
 

 قيادة التغيير الحضري  من خالل مشاريع  األماكن العامة 

 تاريخ التوجهات الجديدة لحركة صناعة  المكان

 السيد إيثان كنت، حزيران  2019 

 

 (. 2019) 1، العدد 4، المجلد العام المكان لمجلة هذا المقال مقتبس من مقال كتب في األصل *

 

الناجحة عادة حول األماكن التنمية الحضرية  الحال في  العامة    الحيوية  تتمحور  حيث يرغب الناس بطبيعة 

رصيف على الواجهة    ،سوق عام  ،تجاري  مجمع  ،شارع رئيسي  ،: مفترق طرقمثلط التقاء  افي نق  التجمع

. تصبح هذه المساحات  المدينة المختلفة  ات وميادين ساح  ، أو في حرم جامعي  ،محطة سكة حديد   ،مكتبة  ، البحرية

 أماكن مغناطيسية حقًا ألنها توفر الغرض والمعنى لمجموعات واسعة من األشخاص الذين تخدمهم. 

 

عندما تعرض وتعزز الحياة العامة الفريدة للمجتمع    - واألكثر ديمومة    -األماكن العامة هي األكثر ديناميكية  

دمونها في إنشائها وإعادة  الذين يستخ   ألشخاص واالقتصاد والثقافة. هذا صحيح بشكل خاص عندما يشارك ا

 هذا هو جوهر صناعة المكان.  ،إنشائها باستمرار وإدارتها وحوكمتها

 

يقودها المجتمع والحوكمة التي يقودها المكان. هذه األماكن    أماكناألماكن العامة الكبيرة من خالل صناعة    تنشأ

ات األساسية لمجتمع مزدهر وعادل وقادر على  والتي بدورها هي اللبن  العظيمة هي أساس المجتمعات العظيمة 

 الصمود. 



 

 

 ماكن العامة لألتخطيط التجاهل 

    في تخطيط   تتسم بالحيوية  ة ناجح  زكمراك  ماكن العامة األ المدن بشكل عام دور    تجاهل مخططي طويلةلعقود  

البنية التحتية  الطرق و  ،ألعمالا  ، بشكل ضيق على المباني  اهتمامهم  ركيز بتقاموا  مدن الكبرى. بدالً من ذلك  ال

 .  سكان المدن وزائريهالاالحتياجات العامة  األخذ في االعتباردون  الحضرية  للمناطق  المقيد والتقسيم 

أن   والمحترفين في حين  تخصصاتهم  الخبراء  اختالف  أكثر    على  ً أصبحوا  السنوات    وعيا في 

 زالوا ، إال أنهم ال  األخيرة ألهمية األماكن واألشخاص والحياة العامة في تعزيز المجتمعات القوية

المجتمعات نفسها للتعاون في  و لقطاعات األخرى  قدرة التخصصات وا  فيما بينهم عادة    يتجاهلون

 عملية إنشاء مجتمع أفضل. 

صناعة    هو وجديد    مفهوم  ظهر     األماكن العامة كأحد المكونات الرئيسية في المدينة   تجاهل مع  ونتيجة لذلك و

 لتقديم طريقة مبتكرة وأكثر نجاًحا لتحقيق تأثير جماعي في بناء المجتمع. وحوكمة المكان 

 

   Placemaking  صناعة المكانجذور حركة 

 
   PlacemakingX   حركة إطالق  تزامناً مع جدول األعمال مشاركة  ،فالنسيافي    EuropePlacemakingأسبوع  من

https://lamarinalivinglab.com/placemakingweekeurope2019/#home-intro
http://www.placemakingx.org/


 

من بين أول من تحدثوا عن األفكار الخاطئة التي ال تزال    William H. Whyte و  Jane Jacobsكانت  

 Jacobs  مدير التحرير في مجلة فورتشن    Whyteشجع    1956في عام    ،تهيمن على كيفية تشكيل مدننا

، وهو أحد االنتقادات الرئيسية األولى  في المجلة   “Downtown is For People”  مقال بعنوان   على كتابة 

ناقوس   Whyte، أطلق تي توضح فشل مشاريع التجديد وإعادة التنمية الحضرية الضخمة. بعد ذلك بعامين ال

    . The Exploding Metropolis  الخطر بشأن عواقب الزحف العمراني في الضواحي في مقدمة مختاراته

عية الحياة في المجتمعات  استمر كالهما في توثيق اآلثار السيئة لعملية اتخاذ القرار من أعلى إلى أسفل على نو 

وضعوا أساًسا  و ،  معًا  الذي يعزز التفاعل البشريواألمريكية وأوضحوا أهمية التخطيط على نطاق صغير  

 .حركة صنع المكانقويًا لما أصبح 

السبعينيات  أوائل  مشروع  في  ابتكر   ،William Whyte's Street Life    الراحة وتحليل  لمراقبة  أدوات 

إلى مشروع حياة الشارع بعد عمل سابق في    Fred Kentي في األماكن العامة. انضم  والتواصل االجتماع

، ونظم أول يوم  )بتمويل من مايكل بلومبرج(  1968تأسيس أكاديمية ستريت للتعليم األسود والالتيني في عام  

عام   في  نيويورك  مدينة  في  للبيئة 1970لألرض  ليندسي  العمدة جون  مجلس  وأدار  في   ،  تأسيس    وشارك 

 ". لمواصالت اوسائل "بدائل    تحت اسم  مجموعة ناشطة 

 

  Project for Public Spaces(PPS)  العامة األماكن منظمة أةنش

 
مركز روكفلر في نيويورك ساحة  – الصورة حوالي أوائل الثمانينيات مكان للجلوس،  أخيًرا  

https://www.pps.org/jjacobs-2
https://www.pps.org/wwhyte
http://innovationecosystem.pbworks.com/w/file/fetch/63349251/DowntownisforPeople.pdf
https://www.pps.org/article/celebrating-75-years-fred-kent-50-years-placemaking


 

  يت وا كمؤسسة غير ربحية لنشر أفكار    Project for Public Spaces (PPS)، أسس فريد 1975في عام  

. خالل  Rockefeller Family Foundationالتنفيذ في جميع أنحاء البالد بمنحة من  ووضع أدواته موضع

وتطوير خطط إدارة األماكن    المهملة ، ركزت المجموعة بنجاح على إصالح األماكن العامة  العقدين األولين

لمبكرة البارزة  وعكس أنماط عدم االستثمار والعمارة العدائية في وسط المدن األمريكية. ساعدت المشاريع ا

على وضع معايير جديدة لتصميم     Bryant Park ,Rockefeller Center  ,Chapel Street  مثل

 وإدارة األماكن العامة في وسط المدينة. 

 

، المدينة على استعادة عافيتهافتتح األسبوع الذي أعلنت فيه ديترويت عن إفالسهاأالذي   مؤقتالشاطئ الساعد تطوير   

، اكتشفت المنظمة أن العديد من أفضل األماكن العامة تتمتع بجودة  ن خالل دراستها لما يجعل األماكن رائعةم

، حيث يساهم األشخاص الذين يتجمعون هناك دون وعي في تجربة أي شخص  ذاتية التنظيم وذاتية اإلدارة

من التنظيم واإلدارة المنسقين بعناية خلف    ، بالطبع ، يتطلب عادةً الكثير آخر. لتحقيق هذا المستوى من التفاعل

   . الكواليس

 placemaking ريادة صناعة المكان

  “placemaking” مفهوم  في استخدام      Project for Public Spaces (PPS)بدأت    ،1997حوالي عام  

ما   بفعل شيء  فقط  يتعلق  ال  العامة  األماكن  تخطيط  أن  هو  العبارة  هذه  الجديد. جوهر  النهج  هذا  لوصف 

هو أن    هنا  ، ولكن مع هؤالء األشخاص أو بواسطتهم. المبدأ األساسي المتضمن خاص الذين سيستخدمونهلألش

ألماكن الموجودة في ساحات منازلهم الخلفية. بحلول عام  ل  فية استخدامهمكيمن خالل  "المجتمع هو الخبير"  

، مما أدى  جديدة  في التفكير والتحدث عن صناعة األماكن التي يحركها المجتمع كحركة  PPS، بدأت  2003

، 2006بحلول عام  و   االحتماالت   في شمال غرب المحيط الهادئ الستكشاف  placemaking ؤتمرات إلى م

 بدأت فكرة صنع المكان كحركة تكتسب زخًما عالميًا. 

https://www.pps.org/projects/bryantpark
https://www.pps.org/projects/rockefellercenter
https://www.pps.org/projects/yale-university-collegechapel-district
https://www.pps.org/article/what-is-placemaking
https://www.pps.org/article/what-is-placemaking
https://www.pps.org/article/what-is-placemaking


 

 "أخف وأسرع وأرخص"  ةتجرب 

ومنخفضة التكلفة مع التصميم    بدًءا من تجارب قصيرة األجل  مكانالدائًما ما يتم التركيز على عملية صنع  

، واصفة إياه بـ "أخف وأسرع  لتركيزحملة حول تعميم هذا ا  PPS، أطلقت  2010والبرمجة واإلدارة. في عام  

وأرخص." سلطت الحملة الضوء على مجموعة واسعة من هذه المشاريع من استصالحات الشوارع "افعلها  

 من جميع أنحاء العالم.  االستراتيجياتو البياناتة ، مع استكمال قاعد بنفسك" إلى التطوير المؤقت 

 مكانصناعة ال  إطالق حركة

صناعة المكان كحركة عالمية. لتسليط الضوء    مفهوم ، حان الوقت إلطالقالشعبي واالهتمام  الحراكمع هذا  

  ألماكن في منتدى قيادة صناعة ا  ألماكن ألول مرة مجلس قيادة صناعة ا   PPSأطلقت    على الحركة ودعمها  

،  التنمية العالمية  وتفعيل دورها في  ماكنصناعة األ  حركة للمساعدة في بناء    .2013في ديترويت في عام  

مع األماكن  مستقبل  برنامج  أيًضا  المتحدة   أطلقنا  لألمم  الموئل    جونسون مؤسسة  و  tHabita-UN  برنامج 

 جذرياً في الدور الذي يلعبه مفهوم  تمثل تحوالً سرعان ما بدأت هذه "الحركة الهادئة"  السويدية في نفس العام

 . الذي انصب على تخطيط وتصميم الفضاءات العامة الجاذبة للناس صناعة المكان 

الدولي األول    انطالقة  مع بالتزامن  عالمية حقًا    األماكن ، أصبحت حركة صناعة  2016في عام    األسبوع 

ا البريطانيةفانكوفر  كل من    في   ألماكنلصناعة   taHabit-UNالمشاركة في مؤتمر  ب و  كنداو،  ، كولومبيا 

 . ، اإلكوادور حول اإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة في كيتوالثالث 

 



 

 

 

دولة(   100)بما في ذلك األشخاص من أكثر من    لدعم مفهوم صناعة المكانالعديد من المؤتمرات العالمية  انطلقت  

 بدأت هو العام الذي    2008كان عام    ، في سلسلة من االجتماعات الدولية والمؤتمرات اإلقليمية  المشاركةبعد  

ً   بالظهور  المكان حركة صناعة    فيه حول القادة اإلقليميين    ةالمتمحورشبكات العالمية  لل  الطبيعي  نموالمع    تزامنا

 . المحلية والشبكات 

  المكان الفضاء العام ومبادئ صناعة     3UN’s Habitatالثالث    األمم المتحدة    موئل مؤتمر    منذ أن جعل 

ً أساسي  محوراً  المنتدى الحضري    فيمفهوم صناعة المكان     برز،  الحديث   الحضري  لتخطيطا  أجندةألهداف    ا

  التي تبنت مفهوم   بعدد من المؤتمرات الديناميكية  الذي تكلل  2008مع بداية العام  الذي انطلق    األول العالمي  

 .عبر ست قارات  المكان صناعة 



 

 

 

األماكن  مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية. لقد جرب أسبوع صناعة  بالتعاون صينال  األماكن فيأطلقت ووهان شبكة لصنع 

مستقبالً المنشود الحداث التغيير ي تجربة تصميم شارع مؤقت في نيروب   



 

،  في إحداث التغيير على العديد من المستويات   األماكن صناعة   استمرت حركة،  إلى جانب الحمالت اإلقليمية 

  ، مونتيري  ،بريسبان، أستراليا  ،إسبانيامثل    حول العالم  فة مختل  مجتمعات حمالت على مستوى المدينة في    شملت 

 نيوزيلندا. وأوكالند  ،سنغافورة ،المكسيك

 

منظمة  لل  تركه مع    ،2018، عالمة فارقة مهمة في عام  األماكنمؤسس حركة صناعة    Fred Kent  أحدث 

لمدة   كرئيس  وقادها  أسسها   Stephen Davies بتوظيف    حينها  PPS  منظمة  فقامت عاًما.    43التي 

. ترك فريق القيادة هذا  أيًضا  واتنح اال انهم    لمعترف بهما اآلن كمؤسسين مشاركين ا Kathy Madden  و

PPS  قوية حالة  قد ،  في  الدوالرات    ت حصل    فكانت  بماليين  منحة  دورها على  تم  شراكة    من خالل   لدعم 

حصلت  الدعم السخي    هذا  باإلضافة إلى و  National Main Streetو    Brookings  يمع معهد   تطويرها 

  منصب الرئيس التنفيذي   Phil Myrickمع تولي  بالتزامن  ،  مساحة مكتبية جديدة ورائعة  على   PPS  منظمة

، وهو الكتاب الذي ألهم  How to Turn a Place Around  كتاب   كما نشروا أيًضا إصداًرا ثانيًا من   لها،

 عاًما.   20حركة صناعة المكان منذ ما يقرب من 

 

التي تقود    األماكنوشبكة منظمات صناعة    ألماكنا  حركة صناعة   توسيع نطاقاآلن على    المؤسسونيعمل  

إنشاء  الحركة   خالل  و     The Social Life Project  امجوبر   The Placemaking Fundمن 

PlacemakingX،   تأثير العالمي. ال من أجل  األماكن وهي شبكة لتسريع عملية صنع 

 ما التالي لحركة صنع المكان؟

والعديد من القادة    Project for Public Spaces (PPS)  منظمة   استمرت ،  رة واالهتمام والدعممع زيادة القد 

في النمو بشكل أقوى من أي وقت مضى.      Placemaking  والمنظمات التي تشكل حركة صناعة المكان 

م اآلن  الحاجة  منظمة لدعم  لحة  أصبحت  تتبناها  التي  المكان   الحركة  من    PPS  صنع  منظمات  والعديد 

Placemaking . 

اآلن   وتعاون  قيادة  عام    فيهناك  في  المعمورة.  أركان  من  ركن  صناعة  2019كل  مؤتمرات  ستُعقد   ،

ذلك ستوكهولم   Placemakingاألماكن بما في  بالسكان  المأهولة  الست  القارات    المنظمة محليًا في جميع 

في    PPS  األماكنوملبورن ولندن وفالنسيا وليما وبيرث وكوااللمبور وهاليفاكس وأوكالند وأسبوع صناعة  

تشاتانوغا ، تينيسي ، الواليات المتحدة األمريكية. كل مؤتمر هو جزء من شبكات إقليمية وعلى مستوى المدينة  

ى مزيد من الدعم المتزايد للقادة والمنظمات  وحمالت للتغيير المنهجي والتأثير على أرض الواقع. نحن نتطلع إل

على   والقدرة  والشمولية  اإلمكانات  بناء  لمواصلة  العالم  أنحاء  جميع  العامة في  األماكن  وتصميم    تخطيط 

 . رها قلب المجتمعباعتبا

 

https://www.pps.org/article/celebrating-75-years-fred-kent-50-years-placemaking
https://www.pps.org/article/steve-davies-reflects-on-forty-years-of-placemaking
https://www.pps.org/article/how-to-turn-a-place-around-re-writing-the-book-that-started-placemaking
https://www.pps.org/article/pps-welcomes-new-ceo-philip-myrick
https://www.placemakingfund.org/
https://www.sociallifeproject.org/
http://www.placemakingx.org/


 

 

أنحاء العالم في مختلف  العديد من المناطق  2019لعام  األماكنصناعة   مؤتمرات شملت  

 

   إطالق ،مجموعة من قادة الشبكات اإلقليميين Europe Placemaking  تضمن أسبوع

PlacemakingX   

http://www.placemakingx.org/


 

وممارسات   نظريات  تحولت  الحضري لقد  من كبيربشكل    مؤخراً   التخطيط  الوحد التركيز   مجرد   ،    ات على 

.  راغات معمارية مهمةف  باعتبارها  الشارع واألماكن العامة   لتشمل  داخل المباني والمجمعات السكنية  السكنية 

 تشكيل المدن من مكان إلى آخر. ب  جديدة خاصة  هيكيلية حان الوقت اآلن إلعادة اختراع 

ابتكار    ، وفي هذه العملية  بالمكان كيفية قلب تشكيل المدن رأًسا على عقب لتبدأ    Placemaking  حركةتوضح  

نحو هذا  نماذج حاسمة   القيادة  المكان إلدارة وتمويل وتصميم مدننا. مع ظهور  بقيادة  للتطوير  قابلة  جديدة 

وأفكارهم ومشاريعهم    PlacemakingXستعمل    الهدف عالميًا الضوء على هؤالء األشخاص  لتسليط  معًا 

العامة  وتواصلهم ودعمهم. هؤالء القادة هم اآلن على استعداد لمواصلة تحديد والدفاع عن قضية   األماكن 

ففي  . فيها  بما يعزز االرتباط بين أفراد المجتمع وبين األماكن التي يتشاركون   وتنميتها نوعية  ماكنأوصناعة 

 قيم المشتركة. عاونية يتم من خاللها اعادة تشكيل البيئة المحيطة لتحقيق أقصى قدر من الهي عملية تالنهاية 

 


