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 نسخة األو� من ت��نا�ي الشارقة للعمارة ال موض�ع  حقوق األج�ال القادمة

 

 

ق الذي �طل ع� ميناء خالد، إمارة الشارقة  لقطة من الجو لشارع ال�ش

 
، أعلن أدر�ان لّحود، قّ�م خالل فعال�ات االفتتاح الخاص لبينا�ي البندق�ة -دولة اإلمارات الع���ة المتحّدة:  -الشارقة 

ي نوفم�ب ” ت��نا�ي الشارقة للعمارة، أن "حقوق األج�ال القادمة
�نا�ي الذي س�فتتح �ف س�كون هو عنوان الدورة األو�  لل�ت

ي إمارة الشارقة، وس�ستمر لمدة ثالثة أشهر، ل�كون المنصة الرئ�س�ة األو� للحوار  حول فن العمارة والتطور  2019
�ف
ي 

ق إف��ق�ا وجنوب آس�ا. العمرايف ق األوسط وشمال و�ش ي منطقة ال�ش
 �ف

 
ي  �نا�ي ا� تحقيق مبادرة متقدمة تتناول المصاعب الئت ومن خالل الموض�ع الرئ��ي "حقوق األج�ال القادمة"، �س� ال�ت

نا حول خطط ،من خالل تقد�م ط�ح جذري  لط��قة  تفك�ي ف  ومبادئ القانون الدو�ي نا واجهت  السكان المحليني
ي العمارة وتنظ�م وتخط�ط  المدن. و�مثل استكشاف هذا المفهوم 

المجتمع�ة والبيئ�ة وما ينتج عنه من تبعات هامة �ف
�نا�ي الشارقة للعمارة.  ي ستشكل محور الدورة االو� ل�ت ي إطار العالم الناطق باللغة الع���ة و بلدان  الجنوب الئت

 �ف
 
 



 
 

ي مجال  حقوق األج�ال القادمة" لقد علق  أدر�ان لّحود قائال:" ان "
ي أسئلة أساس�ة �ف

 �ف
�
تدعونا إ�  اعادة التفك�ي جذر�ا

 هائً�، ول�ن هذا 
�
 حقوق�ا

�
ة توسعا العمارة وقدرتها ع� ابتداع أنماط وجود�ة بد�لة وتق��تها. ولقد شهدت العقود األخ�ي

ات البيئ�ة والالمساواة.  ف ع� الحقوق الفرد�ة والحد األديف التوسع لم �شمل التحد�ات الدائمة للمتغ�ي ك�ي لقد تم ال�ت
ف ع� الحقوق االول�ة  ك�ي العال�ي لمستوى المع�شة  مع تهم�ش الحقوق العامة  كالصحة والتعل�م والسكن. كما أن  ال�ت

ي ح�اة اال�سان ا� حد ال�فاف ضمن  الحد األديف العال�ي .  فقط من شأنه تقل�ص 
 التن�ع �ف

 
ء إن المفاه�م المسبق ي

ي الهندسة المعمار�ة كمجرد �ش
نا �ف ي  �ع�ب عنها بأفكار أول�ة، كالمأوى مثً�، توجه تفك�ي ة  الئت

ف المجتمعات. هذا االرث االستعماري ما يزال يوجه رغباتنا  �حمينا من البيئة بال ارتباط  مع الفروقات المع�ش�ة بني
وع تحرري � ي م�ش  جب أن ينطلق من فهم هذە الحالة. وطموحاتنا ضمن إطار  المنهج والمهنة.  إن ا�

 
ي ينتقل بها اإلرث والحالة البيئ�ة من ج�ل إ� آخر، وك�ف "و�ط�ح  حقوق األج�ال القادمة" �ساؤالت حول ال��ف�ة الئت

�شكل  تبعات ط��لة األمد تمتد ع�ب أج�ال،  وك�ف أن  العد�د  من طرق التعب�ي المحل�ة عن أفكار  أن  قرارات الحا�ف
. و�االنتقال إ� مفاه�م بد�لة للعمارة والبيئة، يركز ت��نا�ي الع�ش  ي والتعا�ش �مكن أن  تتحدى ه�منة المنظور الغريب

ي األشكال المعمار�ة والمؤسسات�ة لتول�د حقائق اجتماع�ة جد�دة. إن نفوذ 
الشارقة للعمارة ع� حاالت تج��ب�ة �ف

ي وت��وي. 
 العمارة هو باألساس فر�ف

ي 
ي ذلك من أفكار  إن تصم�م المبايف

ي �شكل فرصة إل�جاد أنماط بد�لة للوجود، بما �ف
والمدن والمناظر الطب�ع�ة واألرا�ف

جد�دة حول الطب�عة والثقافة. ومن أجل الق�ام بذلك بفاعل�ة،  ع� العمارة أن تقف ا� جانب  المؤسسات القادرة 
ي تنظم بدورها الح وتوكوالت والعادات والطقوس الئت  لتلك األفكار الجد�دة". ع� تنظ�م ال�ب

�
 �اة وفقا

ي �عمل ضمنها المعمار�ون والمفكرون والمخططون   ي الظروف الخاصة الئت
�نا�ي تكمن �ف إن  دوافع موض�ع   ال�ت

ق  أف��ق�ا وجنوب آس�ا، مع عدم توفر  أرش�ف متكامل،  إضافة ا�  ق األوسط وشمال و�ش ي منطقة ال�ش
والفنانون �ف

. القيود المفروضة ع� الس ي
ي ظل غ�اب الدعم المؤسسايت

 فر، و �ف
 

ف اجتما�ي ما، ووضع األساس لموارد مستدامة  �نا�ي إل�شاء أرش�ف للتج��ة ضمن ح�يّ واستجابة لهذا الوضع  يهدف  ال�ت
ف  �نا�ي األول ا� إ�شاء من�ب للحوار بني . و يهدف هذا ال�ت ف ف والفنانني ف والمفك��ن والمخططني لألج�ال القادمة من المعمار�ني

ي ودول المهجر. ج ف من جميع أنحاء بلدان الجنوب  والعالم العريب  �ل جد�د من المعمار�ني
 

 انت�
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 مالحظات للمحّرر�ن: 

 
 ت��نا�ي الشارقة للعمارة 

 
ف حكومة الشارقة ع�  ي ، و��ش

اف مجلس الشارقة للتخط�ط العمرايف �نا�ي مبادرة غ�ي ر�ح�ة يتم تنف�ذها ب��ش �مثل ال�ت
ي 

، دائرة التخط�ط والمساحة، مؤسسة الشارقة تم��لها. وقد شارك �ف ي
تأس�سه كل من: مجلس الشارقة للتخط�ط العمرايف

كة الوطن�ة للمحافظة ع� البيئة (بيئة).  ي الشارقة، وال�ش
 للفنون، كل�ة العمارة والفنون والتصم�م بالجامعة األم��ك�ة �ف

 
ّ�م متخصص ، ح�ث �د

َ
�نا�ي ب�دارة ق  �شمل معارض، تدخالت ستح�ف كل �سخة من �سخ ال�ت

�
 أساس�ا

�
ير برنامجا

ف ع� الصع�د  ف والباحثني ف من التطب�قيني �ة، فعال�ات عامة، مؤتمرات، وجلسات نقاش عامة بمشاركة المعنيني ح�ف
 .  www.sharjaharchitecture.org   المح�ي واإلقل��ي والدو�ي

 
 
 

 خ خالد بن سلطان القاس�ي الشي
 

ي و ت��نا�ي الشارقة للعمارة. 
�شغل الشيخ خالد بن سلطان القاس�ي منصب رئ�س مجلس الشارقة للتخط�ط العمرايف

ف  ي لندن، ��ش
ف �ف ال سانت مارتي�ف ي الجمع�ة المعمار�ة و سن�ت

ي دراسة العمارة والتصم�م �ف
ومن واقع تحص�له العل�ي �ف
ي الشارقة. الشيخ خالد القاس�ي ع� ال

ي التنم�ة العمران�ة �ف
جهود الحكوم�ة المتكاملة الهادفة إ� إدخال روح جد�دة �ف

ي تحت ق�ادته ، أن تتمتع اإلمارة وقاطنيها من تحقيق مستقبل من النمو 
و�كفل مجلس الشارقة للتخط�ط العمرايف

ي ت��نا�ي الشارقة للعمارة ل�كون أول االقتصادي المستدام والرفاه�ة االجتماع�ة . واعتمادا� ع� قدرات المجلس، �
أيت

ق األوسط وشمال أف��ق�ا وجنوب  ي بدول منطقة ال�ش ي العمارة والتخط�ط الح�ف
منصة رئ�س�ة تعئف بالتأمل النقدي �ف

ي نطاقها األوسع. 
ي دائرة حوار مع المنطقة  �ف

 آس�ا، مما �ضع التنم�ة العمران�ة ب�مارة الشارقة �ف
 

 أدر�ان لّحود 
 

ح فيها نظ��ة للمقاي�س قّدم  ي اق�ت أدر�ان لّحود رسالة الدكتوراة بعنوان "إشكال�ة الحجم: المدينة، األرض، ال�وكب" والئت
ة ما بعد االستعمار  ي ف�ت

ي س�اق ال�اعات التحرر�ة، استنادا� ع� مشار�ــــع بناء األمم �ف
مستمدة من الممارسة المعمار�ة �ف

ي دول ال
ي عقدت �ف ي معرض "دعونا والبحوث المناخ�ة الئت

ة: "شكل ال�سوف" �ف . ومن أعماله األخ�ي جنوب العال�ي
وت، و"كوزمولوج�ا علمان�ة  ي ب�ي

ي متحف �سق �ف
ي زمن األزمة، والذي أق�م �ف

نتحدث عن الطقس: الفن واال�كولوج�ا �ف
ي ت��نا�ي أوسلو للعمارة. 

ي ما بعد االنتماء" �ف
 �ف

ة: العمارة والخ�ال االج اته األخ�ي وت، "مدن �شمل محا�ف ي ب�ي
ي الجامعة األم��ك�ة �ف

ي مناظرات المدينة �ف
تما�ي �ف

ي 
ي جامعة كولومب�ا، و"أجسام طاف�ة" �ف

ي مؤتمر "المدينة الع���ة: العمارة والتمث�ل" �ف
" �ف متساقطة: العمارة والتعم�ي

: "البحر األب�ض المتوسط: وهم جد�د  ي جامعة ب��نستون. و��ش له مؤخرا�
اع" �ف ف ي جغراف�ات  معرض "سواحل ال�ف

�ف
"، مطبعة معهد  ف و�وسني ي الحبوب، والبخار، والشعاع: قوام األن��

جد�دة"، مطبعة جامعة هارفارد، و"إعالن بود�ي �ف
"، مطبعة معهد ماسا�شوستس  ي المجتمع العال�ي ال�ب�ي

ماسا�شوستس للتكنولوج�ا، باإلضافة إ� "القانون وال�ون �ف
 للتكنولوج�ا. 

 
ح الستكشاف أشكال و�شمل مشار�ــــع التصم�م ا ي اسطنبول، ومق�ت

ي �ف
ي مسابقة لتصم�م مركز ثقا�ف

ا�ه �ف لرئ�س�ة، اش�ت
ي طرابلس. 

 �ف
�
�ة الهامة تار�خ�ا ف التط��ر عا�ي ال�ثافة والمناطق الح�ف  التعا�ش بني

ي بمشار�ــــ 
ي س�ديف

ع وقبل ا�شاء مكتبه الخاص، عمل أدر�ان لّحود لصالح ر�تشارد جودو�ن واستوديو سمارت ديزاين �ف
ي.  ي �شمل الفن والعمارة وعمارة المناظر الطب�ع�ة والتصم�م الح�ف  متّعددة التخصصات والئت

وع "جرائم المناخ"  ي لبنان، و�عمل ع� م�ش
ي مسابقة ساردار المعمار�ة �ف

 منصب رئ�س لجنة التحك�م �ف
�
�شغل حال�ا

ي متحف ف�كتور�ا 
ي معرض "المستقبل يبدأ هنا"والذي �قام �ف

ي  لندن، مايو ل�شارك �ف
ت �ف  . 2018وأل�ب
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