
لبنان يف بينايل الهند�سة املعمارية الدولية
اأفتتح اجلناح اللبناين يف املعر�س العاملي ال�ساد�س ع�سر للعمارة - 

بينايل البندقية. ي�سكل اجلناح اللبناين يف بينايل الهند�سة املعمارية 

الوطنية  امل�ساركة  وهو   )2018  La Biennale Architettura(  2018

الأوىل للبنان يف معر�س الهند�سة املعمارية الدولية – بينايل البندقية، 

حتت عنوان »ما تبّقى، م�سري الأرا�سي اخلالية«.

وزير  من:  كل  البندقية  يف  اللبناين  للجناح  الر�سمي  الإفتتاح  ح�سر 

ال�سفري  �ساهر،  مريا  اإيطاليا  يف  لبنان  �سفرية  ريا�سي،  ملحم  الإعام 

الفرن�سي يف لبنان برونو فو�سيه، مدير م�سلحة ال�سوؤون اجلغرافية يف 

اجلي�س العميد الركن م�سطفى م�سلماين، نقيب املهند�سني املهند�س 

الثقافة لني طحيني ق�ساطلي، رئي�س اجلامعة  جاد تابت، ممثلة وزير 

اللبنانية الأمريكية الدكتور جوزيف جربا، عميد كلية الفنون اجلميلة 

والعمارة يف اجلامعة اللبنانية الدكتور حممد ح�سني احلاج، وممثلني 

من جامعة القدي�س يو�سف )USJ( وجامعة الأكادميية اللبنانية للفنون 

يف  وامل�ساهمني  ال�سريكة  املوؤ�س�سات  من  وممثلني   )ALBA( اجلميلة 

امل�سروع.

املهند�سة  اللبناين  اجلناح  من�سقة  امل�سروع  تطوير  على  عملت 

 ،)LAU( الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة  يف  اأ�ستاذة  وهي  يون�س،  هالة 

كمجموعة  نرمي  الأوىل،  الوطنية  امل�ساركة  هذه  خال  »من  وتقول: 

كل  انتباه  لفت  اإىل  والباحثني  والأ�ساتذة  املعماريني  املهند�سني  من 

املحيطة  ال�سروط  اإىل  عمومًا  واجلمهور  املعنية  املهنية  اجلهات  من 

مهند�سًا   700 لبنان  جامعات  تخرج  بادنا.  يف  والهند�سة  بالعمارة 

معماريًا �سنويًا، لكن رغم ذلك تفقد م�ساحاته وبيئاته املبنية معناها 

الكتل  على  امُلَمار�سني  املهند�سني  اهتمام  ين�سّب  اإذ  يوم،  بعد  يومًا 

املبنية  غري  واملجالت  املفتوحة  امل�ساحات  لحتظى  فيما  املبنية، 

»املجالت  مو�سوع  مع  الإ�سكالية  هذه  تتزامن  املطلوبة.  بالت�ساميم 

احلّرة«، الذي اختريت عنوانًا لبينايل الهند�سة املعمارية 2018.

اإ�سافة  الأر�س،  من  تبقى  ملا  تقييم  اإىل  الأول  اللبناين  اجلناح  يرمي 

على  ال�سوء  ت�سليط  خال  من  املبنية  البيئة  مل�سري  ت�سّور  عر�س  اإىل 

على  اللبناين  اجلناح  يف  ال�سوء  ت�سليط  يتم  املبنية.  غري  الأرا�سي 

حو�س نهر بريوت من جبل الكني�سة حتى البحر وهي منطقة خ�سعت 

لدرا�سات عديدة كما تهددها خماطر كثرية.

الأ�ساليب التي ت�ستعمل تقليديًا لو�سف  ُي�ستخدم املعر�س عددًا من 

للمناظر  فوتوغرافية  �سور  مة،  جم�سّ خرائط  معينة:  منطقة  طبيعة 

اإ�سافة اإىل �سور م�سح جوية.

الأر�س  تربز  لكنها  للواقع،  جزئيًا  تف�سريًا  ال  تعك�س  ل  اخلرائط 

وتبلورها واإذ تر�سم حتولتها، تعيد وتنظم عاقة الإن�سان بها. تطلق 

كل من اخلرائط املعرو�سة �سوؤاًل وتثري م�سكلة وتك�سف عن العديد 

من الأمناط البديلة للم�ستقبل. ثاثة من اخلرائط املعرو�سة مرتبطة 

بعد   ،1956 تاريخيتني:  حمطتني  اختيار  مت  وقد  الزمني،  بالتحليل 

املنطقة  �سربت  التي  الكربى  املجاعة  على  واحد  جيل  نحو  مرور 

م�سهد  يف  حا�سرة  اآثارها  تزال  ل  والتي  الأوىل  العاملية  احلرب  خال 

الأوىل للخرائط  ال�سل�سلة  اأعوام من  امل�سح اجلوي؛ وذلك قبل ب�سعة 

الطوبوغرافية مقيا�س 20000/1، التي و�سعها اجلي�س اللبناين يف 

العام 1963.

من  الطوبوغرافية  للخرائط  الأول  النظامي  التحديث  تاريخ  و2015، 

قبل مديرية ال�سوؤون اجلغرافية.

يف  ويعملون  يعي�سون  م�سورين  �ستة  اأعمال  اأي�سًا  اجلناح  يعر�س 

تبقى.  ما  ملو�سوع  وتف�سريهم  الفنانني  قلق  عن  تعرب  �سور  لبنان: 

عاقة  حول  نقدية  نظر  وجهة  عر�س  يف  يكمن  امل�سرك  فهاج�سهم 

اللبنانيني بالطبيعة واملناظر والأر�س ومبا تبقى يف وادي نهر بريوت.

الآثار  من  جمموعة  باأنها  املنطقة  بجاقجيان  غريغوري  ي�سف 

والبقايا. اأما كاثرين كاتاروزا فت�سور الأر�س التي هجرتها الزراعة 

الأ�سكال  روؤية  احلاج  جيلبري  يربز  بدوره،  هند�ستها.  توثق  كما 

فيما  واملنحدرات،  والن�سقاقات  الت�سدعات  اجليومورفولوجية، 

املتاخمة  الب�سيطة  احلدائق  من  جمموعة  ق�ساطلي  هدى  تقدم 

ملرافق  منهجيًا  م�سحًا  دويهي  �ساودرغيته  يافا  تقرح  للبيوت. 

طال  يتبع  اأخريًا،  والأر�س.  بالطبيعة  اجلدلية  وعاقتها  الرفيه 

الروايات  كل  مر�سدًا  م�سبه  اإىل  منبعه  من  النهر  رحلة  خوري 

والق�س�س التي يحملها.

رعاية  حتت  اللبناين  اجلناح  ُيقام  للم�سروع  والداعمون  امل�ساهمون 

وزارة الثقافة. وقد اأطلق بالتعاون مع مركز الأبحاث يف التنظيم املدين 

اللبنانية  اللبنانية، وكلية العمارة والت�سميم يف اجلامعة  يف اجلامعة 

للم�ساهد،  اللبنانية  واجلمعية  للعمارة،  العربي  واملركز  الأمريكية، 

ال�سوؤون  ومديرية  يو�سف،  القدي�س  جامعة  يف  اجلغرافيا  وق�سم 

اجلغرافية يف اجلي�س اللبناين.

[ اجلناح اللبناين
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