان آرغو    ُيعد متحف 

ع على أسلوب حياة يهتم بتبادل المهارات والمواهب والمهام،   ف الكالسيكي  وهو أكثر شمواًل من المتح يشج 
 . لالطالع على الفنون   جلب جمهور جديد ، ما يحف ز على  المعاصر 
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 ضيافة  نيماير لل تجديد دار   •
 لبنان طرابلس،  

 
أزمة  يشهد حدوث  قصة ملهمة لقدرة العمارة على اإلصالح، في وقت    دار نيماير للضيافة   تجديد ُيمثل  

على  غير مسبوق   اً جه البالد انهيار ، حيث توا تحديد متشابكة ومذهلة حول العالم، وفي لبنان على وجه ال 
 . ة بيئي ال و   ة قتصادي اال و   ة جتماعي اال و   ة سياسي المستويات ال 

 
، والتي اشتهرت في  أقدم المدن الساحلية وأجملها ، وهي إحدى  على مشارف طرابلس   الضيافة دار  يقع  

األيام   من  رفها ب يوم  ال ولكن   ، حِّ من  الراهن  الوقت  في  تعاني  ونقص  ال فقر  ها  والهجرة  األماكن  في  مدقع 
  فنيةً   فةً تح   ، معرض رشيد كرامي الدولي   من   جزء ، الذي هو  افة إعادة تأهيل دار الضي ، لهذا ُيعد  العامة 

 . نيماير غير مكتملة للمهندس المعماري أوسكار  
 

  اً ، ثم تم التخلي عنه الحق 1975ندالع الحرب األهلية في عام  توقف نتيجًة ال بناء المعرض  ُيذكر أن  
تعثر   الحاصلة النزاع و المسابقات  بسبب  استمرار ات  مع  المعماريين  ب   ه ،  والمهندسين  الفنانين  إثارة خيال 

إحياء هياكل المعرض،  في  على األمل  أمرًا يبعث    دار نيماير للضيافة عد تجديد  وحول العالم. يُ في لبنان  
مستقبل  لالطالع على  دعوة عامة جديدة  توجيه  مع  يث  للتراث الحد   ة ترميم نموذجي لعملية    ذج و نم وضع  و 

 هذا الموقع الفريد. 
 

ذ   ف  المعماريون.  التي قام بها المهندسون  العالية  الشاملة و األبحاث    ة كشف جود  وهذا ي كبيرة    المشروع بدقة  ُن
تم نشر فهم دقيق للغة المعمارية المحددة للمعرض بعناية إلحياء هذا التراث المعماري والعمراني  لهذا  

نجاح  وكذلك  الذاتي  باالحتواء  خاص  بشكل  المعماريين  المهندسين  اهتمام  إن  صياغة  هم  المهم.  في 
لإلعجاب في ضمان إمكانية عكس االستخدام للهيكل    اً مثير   اً أمر ُيعتبر  ها  تفاصيل مخصصة يمكن إزالت 

 في المستقبل. 
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بعناية يتم   المصمم  المكان  هذا  وتقدير    في  "   ما تقديس  المقترح: ورشة  تنتجه  البرنامج  اليد" من خالل 
النجارة   دعمًا لحرفة  وإنتاج األخشاب  المدينة  ل   وإحياءً لتصميم  بالعدي تاريخ  ا التي تشتهر  لحرف.  د من 

مع توجيه    لشمولية ة ل دعو مطلوبة في الوقت الراهن إلى جانب ال يجدد المشروع االقتصادات الصغيرة ال 
المجتمعات    ة دعو ال  األعمال المحيط ألبناء  في  المشاركة  بضرورة  مدى  المشروع  يكشف  كما  .  ة  عن 

غير قابل  معًا بشكل  القتصادي  للنظر في إعادة التأهيل المعماري واإلحياء االجتماعي وا كبيرة  األهمية ال 
 للتجزئة. 

 
التعاوني  بالعمل  الجائزة  هذه  تحتفل  أن  بإنجاز    والمشترك   نأمل  المشروع الذي ساهم  ت   ، هذا  ع  وأن  شج 

 فية لبقية موقع المعرض. إعادة تأهيل نموذجي ودقيق وإعادة استخدام تكي  على  خطوة األولى  ال 
 
 

 الحضرية رية  مساحات النه ال  •
 ، بنغالديش ة الجنيد   بلدة 

 
السريع    نتيجةً  السكاني  أنحاء  للنمو  كافة  في  ا   العالم، الحاصل  ل  عب لتحض  شك    نوعية على    ثقيالً   ئاً ر 

وعلى البيئة بشكل عام. أدى االفتقار إلى التخطيط    يش في المساحات الحضرية والريفية وصالحية الع 
العديد من المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية بدون  الحضري وانتشار المساكن غير الرسمية إلى ترك  

بيئات  ، وما تركه من أثر سلبي على نوعية الحياة. ساهمت هذه ال مساحات عامة للتفاعل االجتماعي 
هذا هو حال المساحات الواقعة على  و المجتمعات الفقيرة.  عدم المساواة وتهميش  تعميق  في    متدهورة ال 

 ضفاف األنهار في بنغالديش. 
 

ذك  أنه ُي عم   ر  خالل  ومتسقة  من  طويلة  إلى  ،  المجتمع بقيادة  لية  المصممين    رؤية إضافًة  وقيادة 
تمك   الملتزمين،  االجتماعيين  مشروع  واألخصائيين  النه ال ن  حشد    الحضرية رية  مساحات  السكان  من 

 المدينة وخارجها. حضرية في  ال سياقات  ال تغيير في  معًا إلجراء  لعمل  البلدة للتعاون وا الجهات الفاعلة في  و 
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لتوفير سكن الئق في مناطق مبنية بشكل  تهدف  في المدينة  نطاقًا  من مبادرة أوسع    اً المشروع جزء ُيعد  
نموذج اإلدارة الحضرية  تغيير  إلى  بنغالديش وخارجها   غير رسمي، ما أدى  تأثير طويل    في  إلحداث 

 األمد على حياة الناس والبيئة. 
 

نت  والقوى العاملة    ة ش المهم  فئات  للنساء وال ، وال سي ما المشاركة الكبيرة  المجتمعية المتسقة كة  المشار   مك 
في الجنيدة، وبالتالي    نهر نابغانغا والوصول إلى    المحددة النجاح بتنظيف المنطقة    من تحقيق ،  المحلية 

البناء ويراعي ا المناظر الطبيعية  يهتم ب مشروع  تنفيذ   حويل  ما أدى لت ،  المحلية   ستخدام المواد وتقنيات 
النفايات    موقع  الوظائف جذابة و إلى مساحة  مهجور وغير رسمي إللقاء  إليها،  يمكن الوصول    متعددة 

ئي والمخاطر  ن المشروع من عكس التدهور البي مك  كما  المتنوعة.    الجنيدة مجتمعات  وهي تحظى بتقدير  
هر، في واحدة من أكثر البلدان النهرية  لن ة ومنطقة ا بيئ ال ، والحث على تحسين  الصحية للنهر وضفافه 

 على وجه األرض. 
 
الجنيدة متاز  ي  في  الحضرية  النهرية  المساحات  الفاعلين    تحويلية    طبيعة  ب   مشروع  شرائح  جميع  تجمع 

االتصال  االستفادة من  لمشاعات و استعادة ا المتمثل في  جماعي  الهدف ال والمجتمعات المحلية لتحقيق  
يخلق  ،  بالنهر  المستخدمين  ما  لدى  بالملكية  قوي  شعور  وجود  مع  سي ما  وال  ومتنوعة،  مناسبة  أجواء 

 . والمشاركين 
 


