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صبا ع ّناب*

عمان:
"املؤقتية الدائمة" يف ّ

هجران وسط املدينة حتى بالعودة إليه
عمان وارتباطه باملدينة عبر مراحل تاريخية ،والتحقيق يبدأ من
يقرأ هذا التحقيق تطور وسط ّ
ال إىل منطقة العبديل ،وعودة إىل الوسط
عمان ،وصو ً
مكان عام هو الساحة الهاشمية يف وسط ّ

مرة جديدة يف حماولة استقراء تاريخية جلوانب من حركة املدينة انعكست عليها تطورات

عمان الذي يسمى "وسط
اقتصادية واجتماعية وسياسية رئيسية .ويناقش التحقيق وسط ّ
البلد" كانعكاس للسياسة واجملتمع يف البلد وهويته يف مراحل متعددة ّ
أثرت يف تشكلها.
يجسد
فيهجر ،وملاذا
ويحمل التحقيق تساؤالت مثل :ملاذا ينقطع وسط ّ
ّ
عمان عن حميطه ُ

عمان إىل "شرقية" و"غربية" ،وملاذا يفقد الوسط دوره اجلامع وألفة حركة
هذا الوسط انفصال ّ

الناس احمليطين به؟ كما تلتفت كاتبة التحقيق إىل تأثير عامل "املؤقتية الدائم" يف الطريقة
التي تعاش فيها التجربة املدينية.

عمان
ساحة فارغة يف وسط ّ

أتوقف عند الساحة الهاشمية ـ بوعي أو من
دون وعي ـ أفكر أن موقعها غير مالئم! فهي
ّ
تؤطر وسط ع ّمان القديم ،أو باألحرى تختمه،
وإذا وقفت فيها ترى جبل القلعة وامتداده ـ جبل
القصور ـ أمامك ،وعلى يمينك موقف باصات
رغدان ،واملدرج الروماين على يسارك.
أفكر ...ما هذا الهدر؟ ثالثة أماكن عامة على
اخلط نفسه وليس بينها أي انسجام  ...ربما قليل
من االنسجام .أعتقد أن لكل منها طريقة يف
طرح نفسه على "العامة" ...مثّل أو ال يزال يم ّثل
* فنانة ومعمارية فلسطينية ـ أردنية.

خطاب ًا خمتلف ًا عن اآلخر يف أوقات متنوعة.
هي ـ الساحة ـ يف نظر كثير من املعماريين
واخملططين املدنيين ليست مثا ًال ناجح ًا
للمكان "العام" باملعنى العريض للكلمة ،أو
باملعنى املثايل أو املفاهيمي للفضاء العام
عول عليه وما نتو ّقعه منه ،وخصوص ًا أن
وما ُي ّ
اخلذالن أصبح "متالزمة" لألماكن العامة بشكل
جوهري ...ونشهد انحساراً لهذا اخلذالن أحيان ًا
يف حاالت استعادة هذه األماكن شعبي ًا ،أو من
طرف الناس.
وبالعودة إىل الساحة الهاشمية ،فإن
األسباب لهذا التقويم تتعدد ،منها فراغية
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وهندسية تتعلق بعالقاتها مع احمليط من
ناحية فراغية ،أو بظروف نشأتها وأسبابها.
لكنني كثير ًا ما شعرت بأن هناك شيئ ًا آخر
ملالحظته غير كونها ساحة فاشلة فراغي ًا ،إذ
شكلت الساحة الهاشمية أهمية كبيرة لكثيرين
ممن كبروا يف ع ّمان يف ثمانينيات القرن
ّ
مهما من أيام اجلمعة
ا
جزء
وكانت
املاضي،
ً
ً
واألعياد يف حياتهم كما ينقلون من الذاكرة
اآلن ويعيدون بناء األماكن وإنشاءها مرار ًا
وتكرار ًا يف اخمليلة ،بانتقائيتها ومنظورها
الفردي إىل األمور.
الساحة غالب ًا ما تكون فارغة ،ربما
ملساحتها الكبيرة؟ مساحات من البالط األبيض
تضربها الشمس بقسوة يف صخب وسط املدينة،
وهي مؤطرة بشارع سريع يأخذك إىل طرف
املدينة الشرقي ،أو باألحرى إىل خارج املدينة.
ماتت الساحة تمام ًا يف سنة  ،2003يف
فترة انتقال موقف باصات رغدان املالصق لها
عبر شارع اجليش إىل احملطة ،أي إىل األطراف

الشرقية من املدينة تقريب ًا عند حمطة خط
احلجاز.
انتقل موقف الباصات "مؤقت ًا" لتحديثه
ضمن خمطط شمويل إلعادة إحياء التراث
والسياحة يف وسط عمان بتعاون بين أمانة
عمان الكبرى (البلدية) والوكالة اليابانية
ّ
للتعاون الدويل 1.ويتضمن هذا املشروع حتسين
طريق املشاة على اخلط الواصل بين متحف
األردن يف جم ّمع رأس العين (غربي وسط البلد)،
والساحة الهاشمية مرور ًا باملسجد احلسيني.
كما يتضمن مشاريع صغيرة مثل حتسين
األدراج الواصلة بين اجلبال احمليطة واحملطات
ال عن إعادة تصميم
املشرفة على البلد ،فض ً
موقف رغدان ليصبح موقف ًا عصري ًا مع مطاعم
وأسواق تتالءم مع خطة وضع ع ّمان على
اخلريطة السياحية .انتقل املوقف كما ذكرنا
إىل احملطة "مؤقتاً" كما أكد املسؤولون بأمانة
ع ّمان الكبرى ألصحاب األكشاك واحملالت
والسائقين يف املوقف القديم ،وهناك بستان

صورة جوية للساحة الهاشمية واملدرج الروماين يف سنة .2000
املصدر :املركز اجلغرايف امللكي األردين
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ُغطي باألسفلت بين شارع اجليش وشارع
امللك عبدالله األول ،مشرف ًا من جهة على خميم
احملطة 2،ومن جهة ُأخرى على جبل النصر...
انتقل املوقف ،وبانتقاله تغيرت حركة الناس
اليومية وعالقتهم بوسط البلد بطريقة مباشرة
وتكشفت مالمح خمتلفة للمكان.
هذا الطرف من املدينة يجبرك على حماولة
استقراء املاضي عبر الواقع واحلاضر ،كأنه
يجب أن نخرج من ع ّمان كي نراها ونقرأها
بوضوح .وهذا الطرف الذي يشبه الريف،

بسفوحه القاسية املمتدة ،يسمح للون األخضر
بأن ينتشر بين الفراغات غير املبنية ،والطريق
السريع ،واملكعبات اخلرسانية...
الفجوة الكبيرة بين السكون واحلركة ظاهرة
بوضوح ،ونزع األماكن ينكشف يف تفصيل
صغير مثل نقل موقف الباصات ،األمر الذي
يدفعك إىل أن تربطه بصورة وخريطة أكبرين.
وهذه القراءة تتبع أسئلة عن جوانب حمددة ،من
دون أن تقلل من أهمية قراءات ُأخرى ملوضوع
يحتمل رؤى متعددة.

خريطة توضح املواقع املتعددة املتناولة يف هذه الدراسة:
1ـ املسجد العمري (احلسيني)؛ 2ـ ساحة فيصل؛ 3ـ سقف السيل؛ 4ـ جبل القلعة؛ 5ـ املدرج الروماين والساحة الهاشمية؛
6ـ موقف رغدان؛ 7ـ قصر رغدان؛ 8ـ موقف احملطة؛ 9ـ جبل النصر؛ 10ـ خميم احملطة؛ 11ـ شارع السلط؛ 12ـ خميم
احلسين؛ 13ـ موقف العبديل؛ 14ـ مشروع العبديل (وسط املدينة اجلديد)؛ 15ـ رأس العين ـ أمانة ع ّمان الكبرى؛ 16ـ إىل
خميم الوحدات.

"املؤقتية الدائمة" يف ع ّمان

إنها حلقيقة أن املنظومة احلضرية يف
املدن مل تعد قادرة على احتواء اآلمال
الفردية والتجربة اجلمعية .فهذه اآلمال
أو التوقعات تالشت أمام التراكم املستمر
لرأس املال وفضاءاته ـ مع ارتباط ذلك
بخيارات سلطات املدينة كما سأوضح
الحق ًا ـ حيث تتقلص جتربة األماكن
و"أماكن التجربة" متحولة إىل صورة ووعد
بحياة معاصرة.
ملن ُتبنى املدينة؟
نفسه:
سؤال يطرح
َ
وتتجه مدن املنطقة نحو أنماط معينة
وصعبة من العيش تتمحور حول تراكم
رأس املال املستمد من قدرات املدن على
االستهالك على خمتلف الصعد ،والذي
يصور املدينة كميدان من الفرص.
ومن املمكن رؤية ذلك بالطريقة التي
ُتخلق فيها األسواق احلرة "املنفصلة عن
ال سلعي ًا من احلياة
الدولة" ،والتي تو ّلد شك ً
االجتماعية من خالل املشاريع التنموية
الضخمة ومشاريع إعادة التأهيل احلضري،
والتي تعتمد طريقة مسقطة على األماكن
من فوق ،ومسوقة "فكرة" أو نمط ًا يتعدى
التصميم املعماري لينشر صورة مستوردة
من أماكن رأس املال ...أماكن عامة
"خاصة" تستهدف زبون ًا وليس أي مستخدم
آخر للمدينة .وبالتدريج تتحول املدينة إىل
طهرة
جتربة ُمسلّعة ،صورة غير حقيقيةُ ،م ّ
ونيوليبرالية تستفز مزيد ًا من التهميش
والترحيل ،وتزيد يف الفصل الفضائي ـ
االجتماعي يف املدينة.
عمان ،وهي مدينة تقدم
ويف مدينة مثل ّ
نفسها كواقع أو حالة موقتة ودائمة يف
الوقت نفسه  ،تعزز هذه املشاريع صدع ًا
درامي ًا بين ما هو "حضري" أي مديني
وعام ،وبين ما هو "داخلي" أي فردي
وخاص.
ويؤدي عامل املؤقتية هنا دور ًا مهم ًا
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"ير ِّوض" فيها األفراد
يف الطريقة التي ُ
جتربتهم داخل املدينة ،بحيث يجعلوها
تنحصر حول حاجاتهم األساسية فـي
السكن ،عالوة على جعل مسار حركتهم
مقيد ًا بحدود الضم واإلقصاء  /االستثناء
املفروضة.
ومع هذا التضخم كله نشأت سياسات
حملية لتسهيل السوق االستثمارية ،وهي
تستمد إلهامها من مثيالتها من املدن
يف املنطقة ـ دول اخلليج حتديد ًا ـ بحيث
منصة استثمارية إلعادة صوغ
تم خلق
ّ
عمان.
"مدنية" ّ
مشاريع عقارية ضخمة ،مراكز جتارية،
مسورة وأبراج سكنية ومكتبية،
جمتمعات
ّ
كلها صور مستوردة ومفروضة على هيكل
قائم ،مروجة نمط ًا استهالكي ًا كرمز حلياة
املدينة املعاصرة ،بحيث يتم حتويل
املدينة إىل بضاعة سواء من خالل خطط
إلعادة إحياء مراكز معينة يف املدينة
ذات دالالت تراثية ،أو ذات قيمة خاصة
لغايات سياحية يتم من خاللها استبدال
املستخدم األصلي لتأطير املكان بإطار
من "النوستاجليا" يجمد احلياة اليومية ،أو
من خالل خلق مراكز جديدة على أطراف
املدينة اقتراح ًا لنمو جديد ،أو تهجير جديد!
وهذه النظرة التعددية إىل املراكز تزيل
صالت وعالقات مع املكان :عالقات
خمتزلة أو ظاهرة ،وتقوم ببناء أو فرض
حمولة املدينة إىل حقل من الفرص.
غيرها
ّ
ويف احلقيقة ،فإن الهدف من هذه
الورقة ليس نقد سياسات التنمية احلضرية
وما تنتجه من إقصاء وترحيل ألنها
نتيجة "طبيعية" لتراكم رأس املال ،لكن
عمان ي ّتضح ُبعد سياسي بامتياز يف
يف ّ
هذه السياسات التنموية يف حماوالتها
طمس تاريخ معين يف حاالت متعدده من
"استرجاع األماكن" بعد هجرانها.
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التطور التاريخي والسياسي لألماكن
كي نتمكن من فهم فشل هذه األماكن
أو جناحها يف التعبير عن التجربة اجلمعية
واآلمال الفردية ،ال بد من حماولة وضعها
يف سياقها التاريخي واالجتماعي ،وفهم
نشوئها أكان ذلك عضوي ًا كحاجة ،أو بطريقة
وموجهة .فمحاوالت إسقاط
مفروضة
ّ
التاريخ على األماكن سيقودنا إىل فهم
مركزية املدن واستيعابها ،وخصوص ًا املدن
التي هي جزء من إنتاج قومية  /وطنية
معينة ،وجزء من صنع دولة وغيرها من
مفاهيم صنع السيادة والهيمنة السياسية.
يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين،
وبسبب إنشاء خط احلجاز ،عادت احلياة
عمان بعد سباتها الطويل ،وهو كان
إىل ّ
عمان على خط احلجاز
َمن جعل من وجود ّ
الواصل بين دمشق الشام واملدينة املنورة
طريقة للسيطرة وحفظ األمن.
وترجع هذه الفكرة إىل أواخر القرن 19
عندما ظهرت فكرة والية "معمورة احلميدية"
عمان .وظل هذا املوضوع فكرة،
وعاصمتها ّ
لكنه بقي حاضر ًا من خالل السياسات
املتبعة من طرف السالطين العثمانيين.
فش ِّجع الشيشان والشركس على اإلقامة
ُ
على طول اخلط االستراتيجي الواصل
وعمان ،وذلك لقمع
بين حمص واجلوالن
ّ
هجمات القبائل البدوية وعصيانها املستمر
للحكم العثماين .وكانت قبائل الشابسوغ
عمان ،والتي أخذت
من أوائل َمن استوطن ّ
من الوادي بمحاذاة السيل واملدرج الروماين
مقر ًا لها ،فاستقرت يف دهاليز املدرج
الروماين والكهوف احمليطة به .وتوالت
عمان ،واتخذت
القبائل الشركسية على ّ
من الوادي والتشكيالت الطوبوغرافية
احمليطة به مستقر ًا لها ،بحيث سمحت هذه
التشكيالت باستيعاب جتمعات متنوعة

لكل منها حدوده .وانتشرت هذه التجمعات
بالتدريج بطريقة تفاعلية مع الطوبوغرافية
من جهة ،ومع آثار الشارعين املتعامدين
من العهد الروماين  Cardoو 3Decumanusمن
جهة ُأخرى .وقد ا ّتبعت احلضارات املتنوعة
هذا التقاطع .ومن املعامل األساسيه التي
انتعشت يف تلك الفترة وشكلت مركز ًا لهذه
املسجد العمري الذي كان مقام ًا
التجمعات،
ُ
على شارع الـ .Cardo
ومع إنشاء سكة احلديد وافتتاحها رسمي ًا
يف سنة  ،1909ازدهر املركز حول املسجد
لوجوده على تقاطع شارعين إقليميين:
شارع السلط والشارع القادم من احملطة.
فازدهرت التجارة حوله ،و ُأنشئت اخلانات
واملقاهي كونه كان املركز األقرب إىل نقطة
الوصول إىل املدينة :احملطة.
تمركزت األراضي الزراعية حول السيل
وامتدت البيوت على اجلبال وتشكلت األدراج
جراء الطبيعة القاسية لألرض.
واملمرات ّ
وبعد إعالن قيام إمارة شرق األردن يف سنة
 1921كان من الطبيعي للسلطة اجلديدة أن
تتبع ما كان تأسس يف العقود القليلة التي
سبقت ،فاتخذ األمير عبدالله دار ًا عثمانية
يف مقابل املدرج الروماين كي تكون دار
اإلمارة ،واتخذ من امتداد جبل القلعة الذي
ُس ّمي جبل القصور ،مقر ًا للقصر احلكومي
الذي بوشر بناؤه يف سنة  1924حتى سنة
 ،1927والذي ُسمي رغدان .وبالتدريج
حتولت املنطقة احمليطة باملدرج إىل
مركز إداري مؤسساتي ،وحتول امتدادها
عند احملطة إىل مركز عسكري ،وتغ ّير اسم
املسجد العمري إىل املسجد "احلسيني" .ومن
املمكن أن يكون مر ّد ذلك هو النسبة إىل
الشريف احلسين بن علي ،أو إىل نسب العائلة
الهاشمية .وبصورة عامة فإن هذا كله يصب
يف استراتيجيات إعالن السلطة اجلديدة
وتثبيت احلكم.

"املؤقتية الدائمة" يف ع ّمان
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صورة جوية لالستيطانات األوىل حول السيل ،املدرج الروماين واملسجد
العمري يف سنة .1912
املصدر :املركز اجلغرايف امللكي األردين

كان الوضع العربي شديد التوتر والتعقيد
آنذاك ،حتى بعد نهاية االنتداب ،فقد ظ ّلت
مهما يف حتديد شكل
املعاهدات تؤدي دور ًا
ً
العالقات بين الدولتين ،املنت َدبة واملنت ِدبة،
معرب ًا يف ذلك
وخصوص ًا أن اجليش مل يكن ّ
الوقت ،عالوة على التطورات السريعة يف
الساحة الفلسطينية ،والتي انعكست مباشرة
على الساحة األردنية.
انتهت صيغة الهوية الفلسطينية وكيانيتها
بعد سنة  ،1948إذ جرى اقتسام ما بقي من
فض ّمت
فلسطين بين الدول العربية اجملاورةُ ،
الضفة الغربية إىل األردن يف إطار اململكة
ضم
الهاشمية على ضف َتي نهر األردن ،بينما ُ
قطاع غزة إىل احلكومة املصرية...
لقد ُوجدت احلالة أو املعضلة الفلسطينيةـ

األردنية رسمي ًا قبل سنة  ،1948فالوجود
الفلسطيني كان كبير ًا منذ البداية على
فضال عن العملة املوحدة
جميع املستويات،
ً
واإلدارة اإلجنليزية الواحدة التي تسيطر على
أما على املستوى الشعبي ،فالتداخل
البلدينّ .
كان كبير ًا ،واملدن الفلسطينية واألردنية
كانت أشبه بالتوائم ،الكرك واخلليل ،السلط
ونابلس ،واحلال مشابهة يف الشمال حول
إربد ،وذلك عدا التعبيرات عن فكرة العروبة
ووحدة احمليط الشامي والشعور العميق بخطر
الصهيونية على فلسطين وخطر املشاريع
االستعمارية .وهذا التداخل ع ّبرت عنه ،على
عمت
سبيل املثال ،االحتجاجات الشعبية التي ّ
سورية احتجاج ًا على قرار التقسيم يف سنة
 ،1947فشهدت ع ّمان بدورها احتجاجات
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ومؤتمرات خالل سن َتي  1947و،1948
وشهدت مشاركة أساسية من عشائر شرق
4
وقمِ َعت بقوة ،وأنزل غلوب باشا
أردنيةُ ،
قوات البادية ملنع التظاهرات أو لقمعها.
لكن كيف عكست هذه التطورات التاريخية
السياسية واالجتماعية نفسها على ح ّيز
عمان؟ يمكن تلمس انعكاس أحداث سياسية
ّ
على وسط ع ّمان خطوة خطوة.
تش ّكلت نقطة وصول ُأخرى إىل املدينة،
نقطة التفرع من املسجد احلسيني :ساحة
فيصل ،التي كانت ،من جهة ،موقع ًا
الستعراض اجليش العربي يف الثالثينيات
املاضية ،كما كانت ،من جهة ُأخرى ،ساحة
تمركزت حولها سيارات األجرة التي تصل
من بالد الشام املتعددة ،والتي عززت بذلك
النسيج املتكون وف ّعلته ،فانتشرت املقاهي
َ
التي ارتبطت بصعود النشاط الوطني،

االستيطانات األوىل حول السيل يف أوائل القرن املاضي.

(اخلريطة أص ًال 110 :سم  70 xسم ،حبر على ورق.)2011 ،

فراغيا
والفنادق واملطاعم ،وكـانت امتداد ًا
ً
لساحة اجلامع احلسيني .ويف تلك الفترة ـ
أي أربعينيات القرن املاضي ـ أُعلن استقالل
األردن ،وأُعلنت ع ّمان عاصمة للمملكة
األردنية الهاشمية .ويف أوائل اخلمسينيات
انتشرت مبان ذات طبقات متعددة ،فنادق
وبنوك وأسواق متنوعة مع سيارات النقل يف
شارع فيصل حيث املوقف الرئيسي أيض ًا إىل
القدس ودمشق وبيروت.
واجلدير بالذكر أن اجلامع احلسيني
وساحته (التي ارتبطت ارتباط ًا وثيق ًا من
ناحية فراغية وحركية بساحة فيصل) ارتبطا
باحلراك الشعبي الذي كان يفيض بالشوارع
ليصل إىل ساحة املسجد ،وكانت ذروته
تصل يف يوم اجلمعة بعد اخلطبة ،عالوة
على الشاحنات التي كانت تقف عند الساحة
لتحمل َمن يريد التطوع إىل فلسطين.

"املؤقتية الدائمة" يف ع ّمان

وكان للتطورات األردنية ـ الفلسطينية
تأثيرها املكاين يف وسط ع ّمان ،وبدأت تعكس
نفسها على هذا احل ّيز .واستمد بدء احلذر الرسمي
من املساحات وإعادة تشكيلها إيقاعه من
نهوض احلركات الشعبية األردنية والفلسطينية،
املتداخلة ،والتي جتسدت يف الساحات.
وهدمت اجلزيرة املطلة على شارع فيصل
ُ
يف حماولة "جتميليه" للمكان ،أو يف حماولة
للسيطرة على تدفق املتظاهرين إىل مكان له
رمزية سلطوية.
وبسبب موجات اللجوء املفاجئة والقسرية
جرى اختيار مناطق اخمليمات بطريقة
عشوائية ...لكن ليس تمـام ًا! فاخمليمـات فـي
ع ّمان جـاءت كامتداد لـ "االستيطانات" يف
الوادي والسفوح ،مبتعدة عن الوسط :خميما
الوحدات واحلسين .ويف وقت الحق تشكلت
كمخيمي احملطة
اخمليمات غير الرسمية
َ
والنصر.
شيئا
خمتلفا ،بمزاجها
...أصبحت املدينة
ً
ً
واتساعها وحجم القلق واخلوف الذي يسيطر
أحداثا ،حين تقع ،جتعل
عليها ،ألن هناك
ً
الناس يكبرون ،بل يهرمون ،خالل فترة
5
قصيرة ،وربما قياسية.
طرحت عدة دول عربية يف اخلمسينيات املاضية
فكرة إنشاء كيان فلسطيني منفصل من داخل
فلسطين ،وكان الرئيس العراقي عبد الكريم
قاسم أول َمن اقترح ذلك ،داعي ًا إىل قيام دولة
فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة .وقد
اعترضت كل من مصر واألردن على ذلك بشدة،
وذهب الر ّد األردين الفعلي إىل أبعد من ذلك ،إذ
ُمنح جميع الفلسطينيين املقيمين يف اململكة
اجلنسي َة واملواطنة الكاملة ،بما يف ذلك جوازات
سفر أردنية عادية ،كما ُعرضت املواطنة الكاملة
على أي فلسطيني الجئ يف البالد العربية يريد
االنتقال إىل األردن.
وتضاعفت مساحة ع ّمان مرة ونصف مرة

حتقيقات

149

يف سنة  1949يف إثر النكبة ،وقرر اجمللس
البلدي توسيع حدود بلدية املدينة.
نمت ع ّمان ،وال تزال تنمو بطريقة تفاعلية
جراء األوضاع
مع األحداث املفروضة عليها ّ
االقتصادية والسياسية يف املنطقة ،والتي
انعكست وتنعكس على مورفولوجيا املدينة منذ
األعوام األوىل لتشكيلها ،ومن خالل "انفجارات"
حادة ومفاجئة بالنمو .وتطلبت هذه احلاجات
املستعجلة حلو ًال اعتباطية س ّببت فوضى يف
بنية املدينة وهيكلها ،وتبعتها جهود حملاولة
إصالح ما تداعى.
وبهذا تشكلت املدينة بناء على هذه األفعال
التبادلية ،ردة فعل ور ّد على ردة الفعل ،مش ّكلة
واقع ًا فضائي ًا متعدد املراكز ،يعيد تغيير موقعه
( املركز) باستمرار.
وبالتوازي مع هذه التغيرات الفراغية
والسياسية الكبيرة ،انتقل مقر القصر احلكومي،
أو باألحرى ُبني قصر رابع ( بعد بناء قصرين
صغيرين على جبل القصور حتى سنة .)1950
فقد ُب ِني قصر زهران يف اجتاه الغرب من وسط
البلد ،وانتقل مقر رئاسة احلكومة أيض ًا كي
يكون قريب ًا منه.
وبهذا يكون املقر احلكومي قد انتقل من
وسط البلد وتش ّكلت مالمح السيادة يف املدينة
من جديد.
يف مدينة تقوم ببناء نفسها يف إطار بناء
الدولة لنفسها ،فإن كل حكم يأتي بقصر جديد
ومقر حكومي جديد ،ومسجد على اسم امللك
السابق ،وساحة عامة وربما متحف .ومع
االنتقال األخير للقصر امللكي من أقصى الشرق
إىل أقصى الغرب ،نتج مركز جديد يف أقصى
الغرب يتمحور حول أنماط االستهالك اجلديدة.
ومن املمكن أن يكون انتقال مقر احلكم،
القصرامللكي ،وسيلة إلعالن فترة حكم جديدة
وتثبيت لشخص احلاكم اجلديد .فإعالن السلطة
من جديد هو إعالن لسيادة الدولة وغيرها من
أشكال الهيمنة السياسية.
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وتناقض إيعاز امللك حسين إىل احلكومات
األردنية بدعم منظمة التحرير الفلسطينيه
والتعاون الوثيق معها ،مع السياسة األردنية
الثابتة منذ سنة  1948بمعارضة أي بنية
سياسية فلسطينية متميزة ألن ذلك يشكك يف
أحقية احلكومة والعرش األردين يف تمثيل
الفلسطينيين .فقد كان التنافس واضح ًا بين
العرش الهاشمي وبين منظمة التحرير على
تمثيل فلسطينيي اململكة.
وبدأ االحتقان يتراكم بالتدريج،
وخصوص ًا بعد القمع العنيف لتظاهرات
منظمة التحرير وأحزاب املعارضة األردنية
يف إثر الغارة اإلسرائيلية على قرية السموع
ال
يف الضفة الغربية يف سنة  ،1966فض ً
عن النشاط العسكري املضاد الذي قامت به
اجملموعات الفدائية الفلسطينية السرية.
وشنت إسرائيل هجومها الواسع يف 5
حزيران  /يونيو  ،1967ودشن هذا احلدث
اجلسيم مرحلة جديدة يف التاريخ األردين ،إذ
تعزز الكيان األردين وحتدد بشكل أكثر قوة مما
سبق.
وتعرضت الضفة الشرقية إىل طوفان
بشري أضاف عبئ ًا كبير ًا جديد ًا على القدرات
املالية والبنية التحتية واإلدارات األردنية،
وتغير امليزان الديموغرايف ،و ُنقلت العالقات
األردنية ـ الفلسطينية نقلة نوعية وكمية
نظر ًا إىل وقوع كامل التراب الفلسطيني حتت
االحتالل .وتمثل االنعكاس األهم الذي تولد
عن هزيمة  1967يف نمو حركة املقاومة
الفلسطينية ،إذ خلقت احلرب األوضاع املالئمة
للتطور السريع لهذه احلركة.
وأقيمت اخمليمات الفلسطينية على
مرحلتين واكبتا موج َتي اللجوء والنزوح ،فقد
ُأقيمت خميمات النزوح بعيد ًا عن املركز ،وعن

ع ّمان ،فمنها ما أقيم على مداخل ـ أو خمارج
ـ ع ّمان الكبرى مثل خميم البقعة وخميم
ماركا أو "شنلر" ،وهناك ستة خميمات ُأخرى
توزعت بين جرش واحلصن شمال األردن.
وباعتبار أن اخمليمات هي أحياء سكنية
فقيرة وشعبية فقد جذبت أعداد ًا من العائالت
من غير الالجئين .ويف نهاية العقد السادس
عمان وعدد سكانها مرة
تضاعفت مساحة ّ
ُأخرى.
يف آذار  /مارس  1968وقع حادث ساهم
يف تفجير سلسلة من التطورات التي كان من
شأنها دفع حركة املقاومة واحلكومة إىل
االصطدام ،وهذا احلدث كان معركة الكرامة.
فعلى الرغم من أن التنظيمات الفلسطينية
املسلحة واجليش األردين قاوما مع ًا الهجوم
دشنت
البري اإلسرائيلي ،فإن هذه املعركة ّ
نقطة حتول يف مسيرة احلركة الفدائية ،ويف
طبيعة العالقات األردنية ـ الفلسطينية على
الصعيد الرسمي.
فمن جهة اكتسب الفدائيون شعبية
جماهيرية واسعة ،األمر الذي وفّر لهم آالف
أما من جهة أُخرى فقد
املتطوعين اجلددّ ،
غيبت شعبية الفدائيين اجلديدة الدور الرئيسي
الذي قام به اجليش األردين يف القتال ،وهو
ما أدى إىل استياء العديد من اجلنود والضباط
جراء اختطاف املقاومة الفلسطينية الرصيد
ّ
اإلعالمي السياسي ،يف الوقت الذي أعادت
املعركة إىل اجليش الثقة بذاته وكونه شريك ًا
يف الصراع ضد إسرائيل.
إن إطالق فكرة الهوية الفلسطينية
املنفصلة من طرف اجلماعات الفدائية يف
إرباكا للنظام
معركتها ضد إسرائيل ش ّكل
ً
بديال
السياسي األردين ،ألنها طرحت نفسها
ً
من الهوية السياسية بين سكان األردن من

"املؤقتية الدائمة" يف ع ّمان

الفلسطينيين .وجتلى هذا األمر فراغي ًا يف
املدينة .فمن جهة ،كان للفدائي احلضور
الطاغي يف شوارع وسط البلد على صعيدين:
احلضور الشعبي واحلضورالسلطوي
والسياسي ،كما أنه ،من جهة ُأخرى ،انعكس
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جوار اخمليمات ومراكز الكفاح املسلح قرب
وسط املدينة على كيفية "تعريف" املكان
وحتديد مناطق النفوذ .وهذا بالتوازي مع
حماوالت إعادة رسم حدود السيطرة على
فمثال جرى االحتفال بنصر اجليش
األرض،
ً

لقطات ُتظهر عناصر من إحدى التنظيمات الفلسطينية املسلحة يف شارع فيصل يف وسط البلد.
املصدر :السلسلة الوثائقية "حكاية ثورة" ـ قناة "اجلزيرة"
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األردين علـى العدو اإلسرائيلي يف معركة
الكرامة فـي الساحة الهاشمية ( قبل تسميتها
بذلك رسمي ًا يف سنة  )1986بعرض املكاسب
املادية من املعركة يف إطار رد االعتبار إىل
اجليش ولفت النظر إىل دوره يف املعركة من
جهة ،وإعادة ترسيم احلدود املكانية ورمزيتها
من جهة ُأخرى .فموقع الساحة يجسد عودة
احلكم الهاشمي إىل وسط البلد ،وخصوص ًا
بعالقتها مع جبل القصور الذي كان موقع ًا
رمزي ًا للحكم بعد بناء قصر رغدان.
وظلت التناقضات األردنية ـ الفلسطينية
اخلفية تتعمق وتزداد توتر ًا خالل سنة 1969
بسبب استمرار نمو حركة املقاومة أساس ًا،
إذ امتدت منظماتها وخدماتها إىل أغلبية
املناطق ،وظهرت كصاحبة القرار يف املراكز
السكنية الفلسطينية.
وبعد  10أيام من القتال الضاري يف سنة
 ،1970وبعد الهجوم الذي شنّه اجليش األردين

على معاقل الفدائيين يف املدن والريف،
تمكنت حركة املقاومة من االحتفاظ بأغلبية
اخمليمات يف أهم مدينتين أردنيتين :ع ّمان
وإربد ،األمر الذي جعل آخر أيام الصدام يف
ع ّمان ـ هذا قبل ذهاب املقاومة إىل جرش ـ
ّ
متركزة بطبيعة احلال حول اخمليمات التي
ليست بعيدة عن وسط البلد وعن القصور
امللكية يف رغدان.
وث ّبت النظام نفسه بعد خروج منظمة
التحرير الفلسطينية من األردن ،واقتصر
الوجود الفلسطيني السياسي يف ع ّمان بعد
"أيلول األسود" على أدوار إدارية وخدماتية
يف عيادات ومستشفيات وجمعيات تعاونية،
وعلى عدد من البرامج االجتماعية.
ودخل هذا اجلزء من املدينة (وسط البلد
وما حولها) يف سبات يف عالقته مع بقية
املدينة ،وتهيأ بالتدريج لفصل فضائي
واجتماعي ـ اقتصادي.

عادت الساحة الهاشمية لتعلن السلطة يف ثمانينيات القرن املاضي ،فارضة مقارنة ال يمكن الهرب منها بين الفضاء
العام والفضاء احلاكم :الساحة الهاشمية والقصور امللكية ،حماكية أو متماهية يف العالقة بين املدرج الروماين
( (agoraواملعبد يف جبل القلعة.
أصال 80 :سم  30 xسم ،حبر على ورق.)2011 ،
(الرسم التوضيحي
ً
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تكون حول
فنادق ،مقا ٍه ،مكاتب سفريات ،مطاعم وجبات سريعة وسوق أسبوعية مفتوحة ،كلها شكلت
ً
نسيجا ّ

حركة وصول الناس إىل العبديل ،وهو نسيج نتج كحاجة ملحة إىل املكان نفسه .وهذا النسيج يتأثر بشكل مباشر
ّ
ويذكر بالنسيج املتكون حول ساحة فيصل ورغدان.
بهذه التنمية،
هذا املكان ـ وسط البلد أو العبديل ـ منتوج اجتماعي ،ومنظومة ترابطية بين ما هو خاص وما هو عام ،بين

احلركة والسكون .الفراغ يتحول إىل شبكات من احلركة والوظائف ،ووحده هذا النوع من الزخم هو القادر على

أن ينطوي على كثير من الفرص واملقومات ،وهو فراغ تم نحته بحركة الناس اليومية؛ فراغ يحلق بين جبلين.

ربطا وامتداد ًا جلزء من املدينة
مئات من البيوت املعلقة وآالف املستخدمين اليوميين .ميكانيكية عفوية وفرت
ً

الذي ُيع ّد هو تاريخها احلديث ،ميكانيكية هيأت فرص ًا لالرجتال والتفاعل.

أسبوعيا،
مالبس مستعملة ،خضار ،أثاث مستعمل :سوق مفتوحة بدأت بالتشكل يف سبعينيات القرن املاضي
ً

وحتركت حول منطقة العبديل ،إىل أن استقرت يف جزء خال من موقف باصات العبديل :سوق اجلمعة .انتقل موقف

الباصات إىل طبربور ،لكن السوق استمرت ،ويف احلقيقة ليس من الواضح ماذا سيستبدل املوقف ومتى...

ال 110 :سم  70 xسم ،حبر على ورق.)2011 ،
(اخلريطة أص ً
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هذا الفصل الفضائي االجتماعي
االقتصادي الذي نتج من أنماط متنوعة للنمو
والبناء وهجران لألماكن من جهة ،والزحف
العمراين من جهة ُأخرى ،ش ّكل ثغرات يف
النسيج العمراين واحلركة يف املدينة وتعدداً
للمراكز ،عالوة على اختالف كبير يف أنماط
احلركة بين شرقي املدينة وغربيها .فإذا تبعنا

خطوط املواصالت العامة ومواقفها ،جند أنها
تتركز يف اجلهة الشرقية من املدينة ،وجتعل
من احلركة اليومية بمثابة تدفق بين ثالث
نقاط وصول وانطالق من املدينة وإليها عبر
ال الوسط بالغرب
حماور أساسية :العبديل واص ً
عبر شارع السلط ،إىل شارع قريش ورغدان ،ثم
منتشرة عبر اجلبال اجملاورة.

"وسط مدينة جديد" هو شعار التنمية الذي تم االتفاق عليه بين "موارد" (مؤسسة استثمار املوارد الوطنية) وهي
مؤسسة مملوكة من الدولة ،و"سعودي أوجيه" (مستثمر) لتحويل  43هكتار ًا من األراضي العسكرية الواقعة فوق موقف
باصات العبديل بمحاذاة البرملان ،جملس األمة ،واحملكمة ،وعلى امتداد مركز البنوك يف الشميساين ،إىل مشروع
استثماري ُيع ّد األول من نوعه يف األردن؛ مشروع يطرح صورة تكاملية وشمولية للحياة اليومية :سكن ،عمل ،تسوق...
صيغة مشتقة تمام ًا من قدرة استيعاب املدينة على االستهالك .صيغة تستهدف نوع ًا معين ًا من املستثمر ومن
املستخدم أيض ًا مش ّكلة تهديداً على "ديموغراف ّية" املنطقة وعلى املستخدم احلايل للمحيط ،مهددة مستقبله القريب،
ومؤكدة الفصل الواضح بين خمتلف طبقات اجملتمع وبين املناطق املتعددة يف ع ّمان ،ومن أوىل هذه العالمات :نقل
باصات العبديل إىل الطرف اآلخر من املدينة ـ طبربور.
ومع انتقال موقف باصات العبديل ،ورغدان إىل احملطة (حتى بعد تطوير موقف رغدان كما ُذكِ ر سابق ًا وإعادة
جراء تغيير خريطة احلركة وتوزيع اخلدمات ،عالوة على
تفعيله) فإن عالقة الناس وحركتهم يف املدينة تغيرتا ّ
تغيرعالقة مستخدمي املواصالت العامة بوسط البلد .فعودة رأس املال مع السلطة التي تعاين نقص ًا يف الشرعية
الشعبية ،املتمثلة مكاني ًا يف موقع أمانة ع ّمان الكبرى اجلديد ،وجتريد وسط البلد من مستخدميه "اجملاورين"،
يستأصالنه من سياقه التاريخي املتعلق مباشرة بموقعه ومستخدميه.
(اخلريطة أصالً 110 :سم  70 xسم ،حبر على ورق.)2011 ،
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هجران جديد يف العودة إىل وسط

عمان
ّ

تقع الساحة الهاشمية وموقف رغدان يف
الطرف الشرقي لوسط البلد ،بينما يقع مبنى
األمانة ومشروع رأس العين يف الطرف الغربي
لوسط البلد ،ويقع موقف باصات العبديل
ومشروع العبديل ،اجلاري العمل به حالي ًا ،على
امتداد شارع السلط .وهذا املثلث الذي يحاصر
وسط البلد يتعلق بـ "العودة" إىل املدينة من خالل
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ثالثة مشاريع تنموية .وهذه املشاريع التنموية
السياحية ،ومشاريع التأهيل احلضري تؤكد
اهتمامها فقط بفكرة "التراث" بطريقة جم َّمدة
يف الفضاء املادي ،معلنة سلطتها ومتفادية
التعامل مع الفضاء كمنتج اجتماعي وتاريخي،
فتتحول املدينة بالتدريج إىل حقل من الفرص،
صورة غير حقيقية تستفز مزيد ًا من التهميش
والترحيل ،وتزيد يف الفصل الفضائي /
االجتماعي يف املدينة.
إن شكل ع ّمان احلايل ما هو إ ّ
ال تراكم لصراع

فضال عن اختالف كبير يف
عمان "الشرقية" و"الغربية" هو فصل اجتماعي ـ اقتصادي ذو بعد تاريخي،
ً
إن الفصل بين ّ
أنماط احلركة بين الشرق والغرب .فإذا تبعنا خطوط املواصالت العامة ومواقفها ،جند أنها تتركز يف اجلهة الشرقية
من املدينة .وهنا نرى بوضوح كيف تم استبعاد مستخدمي حمطة رغدان (القديمة) للحافالت ،والتي تم نقلها بعيد ًا
عن قلب املدينة احلي إىل موقف احملطة.
(اخلريطة أص ًال 110 :سم  70 xسم ،حبر على ورق.)2011 ،
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على األماكن وتمثيلها ،وهو ما نراه واضح ًا يف
هجران السلطة ألماكن معينة ،أو حصر أهميتها
وأثرها يف حماولة لطمس أو تفادي تاريخ أو
وقائع ما .ومن ناحية ُأخرى ،فإن العودة إىل
هذه األماكن تأخذ شكل املشاريع التنموية

الضخمة التي ُتسقط معاين معينة عليها.
ال استمرار لهذا
وهذه العودة ما هي إ ّ
"الهجران" ،إنما بشكل آخر له ،وتنعكس هذه
املشاريع مباشرة على أنماط احلركة وعالقتها
بوسط البلد.

لقد أدت السرعة والسلطة مع ًا ،إىل فصل واضح بين مئات املارة يومي ًا ،وبين تلك اجلبال حيث املدينة تالشت
بالفعل.
جراء التناقضات يف ال ِّنسب،
ان
م
ع
تعاين
فيها،
التسوق
مراكز
وانتشار
املمتدة،
والشوارع
الفارغة،
الساحات
فعبر
ّ
ّ
الغرور التمثيل والتناقضات؛ الزائل ـ الدائم ،املتخيل ـ احلقيقي ،الريفي ـ املتضخم واحلق يف املدينة الذي يتالشى يف
عقول سكانها حتى قبل أن يتالشى يف ذهن املستثمر واخملطط وأصحاب القرار.
ال 110 :سم  70 xسم ،حبر على ورق.)2011 ،
(اخلريطة أص ً
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املصادر
1
2
3

4
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