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مال وأسواق فاز مكتب  Snøhettaالنروجي ــ األميركي بالمسابقة الدولية للهندسة المعمارية ،التي أطلقها
البنك اللبناني الفرنسي مطلع هذه السنة ،لتشييد ّ
مقره الرئيسي على المدخل الشمالي لمدينة بيروت .فوز Snøhetta
جاء بعد منافسة شديدة مع  8مكاتب هندسية من مختلف دول العالم .هوية المبنى كانت محور المنافسة« .مشروع
سنوهيتا» جاء في إطار ثالث زوايا :هوية الجيل المقبل ،التفاعل مع األماكن العامة والفرد والمساهمة في الجماعة

ّ
 Snøhettaتشيد مقر «البنك اللبناني الفرنسي»

ال توجد هندسة بال ناس

في عام  ،2015أطلق البنك اللبناني
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة دولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ــي
الـهـنــدســة املـعـمــاريــة ،لتشييد مـقـ ّـره
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي عـ ـن ــد املـ ــدخـ ــل ال ـش ـم ــال ــي
ملدينة بيروت في منطقة مار مخايل.
املسابقة لم تكن سباقًا بني مقاولني
ع ـلــى تـشـيـيــد م ـســاحــات مـبـنـيــة ،بل
كانت تنافسًا بني املكاتب الهندسية
لتقديم مقاربة ضمن معايير ّ
محددة
م ـس ـب ـقــا .ال ـخ ـط ــوط ال ـعــري ـضــة الـتــي
رس ـم ـهــا ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي الـفــرنـســي
لــم تــرتـبــط بكلفة الـبـنــاء واألس ـع ــار،
ب ــل ب ـهــويــة امل ـب ـنــى امل ـن ــوي إن ـش ــاؤه.
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب تـ ـق ــدي ــم م ـ ـقـ ــاربـ ــة ب ـي ـئ ـيــة
تـ ّ
ـؤم ــن م ـس ــاح ــات ع ــام ــة ت ـس ـهــم فــي
ن ـم ــو امل ـح ـي ــط االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ملـنـطـقــة
ّ
م ــار م ـخــايــل .املـبـنــى يـجــب أن يـعــزز
التفاعل واإلنتاجية لــدى املوظفني،
وأال يعكس الهدف األكثر شيوعًا بني
امل ـصــارف ،أي الربحية ،بــل يجب أن
يعكس ّ
سجل املصرف في املبادرات
البيئية والشبابية ومستقبل املدينة
ومبادراته االجتماعية.
كانت صعوبة هــذه املهمة ّ أن املبنى
سيكون ّ
مقرًا ملصرف يصنف ضمن
مـ ـص ــارف "أل ـ ـفـ ــا" األكـ ـب ــر ف ــي ل ـب ـنــان،
ولــديــه شبكة فــروع كبيرة تشمل 56
فــرعــا و 154صــرافــا آلـيــا ،لكن املــديــرة
العامة في البنك ريا روفايل نحاس
اخ ـت ـص ــرت الـ ـه ــدف ب ـع ـب ــارة واح ـ ــدة:
ً
"املصرف ليس منفصال عن املدينة".
تـ ـ ــرى ريـ ـ ــا أن امل ـ ـقـ ـ ّـر الـ ـج ــدي ــد يـجــب
أن ي ـت ـفــاعــل م ــع مـحـيـطــه ل ـت ـطــويــره،
وأن ي ـحــاكــي مـ ــار م ـخــايــل وب ـي ــروت
بمساحاته العامة الرحبة واتصاله
امل ـ ـت ـ ـنـ ــوع ب ـم ـح ـي ـط ــه .وأه ـ ـم ـ ـيـ ــة ه ــذا
امل ـقـ ّـر متصلة بـنـمـ ّـو الـبـنــك اللبناني
الفرنسي في السنوات الـ 12األخيرة،
إذ تـضــاعـفــت مـيــزانـيـتــه أربـ ــع م ــرات
وزاد عــدد الـعــامـلــن لــديــه مــرتــن ،ما
يعني أن هناك حاجة إلــى ّ
مقر عمل
"يــواكــب هــذا الـنـمـ ّـو ويـتــرجــم رؤيتنا
للمستقبل تماشيًا مع تاريخنا وإرث
ّ
تجسد
مؤسسنا .ونحن نريد بيئة
ِق َيمنا ،وتقدم لزبائننا أفضل خدمة،
وتـسـتـقـبــل ال ـن ــاس وت ـك ــون ل ـنــا بيتًا
ثانيًا .الهندسة املعمارية يمكنها أن
تفتح امل ـجــال أم ــام ت ـجــارب إيجابية
ملجتمع مصرفنا ومحيطه" ،بحسب
الرؤية التي عبرت عنها إدارة البنك.
ه ـك ــذا صـ ــارت ه ــوي ــة امل ـق ـ ّـر هــاجـســا،
سـ ــرعـ ــان مـ ــا ت ـ ـحـ ـ ّـول إلـ ـ ــى "مـ ـغ ــام ــرة
استثنائية ّ
شيقة" .البحث عن املكاتب
الهندسية املناسبة جــرى بالتعاون
مع املهندس واالستشاري اإليطالي
ّ
لــوكــا مــولـيـنــاري" .ركــزنــا البحث عن
مـهـنــدس م ـبــدع ق ــادر عـلــى فـهــم قيم
امل ـ ـصـ ــرف وتـ ـق ــالـ ـي ــده وطـ ـم ــوح ــات ــه،
وعلى تجسيدها ،وعلى تقديم رؤية
تتماشى مع محيط بيروت بما فيه
مــن تـفــاوت مدني واجتماعي" يقول
موليناري .ويشير إلــى أن االختيار
فـ ــي ال ـ ـبـ ــدء وق ـ ــع ع ـل ــى  35م ـه ـنــدســا
مـ ـع ــروف ــا وم ــوهـ ـب ــة ن ــاش ـئ ــة مـحـلـيــا
وع ــاملـ ـي ــا" ،س ــاف ــرن ــا م ــن م ــدي ـن ــة إل ــى
أخرى للقاء كل منهم في مكتبه قبل
تقليص ال ـعــدد إل ــى  8مـتـبــاريــن هــم:
مكتب الهندسة الدنماركي األميركي
 ،BIGواإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي،Barozzi Veiga
وال ـب ــري ـط ــان ــي ،Farshid Moussavi
والياباني  ،Kengo Kumaواإليطالي

 ،Piuarchوالـ ـ ـن ـ ــروج ـ ــي األمـ ـي ــرك ــي
 ،Snøhettaباإلضافة إلــى اللبنانيني
نبيل غالم ويوسف طعمة".
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــارُ ،دع ـ ـ ــي املـ ـتـ ـب ــارون
النهائيون الثمانية إلى ورشة عمل
ت ـم ـه ـيــديــة ل ـث ــاث ــة أي ـ ــام ف ــي ب ـي ــروت
مــن  21كــانــون الـثــانــي  2016إلــى 23
م ـن ــه ،ب ـه ــدف ال ـت ـع ــرف إل ــى امل ـصــرف
وهــويـتــه ومـتـطـلـبــاتــه ،وإل ــى املدينة
وس ـك ــان ـه ــا وم ــوق ــع املـ ـ ـ ّش ـ ــروع .وف ــي
نـيـســان  ،2016ق ـ ّـدم مـمــثـلــو املـكــاتــب
ال ـث ـم ــان ـي ــة م ـش ــاري ـع ـه ــم أمـ ـ ــام لـجـنــة
َّ
دول ـ ـيـ ــة م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن ولـ ـي ــد روف ــاي ــل
(رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام
في البنك اللبناني الفرنسي)ّ ،
وريــا
روف ــاي ــل ن ـح ــاس (م ــدي ــرة ع ــام ــة في
الـبـنــك الـلـبـنــانــي ال ـفــرن ـســي) ،ولــوكــا
مـ ــول ـ ـي ـ ـنـ ــاري (مـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس مـ ـعـ ـم ــاري
وبــروف ـي ـســور وم ـس ـت ـشــار) ،وهــاشــم
سركيس (عميد كلية الهندسة في
ج ــام ـع ــة  ،)MITوجـ ـ ــان كــري ـس ـتــوف
فـ ــرومـ ــان ـ ـتـ ــان (ن ـ ــائ ـ ــب ف ـ ــي الـ ـب ــرمل ــان

الفرنسي ورئيس بلدية ّ
نويي سور
سني) ولي براين زهانغ (بروفيسور
ف ــي ب ـي ـكــن ورئـ ـي ــس ت ـح ــري ــر مـجـلــة
.)Worldّ Architecture
امل ـف ــاج ــأة ت ـمــث ـلــت ف ــي ع ـجــز الـلـجـنــة

مقاربة بيئية ّ
تؤمن
مساحات عامة تسهم في نمو
المحيط االجتماعي لمنطقة
مار مخايل

المبنى هو
هوية تنتمي
إلى الذاكرة
الجماعية

عــن تسمية فــائــز واح ـ ــد ،فــاخـتــارت
ثالثة مكاتب ( Barozzi VeigaوBIG
و )Snøhettaم ــن أجـ ــل ال ـت ـعـ ّـمــق في
مـشــاريـعـهــا ومـنـحـهــا فــرصــة أوس ــع
فــي مناقشة عــروضـهــا .أجــريــت عـ ّـدة
ل ـ ـقـ ــاءات ع ــام ــة ل ـ ـهـ ــؤالء امل ـع ـم ــاري ــن
ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار م ـ ـحـ ــاضـ ــرات وم ـ ـعـ ــارض
ّ
واستقباالت نظمها البنك اللبناني
ّ
ال ـفـ ّـرن ـســي ل ـل ـقــاء أس ــات ــذة جــامـعــيــن
وف ــن ــان ــن وم ـح ـت ــرف ــن ع ــام ـل ــن فــي

السوق العقارية.
م ــن أبـ ــرز ال ـن ـشــاطــات ال ـت ــي شــاركــت
فيها املكاتب الثالثة املتنافسة ،هي
تـلــك الـتــي أجــريــت فــي معهد عصام
فارس في الجامعة األميركية .يومها
ّ
تحدث املتبارون الثالثة أمام أساتذة
وطالب وعاملني في قطاع العقارات.
ّ
كـ ـ ــل م ـن ـه ــم ق ـ ـ ـ ّـدم ف ـل ـس ـفــة م ـش ــروع ــه.
ميزتهم أن تفسيراتهم لهذه العمارة
ّ
ّ
وتحدثت
املقترحة تخطت االسمنت
بلغة مختلفة .ممثل مكتب سوهيتا
الفائز باملسابقة ،تحدث عن نوعية
ال ـح ـيــاة وقـ ــوة الـتـغـيـيــر واالن ـس ـجــام
فــي املجتمع واالنــدمــاج مــع املحيط،
ليؤكد أن األماكن تتفاعل مع البشر،
وأن لديها هوية .مشروع سنوهيتا
"ي ـح ـمــل ه ــوي ــة ال ـج ـيــل امل ـق ـبــل ،حيث
الفرد يجد نفسه مع الجماعة وحيث
ال ي ـم ـك ــن بـ ـن ــاء ال ـج ـم ــاع ــة مـ ــن دون
تـصـحـيــح فـ ـ ــردي .الـتـصـحـيــح يمتد
إل ــى األدوات ال ـفــرديــة وال يـقــف عند
حـ ــدود مـعـ ّـيـنــة .ال ـع ـمــارة ه ــي إح ــدى

ت ـل ــك األدوات الـ ـت ــي ت ــوص ــل ال ــزم ــن
ب ــامل ـس ــاح ــات وت ـم ـلــك ق ـ ــدرة الـتــأثـيــر
النفسي .ال توجد هندسة بال ناس.
املبنى هو هوية تنتمي إلى الذاكرة
الجماعية ،وهو اختبار للعقل .يجب
أن نـكــون قــادريــن على التركيز ،وأن
ن ـك ــون ح ـش ــري ــن ،وأن ي ـك ــون لــديـنــا
سرعة بديهة ،وحدس وكرم وقاعدة
معرفية ...كل ذلك يكمن في العمارة".
ه ــذه الـكـلـمــات ال ـتــي وضـعـهــا ممثل
مـكـتــب ســوهـيـتــا ف ــي إطـ ــار "هـنــدســة
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل" ،أثـ ـ ـ ـ ــارت شـ ـغ ــف ل ـج ـنــة
التحكيمّ .
تبي أنــه هو الفائز .إال أن
هذه املهمة لم تكن سهلة ،بل "كانت
شـ ــاقـ ــة" ،وفـ ــق ريـ ــا روفـ ــايـ ــل ن ـح ــاس.
الـسـبــب هــو "االخ ـت ـيــار بــن ع ــدد من
املشاريع الجميلة جدًا التي صممها
ّ
معماريون ذوو مستوى رفيع ...غير
ّ
أن مـشــروع " "The Magic Boxتميز
في النهاية بفضل فسحاته الداخلية
ال ــواس ـع ــة وامل ـتــراب ـطــة الـ ـق ــادرة على
مــواكـبــة ت ـطـ ّـور امل ـصــرف املستقبلي،
وعـ ـل ــى ت ـح ـف ـيــز ال ـت ـك ـ ّـي ــف وال ـت ـنــاغــم
بــن ف ــرق الـعـمــل وتـعــزيــز اإلنـتــاجـيــة
وروح االبتكار لدى موارده البشرية
ـاب ــة وال ـح ـي ـ ّ
ال ـش ـ ّ
ـوي ــة ،وك ــذل ــك بفضل
املـقــاربــة البيئية املـنــدرجــة فــي إطــار
ال ـت ـن ـم ـي ــة املـ ـسـ ـت ــدام ــة وال ـف ـس ـح ــات
ال ـع ــام ــة املـ ـش ـ ّـرع ــة ع ـل ــى م ـح ـيــط م ــار
مخايل .استطاع مشروع ""Snøhetta
أن يستجيب تمامًا لشروط إرشادات
الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم الـ ـ ـ ـ ــذي وضـ ـ ـع ـ ــه ال ـب ـن ــك
اللبناني الفرنسي.
ووف ـ ـ ـ ـ ــق ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ص ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن الـ ـبـ ـن ــك
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،فـ ـ ـ ــإن هـ ــذه
املـســابـقــة أت ــاح ــت ال ـفــرصــة لـلـخــروج
عــن األن ـمــاط التقليدية الـســائــدة في
األب ـن ـيــة ال ـخــاصــة ف ــي ل ـب ـنــان بـهــدف
دمــج الفسحات العامة ضمن مبنى
املـ ـ ـص ـ ــرف ،مـ ــع الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى أم ـنــه
وم ـ ــراع ـ ــاة ت ـ ـطـ ــورات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ّ
التعاونية
الــرقـمـ ّـيــة وطــرائــق الـعـمــل
الـجــديــدة" .أقنعنا فــر ُيــق ""Snøhetta
بـ ــأف ـ ـكـ ــاره املـ ـب ــدع ــة وامل ـ ـغـ ــريـ ــة ح ــول
الفسحات التعاونية وطرائق العمل
املؤسساتية .رأيـنــا أنها تتالقى مع
ق ـي ـم ـنــا وح ــرص ـن ــا ع ـل ــى الـتـفــاصـيــل
الدقيقة وعلى احترامنا بيئة بيروت
ومجتمعها وتراثها التاريخي."...
أمـ ـ ـ ــا ك ـي ـي ـت ـي ــل تـ ــريـ ــديـ ــل ت ـ ــورس ـ ــن،
املـ ـ ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ـ ــس وال ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــك ف ـ ـ ــي م ـك ـت ــب
"سـنــوهـيـتــا" ،فـقــال" :مــديـنــة كبيروت
ُ
ت ُحدث تغييرًا في تعريف التصنيف
ّ
ُ
املـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــي وفـ ـ ـ ــي ش ـ ــت ـ ــى الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــرات
امل ـع ـم ــاري ــة .ك ـم ــا أن م ــوق ـع ــا كـمــوقــع
م ـ ّش ــروع الـبـنــك الـلـبـنــانــي الـفــرنـســي
يكثف العالقات بني مختلف األحياء
املـحـيـطــة ب ــه وال ـب ـحــر وال ـج ـب ــل .وقــد
ّ
ترجمنا ذلك كله في مشروعنا" .إنه
مشروع قائم على هندسة معمارية
ّ
ري ـ ّ
ـادي ــة ،يـتــألــف مــن واج ـهــة حجرية
ض ـخ ـم ــة ،ومـ ـ ــن ت ــرابـ ـط ــات عـ ـ ــدة مــع
الخارج ،ومقتطعات واسعة ،ومنافذ
ُ ّ
م ـشـ ّـرعــة قــابـلــة لـلـتـعــديــل ت ـط ــل على
مـنــاظــر م ـم ـتـ ّـدة عـلــى  360درجـ ــة ،أو
حـتــى عـلــى نسخة رمـ ّ
ـزيــة ل ــدرج مــار
ّ
مـخــايــل ...وكلها عناصر مــن شأنها
أن تجعل من ّ
للمصرف
املقر الجديد
ّ
ص ــرح ــا م ــدي ـن ـي ــا ال ي ـم ـكــن ت ـجــن ـبــه،
وعـ ـ ـم ـ ــارة م ـن ــدم ـج ــة ب ــانـ ـسـ ـج ــام فــي
محيطها الجغرافي".

