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تصفح هذا التقرير
يبــدأ تقريــر الدراســة هــذا بمقدمــة عــن حالــة تخطيــط المســاحات
العامــة فــي عمــان ،ولمحــة عامــة عــن المشــهد المعرفــي الحالــي
بالمســاحات العامــة فــي المدينــة التــي يمكــن اســتخدامها لمزيــد مــن
القــراءة والبحــث ،وإطــار نظــري يوضــح المفاهيــم المتعلقــة بالنــوع
االجتماعــي النظريــة الحضريــة األساســية .يحــدد نــص الدراســة
الرئيســي تصميــم البحــث والنتائــج الرئيســية للدراســة لتوضيــح كيفيــة
تعامــل الرجــال والنســاء مــع المدينــة بشــكل مختلــف .تتنــاول محــاور
الدراســة الحيــاة الحضريــة العامــة فيمــا يتعلــق بالترفيــه ،والســامة،
والســمعة ،وإمكانيــة الوصــول ،والتنقــل ،والراحــة ،وعــدم الراحــة،
والخصوصيــة ،والمرافــق ،والفصــل بيــن الجنســين ،والشــباب
العــزاب .بعــد ذلــك ،تقــدم الدراســة المزيــد مــن اإلرشــادات العمليــة
كنقــاط يمكــن التأمــل فيهــا لتصميــم مســاحات عامــة أكثــر شــمولية
جندريــة فــي عمــان .تأتــي هــذه التأمــات مــع مجموعــة أســئلة إلــى
جانــب دليــل إثنوغرافــي لمزيــد مــن البحــث المســتقل .تُوجَّــه هــذه
األمــور مجتمعــة إلــى الممارســين الحضرييــن والباحثيــن الحضرييــن
لضمــان إمكانيــة تطبيــق عدســة النــوع االجتماعــي علــى مجموعــة
متنوعــة مــن مشــاريع المســاحات العامــة .وفــي نهايتــه ،يُرفــق هــذا
التقريــر بملحــق كبيــر إلــى حــد مــا ال يتــم فيــه وصــف المســح الكمــي
بمزيــد مــن التفصيــل فحســب ،بــل يتــم أيض ـا ً تقديــم دراســات الحالــة
باعتبارهــا إثنوغرافيــات حضريــة.

مسرد المصطلحات العربية
عباية :غطاء كامل للجسم ماعدا اليدين والوجه والقدمين
المحطة :محطة
أرجيلة :شيشة ،نرجيلة
بسطة :كشك مسطح للبيع في الشارع
شادور :حجاب كبير (أسود)
دبكة :رقصة تقليدية شعبية
دشداش :رداء طويل رجالي
دكان :محل صغير في منطقة سكنية
فيروز :مغنية لبنانية شهيرة
حارة :حي (شارع)
حاووز :خزان مياه
حجاب :غطاء الرأس
جبل :تل
جلباب :غطاء كامل للجسم باستثناء اليدين والوجه والقدمين
جمعة :الجمعة
كعك :خبز بالسمسم
كرابيج حلب :أصابع عجين حلوة

خمار :حجاب طويل
كنافة :طبق حلويات تقليدي
مشروع :مشروع
مطل :منظر مطل
مكمكمة :مغطاة ،مختنقة ،تشعر بالحاجة إلى ستر الشعر والجسم كله
نقاب :حجاب يكشف العيون فقط
ساحة :ساحة
شعبي :شائع ،محافظ ،فقير
شباب :شبان
سوق :سوق ،منطقة تسوق
توجيهي :شهادة الثانوية العامة
ثوب :ثوب فلسطيني تقليدي
وادي :وادي
وقار المكان :قداسة المكان
وقف :نموذج الملكية اإلسالمية لألرض أو العقار
وسط البلد :وسط المدينة
زعران :مصطلح ازدرائي يطلق على الذكور مثيري الشغب
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كلمة استهاللية بقلم الدكتورة لين فاخوري
الدكتورة لين فاخوري هي أستاذة في قسم
الهندسة المعمارية في الجامعة األلمانية
األردنية ( )GJUوعملت بشكل مكثف على
طبيعة المساحات العامة في سياق عمان
وبصفتها أنثى تعمل في مجال الهندسة
المعمارية.

ال يــزال الخطــاب حــول مــا هــي المســاحات العامــة أو مــا يعتبــر مكانا ً
عامـا ً ناجحـا ً فــي عمــان مــن منظــور النــوع االجتماعــي بحاجــة إلــى
تفســيرأكثر عمق ـا ً مــن الناحيتيــن االجتماعيــة والثقافيــة حتــى يتســنى
استكشــافه أو فهمــه بوضــوح .بصفتــي مهندســة معماريــة وخبيــرة فــي
التــراث نشــأت ودرســت فــي هــذه المدينــة ،أتذكــر باســتمرار أن مدينــة
عمــان التــي بــدأت نشــأتها الحديثــة فــي ســتينيات القــرن الماضــي
نجحــت فــي اســتيعاب المجموعــات المتنوعــة مــن ســكان المــدن
وأفــراد األســرة بمــا فــي ذلــك اإلنــاث .وبحســب مــا ترويــه ع ّماتــي
وخاالتــي عــن تجربتهــن فــي عمــان فــي أواخــر الســتينيات وأوائــل
الســبعينيات ،لقــد كان لهــم حــق فــي الشــوارع وفــي مشــاركتها.
لــم تكــن المشــاريع الرائــدة التــي تقودهــا الجهــات المانحــة والتــي
تتنــاول المســاحات المفتوحــة فــي قلــب مدننــا وفــي عمــان جديــة
فــي أخــذ البنيــة االجتماعيــة فــي االعتبــار ،بمــا فــي ذلــك النــوع
االجتماعــي ،وشــرعت فــي النظــر فــي الحاجــة إلــى المســاحات
العامــة فــي المقــام األول الســتيعاب الســياح أو الــزوار .وقــد لخصــت
المجتمعــات علــى أنهــا مســتفيدة مــن أصــل اقتصــادي أو ســكان
محظوظيــن بســبب شــبكة مفتوحــة تــم تعديلهــا مادي ـاً ،دون مســاءلة
واضحــة عــن احتياجاتهــم الثقافيــة أو المجتمعيــة أو الجندريــة .أعتقــد
فع ـاً أن موضــوع النــوع االجتماعــي والمســاحة يحتــاج إلــى أن يتــم
تناولــه ضمــن بنيــة اجتماعيــة شــمولية تســمح لألقليــات والشــباب
والمجموعــات المتنوعــة بالتعايــش ،وهنــاك ضرورة ألن يســتجيب أي
اقتــراح كان الحتياجاتهــم أو حقوقهــم المتنوعــة المعقــدة والمشــتركة
والمتضاربــة.
آمــل أنــه مــع المزيــد مــن البحــث والمعرفــة ،لــن يقتصــر مصطلــح
النــوع االجتماعــي  /التخطيــط  /المســاحة علــى وجهــة نظــر محــدودة
فحســب ،بــل أن يقتــرب مــن مفهــوم تخطيــط المســاحة ،بمعنــى إنشــاء
أو إعــادة إنشــاء مســاحات عامــة مفتوحــة جديــدة أو قديمــة ،مــع مزيــد
مــن االعتــراف بســياقنا المحلــي والثقافــي بحيــث ينتقــل مــن نقــد النــوع
االجتماعــي إلــى مســاهمة بنــاءة أكثــر.
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كلمة استهاللية بقلم الدكتورة دياال الطراونة
مــع اســتمرار ترافــق مفهــوم المســاحات العامــة مــع المزيــد مــن
المناقشــات األدبيــة التــي تهــدف إلــى استكشــافه علــى مســتويات
متعــددة ،يظــل البعــد االجتماعــي هــو األكثــر تشــابكاً .فقــد لعبــت
الهيــاكل االجتماعيــة واألعــراف االجتماعيــة المرتبطــة بهــا دورا ً مهما ً
فــي كيفيــة التعامــل مــع المســاحات بشــكل عــام ،ومــع ذلــك ،وبســبب
كل مــن النفاذيــة البصريــة والماديــة للمســاحات العامــة ،كان مــن
الســهل مالحظــة مظاهــر هــذه األبعــاد االجتماعيــة وبالتالــي تفســيرها
فــي الحيــز العــام.

الدكتورة دياال الطراونة هي رئيسة قسم
الهندسة المعمارية في الجامعة األردنية.
عملت على مجموعة متنوعة من الجوانب
المتعلقة بالمساحات العامة ،وتقوم في الوقت
الحالي باستكشاف أبعاد النوع االجتماعي
والنقل في عمان.

قــد يتطلــب النظــر فــي المســاحات العامــة فــي عمــان  -بــكل مــا للكلمــة
مــن معنــى  -بــذل جهــد هائــل لتحديــد مــا يمكــن أن يشــكل مســاحة
مفتوحــة ومــا قــد ال يكــون كذلــك فــي المقــام األول وفقـا ً لخصوصيــات
ســياق المدينــة ،خاصــة أن مدينــة عمــان الشــرق أوســطية ال تمثــل
الحالــة الغربيــة النموذجيــة التــي تظهــر غالبــا ً فــي معظــم األعمــال
المنشــورة المتاحــة .وعليــه ،فــإن هنــاك حاجــة مســتمرة إلجــراء
المزيــد مــن البحــوث للتحقيــق فــي مثــل هــذه الســياقات مــن أجــل
اإلعــام بالفهــم “العالمي/الشــمولي” لمفهــوم المســاحات العامــة.
وبالمثــل ،يعتبــر النــوع االجتماعــي ظاهــرة مبنيــة اجتماعيـاً ،وبمــا أن
المســتخدمين مــن الذكــور واإلنــاث يختبــرون األماكــن العامــة بشــكل
مختلــف ،فقــد نوقــش منــذ فتــرة طويلــة موضــوع كــون الســمات
الماديــة وغيــر الماديــة لألماكــن العامــة قــد تســهم فــي خلــق بيئــات
أكثــر أمان ـا ً وشــمولية وإحــداث التحــول مــن المســاحات “الجندريــة”
إلــى المســاحات “العادلــة” .مــن أجــل تحقيــق مثــل هــذه المســاعي
كجــزء مــن المســعى األكبــر لتحقيــق العدالــة المكانيــة وتحقيــق
المســاواة بيــن الجنســين فــي مدننــا ،نحــن ال نــزال بحاجــة إلــى المزيــد
مــن الوعــي ،وال تــزال المحــاوالت للكشــف عــن المســاحات العامــة
مــن منظــور النــوع االجتماعــي أكثــر إلحاح ـاً.
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مقدمة بقلم راحيل هيرمان
راحيل هيرمان مديرة مشروع تحسين ظروف
المعيشة في المناطق األقل حظا ً في عمان من
خالل تنفيذ البنية التحتية الخضراء .عملت
في مجال التنمية البلدية والتطوير الحضري
مع التركيز على تقديم الخدمات المناسبة
والمشاركة االجتماعية لصالح الفقراء من
خالل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي وغيرها
من المنظمات في مختلف البلدان على مدى
السنوات الثمانية عشر الماضية .لقد محركا ً
دافعا ً أساسيا ً في تحقيق هذه الدراسة ،والتي
لوالها لم تكن لتتحقق.
تحسين ظروف المعيشة في المناطق األقل
حظا ً في عمان
مشروع تحسين ظروف المعيشة في المناطق
األقل حظا ً في عمان من خالل تنفيذ البنية
التحتية الخضراء ( )ILCAهو مشروع تجديد
حضري أنشئ بهدف تجربة تحسين عناصر
البنية التحتية الخضراء الحالية في مواقع
مختارة في شرق عمان .يهدف المشروع إلى
خلق الملكية وتحسين نوعية حياة السكان من
خالل المشاركة المجتمعية في عمليات البحث
والتصميم واإلدارة للشبكات التي تم إنشاؤها
أو إحياؤها حديثاً .كما يسعى المشروع إلى
تحسين االرتباط بوسائل النقل العام وزيادة
إمكانية الوصول الشامل إلى المساحات العامة
للجميع ،مع االهتمام باالحتياجات الخاصة
للمرأة.

 1مركز دراسات البيئة المبنية  2015في مؤسسة فريدريش
إيبرت في األردن 13 :2019
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“حــوادث التحــرش التــي تحــدث داخــل مركبــات [النقــل العــام]
محدودة...وتتزايــد حــوادث التحــرش فــي محطــات الباصــات حيــث
يســهل علــى الجانــي الهــروب دون أن يتعــرف عليــه أحــد .1”.أعقــب
عــرض هــذه النتيجــة فــي مؤتمــر حــول النــوع االجتماعــي والنقــل
العــام فــي عمــان فــي عــام  2017مناقشــة مســتفيضة لهــذا األمــر
ومزيــد مــن الشــرح .فقــد أفــادت النســاء عــن تعرضهــن للتحــرش
واالهتمــام غيــر المرغــوب فيــه ليــس فقــط فــي محطــات النقــل
العــام ومحطــات التوقــف ،ولكــن أيضــا ً فــي طريقهــن إلــى هنــاك،
أو باألحــرى فــي المســاحات العامــة بشــكل عــام .اســتمر الحديــث
ليكشــف عــن االســتنتاج التالــي :إننــا فــي عمــان نفتقــر إلــى البيانــات
المتعلقــة بالتحــرش والنــوع االجتماعــي فــي األماكــن العامــة .بالنســبة
إلــى مشــروع تحســين ظــروف المعيشــة فــي المناطــق األقــل حظــا ً
فــي عمــان مــن خــال تنفيــذ البنيــة التحتيــة الخضــراء (،)ILCA
وهــو مشــروع تنميــة حضريــة مســتدامة يركــز علــى تجديــد وتصميــم
المســاحات المفتوحــة العامــة المتكاملــة ،أصبــح مــن الضــروري
تحويــل هــذه الفجــوة فــي المعلومــات إلــى انطالقــة مناســبة للمعرفــة.
فالمســاحات العامــة الخضــراء والســليمة بيئيـا ً ليســت شــاملة بطبيعتها،
كمــا أن تصميمهــا ليــس محايــداً ،ناهيــك عــن أنهــا ليســت محايــدة
جندري ـاً .يمكــن أن تتطــور هــذه المســاحات بســرعة لتصبــح أماكــن
فارغــة ذابلــة إذا فشــلنا فــي فهــم تنــوع الخبــرات والممارســات ألولئــك
الذيــن يجــب تصميمهــا معهــم ومــن أجلهــم .وكمســاهمة فــي المعــارف
المتعلقــة بالحيــاة الحضريــة فــي عمــان ،تكشــف هــذه الدراســة حــول
النــوع االجتماعــي والمســاحات العامــة وتصــف تجــارب محــددة
للنســاء  -والرجــال  -فــي عمــان بهــدف تصميــم مســاحات عامــة
أكثــر شــموالً وتوفيــر وصــول أفضــل وأســهل إلــى عالــم المدينــة العــام
للجميــع.

الشكر والتقدير
تــود الكاتبــة أن تعــرب عــن امتنانهــا لــكل مــن دعــم هــذه الدراســة.
شــكرا ً الشــكر بدايــة لــوزارة البيئــة وأمانــة عمــان الكبــرى ،وخاصــة
المهندســة ســاجدة النســور ،النفتاحهــم علــى هــذا الموضــوع غيــر
التقليــدي الــذي ُ
طــرح فــي الوقــت المناســب .والشــكر موصــول كذلــك
للعديــد مــن “أصدقــاء الدراســة” الذيــن شــاركوا بخبراتهــم كممارســين
حضرييــن ،وباحثيــن ،وكذلــك باعتبارهم من ســكان عمــان .كما تتوجه
الباحثــة بشــكر خــاص إلــى الدكتــورة ديــاال الطراونــة والدكتــورة ليــن
فاخــوري اللتيــن دعمتــا الدراســة بمعرفتهــن وشــبكاتهن وعقلياتهــن
العمليــة منــذ بداياتهــا األولــى .تــود المؤلفــة كذلــك أن تشــكر راحيــل
هيرمــان ودينــا النجــار علــى ابتداعهمــا الفكــرة ومواكبتهــا حتــى
النهايــة مــع تقديــم النقــد البنــاء علــى المحتــوى والشــكل والنســحة.
عــاوة علــى ذلــك ،تديــن المؤلفــة لفريــق البحــث المتفانــي المكــون
مــن ثمانيــة عمانييــن ممــن قدمــوا مــن خــال خلفياتهــم المتنوعــة
وجهــات نظــر قيمــة ومناقشــات محفــزة  2.وتشــكر ممتنــة ســهى جابــر
التــي ال يمكــن االســتهانة بقدرتهــا كمترجمــة فوريــة علــى تفســير اللغة
والثقافــة بدقــة عاليــة .إنهــا ممتنــة للجميــع علــى حماســهم وتحملهــم
أعبــاء أعمــال الدراســة .والشــكر ممتــد لطــاب الهندســة المعماريــة
البالــغ عددهــم  18طالــب وطالبــة ،ممــن شــاركوا فــي ورشــة العمــل
الصيفيــة التــي اســتهل بهــا البحــث الميدانــي ،متحمســين لرؤيــة تغييــر
إيجابــي فــي مدينتهــم .أخيــرا ً وليــس آخــراً ،تــود المؤلفــة أن تعــرب
عــن جزيــل شــكرها ألعــداد كبيــرة مــن رجــال ونســاء عمــان الذيــن
أعطــوا مــن وقتهــم ،وســهلوا عمــل البحــث الميدانــي ،ووافقــوا علــى
ســرد قصصهــم .لــم يعتبــر هــؤالء عناصــر بحثيــة أبــداً ،وإنمــا ينظــر
إليهــم باعتبارهــم أفــراد يســتحقون العمــل الــذي أجــري مــن أجلهــم،
بنفــس القــدر الــذي أجــري فيــه مــن قبلهــم .شــكرا ً لكــم جميع ـا ً علــى
مواكبــة هــذه الرحلــة بفضــول وتعاطــف واعتقــاد مشــترك أنــه عندمــا
تلتقــي عوالــم الحيــاة المختلفــة ال بــد ســتحدث أشــياء جيــدة.

ريبيكا كيوس ،الكاتبة والباحثة الرئيسية لهذه
الدراسة ،متخصصة في علم األنثرلولوجيا
الحضرية من ألمانيا .تتنقل في عملها بين
اإلثنوغرافيا والتصميم الحضري والعمارة
والتخطيط ،وتركز على عوالم الحياة
الحضرية في جنوب العالم من أجل توفير
مناهج تخطيطية أكثر تأسيسا ً للمدن.

 2انتقل إلى الصفحة  52لمعرفة المزيد عن خلفياتهم وأدوارهم
في الدراسة.
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الملخص
التنفيذي

تجربة النساء/الرجال مع
المدينة
عمر م .عميرة :عمان تعيش تجربة الساحات
والمتنزهات :تكيف المستخدمين مع الفراغ
أم تكيف الفراغ مع المستخدمين ()1996
“ال تعيش النساء اللواتي يستخدمن الساحة
والمنتزه [الساحة الهاشمية] أبدا ً تجربة
المساحة الشخصية واالجتماعية والمستأنسة
التي يخلقها الرجال .فنادرا ً ما تُرى أي امرأة،
أو مجموعة من النساء ،جالسة بمفردها ،أو
مستلقية في قيلولة ،أو جالسة مع مجموعة
من الناس على األرض تتبادل معهم أطراف
1
الحديث”.
آنا فالو :منظور النوع الجندري في التخطيط
الحضري ،برنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية (“ )2016ال يعيش الرجال والنساء
في المدينة بنفس الطريقة .فوصولهم إلى
األصول الحضرية ليس متساوياً ،كما ال
توجد مساواة بين جميع المواطنين من حيث
الجودة والعرض .وبسبب هذه التفاوتات،
تواجه النساء نقاط ضعف أكبر من تلك التي
2
يواجهها الرجال”

تخطيط المدن لم يتم للجميع ومع الجميع.
إنهــا ليســت قضيــة تنظيميــة فحســب ،بــل هــي قضيــة هيكليــة ،مــن
ـر بالمــرأة ألن المــدن فــي جميــع أنحــاء
بيــن أمــور أخــرى ،إذ تضـ ّ
العالــم قــد تــم التخطيــط لهــا وبناؤهــا بشــكل أساســي مــن قبــل الرجــال
مــع أخــذ الذكــور وتجاربهــم بعيــن االعتبــار ،مفترضيــن خطــأ ً أن
التخطيــط الحضــري حيــادي مــن حيــث النــوع الجنــدري وال يفــرق
بيــن الجنســين ،ممــا يعنــي أن الذكــر شــمولي ،وينظــر إليــه باعتبــاره
عالمــي وينطبــق علــى الــكل .ومدينــة ع ّمــان ليســت اســتثنا ًء لتلــك
القاعــدة ،كمــا ورد عــن باحثــات ومهنيــات مــن المدينــة والعديــد مــن
النســاء مــن مختلــف المناطــق والخلفيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة
فــي عمــان .وكــي تصبــح األماكــن العامــة فــي عمــان أكثــر مالءمــة
وصالحيــة للعيــش لــكل مــن الرجــال والنســاء ،أو بعبــارة أخــرى،
أكثــر شــموالً لــكال الجنســين ،يحتــاج صانعــو المدينــة إلــى اكتســاب
المزيــد مــن المعرفــة حــول كيفيــة اختبــار الرجــال والنســاء للمدينــة
بشــكل مختلــف بســبب نقــص المعرفــة والبيانــات الكافيــة وكشــرط
أساســي للتغييــر .وعليــه ،يمكــن الكشــف عــن االمتيــازات والتمييــز
بيــن الجنســين فــي تخطيــط عمــان وخلــق تصــور جديــد لــه .لقــد
استكشــفت عــدة مــدن حــول العالــم التجــارب المختلفــة للرجــال
والنســاء فــي المدينــة فــي الســابق ،وقــد يكــون مــن المغــري ببســاطة
تبنــي مــا تعلمــوه واعتمــاد أســاليبهم .ومــن أجــل تلبيــة احتياجــات

فــي هــذه الدراســة ،تُفهــم األماكــن العامــة علــى أنهــا أماكــن للحيــاة الحضريــة العامــة يتــم إنتاجهــا مــن خــال الممارســات
العامــة ،وليــس مــن خــال بيئــة مبنيــة محــددة .تشــير األماكــن العامــة بشــكل أساســي إلــى تفاعــات األشــخاص مــع البيئــة
تعريف المكان
المبنيــة وداخلهــا ،أقــل مــن تفاعلهــم مــع المنتــج المــادي بمفــرده ألنــه ال معنــى لــه بــدون أشــخاص .ونظــرا ً إلمكانيــة حــدوث
العام
الحيــاة الحضريــة العامــة فــي مجموعــة متنوعــة مــن األماكــن ،يمكــن العثــور علــى المســاحات العامــة فــي أماكــن مختلفــة
لاللتقــاء .قــد يكــون هــذا المــكان ركن ـا ً فــي شــارع ،أو مطعم ـا ً شــهيراً ،أو منصــة تواصــل اجتماعــي ،إذ أن جميعهــا لديهــا
القــدرة علــى التحــول إلــى مســاحة عامــة فــي أي وقــت ،بغــض النظــر عــن مكانهــا ،وشــكلها ،وإذا تــم االعتــراف بهــا رســمياً،
ببســاطة مــن خــال كونهــا ســاحة اجتماعيــة ذات مغــزى لســكان المــدن .تخضــع ممارســة التخطيــط لألماكــن العامــة فــي عمــان فــي الوقــت الحالــي
لمفاهيــم المســاحات المفتوحــة العامــة المتعلقــة بالترفيــه أو التنقــل أو الزراعــة فقــط ،وتقــاد بشــكل حصــري تقريبـا ً مــن خــال إرشــادات ماديــة توجيهيــة.
وعليــه ،فــإن قطــاع التخطيــط فــي عمــان غيــر مجهــز للتعــرف علــى المســاحات العامــة الحاليــة أو نقــاط االجتمــاع غيــر المشــمولة فــي الفئــات المدرجــة
علــى الرغــم مــن وجــود جهــود لســد هــذه الفجــوة.
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ســكان عمــان بشــكل حقيقــي ،يجــب أن تُســتم ّد الــرؤى مــن مدينــة
عمــان نفســها حيــث ينتــج كل ســياق ثقافــي نوع ـا ً مختلف ـا ً مــن الحيــاة
الحضريــة ،ولتكــون لــه أفــكاره المختلفــة.

تصميم البحث
لفهــم عوالــم الحيــاة المختلفــة للرجــال والنســاء بشــكل أفضــل فــي
عمــان ،تــم إجــراء دراســة مقطعيــة باســتخدام أســاليب مختلطــة مــن
البحــث النوعــي والكمــي .فــي البدايــة ،وبغــرض تكويــن فهــم عــام
بالحيــاة الحضريــة العامــة فــي جميــع أنحــاء عمــان ،تــم إنشــاء قائمــة
لحصــر أماكــن الحيــاة الحضريــة العامــة مــن خــال البحــث المكتبــي
والبحــث الميدانــي النوعــي اإلثنوغرافــي ،ووقــع االختيــار مــن ضمــن
هــذه القائمــة علــى خمســة مواقــع إلجــراء المزيــد مــن البحــث المع ّمــق
عليهــا بهــدف توضيــح أنمــاط مختلفــة مــن األماكــن العامــة فــي عمــان
مــع التركيــز بشــكل أقــل علــى منظــور التخطيــط ،والتركيــز بــدالً
مــن ذلــك بشــكل أكبــر علــى وجهــة نظــر النــاس ،وذلــك مــن خــال
التوسّــع فــي التركيــز علــى وجهــة نظــر النــوع الجنــدري .انضــم
فريــق مــن الباحثــات المحليــات إلــى الباحثــة الرئيســية للعمــل علــى
دراســات الحالــة هــذه ،بحيــث يمكــن اإلســهاب فــي التركيــز علــى
وجهــات النظــر والمعرفــة المحليــة ليــس فقــط مــن خــال موضوعــات
البحــث ،ولكــن أيض ـا ً مــن خــال عدســة الباحثــات أنفســهن .ونظــرا ً
لوجــود اتجــاه عــام بيــن الســكان وقطــاع التخطيــط فــي عمــان إلعطــاء
األفضليــة واالهتمــام لألماكــن العامــة فــي عمــان الغربيــة ،تركــز
دراســات الحالــة علــى الحيــاة الحضريــة العامــة المرتبطــة بعمــان
الشــرقية أو الحــد الفاصــل بيــن الشــرق والغــرب.

لينا أبي رافع :الجندرية والمدينة العربية
(“ )2018في العديد من المجتمعات العربية،
تعتبر المساحة الحضرية ،بشكل افتراضي،
مساحة للذكور .فالرجال يتصرفون كما لو
أنهم يمتلكون الشارع ،وهو ما ينعكس في
طريقة مشيهم وكيفية تعاملهم مع النساء في
3
األماكن العامة”.
امرأة في مط ّل أبو نصير “كيف يمكنني
المشي هناك حيث ال يوجد أرصفة؟ إذا
مشيت في الشارع ،سأشعر بالخوف بسبب
السيارات”.
شابة في محطة رغدان “يمكن للرجال
الجلوس والوقوف كما يحلو لهم .يجب أن
أقوم بض ّم جسدي كي أحافظ على مساحة آمنة
ولتجنب مالمسة أجسادنا لبعضها البعض”.

مواقع البحث النوعية
 .1معالم لتناول الطعام
ساحة حبيبة ،وسط البلد
 .2مشروع غير ناجح
ساحة أبو درويش ،جبل األشرفية
 .3محطة للنقل العام
محطة رغدان ،وسط البلد
 .4مجمع تجاري  +موقف سيارات
االستقالل مول ،جبل النزهة
 .5مطل
مطل أبو نصير ،أبو نصير
اإلطار الزمني:
سبتمبر  - 2019يونيو [ 2020توقف البحث
من مارس إلى مايو  2020بسبب إجراءات
أزمة فيروس كورونا التي طبّقت في األردن]
سيدة ( )20في االستقالل مول “الناس
الراقون ال يأتون إلى هنا أبداً .نحن نذهب
إليهم ،هم ال يأتون إلينا”.

 1عميرة 1996
 2برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2016
 3أبي رافع 2018
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عمان
مطل أبو نصير ،أبو نصير
مطل

االستقالل مول ،جبل النزهة
مجمع تجاري  +موقف سيارات

محطة رغدان ،وسط البلد
محطة للنقل العام
ساحة حبيبة ،وسط البلد
معالم لتناول الطعام
ساحة أبو درويش ،جبل األشرفية
مشروع فاشل

المقابالت السردية
وشبه المنظمة

الشرح التفصيلي

التجول

تشغيل الصوتيات

البحث المشترك

التصوير

المحادثات غير
الرسمية

رسم الخرائط الذهنية

القيادة والتجول

المراقبة دون فعل
شيء ومالحظات
والمشاركين

الرسم

االستبيان

مجموعات النقاش
المركزة

التصوير بالفيديو

تسجيل الصوت

مراجعة األدبيات
والسياسات
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مواقع دراسات الحالة في عمان
(أعاله)
األساليب المتبعة في الدراسة النوعية
والكمية (أدناه)

ترافــق مســح كمــي مــع البحــث الميدانــي النوعــي مــن أجــل جمــع
بيانــات تمثيليــة عــن الحيــاة الحضريــة العامــة علــى نطــاق المدينــة.
تــم اختيــار الرجــال والنســاء مــن جميــع مناطــق عمــان البالــغ عددهــا
 22منطقــة مــن خــال عينــة عنقوديــة طبقيــة مكونــة مــن 1,199
مشــاركا ً ومشــاركة [ 540امــرأة و 659رجـاً] ممــن قدمــوا إجابــات
صالحــة للدراســة .تــم إجــراء اختبــارات دالليــة بمجــال ثقــة 95%
لطبقتيــن ،بالتحديــد بيــن الرجــال والنســاء بشــكل عــام وكذلــك بيــن
الرجــال والنســاء فــي الفئــات العمريــة  18-25ســنة و 26ســنة فمــا
فــوق .ســاعدت دراســات الحالــة علــى تطويــر أداة االســتقصاء ومكنت
الباحثــات مــن صياغــة أســئلة أكثــر اســتهدافا ً مــن شــأنها أن تســفر عــن
إجابــات أكثــر تحديــدا ً وإنتاجيــة لغــرض الدراســة .انضــم  28مشــاركا ً
ومشــاركة [ 19امــرأة و 9رجــال] إلــى ثــاث مجموعــات نقــاش
مركــزة بعــد االســتقصاء لدعــم تفســير نتائجــه .توفــر النتائــج النوعيــة
والكميــة مجتمعــة رؤى متعــددة المقاييــس للتجــارب الحيــة المختلفــة
للرجــال والنســاء فــي األماكــن العامــة فــي عمــان علــى المســتويين
الجزئــي والكلــي .ومنهــا ،يمكــن اســتخالص عــدد مــن النتائــج
والموضوعــات الرئيســية التــي تشــكل األســاس لتوصيــات وأســاليب
التصميــم نحــو المزيــد مــن األماكــن العامــة الشــاملة الجندريــة فــي
عمــان المقدمــة هنــا.

نساء

الطبقة 1

رجال

[ 45.0%العدد = ]540
 18-25سنة [ 11.5%العدد = ]138
 26+سنة [ 33.5%العدد = ]402

الطبقة 2

[ 55.0%العدد = ]659
 18-25سنة [ 14.3%العدد = ]171
 26+سنة [ 40.7%العدد = ]488

الجنس
العمر

االستقصاء الكمي
منطقة العينة
عمان [ 22منطقة]
حجم العينة
 1,199مشاركا ً ومشاركة [ 540امرأة
و 659رجالً] ممن قدموا إجابات صالحة
للدراسة
جمع البيانات
فبراير 2020
أداة االستقصاء
استبيان مكون من  24سؤاال؛ تستغرق
اإلجابة على االستبيان على األجهزة اللوحية
المحمولة حوالي  20-30دقيقة
عينة طبقية
الجنس [نساء؛ رجال]
العمر [ 18-25سنة؛  26سنة وأكثر]
تحليل البيانات
مجال الثقة 95%
مجموعات النقاش المركزة
التاريخ والمكان
يوليو  ،2020الهاشمي الشمالي
الجلسات
 3جلسات مدة كل منها ساعتين طرحت
خاللها  7إلى  8أسئلة على كل واحد من
المشاركين
المشاركين
الجلسة 1
 9نساء ( 40 - 30سنة) من الهاشمي
الشمالي والمحطة
الجلسة الثانية
 10نساء ( 40 - 30سنة) من جبل النزهة
الجلسة 3
 9رجال ( 18-25سنة) من الهاشمي الشمالي

تفاصيل عينة من المسح الكمي حول الحياة الحضرية العامة التي أجريت على جميع
مناطق عمان البالغ عددها 22
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اتجاهات عامة
يختبــر الرجــال والنســاء األماكــن العامــة فــي عمــان بشــكل مختلــف.
وعمومـاً ،يتــم تشــجيع النســاء فــي عمــان علــى البقــاء فــي المنــزل،
أو أنهــنّ كنســاء أكثــر تقبــاً مــن الرجــال للبقــاء فــي المنــزل أو
التنقــل فــي عوالــم خاصــة ،تجاريــة فــي الغالــب ،مــن أجــل ســامتهن
وراحتهــن .علــى ســبيل المثــال ،يجعــل التحــرش فــي الشــوارع
تجربــة األماكــن العامــة غيــر ممتعــة للنســاء ،ويجســد أكثــر مــن
ّ
لهــن ،ال ســيما أنــه يمكــن أن يتحــول إلــى
مجــرد مصــدر إزعــاج
مشــكلة تتعلــق بالســامة الشــخصية عندمــا تكــون الســمعة معرضــة
للخطــر وعندمــا تكــون الضغــوط االجتماعيــة للحفــاظ علــى الصــورة
العامــة األخالقيــة علــى المحــك .يمكــن أن تشــكل األماكــن العامــة
التــي تســتضيف ســلوكا ً غيــر الئــق بمثابــة تهديــد للمــرأة حتــى لــو لــم
تتأثــر بهــا بشــكل مباشــر ،حيــث إن ســمعة المــكان الســيئة يمكــن أن
تلحــق الضــرر بســمعة المــرأة.
وتعتبــر الســامة الشــخصية المباشــرة معيقــا ً آخــر للتواجــد فــي
األماكــن العامــة ،خاصــة بالنســبة للنســاء ،حيــث يُنظــر إلــى النــاس
علــى أنهــم مصــدر خطــر محتمــل مــا لــم تكــن الشــرطة أو حــراس
األمــن موجوديــن .وعلــى مــا يبــدو ،يشــيع اعتبــار الســامة مســؤولية
المــرأة ،وبالتالــي فــإن عــدم تحملهــا هــذه المســؤولية يمكــن أن يــؤدي
إلــى عــار علــى الضحيــة وإلــى إلقــاء اللــوم عليهــا .وكإجــراء وقائــي،
تســعى النســاء ومــن فــي صحبتهــن فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى
الخصوصيــة فــي األماكــن العامــة والتــي تتحــول ،بطريقــة مــا،
إلــى الثمــن الــذي يســاعدهن علــى شــراء الراحــة والســمعة الطيبــة
والســامة مــن خــال اســتبعاد النــاس ،ولــو كان هــذا االســتبعاد جزئيـا ً
أو مؤقت ـاً .وعليــه ،فــإن المواجهــات مــع اآلخــر تصبــح محــدودة.
هنــاك اتجــاه عــام بيــن الرجــال والنســاء للمطالبــة بمزيــد مــن
المســاحات الفاصلــة بيــن الجنســين فــي عمــان .يعــود أحــد األســباب
الرئيســية لهــذا االتجــاه إلــى وجــود الشــبان غيــر المتزوجيــن الذيــن
يعتبرهــم الرجــال والنســاء جميع ـا ً تقريب ـا ً “مثيــري شــغب” .ونتيجــة
لذلــك ،يواجــه الشــبان العــزاب خيــارات محــدودة مــن حيــث الفراغات
التــي ترحــب بهــم ،ويمثلــون المجموعــة الوحيــدة فــي مجتمــع
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عمــان المســتبعد مــن العديــد مــن أماكــن اللقــاء مــن خــال سياســات
“المجموعــات المختلطــة واألزواج فقــط” واآلليــات المماثلــة األخــرى.
عمومــاً ،ينجــذب الرجــال أكثــر إلــى المرافــق واألماكــن الترفيهيــة
التــي يســهل الوصــول إليهــا بالســيارة بتكلفــة اقتصاديــة معقولــة.
أمــا النســاء ،فينجذبــن أكثــر إلــى المســاحات الخضــراء والنظيفــة
واألماكــن ذات فــرص التســوق الجذابــة .وتلعــب المســاحات المالئمــة
ّ
يكــن
لألطفــال أيضــا ً دورا ً مهمــا ً بالنســبة للنســاء اللواتــي عــادة مــا
مقدمــات الرعايــة األساســيات .إلــى جانــب هــذه الميــزات ،ينجــذب
الرجــال والنســاء ببســاطة إلــى أماكــن الجلــوس ،إذ يجــب أن تكــون
هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات التــي تســمح بترتيبــات
جلــوس مختلفــة ،علــى ســبيل المثــال ،كأفــراد أو كعائــات أو فــي
وجــود غربــاء.

1

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الصعوبــة ال تقتصــر علــى مواجهــة
النســاء تحديــات متعلقــة بالراحــة والســامة ،بــل تتخطــى ذلــك إلــى
مواجهتهــن صعوبــة أكبــر فــي الوصــول إلــى األماكــن العامــة ذات
األهميــة .بمعنــى آخــر ،تواجــه النســاء عقبــات أكثــر مــن الرجــال عنــد
التنقــل فــي المدينــة .وينطبــق هــذا التحــدي عندمــا يتعلــق األمــر بالنقــل
وكذلــك المرافــق العامــة .وبمــا أن غالبيــة النســاء ال يمتلكــن أو يقــدن
ســيارة ،وأن العديــد مــن الوجهــات بعيــدة بحيــث يتعــذر الوصــول
إليهــا ســيرا ً علــى األقــدام أو باألحــرى غيــر محببــة للمشــاة ،تميــل
النســاء فــي عمــان إلــى االعتمــاد بشــكل أكبــر علــى اآلخريــن ،وغالبـا ً
مــا يضطــررن إلــى اللجــوء إلــى ســيارات األجــرة الباهظــة أو وســائل
النقــل العــام الممكنــة بدرجــة أقــل .ويمكــن أن يــؤدي االنفصــال
المكانــي بيــن المناطــق الســكنية وأماكــن الرعايــة ،مثــل المــدارس أو
األســواق ،إلــى تكثيــف هــذه التبعيــة واالعتماديــة .عــاوة علــى ذلــك،
يمكــن أن تكــون حقيقــة أن الحمامــات العامــة نــادرة إلــى حــد مــا فــي
عمــان ســببا ً ألن تحـ ّد النســاء مــن وقــت تواجدهــن فــي األماكــن العامــة
بشــكل ال إرادي علــى عكــس الرجــال الذيــن ال يشــاركون كثيــرا ً فــي
رعايــة األطفــال والذيــن ال يمانعــون بالبحــث عــن حمامــات خــارج
منازلهــم.
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األماكن العامة والجندرية في
عمان
أهم النتائج وأبرز المواضيع

التحدي
إنشاء أماكن تهم الجميع مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء ورغباتهن

الترفيه

تبحث النساء عن المساحات
الخضراء والمساحات النظيفة
واألماكن التي توفر فرصا ً للتسوق
نساء

الخضرة

النظافة

خيارات
التسوق

21.1%

18.4%

17.7%

المرافق
الترفيهية

انخفاض
تكاليف النقل

موقف سيارات

رجال

39.7%

37.8%

16.9%

السالمة واألمان

تشعر النساء باألمان مع العائلة
وبوجود حراس األمن وضوء النهار
وضابطات الشرطة
وجود العائالت
كاميرات المراقبة
الضباط الذكور

5.2%

23.0%

18.7%

ساعات النهار

35.9%
29.7%

38.5%

29.7%

17.0%

ضابطات شرطة
7.6%
1.1%
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نساء
رجال

تضمــن الخدمــات األساســية واإلســكان بقــاء النــاس فــي المدينــة ،لكــن األماكــن العامــة
تجعــل المدينــة مالئمــة للعيــش .وبالتالــي ،فــإن عــدم وجــود أماكــن عامــة مناســبة
يــؤدي إلــى انخفــاض فــي نوعيــة الحيــاة ،والتــي ،تكــون علــى حســاب المــرأة فــي
حــال أعطيــت األولويــة للرجــل .فقــد أشــار  53%مــن الرجــال و 48%مــن النســاء
مــن الذيــن شــاركوا فــي االســتقصاء إلــى أنهــم ينجذبــون إلــى ميــزات مثــل الجلــوس،
تليهــا أنــواع مختلفــة مــن الترفيــه .فالرجــال يميلــون إلــى االنجــذاب أكثــر إلــى المرافــق
الترفيهيــة مثــل مالعــب كــرة القــدم أو مالعــب كــرة الســلة ،وخاصــة الرجــال الذيــن
تتــراوح أعمارهــم بيــن  18و 25عامـاً ،فضـاً عــن انخفــاض تكاليــف النقــل ومواقــف
الســيارات .وفــي المقابــل ،تنجــذب النســاء أكثــر إلــى المســاحات الخضــراء والمســاحات
النظيفــة واألماكــن التــي توفــر فرص ـا ً للتســوق ،ال ســيما عندمــا تكــون قريبــة.

التحدي
تقليــل المخاطــر وجعــل النســاء والرجــال يشــعرون بمزيــد مــن الســامة واألمــان فــي
األماكــن العامــة
النســاء أكثــر عرضــة مــن الرجــال لألضــرار والجرائــم المحتملــة ،مثــل العنــف
الجنســي أو التحــرش ،وبالتالــي يواجهــن الكثيــر مــن النصائــح والقصــص والتحكــم فــي
كيفيــة تصرفهــن ،ومــا يجــب عليهــن تجنبــه ،والبقــاء فــي المــاذ غيــر اآلمــن دائمـاً ،أال
وهــو المنــزل .علــى العكــس مــن ذلــك ،يُعتبــر الرجــال بمثابــة الحمــاة أو الجنــاة .ومــع
ذلــك ،يشــعر الرجــال بالخــوف فــي األماكــن العامــة أيض ـاً ،حتــى لــو كانــت المفاهيــم
الســائدة للذكــورة تمنــع العديــد مــن الرجــال مــن التعبيــر عــن هــذه المخــاوف عالنيــة.
ويســاهم حــراس األمــن بشــكل كبيــر فــي شــعور ك ّل مــن الرجــال والنســاء بالســامة
واألمــان .لكــن النســاء علــى وجــه الخصــوص أصبحــن يقبلــن فكــرة أن ســامة المــرأة
تقــع فــي النهايــة علــى عاتقهــا الشــخصي .لذلــك ،يــزداد شــعور النســاء [ ]36%مقارنــة
بالرجــال [ ]23%بالســامة واألمــان عنــد وجــود العائــات وأثنــاء النهــار ،بينمــا يميــل
الرجــال إلــى الشــعور باألمــان مــع توفــر المزيــد مــن الدعــم التقنــي ،وتحديــداً ،المزيــد
مــن كاميــرات المراقبــة وضبــاط الشــرطة الذكــور.

السمعة

يجب أن تكون المرأة قادرة
على الحفاظ على سمعة
طيبة
امرأة ( 17عاما ً) من جبل األشرفية “دعيني
أخبرك كيف تغيرت حياتي بعد ارتدائي
الحجاب .أشعر بالحماية عندما أسير في
ي،
الشارع .إذا سمعت كلمات موجهة إل ّ
يمكنني أن أخبر عائلتي وسوف يلومون
الفتى .أنا أرتدي مالبسي باحترام ،أمشي
مسرعة في طريق العودة إلى المنزل ،وأنظر
إلى األرض .في حال تعرضت للمضايقة
من أي شخص ،فلن يقول والدي أبدا ً بأنني
أنا المخطئة”.

التحدي
الحفــاظ علــى ســمعة المــكان الجيــدة مــن خــال ضمــان ســامة وخصوصيــة المــرأة باإلضافــة إلــى
إبــراز األنشــطة المقبولــة اجتماعيـا ً وقيمهــا اإليجابيــة
ال يقتصــر قلــق المــرأة فــي ع ّمــان علــى مــا إذا كانــت ســتصبح ضحيــة لضــرر فــوري ،بــل يتخطــى
ذلــك إلــى ضــرورة أن تقلــق بشــأن الضــرر المســتقبلي المحتمــل والــذي ينطــوي فــي المجتمــع
األردنــي علــى عواقــب يمكــن أن تكــون ضــارة اجتماعي ـا ً ونفســيا ً وجســديا ً مثلهــا فــي ذلــك مثــل
األخطــار األخــرى .وبالتالــي ،فــإن الســمعة الطيبــة ،ال ســيما فــي األماكــن المحافظــة فــي عمــان،
تحظــى بأهميــة قصــوى مــن حيــث تصميــم األماكــن العامــة إذا كانــت تلبــي احتياجــات النســاء أيضـاً.
وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى النســاء غيــر المتزوجــات والشــابات .فالنســاء كبيــرات الســن أقــل
تأثــرا ً بالمخــاوف المتعلقــة بالســمعة ،وبالتالــي يقــل حرمانهــن مــن خياراتهــن واســتخدامهن لألماكــن
العامــة .كيــف تعــرف مــا إذا كان المــكان ذا ســمعة ســيئة أم ال؟ يســمع غالبيــة ســكان عمــان عــن
ذلــك مــن النــاس أو يتنبهــون إلــى عالمــات معينــة ،وخاصــة آثــار الكحــول والمخــدرات ،ووجــود
الشــباب ،وكثــرة األوســاخ والمخلفــات ،والبيئــة غيــر اآلمنــة ،وغيــاب العائــات ،والســلوك غيــر
المقبــول اجتماعي ـا ً مثــل إظهــار الحميميــة فــي األماكــن العامــة ،أو التغــوط فــي العــراء ،أو الشــتم
والســباب بصــوت عــا ٍل ومتكــرر فــي مــكان ذي ســمعة ســيئة ويتطلــب توخــي المزيــد مــن الحــذر.

التحدي
تســهيل إمكانيــة الوصــول إلــى األماكــن العامــة فــي عمــان وبأســعار معقولــة للنســاء ،وخاصــة
لألمهــات

إمكانية الوصول

يجب أن تربط األماكن
العامة بشكل أفضل بين
أعمال الرعاية والترفيه

والدتان من طبربور في استقالل مول “كل ما
نحتاج إليه هو مكان نجلس فيه بدون أطفالنا.
نأتي إلى هنا حتى يتمكنوا من اللعب بينما
نجلس ونتحدث بسالم “.

يجــد غالبيــة الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء أن عمــان تقــدم كل مــا يحتاجــون إليــه ويســتمتعون
بــه ،مــع األفضليــة بالنســبة للنســاء [ ]58%مقارنــة بالرجــال [ ،]45%غيــر أنهــم ال يتمكنــون
الوصــول إليهــا أو يجــدون صعوبــة فــي ذلــك .ولعــل أحــد األســباب هــو أن غالبيــة النســاء يقضيــن
الكثيــر مــن الوقــت فــي أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر ،مثــل الطهــي والتنظيــف ورعايــة
األطفــال واألســرة الممتــدة ،وهــو مــا ينطبــق كذلــك علــى النســاء الالئــي يعملــن مــن أجــل الحصــول
علــى دخــل .وبالتالــي ،ليــس مــن المســتغرب أن تشــير غالبيــة النســاء المشــاركات فــي االســتقصاء
إلــى أنهــن يقضيــن معظــم وقتهــن فــي األســواق [ ]*78%والحدائــق والمتنزهــات [ ،]*57%حيــث
يرتبــط ذهابهــن إلــى األســواق باألعمــال المنزليــة ،بينمــا يتعلــق ذهابهــن إلــى الحدائــق والمتنزهــات
باألنشــطة العائليــة الموجهــة .األمــر المهــم هــو أن معظــم النســاء ال يســعهن إال تخصيــص وقــت
محــدود للترفيــه واالعتمــاد علــى األماكــن العامــة القريبــة التــي يمكنهــا اســتيعاب أعمــال الرعايــة.
* ال يصل المجموع إلى  100%ألن إجابات االختيار من متعدد كانت ممكنة

التنقل والحركة

تحتاج النساء إلى وسائل نقل عام أفضل والمزيد من
المناطق التي يمكن المشي فيها

التحدي
زيــادة تنقــل النســاء فــي المناطــق الحضريــة مــن خــال زيــادة إمكانيــة المشــي
ونظــام النقــل العــام الواســع النطــاق
فــي حيــن أن تضاريــس عمــان الجبليــة تشــكل تحدي ـا ً بالنســبة لجميــع وســائل النقــل،
إال أن النســاء هــن األكثــر تضــررا ً منهــا ألن معظــم النســاء فــي عمــان مقدمــات
رعايــة ،ويعتنيــن باألطفــال واألســرة والعائلــة الممتــدة ،ممــا يجعــل النســاء بحاجــة
إلــى مســتوى معيــن مــن االســتقاللية ،وبيئــة يمكنهــن التحــرك فيهــا بشــكل مريــح.
ووســائل النقــل المتاحــة حالي ـا ً والبيئــة المبنيــة فــي عمــان تجعــل مــن الصعــب جــدا ً
علــى النســاء القيــام بذلــك بســبب التبعيــات والتكاليــف المرتفعــة والقــدر الكبيــر مــن
الوقــت والجهــد الــذي يتطلبــه االنتقــال مــن مــكان إلــى آخــر

حافلة
سيارات السرفيس
تكسي
تطبيقات التكسي
سيارتي الخاصة
سيارة شخص آخر
مشيا ً

22.6%
19.6%

4.9%

24.7%
22.6%
29.4%

18.1%
20.0%
30.6%
18.1%

حافلة
سيارات السرفيس
تكسي
تطبيقات التكسي
سيارتي الخاصة
13.8%
سيارة شخص آخر
مشيا ً
5.8%
غير ذلك 1.3%

48.5%

نساء
رجال

58.8%
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التحدي
جعــل األماكــن العامــة فــي عمــان أكثــر راحــة مــن خــال تقليــل فــرص التحــرش فــي الشــوارع،
وخاصــة بالنســبة للنســاء

الراحة
وعدم الراحة

ينبغي أال تكون األماكن العامة
صاخبة أو مزدحمة جدا ً
يشعر الرجال بالراحة في األماكن العامة في
عمان أكثر من النساء
نساء
رجال

قــد يكــون تنقــل النســاء فــي األماكــن العامــة فــي عمــان ،وال ســيما كمشــاة ،أمــرا ً مزعج ـا ً للغايــة
لمجموعــة متنوعــة مــن األســباب أبرزهــا التحــرش فــي الشــارع .تتعــرض النســاء []48%
للتحــرش بانتظــام أكثــر بكثيــر مــن الرجــال [ .]20%ويعتقــد غالبيــة الرجــال [ ]57%أن ذلــك
خطــأ مــن جانــب المــرأة ،وتوافقهــم نحــو نصــف النســاء [ ]47%فــي ذلــك .وإلــى أن يكــون هنــاك
المزيــد مــن الوضــوح بشــأن التحــرش وتأثيراتــه ،فــإن عــدم ارتيــاح المــرأة فــي األماكــن العامــة
ســيظل أمــرا ً طبيعي ـاً .ولتقليــل فــرص التعــرض للتحــرش ،أو بشــكل عــام لتجنــب أي شــكل مــن
أشــكال عــدم االرتيــاح ،يميــل غالبيــة الرجــال [ ]93%والنســاء [ ]81%إلــى تجنــب األماكــن
الصاخبــة أو المزدحمــة كإجــراء وقائــي ،ممــا يشــير إلــى أن المضايقــات وعــدم الراحــة ناتجــة ،إلــى
حــد كبيــر ،عــن وجــود النــاس.

24.5%
32.6%

التحدي
خلق شعور بالخصوصية في األماكن العامة من خالل توفير أماكن مخصصة ومعتكفات

الخصوصية

يجب أن تستوعب األماكن
العامة مساحات للخصوصية

فتاتان من خلدا وجبل عمان “ال يمكنك أن
تشعر بالراحة عندما تشعر وكأنك مراقَب”.

المرافق العامة

تفتقر المساحات العامة إلى
المرافق التي تلبي احتياجات
المرأة

تذهب النساء إلى المنزل الستخدام الحمام أكثر
من الرجال
 14.5%رجال

36.9%
نساء

لــدى العديــد مــن الع ّمانييــن عــادة إنشــاء جــزر صغيــرة مــن الخصوصيــة وســط األماكــن العامــة
مــن أجــل تحقيــق بعــض الهــدوء والراحــة وراحــة البــال .يمكــن مالحظــة هــذا بشــكل خــاص بيــن
العائــات التــي لديهــا بنــات ومجموعــات أقــران مــن اإلنــاث مــن مختلــف األعمــار .قــد تأتــي
هــذه األماكــن علــى شــكل محيــط واســع مفتــوح ،أو غرفــة مغلقــة ،أو خلــف جــدار .وتمام ـا ً كمــا
يتوقــع المــرء فــي المســاحة الخاصــة لمنزلــه ،فــإن المســافة الماديــة والبصريــة والصوتيــة للغربــاء
ضمــن الحــدود المعينــة هــي الركائــز األساســية باإلضافــة إلــى الحــدود الماديــة أو الرمزيــة بيــن
المســاحات العامــة األكثــر عموميــة والمســاحات العامــة األكثــر خصوصيــة .مــا هــو الغــرض مــن
جــزر الخصوصيــة هــذه؟ إنــه الســمعة والســامة والراحــة والحمايــة ،ال ســيما مــن الشــباب الذيــن
يُنظــر إليهــم علــى نطــاق واســع علــى أنهــم يضــرون بالمــرأة وبالتالــي يشــكلون تهديــدا ً للرجــل الــذي
يكــون برفقــة النســاء أيض ـاً ،إذ أن وظيفــة الرجــل هــي حمايــة المــرأة.

التحدي
زيــادة وتحســين المرافــق العامــة التــي تلبــي احتياجــات النســاء واحتياجــات اآلبــاء الذيــن لديهــم
أطفــال صغــار
وو ّزعــت بشــكل أساســي وفق ـا ً الحتياجــات الرجــال.
ُ
ص ّممــت معظــم المرافــق العامــة فــي ع ّمــان ُ
إن زيــادة وتحســين المرافــق العامــة التــي تلبــي احتياجــات المــرأة مــن حيــث كل مــن التصميــم
والعــدد ،وال ســيما تلــك المرتبطــة ارتباطـا ً مباشــرا ً بواجبــات عمــل الرعايــة والبيولوجيــا الخاصــة
بالمــرأة ،ســتزيل واحــدا ً مــن مواضــع القلــق غيــر البســيطة مــن تجربــة المــرأة فــي األماكــن العامــة.
ربمــا تكــون الحمامــات العامــة هــي أبــرز األمثلــة علــى ذلــك ،وبغــض النظــر عــن االحتياجــات
البيولوجيــة ،تلعــب الحمامــات العامــة دورا ً مهمـا ً للنســاء ألنهــا فــي كثيــر مــن األحيــان تعمــل أيضـا ً
كمســاحات آمنــة لكونهــا جزيــرة مغلقــة مــن الخصوصيــة (انظــر أعــاه) .وتؤثــر المرافــق الخاصــة
بتغييــر حفاضــات الطفــل أو الرضاعــة الطبيعيــة بشــكل مريــح بشــكل أكبــر خاصــة علــى اســتخدام
األم وكذلــك اســتخدام األب لألماكــن العامــة ،ممــا يوفــر المزيــد مــن الفــرص لآلبــاء ليعملــوا كمقدمــي
رعايــة أيضـاً.
دراسة حالة محطة رغدان
طالبتان تدخالن حمام النساء في المحطة .بعد استخدام المرحاض ،بدأن في الدردشة مع
بعضهن البعض أثناء إعادة ترتيب حجابهن ومكياجهن .بمجرد أن يصبح كل شيء مرتباً،
يجلسن على األرض في ممر الحمام ويشعلون سيجارة.
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الفصل
بين الجنسين

األماكن العامة ال تعزل الجنسين
ولكنها تفصل بينهما

التحدي
تمكيــن األنــواع االجتماعيــة المختلفــة مــن االقتــراب مــن بعضهــا البعــض مــع الحفــاظ علــى
مســافات مقبولــة ثقافيــا ً واجتماعيــا ً
فــي نهايــة المطــاف ،تحــد المســاحات العازلــة بيــن الجنســين مــن الخيــارات المتاحــة لــكل مــن
النســاء والرجــال مــن خــال االســتبعاد الصريــح الــذي يتعــارض بشــكل أساســي مــع فكــرة المدينــة
الشــاملة ،كمــا تدعــو إلــى ممارســات إلقــاء اللــوم علــى الشــخص الــذي يتواجــد فــي المــكان “الخطــأ”.
ومــع ذلــك ،يمكــن للفصــل المؤقــت والجزئــي بيــن الجنســين أن يم ّكــن كل مــن النســاء والرجــال
مــن اكتســاب الثقــة والقبــول االجتماعــي للمشــاركة فــي أماكــن اللقــاء المشــتركة .لذلــك يجــب أن
توفــر المســاحات العامــة مناطــق هادئــة ونشــطة منفصلــة ولكنهــا متصلــة جيــدا ً بحــدود مفتوحــة
أو مســامية حتــى يتمكــن الرجــال والنســاء مــن العثــور علــى مناطــق الراحــة الخاصــة بهــم فــي
مناطــق “الذكــور” ومناطــق “اإلنــاث” .كمــا يمكــن لخبــرات الحيــاة اليوميــة ،التــي بــدأت مــن خــال
االختــاط التدريجــي لألنشــطة المتصــورة للذكــور واإلنــاث ،إعــادة صياغــة مــا يمكــن للنســاء
والرجــال القيــام بــه أو ال يمكنهــم القيــام بــه فــي األماكــن العامــة وإعــادة تشــكيل األدوار الجندريــة.

دراسة حالة مط ّل أبو نصير
يجذب المط ّل الشباب والشابات والعائالت واألجانب من دول الخليج واألزواج على حد
سواء .لكل من هذه الفئات زواياها المقسمة من خالل اتفاق متبادل غير معلن ،ومع ذلك،
فإن حدودها غير واضحة ،ومفتوحة بحيث يمكن تغييرها في أي وقت ،ويتم التفاوض عليها
فقط في لحظتها.

الشباب
ّ
العزاب

الشباب العزاب يفتقرون إلى
المساحات التي تتقبلهم وترحب
بهم
شاب من أبو نصير “أذهب إلى شارع الرينبو
لرؤية الفتيات اللواتي يذهبن إلى هناك أيضاً.
ال أحب أن أذهب إلى مراكز التسوق حيث
يوجد العديد من رجال األمن .في شارع
الرينبو ،ال أحد يستطيع أن يمنعنا من التواجد
هناك .كما أن األشخاص الذين يزورون
شارع الرينبو راقون من حيث المعاملة”.

التحدي
إنشاء مساحات عامة ترحب بالشبان العزاب وال تستبعدهم
يتعــرض الشــباب العــزاب مــن جميــع الخلفيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة للوصــم علــى نطــاق
واســع فــي عمــان لدرجــة أنهــم يصنفــون تلقائيـا ً ضمــن فئــة غيــر المرغــوب فيهــم .وســواء بشــكل
صريــح أو ضمنــي ،يتــم اســتبعاد الشــبان العــزاب بشــكل منهجــي مــن خــال سياســات “المجموعــات
المختلطــة فقــط” أو حــراس البوابــات ،أو رســوم الدخــول المرتفعــة ،أو الشــكاوى المحتملــة مــن
مجموعــات المســتخدمين المســيطرة مثــل العائــات والنســاء .وبالتالــي ،يتوفــر عــدد أقــل مــن
المســاحات العامــة للشــباب غيــر المتزوجيــن ،بحيــث يلجــأ الكثيــرون إلــى الشــوارع التــي يســهل
الوصــول إليهــا والتــي تلعــب فيهــا الســيارات دورا ً كبيــراً .ال تُم ِ ّكــن الســيارات الشــباب العازبيــن
مــن البقــاء والتباطــؤ فحســب ،ولكنهــا تضاعــف لهــم كذلــك المســاحات الشــخصية المتحركــة ،غيــر
الموجــودة إلــى حــد مــا مــن المجاليــن العــام والخــاص .فــي نبــوءة محققــة لذاتهــا ،يتكــون بعضهــم
اجتماعيـا ً ليمثلــوا التهديــد واإلزعــاج ذاتــه الــذي تــم وصفهــم بــه ،ومــن خــال القيــام بذلــك ،يعــززون
المفاهيــم الضــارة للذكــورة فــي المجتمــع .غيــر أن المدينــة الصديقــة للنــوع االجتماعــي ال تلبــي
المفاهيــم المحــددة للذكــورة أو األنوثــة وال تميــز ضــد أي نــوع اجتماعــي علــى حســاب اآلخــر.

ينبغي أن يسمح لجميع الرجال بدخول المجمعات التجارية ،ودور
السينما ،وغيرها بدون عائالتهم:
رجال
نساء

31.6%
28.0%

42.0%
34.4%

أوافق بشدة أوافق إلى
حد ما

11.2% 13.2%
18.1%

ال أوافق
إلى حد ما

15.6%

ال أوافق
بشدة

2.0%
3.9%

محايد
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حالة
المساحات
العامة في
ع ّمان

المساحات العامة في...
التخطيط
حول ع ّمان وأهلها
الشكل  22 :1منطقة تابعة ألمانة عمان
الكبرى

الشكل  :2عدد سكان عمان في عام 2015
الجنسية
األردن
أخرى

ذكر

أنثى

المجموع

 1.3مليون  1.2مليون  2.5مليون
 1.5 600,000 900,000مليون
 4مليون

المجموع

 2.2مليون  1.9مليون

فلسطين

308,000 137,000 171,000

سوريا

436,000 215,000 220,000
73,000 318,000

390,000

العراق

61,000

61,000

122,000

بنغالديش

1,300

12,100

13,400

600

15,700

16,300

مصر

الفلبين

 1دائرة اإلحصاءات العامة 2015أ
 2عناب
 3دائرة اإلحصاءات العامة 2015أ
 4دائرة اإلحصاءات العامة 2015ب
 5دائرة اإلحصاءات العامة 2015ج
 6مخطط عمان :نمو المدينة الكبرى MGP 2008
 7مخطط عمان :نمو المدينة الكبرى MGP 2008
 8بوتر وآخرون 2007
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4،5

كمــا تقــول األســطورة ،بُنيــت عمــان علــى ســبع تــال .واليــوم ،تمتــد
العاصمــة األردنيــة علــى أكثــر مــن  22تلــة وتســتوعب أكثــر مــن
1
 4مالييــن مــن ســكان األردن البالــغ عددهــم  9.5مليــون نســمة.
منــذ تأسيســها فــي عــام  ،1921تشــكلت مدينــة عمــان العصريــة مــن
خــال عــدة موجــات مــن الهجــرة الســريعة ،ويبــدو أنهــا فــي “حالــة
موقتــة دائمــة” 2.فع ّمــان موطــن ليــس فقــط لـــ  2.5مليــون أردنــي
(منهــم  1.3مليــون امــرأة) بــل تســتضيف كذلــك حوالــي  1.5مليــون
غيــر أردنــي (منهــم  600,000امــرأة) ،يعيــش العديــد منهــم فــي
عمــان كالجئيــن ،أو كأحفــاد لالجئيــن أو كعمــال أجانــب 3,4.غالبيــة
ســكان عمــان هــم ممــن تقــل أعمارهــم عــن  24عامــاً ،مــا يجعــل
العاصمــة فتيــة جــدا ً مــن الناحيــة الديموغرافيــة 5,6.تهيمــن واجهــات
الحجــر الجيــري علــى البيئــة المبنيــة فــي عمــان ،بينمــا تحيــط بهــا
القليــل مــن النباتــات والمســاحات الخضــراء .وغالبيــة الســكان مــن
المســلمين ،وتنتشــر فــي أحيــاء عمــان العديــد مــن المســاجد ،التــي
تديرهــا وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية .يمكــن رصــد عــدد
قليــل مــن المبانــي الشــاهقة فــي أفــق عمــان الغربيــة ،ويقــل عددهــا في
منطقــة ع ّمــان الشــرقية األكثــر تحفظ ـاً .وبالنســبة للنقــل ،الســيارات
هــي الوســيلة األكثــر اســتخداما ً فــي عمــان والتــي أصبحــت بــارزة
فــي الشــكل الحضــري للمدينــة مــع شــبكة طــرق واســعة ،وأعمــال
إنشــاءات واســعة النطــاق ،والتوســع العمرانــي .كمــا أن وســائل النقــل
العــام محــدودة والعديــد مــن أجــزاء المدينــة غيــر مناســبة للمشــاة.

تاريخ التخطيط

الشكل  :3نظرة عامة على تاريخ تخطيط عمان

تبلــغ مســاحة ع ّمــان المبنيــة حوالــي  212كــم 2علــى
ســطح مســاحته  800كــم 2وتنقســم إلــى  22منطقــة.
حــدث الكثيــر مــن التوســع فــي شــرق المدينــة علــى مــدار
التاريــخ ،وانتقــل منــذ الســبعينيات فقــط إلــى الغــرب
والجنــوب .ويعــود جــزء كبيــر مــن المشــهد الحضــري
والتخطيــط الحضــري لعمــان إلــى خطــة التنميــة الشــاملة
لعمــان الكبــرى التــي صــدرت عــام  ،1988والتــي
تعاملــت مــع التنميــة الحضريــة حتــى عــام 2005
واســتوعبت مــا يصــل إلــى  2مليــون نســمة .أمــا بعــد
إعــادة هيكلــة حــدود عمــان وزيــادة مســاحة الســطح مــن
 680كــم 2إلــى  1662كــم 2فــي عــام  ،2006تــم نشــر
أحــدث خطــة رئيســية ،وهــي المعروفــة باســم مخطــط
عمــان :نمــو المدينــة الكبــرى  .2008-2025وفــي
وقــت الحــق ،تــم تغييــر حجــم حــدود عمــان مــرة أخــرى
لتصبــح  800كيلومتــرا ً مربعـاً .بشــكل عــام ،تهــدف خطة
عمــان إلــى الالمركزيــة بشــكل أقــل ولكنهــا تركــز علــى
8
“توجيــه وإدارة النمــو المســتقبلي داخــل المدينــة”.
1،7

تخطيط المساحات العامة
يشــار إلــى المســاحات العامــة فــي قطــاع التخطيــط
الحضــري فــي عمــان بشــكل عــام علــى أنهــا مســاحات
مفتوحــة لهــا صلــة بالترفيــه أو التنقــل أو الزراعــة للنــاس
عامــة .وعلــى الرغــم مــن أن خطــة اإلنمــاء الشــاملة
لعمــان الكبــرى لعــام  1988ترسّــخ الســتراتيجية
تــر النــور أبــداً.
شــاملة للفضــاء المفتــوح ،إال أنهــا لــم َ
تقتــرح خطــة عمــان نســخة منقحــة مــن نظــام المســاحات
المفتوحــة لعــام  1988لعمــان وتقــدم قائمــة بعــدة نمــاذج
(انظــر الشــكل  .)5وبشــكل عــام ،تعتــرف خطــة عمــان
بــأن وجــود شــبكة مــن المســاحات المفتوحــة أمــر بالــغ
األهميــة للمدينــة ألنهــا تحــدد المجــال العــام ،وتســتوعب
التفاعــل االجتماعــي اليومــي ،و”بــدون مســاحة مفتوحــة،
تصبــح الحيــاة العامــة أكثــر صعوبــة إذ أن النــاس يعتمدون

1921

6،9

أعلنت عمان عاصمة إلمارة شرق األردن

1938

خطة استخدام األراضي
رئيس البلدية البريطاني يقترح خطة
الستخدام األراضي في عمان

1946

 31كيلومتر مربع
 60,000نسمة

1959

 50كيلومتر مربع
 246,000نسمة

1968

التخطيط المادي في األردن
أعدّه فكتور لورنز ونشرته وزارة الداخلية
للشؤون البلدية والقروية

1978

دراسة أولية حول تطوير وسط المدينة
صدرت عن أمانة عمان وأعدها
مستشارون يابانيون

1982

مراجعة للقطاع الحضري األردني
نشره البنك الدولي

1986

 91كيلومتر مربع
 870,000نسمة

1987

إنشاء أمانة عمان الكبرى
 532كيلومتر مربع

1988

خطة التنمية الشاملة لعمان الكبرى
1985-2005
نشرتها أمانة عمان الكبرى في سبع
مجلدات ،بتمويل من الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ( ،)USAIDبنا ًء على
مبادئ التخطيط البريطانية
 680كيلومتر مربع
 2.2مليون نسمة

2005

تعديل الئحة المباني والتقسيم في مدينة
عمان

2006

توسيع حدود أمانة عمان الكبرى
ضم بلديات سحاب ،والموقر ،والجيزة،
ومرج الحمام ،وناعور ،وأم البساتين،
وحسبان
 1.662كيلومتر مربع
 2.4مليون نسمة

2008

مخطط عمان :نمو المدينة الكبرى
2008-2025
نشرته أمانة عمان الكبرى ،يضم 6.5
مليون نسمة

2015

تقلص حدود أمانة عمان الكبرى
 800كيلومتر مربع
تضم  4ماليين نسمة

2004
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“بدون مساحة مفتوحة ،تصبح
الحياة العامة أكثر صعوبة
إذ أن الناس يعتمدون على
1
المساحات الخاصة للتفاعل”.

علــى المســاحات الخاصــة للتفاعــل” 1.فالهــدف مــن خطــة المســاحة
المفتوحــة هــو تعزيــز كميــة ونوعيــة المســاحات المفتوحــة ،وعلــى
وجــه الخصــوص ،تســلط الضــوء علــى قيمــة الحدائــق اإلقليميــة التــي
يــراد لهــا أن تكــون “ممتعــة مــن الناحيــة الجماليــة ،وتدعــم الشــعور
باالنتمــاء إلــى المجتمــع المحلــي ،وتســمح بمجموعــة متنوعــة مــن
1
األنشــطة علــى مــدار العــام”.
فــي نفــس العــام الــذي نُشــر فيــه مخطــط عمــان ،أصــدر مجلــس البنــاء
الوطنــي األردنــي قانــون جمــال المدينــة .يفنّــد هــذا القانــون عــددا ً
مــن أنمــاط المســاحات العامــة بمزيــد مــن التفصيــل بهــدف “تجميــل”
المدينــة .2وقــد كشــف تقييــم داخلــي للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة
بالمســاحات العامــة الموجــودة فــي عمــان أن قانــون جمــال المدينــة
يعتبــر “وثيقــة خارجيــة تســتخدم كمرجــع بشــكل اختيــاري” مــن قبــل
العديــد مــن ممثلــي أمانــة عمــان الكبــرى علــى الرغــم مــن أن التقييــم
أوضــح أنهــا تمثــل فــي الوقــت الحالــي “أكثــر المبــادئ التوجيهيــة
شــموالً فيمــا يتعلــق بالمســاحات العامــة المفتوحــة” 3.ويقــدم التقريــر
إضافــة إلــى ذلــك بعــض األفــكار حــول ممارســات التخطيــط ذات
الصلــة بالمســاحات العامــة فــي عمــان ،منهــا بعــض النتائــج ذات
الصلــة المدرجــة فــي الجهــة اليمنــى.

تحديات التخطيط لألماكن العامة
2،6
في عمان
 1يستخدم الممارسون في أمانة عمان
الكبرى مصطلح “الطرق” كتعريف للمساحات
العامة
 2انشغال دائرة التخطيط الشمولي بشكل
أساسي بالتقسيم بدالً من التخطيط الذي أضيف
حديثا ً إلى حد ما لعملهم ،وعلى هذا النحو،
يبدو أنه “يعقد اإلجراءات ويؤخر المشاريع
بدراساتها وتحليالتها”
 3يتم التركيز على إنشاء مساحات عامة
جديدة ،بينما يعتبر إعادة تأهيل األماكن
الموجودة أمر ثانوي

 4يخضع التخطيط لتنظيم أقل بالمبادئ
التوجيهية ولكنه يخضع بشكل أكبر للخبرات
ونقل الخبرات ،على سبيل المثال من قبل
“أصحاب المعرفة”

طريق ،شارع ،زقاق ،ممر ،مسار،
معبر ،طريق عربات ،ممشى ،ميدان،
ساحة ،جسر خاص أو عام
بما في ذلك العناصر التالية :الخنادق ،القنوات ،األخاديد،
الممرات المائية ،العبارات ،األرصفة المجاورة ،الجزر،
الدوارات ،الساحات ،الميادين ،األشجار ،البساتين
على جانب الطرق ،الجدران الواقية ،األسوار،
الحواجز ،الدرابزين ،وإشارات المرور

 5تم استبعاد مناطق عمان من عملية اتخاذ
قرارات التخطيط

 6تعتبر الصيانة عبئا ً غالبا ً ما يتم تجنبه عن
طريق رصف األسطح بدالً من تخضيرها
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تعرف المساحة العامة من حيث “الطريق” كما هو مفنّد في قانون جمال المدينة وكما
الشكل ّ :4
2،5
يستخدم من قبل الممارسين في أمانة عمان الكبرى

Schedule 14: Metropolitan Growth Plan: Open Space Plan

ZARQA
SALT

8th CIRCLE
LANDFILL

KING OF
BAHRAIN
PARK

ZARQA
SALT

8th CIRCLE
LANDFILL

AIRPORT

KING OF
BAHRAIN
PARK

AIRPORT

MADABA

MADABA

الغابات ،والمحميات الطبيعية ،والتراث
الطبيعي
بما في ذلك الوديان ،والمنحدرات،
والمرتفعات ،وتقسيمات مستجمعات المياه،
وظالل األشجار الحضرية ،وحد األشجار/
األنشطة الحضرية ،وموائل الحياة البرية
• المتنزهات والمناطق الترفيهية
بما في ذلك المتنزهات اإلقليمية ،متنزهات
المناطق ،متنزهات األحياء ،المساحات
الخطية المفتوحة ،المالعب ،المرافق
الرياضية
• مناطق التراث الثقافي
• المساحات المؤسسية

LEGEND
Open Space System
Roads
Proposed Roads
Railway

LEGEND
Open Space System
Roads
Proposed Roads
Railway

الشكل  :5نظام المساحات المفتوحة وأنماط المساحات العامة لخطة المساحات العامة لعام 2008
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• التوصيالت الخطية
بما في ذلك األزقة ،ممرات المشاة،
الممرات ،الساللم ،الجادات ،ممرات
الدراجات
• المناطق الزراعية الحضرية
بما في ذلك البساتين
• إعادة تأهيل المحاجر ومناطق استخراج
المعادن
• جزء من الممرات الحضرية والحدود
المبنية
• ممرات المرافق
• المناطق الحضرية الهامشية
• المساحات المفتوحة الخاصة

meTroPoliTAn GrowTh

1

The AmmAn PlAn

تجــدر اإلشــارة إلــى أن تخطيــط المســاحات العامــة يتــم توجيهــه
بشــكل حصــري تقريبــا ً مــن خــال إرشــادات توجيهيــة ماديــة
وال يُظهــر اهتمامــا ً كبيــرا ً بالنتائــج الموجهــة نحــو العمليــات التــي
تركــز بشــكل أقــل علــى المســاحات العامــة باعتبارهــا منتج ـا ً مادي ـاً،
وبشــكل أكبــر علــى االســتخدامات المحتملــة والمســتخدمين المحتمليــن
لتلبيــة االحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة .ونظــرا ً إلــى
التصــورات الحاليــة للمســاحات العامــة ،فــإن أمانــة عمــان الكبــرى
غيــر مجهــزة للتعــرف علــى المســاحات العامــة الموجــودة أو نقــاط
االلتقــاء فــي المدينــة التــي ال تنــدرج ضمــن فئــة المســاحات المفتوحــة
أو الطــرق .نتيجــة لذلــك ،بــدون إســتراتيجيات تنفيــذ واضحــة ،وقلــة
وســائل اإلنفــاذ ،تقــدم  14دائــرة مســؤولة عــن تخطيــط المســاحات
العامــة فــي عمــان ذلــك علــى أنــه مهمــة صعبــة .ومــع ذلــك ،أبــدت
أمانــة عمــان الكبــرى فــي الســنوات األخيــرة ،اهتمام ـا ً وبذلــت جهــدا ً
فــي اســتعراض الوضــع الحالــي للتخطيــط مــن خــال االنفتــاح علــى
المزيــد مــن النهــج التشــاركية ،إلــى جانــب المزيــد مــن أشــكال التنميــة
الحضريــة التــي تركــز علــى اإلنســان مــن أجــل الوصــول إلــى نــوع
مــن التخطيــط يجعــل مســاحات عمــان العامــة للنــاس مــع النــاس ومــن
5
أجلهــم بيئــة آمنــة ومرنــة وشــاملة ومســتدامة.

الخانة  :1دوائر أمانة عمان الكبرى
المسؤولة عن تخطيط وتصميم وتنفيذ
6
وصيانة المساحات العامة في عمان
• دائرة التخطيط الشمولي
• دائرة التنظيم
• دائرة االستمالك
• دائرة رخص األبنية
• دائرة الزراعة
• دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر
• دائرة الدراسات والتصميم الهندسية
• دائرة اإلنشاءات
• دائرة التنفيذ
• دائرة صيانة الطرق
• دائرة اإلنتاج
• دائرة اإلشراف وإدارة المشاريع
• دائرة عمليات البيئة
•  22منطقة في عمان

 1مخطط عمان :نمو المدينة الكبرى 144-151 :2008
 2مجلس البناء الوطني األردني 2008
 3المنظمة األلمانية للتعاون الدولي 32 :2019
 4المنظمة األلمانية للتعاون الدولي 40-41 :2019
 5هدف التنمية المستدامة 11
 6المنظمة األلمانية للتعاون الدولي 2019
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المساحات العامة في...
البحث
أجريــت الكثيــر مــن البحــوث ،ســواء داخــل األردن أو خارجــه حــول المســاحات العامــة فــي عمــان .تهــدف
الدراســات والمقــاالت واألوراق والمؤلفــات غيــر الرســمية المدرجــة هنــا إلــى تقديــم لمحــة عــن المعرفــة
المتاحــة ،مــع عــدم االدعــاء بشــموليتها لتكــون بمثابــة نقــاط انطــاق محتملــة لمســاعي بحثيــة أخــرى قــد
تســد الفراغــات الموجــودة فــي منظــورات النــوع االجتماعــي الحضــري.

التالل السبعة
فــي عــام  ،2014أنشــأت منظمــة  Make Life Skate Lifeومؤسســة  Philadelphia Skateســاحة
التــال الســبعة للتزلــج فــي حديقــة ســمير الرفاعــي قبالــة شــارع األميــر محمــد بالتعــاون مــع أمانــة عمــان
الكبــرى وبمســاعدة المجتمــع المحلــي والمتطوعيــن .واليــوم ،يتحمــس الالجئــون الشــباب بشــكل خــاص لــدروس
التزلــج األســبوعية المجانيــة التــي تقــام فــي ســاحة التــال الســبعة .ولكــن االنجــذاب إلــى الحديقــة ال يقتصــر
علــى المتزلجيــن وحدهــم ،إذ أن مزيجــا ً متنوعــا ً تمامــا ً مــن األشــخاص مــن خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة
وعرقيــة مختلفــة يجلســون علــى طــول مياديــن التزلــج ،أو يتنزهــون فــي المســاحات الخضــراء ،أو يســتخدمون
األراجيــح ،أو يلعبــون كــرة الســلة فــي الملعــب بينمــا يشــكل فــن الشــارع الملــون الخلفيــة لهــذا المشــهد .لمزيــد
مــن القــراءة حــول الموضــوع :التــال الســبعة 2014؛ نوفوتنــي 2014

طريق المطار
تهيمــن امتــدادات مــن األراضــي غيــر المبنيــة والمســاحات المفتوحــة الواســعة علــى المنطقــة الواقعــة بيــن
الحــدود المبنيــة لعمــان ومطــار الملكــة عليــاء الدولــي .يمــر طريــق المطــار ،وهــو طريــق ســريع مزدحــم
متعــدد المســارات ،عبــر هــذه المنطقــة مــع طريقيــن متوازييــن للخدمــة علــى كال الجانبيــن .تعــد طــرق الخدمــة
ذات المســارين أصغــر بكثيــر وأقــل اســتخداما ً وأقــل هــدوءا ً مــن طريــق المطــار الرئيســي .وعليــه ،غالبـا ً مــا
تتحــول إلــى مواقــع ترفيهيــة عفويــة حيــث يوقــف ســكان عمــان ســياراتهم عندهــا طلبـا ً لالســتراحة ،أو للتســكع،
أو لقضــاء نزهــة طويلــة بينمــا الســيارات تمــر مســرعة علــى الطريــق الســريع ،وتهــب الريــاح متســببة بانحنــاء
األشــجار وتغــرب الشــمس خلــف الجبــال .لمزيــد مــن القــراءة حــول الموضــوع :الجعفــري 2014

البلوليفارد
يمثــل البوليفــارد مســاحة خاصــة راقيــة ومتاحــة للعامــة ،وهــو جــزء مــن مشــروع العبدلــي للتجديــد الحضــري
الــذي بــدأ فــي عــام  .2013تــم اإلعــان عــن المشــروع باســم “وســط مدينــة عمــان الجديــد” ،وهــو عبــارة عــن
ممشــى فــي الهــواء الطلــق يبلــغ طولــه  370متــرا ً ويوفــر خدمــات التســوق والمطاعــم والمقاهــي والمكاتــب،
فضـاً عــن مناطــق الجــذب والفعاليــات الموســمية التــي تمكــن الزائريــن مــن أن يــروا غيرهــم وأن تتــم رؤيتهــم.
ومــن أجــل الحفــاظ علــى الشــعور باألمــان والراحــة ،تتحكــم اإلدارة بجمبــع المداخــل ،إذ تضــع حــراس األمــن
عليهــا وتمنــع دخــول زوار مختاريــن أو تطلــب رســوم الدخــول للمناســبات الخاصــة مثــل خــال عيــد الميــاد.
لمزيــد مــن القــراءة حــول الموضــوع :مرعــي 2018؛ ضاهــر 2011ب؛ كوزنــز 2014
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شارع مانيال
يقــع شــارع مانيــا بالقــرب مــن الــدوار الثانــي وأطلقــت عليــه هــذه التســمية نســبة إلــى الحــي الــذي يقطنــه
الفليبينيــون الموجــود حــول شــارع معــن بــن زائــدة .يقيــم عمــال التدبيــر المنزلــي الفلبينيــون علــى وجــه
الخصــوص فــي هــذه المنطقــة ويعــززون البنــى التحتيــة للبينــوي التــي أصبحــت مرئيــة فــي محــات الســوبر
ماركــت ،والمتاجــر ،والمطاعــم ،والباعــة المتجوليــن ،والشــحن ،وتحويــل األمــوال وخدمــات الهاتــف والالفتــات
اإلنجليزيــة .غيــر أن الســكن فــي هــذه المنطقــة وإثبــات الوجــود فيهــا ال يقتصــر علــى الفليبينييــن وحدهــم ،إذ
يمكــن االلتقــاء بأفــراد مــن عــدد مــن الجنســيات األخــرى ،مــن ســريالنكا وإندونيســيا والســودان والصومــال
وغيرهــا .بطريقــة مــا ،يجســد شــارع مانيــا كتــاب “مدينــة الوصــول” للمؤلــف دوج ســوندر ويبــدو أنــه أحــد
األماكــن القليلــة فــي عمــان التــي ينشــط فيهــا المهاجــرون األجانــب ويظهــرون وكأنهــم يشــاركون فــي صنــع
المدينــة .لمزيــد مــن القــراءة حــول الموضــوع :كايلــول 2018

المسجد الحسيني الكبير
يمثــل المســجد الحســيني الكبيــر فــي وســط المدينــة أحــد أبــرز األماكــن العامــة فــي عمــان .كمــكان لتجمــع
المصليــن والباعــة والمشــترين والمشــاة اآلخريــن ،مــن النــادر أن تجــد موقــع المســجد فارغ ـاً .فخــال صــاة
الجمعــة ،تمتلــئ صفــوف وصفــوف مــن الرجــال ،يصلــون علــى الــورق المقــوى والســجاد بينمــا يصطفــون
الواحــد منهــم بجانــب اآلخــر ،كتفـا ً علــى كتــف .وبمــا أن عــدد المصليــن يفــوق ســعة الســاحة المقابلــة للمســجد
بكثيــر ،تغلــق الشــوارع المجــاورة وتتمركــز عناصــر شــرطة المــرور مكانهــا لتوســيع منطقــة الصــاة .يحــدث
التحــول بأكملــه فــي غضــون دقائــق .وبمجــرد انتهــاء الصــاة ،تســتأنف حركــة مــرور الســيارات وكذلــك
صخــب الحيــاة فــي وســط البلــد .لمزيــد مــن القــراءة حــول الموضــوع :الجعفــري 2014؛ ضاهــر 2011أ

الدوار الثاني
أحــد أقــدم الدواويــر فــي عمــان .ال يعمــل
هــذا الــدوار كعنصــر مــرور فــي جبــل عمــان
فحســب ،بــل يعمــل كذلــك كميــدان مــع مقاعــده
ومســاحاته الخضــراء ومنحوتاتــه .يصبــح
الــدوار حيويــا ً بشــكل خــاص خــال ليالــي
الصيــف (انظــر شــارع مانيــا) .لمزيــد مــن
القــراءة حــول الموضــوع :كيلــول 2015
أ العبدلي مول
أنظر البوليفارد
مسجد وساحة أبو درويش
يقــع هــذا المســجد األبلــق علــى تــل فــي جبــل
األشــرفية ،ويطــل علــى أجــزاء مــن عمــان .فــي
عــام  ،2008أصبــح مركــز االهتمــام لمشــروع
إعــادة التطويــر للمهنــدس المعمــاري أيمــن
زعيتــر وأمانــة عمــان الكبــرى .لمزيــد مــن
القــراءة حــول الموضــوع :الجعفــري 2014؛
األســود 2018؛ الجامعــة األلمانيــة األردنيــة؛
الجامعــة األردنيــة ،انظــر دراســة الحالــة
ب األراضي الملوثة (الخراب)
المخرجــات المتبقيــة عــن التخطيــط (مثــل
بقايــا األراضــي) ،والمشــاريع الضخمــة غيــر
المكتملــة (مثــل بوابــة األردن ،وأبــراج ليمتلــس،
ومشــروع الجــدار الحــي) ،والمواقــع الملوثــة
والخطــرة (مثــل مدافــن النفايــات والمواقــع
التاريخيــة واألبــراج عاليــة الجهــد) والمواقــع
والمبانــي المهجــورة (مثــل مجمــع بنــك
اإلســكان) هــي بعــض فئــات األراضــي الملوثــة
أو األراضــي الخــراب الموجــودة فــي عمــان

والتــي يتــم تكييفهــا بطــرق مختلفــة .لمزيــد مــن
القــراءة حــول الموضــوع :الطراونــة 2019
س السينما
فــي الوقــت الحاضــر ،تــم دمــج معظــم دور
الســينما فــي عمــان فــي مراكــز التســوق .يضــم
وســط مدينــة عمــان عــددا ً قليل مــن دور الســينما
المســتقلة ،مثــل ســينما الحســين وســينما الحمــرا
وســينما فلســطين ،ومــع ذلــك ،فهــي إمــا لــم تعــد
نشــطة أو توقفــت عــن العمــل تمامــا ً وتحولــت
ـان مهجــورة .لمزيــد مــن القــراءة حــول
إلــى مبـ ٍ
الموضــوع :ضاهــر 2011أ
شارع الثقافة
يقــع شــارع الثقافــة فــي الشميســاني ،وقــد تــم
التخطيــط لــه ليكــون موقع ـا ً لألنشــطة الثقافيــة.
فــي حيــن أن الثقافــة رفيعــة المســتوى غائبــة
إلــى حــد كبيــر عــن المشــهد ،إال أن األســطح
الملســاء والعناصــر المكانيــة المختلفــة فــي
المــكان اجتذبــت ثقافــات الشــوارع األقــل
مســتوى ،مثــل المتزلجيــن والفنانيــن مــن
راقصــي البريــك دانــس ،وراقصــي الهيــب
هــوب .لمزيــد مــن القــراءة حــول الموضــوع:
نوفوتنــي  ،2014عبــد الرحمــن 2008
د الدكان
المحــات التجاريــة الصغيــرة إلــى المتوســطة
الحجــم ،أو الــدكان ،التــي تبيــع منتجــات مثــل
الســجائر ،والمشــروبات الغازيــة ،والوجبــات
الخفيفــة ،والمشــروبات الســاخنة ،والمســتلزمات
المنزليــة هــي جــزء مــن الحيــاة اليوميــة فــي
المناطــق ذات الكثافــة الســكانية فــي عمــان.

تتيــح زيــارة الــدكان فرصــة اللقــاءات المنتظمــة
وتقــوي العالقــات بيــن أهالــي الحــي .لمزيــد مــن
القــراءة حــول الموضــوع :ضاهــر 2011أ
وسط المدينة
أنظر وسط البلد
هـ هنجر الكهرباء
أعيــد تصميــم محطــة كهربــاء ســابقة ،بُنيــت
فــي ثالثينيــات القــرن الماضــي وموقعهــا
رأس العيــن ،لتصبــح مســاحة عامــة معاصــرة
تســتضيف الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة .تجــذب
البيئــة التجريديــة المبســطة فــي الغالــب ســكان
عمــان مــن هــواة الفــن واألثريــاء .لمزيــد مــن
القــراءة حــول الموضــوع :هيرشــخازي بــدون
تاريــخ
س سوق الجمعة
فــي عــام  ،2014/2015تــم نقــل ســوق
الجمعــة ،الســوق المشــهور فــي عمــان للمالبــس
المســتعملة ،مــن العبدلــي إلــى رأس العيــن.
يفتــح الســوق الشــعبي اآلن كل يــوم جمعــة
خلــف جــدران مطليــة وتحــت أســقف بالســتيكية
بيضــاء .يعتقــد بعــض الــزوار بأنــه يمكــن إجراء
أفضــل الصفقــات فــي ليالــي الخميــس عندمــا
تبــدأ المتاجــر المكشــوفة (البســطات) بالتجهيــز
وتكــون مجموعــة المعروضــات فــي الغالــب ال
تــزال علــى حالهــا .لمزيــد مــن القــراءة حــول
الموضــوع :كوزنــز 2014؛ الجامعــة األلمانيــة
األردنيــة
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ح الحارة
الحــارات أو شــوارع األحيــاء هــي نقطــة
االتصــال األولــى بالمجــال العــام عنــد الخــروج
مــن المنــزل .وبالتالــي ،فهــي بمثابــة نقــاط التقــاء
منخفضــة العتبــة فــي األحيــاء الســكنية ،ومــن
غيــر المفاجــئ أنهــا تتحــول فــي كثيــر مــن
األحيــان إلــى مالعــب غيــر رســمية لألطفــال
والشــباب .لمزيــد مــن القــراءة حــول الموضــوع:
مبــادرة الحــارة
الساحة الهاشمية والمسرح الروماني
جنبــا ً إلــى جنــب مــع المســرح الرومانــي،
تجــذب الســاحة الهاشــمية الواســعة فــي وســط
المدينــة جمهــورا ً واســعا ً مــن أجــزاء مختلفــة
مــن المدينــة يوم ـا ً بعــد يــوم .قــد تكــون مســاحة
عامــة بامتيــاز فــي عمــان ،كونهــا تتميــز بعــدد
مــن الخصائــص النموذجيــة للميــدان العــام .فــي
هــذا المــكان ،تجلــس العائــات علــى المقاعــد
والجــدران والســالم ،ويلعــب األطفــال كــرة
القــدم أو يتزلجــون ،ويســتأجر الرجــال والنســاء
األرجيلــة ويتناولــون الطعــام والشــراب .لمزيــد
مــن القــراءة حــول الموضــوع :عميــرة 1996؛
ضاهــر 2011أ؛ الخطيــب 2017أ؛ عنــاب
2019
الحاووز
فــي الســابق ،كان يتــم تنظيــم إمــدادات الميــاه
فــي عمــان عــن طريــق خزانــات الميــاه ،أو
الحــاووز ،التــي كانــت منتشــرة فــي جميــع
مناطــق عمــان القديمــة .أمــا اليــوم ،فلــم يعــد
الحــاووز ســليما ً وأزيلــت غالبيــة الحواويــز.
لكــن العديــد مــن مواقــع الحواويــز الســابقة ال
تــزال أماكــن للتجمــع .ففــي شــارع البحتــري،
علــى ســبيل المثــال ،أفســح موقــع حــاووز ســابق
الطريــق لمنتــزه محلــي نابــض بالحيــاة .لمزيــد
مــن القــراءة حــول الموضــوع :ضاهــر 2011أ
حديقة بنك اإلسكان
تــم تطويــر هــذه الحديقــة الخاصــة فــي عبــدون
مــن قبــل بنــك اإلســكان ،وهــي مجهــزة
بمســاحات لعــب ومســاحات خضــراء كبيــرة فــي
بيئــة مســيجة وخاضعــة للرقابــة .تســتمتع العديــد
مــن العائــات ،وخاصــة األمهــات الالئــي لديهــن
أطفــال صغــار باســتخدام الحديقــة .لمزيــد مــن
القــراءة حــول الموضــوع :الجعفــري 2014
ج جبل القلعة
يتمتــع هــذا الحــي بمكانــة فريــدة فــي النســيج
الحضــري لعمــان حيــث يضــم القلعــة علــى
قمــة تلتــه ،وهــي معلــم رئيســي وعنصــر مــن
عناصــر النســيج الحضــري لعمــان .يوفــر موقــع
جبــل القلعــة المركــزي مناظــر تطــل علــى
مختلــف أنحــاء المدينــة مــن الشــرق والغــرب
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والجنــوب والشــمال ممــا يجــذب أهالــي عمــان
والســياح علــى حــد ســواء .لمزيــد مــن القــراءة
حــول الموضــوع :عبابســة 2011؛ مركــز
دراســات البيئــة المبنيــة ( )CSBEوهمــزة
وصــل 2009؛ مركــز دراســات البيئــة المبنيــة
2007
مخيم جبل النظيف
الحيــز المحلــي فــي مخيــم جبــل النظيــف ،وهــو
مســتوطنة خاصــة بالالجئيــن الفلســطينيين،
كثيــف ومحــدود .لذلــك غالبــا ً مــا يتــم نقــل
األنشــطة والتفاعــات االجتماعيــة إلــى الخــارج
إلــى المجــال العــام أو المتــاح للجمهــور ويتــم
التفــاوض علــى أســطح المنــازل واألفنيــة
واألدراج .لمزيــد مــن القــراءة حــول الموضــوع:
عرينــي 2014؛ عبابســة 2011
شارع األردن
يمتــد شــارع األردن مــن وســط المدينــة إلــى
شــمال عمــان ،ويربــط العاصمــة بمــدن مثــل
جــرش أو الســلط .يمكــن لمســتخدمي الطريــق
الســريع أن يتوقعــوا أن يــروا ويختبــروا مســاحة
مفتوحــة واســعة ،وعــددا ً أقــل مــن المبانــي،
وهــواء أكثــر عذوبــة ،ودرجــات حــرارة أكثــر
بــرودة فــي الشــمال ومــع اســتمرارهم فــي
القيــادة صعــوداً .ونظــرا ً لبيئتهــا الممتعــة ،فــإن
عــددا ً مــن أماكــن اصطفــاف الســيارات تتــوزع
علــى طــول شــارع األردن ،والتــي توفــر أيضـا ً
إطــاالت علــى منظــر الجبــال المحيطــة تجــذب
العائــات والشــباب والرجــال والنســاء علــى حــد
ســواء للتنــزه والتســكع واالســترخاء .لمزيــد مــن
القــراءة حــول الموضــوع :الجامعــة األلمانيــة
األردنيــة
ح حدائق الملك عبد هللا
كانــت حدائــق الملــك عبــد هللا فــي الشميســاني
فــي الســابق عبــارة عــن مجمــع ترفيهــي كبيــر
مــع مدينــة مالهــي متكاملــة ،وقــد أصبحــت
خاليــة ومهجــورة بعــد أن انخفضــت أعــداد
زائريهــا بشــكل مطــرد .لــم تنجــح جهــود
التنشــيط التــي أجريــت فيهــا حتــى اآلن .لمزيــد
مــن القــراءة حــول الموضــوع :الطراونــة
2019
شارع الملك فيصل
تــم بنــاء شــارع الملــك فيصــل ،المعــروف أيضـا ً
باســم فيصــل بــازا ،فــي عشــرينيات القــرن
الماضــي ،وهــو يمثــل مســاحة عامــة تاريخيــة
ورمزيــة فــي وســط مدينــة عمــان .كان شــارع
الملــك فيصــل يُعتبــر قلــب المدينــة واألمــة،
وعليــه ،كان أيضــا ً بمثابــة موقــع لألحــداث
السياســية .فقــد الشــارع شــيئا ً مــن أهميتــه عندمــا
بــدأت الســيارات بالســيطرة علــى الشــوارع

وتســببت فــي فقــدان طابعــه الشــبيه بالميــدان.
لمزيــد مــن القــراءة حــول الموضــوع :الجعفــري
2014؛ ضاهــر 2011أ
حدائق ومسجد الملك حسين
تشــكل حدائــق الملــك حســين ،التــي تأسســت
عــام  2005ومســجد الملــك الحســين المجــاور
لهــا ،أكبــر حديقــة عامــة فــي عمــان وواحــدة
مــن متنفســات المدينــة الخضــراء القليلــة .تقــع
الحدائــق فــي دابــوق فــي شــمال المدينــة ،وتضــم
مســاحات خضــراء شاســعة ،ومرافــق ترفيهيــة،
ومرافــق رياضيــة ،ومتحفيــن ،وجنــاح عــرض،
ومســاحة واســعة الصطفــاف الســيارات .لمزيــد
مــن القــراءة حــول الموضــوع :نجــا لــو 2017
م محطة رغدان
محطــة رغــدان هــي مركــز النقــل العــام
المركــزي فــي عمــان ،ســميت علــى اســم محطــة
ســكة حديــد الحجــاز وقصــر رغــدان القريــب.
مــن المحطــة ،يمكــن للمســافرين المغــادرة عبــر
مســارات داخليــة وخارجيــة لمســافات قصيــرة
عــن طريــق ركــوب الحافــات أو اســتخدام
ســيارات الســرفيس .كمــا يوجــد فــي المحطــة
ســوق إلــى جانــب أكبــر ســوق للســلع المســتعملة
فــي عمــان .اعتــادت وســائل النقــل العــام أن
تغــادر مــن مجمــع رغــدان الحالــي ،بالقــرب مــن
وســط المدينــة ،لكنهــا انتقلــت مؤقت ـاً ،منــذ 13
عام ـا ً حتــى اآلن ،إلــى موقعهــا الحالــي والــذي
ســيصبح قريب ـا ً محطــة رئيســية ودائمــة لنظــام
النقــل الســريع بالحافــات ( .)BRTلمزيــد
مــن القــراءة حــول الموضــوع :عنــاب 2019؛
الجامعــة األلمانيــة األردنيــة ،الجامعــة األردنيــة،
انظــر دراســة الحالــة
حديقة المأمونية
تقــع هــذه الحديقــة المحليــة فــي جبــل الحســين
بالقــرب مــن دوار فــراس المزدحــم .مــع
المســاحات الخضــراء ومرافــق األلعــاب،
تجــذب الحديقــة اآلبــاء واألطفــال بشــكل خــاص.
لمزيــد مــن القــراءة حــول الموضــوع :األســود
2018
م المتحف الوطني للفنون الجميلة
تشــتمل الحديقــة التــي أعيــد تأهيلهــا ،والتــي
كانــت تُعــرف ســابقا ً باســم حديقــة جبــل
اللويبــدة ،علــى منحوتــات خارجيــة ،ومناطــق
لعــب لألطفــال ،ومســاحة لــأداء والعــرض،
ومســاحة للمناســبات ،وحدائــق تعليميــة توضــح
ممارســات الحفــاظ علــى الميــاه .لمزيــد مــن
القــراءة حــول الموضــوع :الجعفــري 2014؛
مركــز دراســات البيئــة المبنيــة 2005

ب بركة البيبسي
تقــع شــرق الرصيفــة بركــة البيبســي ســيئة
الســمعة علــى مقربــة مــن شــركة الثلــج
والصــودا والــكازوز األردنيــة  -البيبســي .تمتــد
أراضيهــا التــي تبلــغ مســاحتها  104دونمــات
بيــن منطقــة ســكنية وأخــرى صناعيــة وهــي
شــديدة التلــوث بميــاه الصــرف الصحــي المنزلية
والصناعيــة .ولمواجهــة هــذا الخطــر الصحــي،
تعمــل أمانــة عمــان الكبــرى علــى تطويــر خطــط
لتطهيــر المنطقــة وتحويلهــا إلــى حديقــة عامــة.
لمزيــد مــن القــراءة حــول الموضــوع :ولدالــي
2019أ؛ ولدالــي 2019ب
النقل العام
تشــمل وســائل النقــل العــام فــي عمــان
الحافــات ،وحافــات الكوســتر ،وســيارات
الســرفيس .تُدفــع األجــرة لحافــات أمانــة
عمــان الكبــرة عبــر البطاقــة اإللكترونيــة،
وتدفــع للحافــات األخــرى وحافــات الكوســتر
وســيارات الســرفيس نقــداً .المســارات ثابتــة إلــى
حــد مــا ،ومــع ذلــك يمكــن إنشــاء نقــاط التوقــف
تلقائي ـا ً عنــد الحاجــة .لمزيــد مــن القــراءة حــول
الموضــوع :معــن ناصــل 2016؛ مؤسســة
فريدريــش إيبــرت (FHS) 2018؛ فريدريــش
إيبــرت ( )FHSعمــل مرتقــب
ش شارع الرينبو
شــارع الرينبــو فــي جبــل عمــان ،قبالــة الــدوار
األول .تصطــف علــى جانبيــه المحــات
التجاريــة والمقاهــي والمطاعــم وغيرهــا مــن
المنشــآت .يتحــول الشــارع ،فــي ليالــي نهايــة
األســبوع تحديــداً ،إلــى مــكان مزدحــم بشــباب
عمــان الباحثيــن عــن الترفيــه .لمزيــد مــن
القــراءة حــول الموضــوع :الجعفــري 2014؛
ضاهــر 2011أ؛ حيــاري 2010؛ لمــا 2011؛
الجامعــة األلمانيــة األردنيــة؛ الجامعــة األردنيــة
شارع الشريعة
ســن فــي جبــل
يمكــن وصــف هــذا الشــارع المح ّ
اللويبــدة المتفــرع مــن دوار باريــس بأنــه نبــض
الحــي .يجــذب عــدد مــن المحــات التجاريــة
والمطاعــم والمقاهــي والبــارات الحشــود
المتعطشــة للمشــاهد ،خاصــة فــي عطــات نهاية
األســبوع ،ممــا يتســبب فــي ازدحــام المــرور
علــى الطريــق المخصــص للســير فــي اتجــاه
واحــد .لمزيــد مــن القــراءة حــول الموضــوع:
الخطيــب 2017ب؛ ضاهــر 2011أ
سوق جارا
ســوق جــارا هــو ســوق للســلع الرخيصــة
والمســتعملة يقــع فــي شــارع فــوزي معلــوف
قبالــة شــارع الرينبــو ويقــام كل يــوم جمعــة
فــي موســم الصيــف .تقــدم بســطاته الملونــة

األطعمــة المحليــة واألشــغال اليدويــة والفنــون
وغيرهــا مــن المنتجــات المتوســطة إلــى الراقيــة.
تــم تســميته وتنظيمــه مــن قبــل جمعيــة ســكان
جبــل عمــان (جــارا) .لمزيــد مــن القــراءة حــول
الموضــوع :ضاهــر 2011أ
المدينة الرياضية
تــم إنشــاء مدينــة الحســين للشــباب أو المدينــة
الرياضيــة عــام  ،1964وتمتــد علــى مســاحة
 1,200دونــم .تضــم المدينــة الرياضيــة
العديــد مــن المالعــب والقاعــات الرياضيــة،
وبــرك الســباحة ،وأكبــر اســتاد رياضــي فــي
األردن ،باإلضافــة إلــى قصــر الثقافــة للعــروض
والفعاليــات .يمكــن الوصــول إلــى المرافــق مــن
خــال رســوم العضويــة بينمــا يمكــن الوصــول
إلــى أجــزاء كبيــرة مــن المنطقــة بشــكل مفتــوح
للنــاس ،بحيــث يمكنهــم اســتخدام المتنــزه
للتمريــن أو التنــزه أو الراحــة .لمزيــد مــن
القــراءة حــول الموضــوع :ضاهــر 2011أ؛
مركــز دراســات البيئــة المبنيــة بــدون تاريــخ
األدراج
األدراج عنصــر واســع االنتشــار فــي النســيج
الحضــري لعمــان ،ال ســيما فــي وســط المدينــة
وحولهــا .تختلــف هــذه األدراج فيمــا بينهــا مــن
حيــث الطــول ،والعــرض ،والشــكل ،والمــواد،
واأللــوان ،ودرجــة الصيانــة ،والشــعبية،
ومســتوى الخصوصيــة والعموميــة ،ويشــار
إليهــا أحيان ـا ً باســم غــرف المعيشــة فــي عمــان
حيــث إن العديــد مــن األدراج تتصــل مباشــرة
بمنــازل النــاس .لمزيــد مــن القــراءة حــول
الموضــوع :كلســتر 2019؛ األســود 2018؛
ضاهــر 2011أ
ت تاج مول
تــاج مــول هــو مركــز تجــاري راقــي فــي
عبــدون يجــذب األثريــاء والراغبيــن فــي أن
يتواجــدوا فــي مــكان تتوفــر فيــه العالمــات
التجاريــة والمنتجــات المحليــة والعالميــة.
يختلــف هــذا المركــز التجــاري عــن معظــم
مراكــز التســوق األخــرى فــي عمــان ،ويوفــر
منطقــة خارجيــة كبيــرة بهــا مطاعــم ومقاهــي
وإطــاالت واســعة علــى المدينــة .لمزيــد مــن
القــراءة حــول الموضــوع :الجعفــري 2014
ش شارع الوكاالت
قبــل أن يصبــح شــارع الرينبــو مشــهوراً،
كان شــارع الــوكاالت أحــد األماكــن التــي ال
بــد مــن زيارتهــا فــي عمــان .بعــد أن أصبــح
شــارع التســوق هــذا فــي الصويفيــة جــزءا ً مــن
مشــروع تنشــيط يهــدف إلــى تحويــل شــارع
يعــج بالســيارات إلــى منطقــة تجاريــة للمشــاة،
انخفــض عــدد الــزوار والنشــاط التجــاري.

لذلــك ،واســتجابة لهــذا الوضــع ،تــم الســماح
للســيارات بالمــرور مــن الشــارع مــرة أخــرى.
واليــوم ،ال يــزال شــارع التســوق هــذا ســليما ً
علــى الرغــم مــن أنــه فقــد الكثيــر مــن حيويتــه
الســابقة .لمزيــد مــن القــراءة حــول الموضــوع:
الجعفــري 2014؛ ضاهــر 2011أ
الوقف
يصــف الوقــف مؤسســة إســامية يشــتري
بموجبهــا المالــك قطــع أرض أو عقــار يعــود
بالنفــع علــى مســتخدميه ألغــراض محــددة،
بمــا فــي ذلــك األربــاح التــي يتــم تحقيقهــا
مــن خــال الوقــف .فــي كثيــر مــن األحيــان،
تكــون األوقــاف مرتبطــة بخدمــة عامــة ،مثــل
المســاجد والصــاة ،وبالتالــي تجــذب عــددا ً
كبيــرا ً مــن النــاس .تــدار أماكــن التجمــع هــذه
مــن قبــل وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية
والمقدســات ،وبالتالــي تتبــع أطــرا ً قانونيــة
ومؤسســية مختلفــة عــن األراضــي والممتلــكات
التــي تملكهــا أمانــة عمــان الكبــرى وتخضــع
لســيطرتها .واألوقــاف منتشــرة علــى نطــاق
واســع ونشــطة فــي عمــان ،وبالتالــي لهــا تأثيــر
كبيــر علــى المشــهد الحضــري للمدينــة وكذلــك
علــى الحيــاة العامــة .لمزيــد مــن القــراءة حــول
الموضــوع :ســايت وليــم 2006
مط ّل اللويبدة
يشــتهر جبــل اللويبــدة بأنــه مــكان للترفيــه،
وبالتالــي فهــو يجــذب النــاس مــن مختلــف
أنحــاء عمــان .ولعــل أحــد عوامــل الجــذب
الرئيســية فيــه هــي مطــل اللويبــدة الــذي ينقســم
فــي األســاس إلــى مطليــن يفصــل بينهمــا مبنــى
ســكني مرتفــع .يتجمــع عــدد مــن األشــخاص
بســياراتهم أو بدونهــا فــي المطــل ،وخاصــة فــي
ليالــي نهايــة األســبوع .لمزيــد مــن القــراءة حــول
الموضــوع :الجامعــة األلمانيــة األردنيــة
وسط البلد أو وسط المدينة
يولّــد المركــز التاريخــي لعمــان مشــاعر الحنيــن
والترفيــه بالنســبة للبعــض ،ويمثــل شــريان حيــاة
مهــم للبعــض اآلخــر .فمــن ناحيــة ،يحافــظ وســط
البلــد علــى إحيــاء التقاليــد والذكريــات ،ومــن
ناحيــة أخــرى ،فهــو يعمــل كمصــدر للدخــل
والمســتلزمات بســبب أســواقه العديــدة والبنــى
التحتيــة التجاريــة واالجتماعيــة الواســعة.
لمزيــد مــن القــراءة حــول الموضــوع :ضاهــر
2011أ؛ أميــرة 1996؛ أبــو خليــل 2019؛
شــواش 2011
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 تخزن الكثير من األبحاث التي أجريت على المساحات العامة:مالحظة
والحياة الحضرية العامة في عمان في أقسام الهندسة المعمارية في
) ويلزم طلبهاGJU( ) والجامعة األلمانية األردنيةJU( الجامعة األردنية
.على أساس كل حالة على حدة

المساحات العامة في...
اإلطار النظري
لماذا تقدم األماكن العامة في عمان خدماتها للرجال أكثر
مما تقدمها للنساء؟
لينا أبي رافع :الجندر والمدينة العربية
()2018
“في العديد من المجتمعات العربية ،تعتبر
المساحة الحضرية ،بشكل افتراضي ،مساحة
للذكور .فالرجال يتصرفون كما لو أنهم
يمتلكون الشارع ،األمر الذي ينعكس على
طريقة مشيهم وكيفية تعاملهم مع النساء في
2
األماكن العامة”.

 1فنستر وحمدان-صليبا 2013
 2أبي رافع 2018
 3في عام  ،2018احتل األردن المرتبة  138عالميا ً من
أصل  149على مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي (المنتدى
االقتصادي العالمي .)2018
 4مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين 2019
 5شموط 2015
 6في نوفمبر  ،2019اعتدى رجل في جرش بوحشية على
زوجته وألحق أذى دائما ً ببصرها نتيجة نزاع منزلي .أثار ذلك
غضبا ً شعبيا ً ومطالبة بتغييرات فورية لوقف العنف القائم على
النوع االجتماعي (الحسيني  19نوفمبر .)2019
 7أثناء البحث ،شارك عدد من النساء قصصا ً تحدثن فيها ضد
المتحرش الجنسي ،ولكن بدالً من التصفيق لشجاعتهن ،شعرن
بالخزي لتناولهن هذا الموضوع وعدم التزامهن الصمت حياله.
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فــي عمــان ،تــرى األمهــات يصعــدن درجــات طويلــة وشــديدة
االنحــدار ،ربمــا حامــات طفـاً رضيعـا ً مــن جهــة وحقيبــة ثقيلــة مــن
جهــة أخــرى ،لعــدم وجــود بديــل أقــل إرهاق ـاً .كذلــك ،وعلــى الرغــم
مــن أن النســاء يســتخدمن الحمامــات بشــكل متكــرر أكثر مــن الرجال،
إال أن الحمامــات العامــة المخصصــة للنســاء نــادرة ،وغالبـا ً مــا تكــون
ســيئة الصيانــة وتفتقــر إلــى المرافــق الكافيــة ،ممــا يثنــي بعــض النســاء
تمامـا ً عــن مغــادرة منازلهــن لفتــرة طويلــة مــن الزمــن .كمــا تتجنــب
العديــد مــن النســاء الخــروج أو الظهــور بمفردهــن أثنــاء الليــل خوفـا ً
مــن عــدم الراحــة أو االفتقــار إلــى األمــان أو الســمعة الســيئة ،بينمــا
يمكــن رؤيــة الرجــال فــي الشــوارع حتــى ســاعة متأخــرة جــدا ً مــن
ســئلت ،يمكــن لنســاء ع ّمــان توســيع هــذه القائمــة إلــى أبعــد
الليــل .إذا ُ
مــن ذلــك بكثيــر ،ولكــن نظــرا ً لقلــة البيانــات المتاحــة حــول تجــارب
النســاء فــي عمــان ،يبــدو أن المخططيــن لــم يســألوا النســاء عــن ذلــك،
ممــا يجعلنــا نتســاءل عــن الســبب ،علــى الرغــم مــن أنهــن يشــكلن
حوالــي نصــف ســكان المدينــة 1.الواضــح هنــا هــو أن الرجال والنســاء
يختبــرون المــدن بشــكل مختلــف ،وبمــا أن إطــار عمــل عمــان
الحضــري موجــه إلــى حــد كبيــر للذكــور ،فــإن هــذا بشــكل عــام يضــر
بالنســاء .حتــى أن البعــض يقــول إن الفضــاء الحضــري فــي العديــد
مــن المجتمعــات العربيــة يمثــل بشــكل افتراضــي مســاحة الذكــور،
حيــث إنــه المــكان الــذي يظهــر فيــه الرجــال حقهــم فــي أن يكونــوا ،أو
يســتغلون حقهــم فــي المدينــة ،ولكنهــم بقيامهــم بذلــك يجبــرون النســاء
علــى التواجــد خــارج هــذا النطــاق 2.نتيجــة لذلــك ،تواجــه النســاء
العديــد مــن العقبــات ،مثــل تلــك المتعلقــة بالوصــول والحركــة.

مــن أجــل تكويــن فهــم أفضــل باختــال التــوازن بيــن الجنســين فــي
التصميــم الحضــري لعمــان ،يجــب علــى المــرء أن يبتعــد للحظــة
عــن مشــهد المدينــة ،ويختبــر األســباب المحتملــة ،ويلقــي نظــرة علــى
النقاشــات األوســع المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي التــي يتــم تضمينهــا
فيهــا .وحقيقــة األمــر أن مســتوى عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي
األردن مرتفع ـاً ،ولكــن لمــاذا؟ 3بالنســبة للمبتدئيــن ،يمكــن للمــرء أن
يجــادل بــأن عــدم المســاواة بيــن الجنســين ينبــع إلــى حــد كبيــر مــن
الهيــاكل االجتماعيــة القائمــة علــى التحيــز الجنســي للنظــام األبــوي
والتــي تظهــر بشــكل خــاص فــي المجتمــع األردنــي 4.وهــذا يعنــي
ضمنــا ً أن “الرجــال يضطهــدون ،النســاء ويســتغلوهن ويتحكمــون
فيهــن” أو بغيرهــن مــن الرجــال ،عــن وعــي أو ال وعــي ،بطريقــة
منهجيــة فــي مختلــف جوانــب الحيــاة 4.علــى ســبيل المثــال ،تُمنــح
المــرأة فــي األردن حــق المســاواة فــي الدســتور ولكــن يتــم التمييــز
ضدهــا فــي القوانيــن الوطنيــة التــي تحــد مــن خيــارات المــرأة فيمــا
يتعلــق بتنظيــم األســرة ،والوصــول إلــى األصــول وملكيتهــا ،وحريــة
التنقــل .وفــي الحيــاة اليوميــة ،تقــع علــى عاتــق المــرأة مســؤولية
وعــبء أن تظــل محميــة وأن تحافــظ علــى شــرفها بينمــا ال يُطلــب
مــن الرجــال بالضــرورة أن يفعلــوا الشــيء نفســه .يُطلــب مــن النســاء
ارتــداء الحجــاب ،وعــدم ارتــداء المالبــس أو التصــرف بشــكل
اســتفزازي ،والبقــاء بعيــدا ً أو فــي المنــزل فــي مناطــق وســاعات
معينــة ،مــن أجــل مصلحتهــن .مــن ناحيــة أخــرى ،ال يُطلــب مــن
الرجــال صراحـةً عــدم إيــذاء النســاء ،بــل يمكــن أن يكــون األمــر على
العكــس مــن ذلــك ،ولــن يخطــر ببــال الرجــال البقــاء فــي المنــزل ،مــن
أجــل مصلحتهــم ،حتــى تتمكــن النســاء مــن التنقــل بحريــة وأمــان.
بــدالً مــن ذلــك ،يلجــأ عــدد ال يحصــى مــن الرجــال إلــى التحــرش
الجنســي وحــاالت العنــف ضــد النســاء فــي األماكــن العامــة والخاصــة
دون مواجهــة عواقــب وخيمــة 5،6.وممــا يثيــر الصدمــة ،رغــم أنــه
مــن غيــر المفاجــئ ،تظــل غالبيــة هــذه الحــاالت دون معالجــة أو ال
يتــم اإلبــاغ عنهــا ،أو أســوأ مــن ذلــك ،يتــم إســكاتها عنــد التحــدث
عنهــا خوف ـا ً مــن مواجهــة التداعيــات التــي تضعهــا الهيــاكل األبويــة
التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبا ً علــى الفــرد وكذلــك علــى أســرته 7.وعلــى
الرغــم مــن كل هــذا ،تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ليــس كل الرجــال
فــي الواقــع يضطهــدون أو يســتغلون أو يتحكمــون فــي اآلخريــن أو
حتــى يســتفيدون مــن النظــام األبــوي ،وذلــك بســبب عوامــل إضافيــة
مثــل الخلفيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة أو العرقيــة .وبالمثــل ،تتمتــع
بعــض النســاء بامتيــازات أكثــر مــن غيرهــن ،وبالتالــي يواجهــن قــدرا ً
أقــل مــن التمييــز ،أو قــد يســتفدن مــن النظــام األبــوي كأفــراد.

الخانة  :2يمنح الدستور األردني حقوقا ً
متساوية لجميع المواطنين ،لكن التشريعات
الوطنية والممارسات المجتمعية تميز ضد
4
المرأة
مثال  :1تمنح المادة ( )23من الدستور الحق
في العمل لكل مواطن ،لكن المادة ( )61من
قانون األحوال الشخصية تنص على أن على
المرأة أن تطلب إذن زوجها للعمل خارج
المنزل ،بينما ال يشترط على الرجال طلب
االذن للعمل .في عام  ،2018كانت 14.6%
فقط من النساء في األردن ناشطات اقتصادياً.
مثال  :2يحظر قانون الجنسية على األمهات
األردنيات منح جنسيتهن إلى أطفالهن .تورث
الجنسية األردنية من اآلباء فقط.
مثال  :3يمكن للمرأة أن تضيف شروطا ً
وأحكاما ً في عقد الزواج ،والتي يجب أن
يوافق عليها الزوج .ويتمتع الرجال تلقائيا ً
بحقوق مضمونة مثل الحق في الطالق،
والسفر بدون إذن ،والزواج األحادي.
تصور النساء
مثال  :4في المناهج التعليمية،
ّ
في أدوار تقتصر على المجال الخاص بينما
يصور الرجال في المجال العام .وبالتالي،
ّ
فإن النساء هن ربات بيوت وأمهات ومعلمات
وممرضات ،بينما يتم تقديم الرجال كمعيلين
في مناصب صنع القرار.
مثال  :5بما أن المسؤوليات المالية تقع
على عاتق الرجال ،كذلك فإن االمتيازات
االقتصادية تذهب إليهم .في المقابل ،تتمتع
النساء بفرص محدودة للغاية للوصول إلى
الثروة والموارد .في عام  ،2017امتلكت
 17%من النساء فقط أراضي وامتلكت
 24%من النساء شققا ً سكنية في األردن.
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الخانة :3مسرد مصطلحات النوع االجتماعي
(الجندر)
الجنس
عند الوالدة ،يصنف الشخص بيولوجيا ً على
أنه أنثى أو ذكر أو غير ذلك .جنس الشخص
ال يتغير.
النوع االجتماعي/الجندر أو الهوية الجندرية
وفقا ً لفهم المجتمع للنوع االجتماعي ،يمكن
تحديد هوية الشخص على أنه رجل أو امرأة
أو غير ذلك .يشير الجندر إلى كيفية أداء أو
تقديم الشخص نفسه أو نفسها في المجتمع .ال
تحدد الهوية الجندرية مسبقا ً بالوالدة ولكنها
تبنى اجتماعيا ً بالكامل .لذلك ،يمكن أن يتغير
الجندر وأن تكون له أشكاالً غير محدودة
من التعبير.
التعبير عن الجندر
يمكن أن تتداخل الهوية الجندرية مع التعبير
الجندري ،على سبيل المثال عندما يُعرّ ف
الشخص بأنه رجل ويعبر عن نفسه بطريقة
ذكورية أو عندما تعبر المرأة عن نفسها
بطريقة أنثوية .لكن كل أنواع المزج بين
الهوية والتعبير ممكنة.
الذكورة واألنوثة
قد ترتبط الذكورة على سبيل المثال مع القوة
الجسدية واللون األزرق ،بينما ترتبط األنوثة
مع القوة العاطفية واللون الوردي .ومع ذلك،
فإن مثل هذه االرتباطات يتم تحديدها بقوة
من قبل المجتمع وليس من خالل البيولوجيا،
وبالتالي فهي ال تنطبق على مستوى شمولي.
دور الجنس
تربط معظم المجتمعات الرجال والنساء
بمجموعة معينة من القيم ،والسلوكيات،
والقدرات ،والخصائص المناسبة ،وما إلى
ذلك ،والتي تهدف إلى تحديد دور الفرد في
المجتمع .قد يتطابق النوع االجتماعي للشخص
مع هذه التوقعات المجتمعية ،وقد ال يتطابق.
التمييز على أساس الجنس
التمييز على أساس جنس شخص ما أو نوعه
االجتماعي واستخدام أو تعزيز الصور
النمطية الجندرية هو تمييز على أساس
الجنس.
النظام األبوي/الذكوري
المجتمع الذي يقوده أعضاؤه الذكور هو
مجتمع أبوي أو ذكوري .في االستخدام األكثر
شيوعاً ،يشير النظام األبوي إلى الهياكل
االجتماعية المؤسسية التي تضطهد المرأة.
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بصــرف النظــر عــن الهيــاكل االجتماعيــة الذكوريــة ،يمكــن إرجــاع
عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي األردن إلــى المفاهيــم الســائدة
للنــوع االجتماعــي وأدواره .ففــي كثيــر مــن األحيــان ،يتــم الخلــط بيــن
النــوع االجتماعــي للشــخص وجنســه .الجنــس هــو تصنيــف بيولوجــي
يصنــف البشــر إلــى ذكــر أو أنثــى أو غيــر ذلــك ،وعــادة ً مــا يعتمــد
علــى التشــريح الخارجــي للجســم .يظــل جنــس شــخص مــا كمــا هــو
علــى اختــاف الثقافــات ،حيــث أننــا ،مــن الناحيــة البيولوجيــة ،نعتبــر
بشــرا ً فــي أي جــزء مــن العالــم .علــى النقيــض مــن ذلــك ،فــإن النــوع
االجتماعــي ليــس بيولوجيــاً ،بــل هــو مركــب اجتماعــي ،وبالتالــي،
يســمح بأشــكال عديــدة مــن التعبيــر والتفســيرات التــي يمكــن تخيلهــا
والتــي تتجــاوز الفئــات االختزاليــة للمرأة/األنوثــة والرجل/الذكــورة.
وعليــه ،يرتبــط النــوع االجتماعــي بقــوة بالمعاييــر والقيــم الثقافيــة
للمجتمــع التــي تحــدد معالــم المعنــى ،وتجيــب علــى أســئلة مثــل :مــا
هــي المــرأة؟ مــا هــو الرجــل؟ هــل يمكــن أن يكــون هنــاك أي تصنيــف
آخــر؟ كيــف نشــعر حيــال ذلــك؟ لذلــك ،يمكــن أن يتداخــل جنــس
الشــخص مــع هويتــه الجندريــة ،أي يمكــن أن تحــدد هويــة الشــخص
علــى أنــه امــرأة وتظهــر أنثويــة أو أن يتــم تحديدهــا علــى أن الشــخص
رجــل ويظهــر ذكوري ـاً .ولكــن إذا أظهــرت المــرأة ســمات ذكوريــة
وأظهــر الرجــل ســمات أنثويــة ،فــإن المجتمــع هــو الــذي يقــرر مــا هي
درجــة “الذكــورة” بالنســبة للمــرأة ودرجــة “األنوثــة” بالنســبة للرجــل
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ومــا إذا كان ســيتم النظــر إلــى الشــخص علــى أنــه امــرأة أو رجــل.
كمــا يــؤدي التمييــز الســلبي علــى أســاس الجنــس أو النــوع االجتماعــي
إلــى التحيــز الجنســي أو الســلوك الجنســي الــذي يعــزز التصــورات
الضــارة بيــن الجنســين ويــؤدي إلــى المزيــد مــن التمييــز.
يلعــب فهــم الخصوصيــات الكامنــة وراء األدوار الجندريــة فــي األردن
دورا ً مهم ـا ً فــي تفكيــك الممارســات الجنســية التمييزيــة الضــارة فــي
المجتمــع ،وبالتالــي ،فــي جعــل عمــان مدينــة أكثــر شــموالً جندري ـاً.
فــي األردن ،وبحســب مــا أفــادت بــه أســتاذة فــي قســم دراســات المــرأة
فــي الجامعــة األردنيــة ،يرتبــط الرجــال عمومــا ً بالفوقيــة والمنطــق
والمجــال العام/السياســي بينمــا ترتبــط النســاء بالدونيــة والعواطــف
والمجــال الخاص/المنزلــي ،إذ تقــول “مــن المعتقــد أن الرجــال
والنســاء يكملــون بعضهــم البعــض ويجــب أن يكونــوا مختلفيــن مــن
أجــل تحقيــق ذلــك” .وهــا يعنــي أن الرجــل بــدون امــرأة غيــر مكتمــل
وغيــر قــادر علــى أن يعيــش حيــاة كاملــة ،واألمــر نفســه ينطبــق علــى
المــرأة .باتبــاع سلســلة األفــكار هــذه ،فــإن المســاواة بيــن الجنســين
مســألة غيــر عمليــة وعــدم المســاواة أمــر حتمــي ألنــه بخــاف ذلــك،
إذا كان الجميــع متســاويين مثــل قطــع األحجيــة (البــازل) المتســاوية،
فسيفشــل النظــام .ولكــن هنــاك خلــل فــي النظــام .إنــه عيــب يتعــذر
الوصــول إليــه وهــو فــي النهايــة عطــل وظيفــي .أوالً ،يتــم تشــريبه
مــرة أخــرى بالنظــام األبــوي ،ممــا يعــد بحيــاة مــن اإلشــباع للرجــال

فــي الوقــت الــذي تعتمــد رفاهيــة المــرأة بشــكل كبيــر علــى ولــي
أمرهــا الذكــر .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن االنحرافــات عــن القوالــب
النمطيــة الجندريــة ونمــاذج الحيــاة المتغايــرة تتعــرض للتثبيــط بشــكل
نشــط ويعاقبهــا المجتمــع بشــدة 2.ثانيـاً ،النظــام يضــر بــكل مــن النســاء
والرجــال الذيــن ال يريــدون أن ينحصــروا فــي األدوار الجندريــة
المحــددة لهــم والتوقعــات المجتمعيــة التــي تتماشــى معهــا ،ولكــن ليــس
لديهــم أي وســيلة للخــروج مــن هــذه الدائــرة .وكاســتراتيجية للتكيــف،
يمكــن لهــذه المجموعــات إمــا أن تنــزع نفســها مــن هــذه األنمــاط مــن
االختبــاء الدائــم مــع فــرص محــدودة للتبــادل واالكتفــاء ،أو أال تجــد
وســيلة للتعبيــر عــن نفســها علــى اإلطــاق .وربمــا ال يتســنى تكويــن
إدراك كامــل بالثمــن الــذي يدفعــه المجتمــع لتحقيــق ذلــك ،ناهيــك عــن
تعــذر قياســه ،لكــن وصــم قضايــا الصحــة الذهنيــة هــو بالتأكيــد واحــد
فقــط مــن األعــراض التــي تحــدث عندمــا يتــم فــرض أدوار جندريــة،
ألنــه يســلب حــق الشــخص فــي اتخــاذ قراراتــه الحياتيــة وقدرتــه علــى
القيــام بذلــك دون خــوف .وبصــورة دقيقــة ،دفعــت هــذه المعضلــة أحــد
خبــراء الجنــدر مــن األردن إلــى اســتنتاج أن “تحريــر الرجــل مرتبــط
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بتحريــر المــرأة”.
قــد يشــك المــرء فــي أن “قضيــة المــرأة” هــذه يمكــن أن تكــون فــي
الحقيقــة قضيــة تتعلــق بالرجــل .أليــس الرجــال هــم الذيــن وضعــوا
نظــام عــدم المســاواة هــذا والذيــن يســتفيدون مــن امتيازاتــه؟ ومــن ثــم
قــد يكــون الرجــال أيض ـاً ،بصفتهــم “حــراس البوابــة” ،هــم أصحــاب
الحصــة األكبــر فــي تحقيــق النجــاح فــي إنهــاء التمييــز بيــن الجنســين
مــن خــال الدفــاع عــن حريــة التعبيــر للجميــع 4.كمــا يمكــن للمــرأة
أن تدافــع وتضغــط وترفــع الوعــي بشــأن القضيــة ،غيــر أن التحــول
الجنســاني داخــل المجتمــع األبــوي يرتفــع ويتدنــى بفعــل الرجــال ،وال
ســيما أولئــك الذيــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى الســلطة والثــروة
والمــوارد .وبالتالــي ،يمكــن القــول إن الرجــال األقويــاء هــم مــن
يحافظــون علــى هــذا النظــام ســليما ً خوفـا ً مــن فقــدان امتيازاتهــم .ومــن
زاويــة معينــة ،مصــدر القلــق هــذا ليــس بــا األســاس ،إذ أن المســاواة
بيــن الجنســين تترافــق مــع إعــادة توزيــع االمتيــازات إلــى حــد مــا
فــي نظــام اجتماعــي بديــل .ومــع ذلــك( ،ينبغــي) أن يكــون للرجــال
أيضـا ً مصلحــة فــي محاربــة النظــام األبــوي وأدوار الجنســين المحــددة
مســبقا ً التــي تتخطــى ،ولكنهــا ال تســتبعد بــأي حــال مــن األحــوال،
الدوافــع األخالقيــة 1.علــى ســبيل المثــال ،ال يعيــش الرجــال فــي
عالــم خــاص بالرجــال ،بــل إنهــم يرتبطــون بالنســاء الذيــن يهتمــون
ألمرهــن ،ويمكــن أن يكـ ّ
ـن أمهاتهــم وزوجاتهــم وبناتهــم وصديقاتهــم.
فالكثيــرون يرحبــون بالمعاملــة العادلــة إلــى جانــب وجــود خيــارات
أكثــر وأفضــل فــي الحيــاة لهــم والتــي ،فــي نهايــة المطــاف ،تدعــم
فكــرة المســاواة بيــن الجنســين علــى نطــاق أوســع .ثانيـاً ،ربمــا األهــم
مــن ذلــك ،أن الرجــال أنفســهم يســتفيدون مــن عــدم االضطــرار

النسوية
مصطلح يصف النضال الجماعي ألولئك
الذين يتعرضون للتمييز على أساس نوعهم
االجتماعي باإلضافة إلى العوامل األخرى
التي تتقاطع معه .يتم التأكيد على نضال
النساء كمجموعة رئيسية تم التمييز ضدها في
الحركة النسوية ،ومع ذلك ،فإن النسوية تدافع
عن المساواة للجميع وليس للنساء فقط.
التقاطعية
التمييز وكذلك االمتيازات الجندرية ليست
مرتبطة فقط بالنوع االجتماعي للشخص ،إذ
تتقاطع العديد من العوامل األخرى وتساهم
فيها .ومن األمثلة على ذلك العرق ،والطبقة،
والدخل ،والمنطقة ،والدين ،واإلثنية .تعني
التقاطعية أنه ال الرجال وال النساء منفردون،
ويجب على المرء أن يعترف باالختالفات
ليس فقط عبر النوع االجتماعي ،ولكن أيضا ً
ضمنه.
التغاير/معيارية المغايرة
يعني أن األنوثة يجب أن تتم فقط من قبل
النساء والذكورة فقط من قبل الرجال .كما
يشير التغاير إلى االعتقاد بأنه ال يوجد سوى
جنسان اثنان ،وهما الرجال والنساء ،يكون
توجههم الجنسي االفتراضي تجاه الجنس
اآلخر.

سهيل أبو السميد ،مؤسس Orange
Habitat
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“تحرير الرجل مرتبط بتحرير المرأة”.

 1بتلر ]1990[ 2006
“ 2العالقات الجنسية المثلية قانونية في األردن ،لكن مجتمع
المثليين (السحاقيات واللوطيون وثنائيو الجنس والمتحولون
جنسياً) ال يزال عرضة للتمييز والتحيز( ”.عبد الهادي )2017
 3مجموعة مناقشة “فهم الرجوليات السامة” في نوفمبر ،2019
والتي نظمتها مجموعة عمل النوع االجتماعي التابعة للمنظمة
األلمانية للتعاون الدولي في األردن
 4كونيل 2005
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بيل هوكس في :إرادة التغيير :الرجال،
الرجولة والحب ()2004
“ ال يُسمح للرجال في ثقافات المجتمعات
األبوية أن يكونوا ببساطة كما هم وأن
يفتخروا بهويتهم الفريدة .فقيمتهم تحدد
دائما ً من خالل ما يفعلونه .أما في الثقافات
المناهضة للمجتمعات األبوية ،ال يتعين على
الذكور إثبات قيمتهم ،فهم يعرفون منذ والدتهم
أن مجرد وجودهم يمنحهم القيمة والحق في
5
االعتزاز بهم ومحبتهم”.

الخانة :4معدالت التدخين في األردن األعلى
6
في العالم
أكثر من  8من كل  10رجال أردنيين
يدخنون أو يستخدمون منتجات النيكوتين
بانتظام ،والرجال األردنيون يستهلكون بمعدل
 23سيجارة في اليوم.

آر دبليو كولينز في :التغيير بين حراس
البوابة :الرجال ،الرجولة ،والمساواة بين
الجنسين في الساحة العالمية
“بالنظر إلى تنوع سياسات الذكورة ،ال يمكننا
أن نتوقع وجود إجماع عالمي على المساواة
بين الجنسين .األمر الممكن هو أن يصبح دعم
المساواة بين الجنسين مهيمنا ً على صفوف
الرجال .في هذه الحالة ،ستكون المجموعات
التي تدعم المساواة هي التي تقدم جدول
7
أعمال المناقشة العامة”.
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إلــى أن يكونــوا “األوالد الذيــن ســيظلون أوالداً” ألن آثــار الذكــورة
المفرطــة يمكــن أن تكــون ســامة أو ضــارة لهــم أنفســهم ولبيئتهــم
االجتماعيــة .وقــد أظهــرت األبحــاث أن الرجــال هــم فــي الغالــب مــن
يعانــون مــن إجــراءات الشــرطة والســجن والوفــاة المبكــرة بســبب
الحــوادث وجرائــم القتــل واالنتحــار وارتفــاع مســتويات تعاطــي
المــواد المخــدرة (مثــل الكحــول أو التبــغ) .كمــا يســتفيد الرجــال مــن
اإلقــرار بــأن النســاء أعضــاء كامليــن ونشــطين ومتســاوين معهــم فــي
الحيــاة العامــة ،بحيــث أنــه ،علــى ســبيل المثــال ،ال يقــع عــبء إعالــة
األســرة علــى عاتــق الرجــل فحســب ،بــل يمكــن أن تتحملــه النســاء
أيض ـاً .يتماشــى هــذا المنطــق مــع المزيــد مــن التنــوع بيــن الجنســين
فــي المهــن النموذجيــة للذكــور واإلنــاث (علــى ســبيل المثــال ،الذكــور
الممرضــون والســكرتاريون وأربــاب المنــزل ،أو النســاء العامــات
فــي ميكانيــكا الســيارات والمهندســات والمديــرات التنفيذيــات) ،كمــا
أنــه يعــزز توازنــات أفضــل بيــن العمــل والحيــاة 2.فــي حــال أصبحــت
إجــازة األبــوة أمــرا ً طبيعيــاً ،علــى ســبيل المثــال ،فســوف تســمح
لآلبــاء بــأن يكونــوا جــزءا ً مــن عمليــة تربيــة أطفالهــم أكثــر بكثيــر ممــا
هــو عليــه الحــال حاليـاً .فــي النهايــة ،مــن الصعــب للغايــة ،إن لــم يكــن
مــن المســتحيل ،الحفــاظ علــى الصالبــة والقــوة والهيمنــة والنجــاح
فــي جميــع جوانــب الحيــاة مــن أجــل الحفــاظ علــى الرجولــة وأن
يُنظــر إلــى الرجــل علــى أنــه “رجــل حقيقــي” .لذلــك ،فــإن مراجعــة
أدوار الجنســين فــي األردن ال تعــود بالنفــع علــى المــرأة فحســب ،بــل
ستســمح أيضـا ً بــأن يبقــى الرجــل “رجـاً حقيقيـاً” حتــى عندمــا تظهــر
عليــه عالمــات الليــن أو الضعــف أو التفاهــم أو الفشــل ألن الرجــال
هــم بشــر قبــل أو يكونــوا أي شــيء آخــر.

كيف تكون المدينة غير المتحيزة على أساس الجنس؟
لجعــل ع ّمــان أكثــر مســاواة وعــدالً بيــن الجنســين ،مــن المهــم تكويــن
فهــم بكيفيــة تأثيــرات أدوار الجنســين والنظــام األبــوي علــى المشــهد
الحضــري للمدينــة .لقــد تــم تقســيم الفضــاء الحضــري عبــر التاريــخ
إلــى مســاحات عامــة ومســاحات خاصــة ،ألن المجــال العام والسياســي
كان مخصصــا ً للرجــال بينمــا خصــص المجــال الخــاص والمنزلــي
للنســاء .لكــن احتياجــات النــاس ورغباتهــم ال تنســجم تمامـا ً مــع هاتيــن
الفئتيــن .وحقيقــة األمــر أن التمييــز غيــر واضــح أبــداً ،ومــع ذلــك ال
يــزال ذو صلــة بعمــان إلــى حــد كبيــر .ففــي عمــان ،ال يــزال الرجــال
يهيمنــون علــى الحيــاة العامــة بشــكل عــام بينمــا تهيمــن النســاء علــى
الحيــاة الخاصــة .ويمكــن أن يشـ ّكل هــذا التوزيــع فــي المجتمــع األبــوي
مؤشــرا ً علــى وجــود مدينــة متحيــزة علــى أســاس الجنــس تتطلــب
إجــراء المزيــد مــن التحليــات المتعمقــة .إال أن هــذا ال يعنــي أنــه مــن
أجــل تحقيــق “مدينــة غيــر متحيــزة علــى أســاس الجنــس” يكفــي أن
تزيــد ببســاطة مــن عــدد النســاء الالئــي يســتخدمن المســاحات العامــة
المخصصــة للرجــال أو العكــس ،علــى الرغــم مــن أن األمــور تســير
فــي هــذا المســار نفســه 3.تهــدف المدينــة غيــر الموجــودة أو النســوية
إلــى جعــل جميــع ســكانها ،المحروميــن منهــم علــى وجــه الخصــوص،
مشــاركين نشــطين فــي صنــع المدينــة حتــى يتمكنــوا فــي الوقــت ذاتــه
مــن ممارســة حقهــم فــي المدينــة ويصبحــوا أكثــر مــن مجــرد “جــزء
4
مــن المشــهد”.
تركــز هــذه الدراســة علــى الطبيعــة الحاليــة للمســاحات العامــة
فــي عمــان مــن منظــور جنــدري مــع التركيــز علــى المــرأة .تحــدد
المســاحات العامــة فــي أغلــب األوقــات الطابــع الحضــري للمدينــة،
وبالتالــي يمكــن أن تؤثــر علــى عمــان ككل ،بمــا فــي ذلــك مجالهــا
الخــاص .ومنــذ بــدء التقســيم التاريخــي للمجــال بيــن الذكــور واإلنــاث،
ومفاهيــم الفضــاء العــام تتســع وتتطــور بشــكل أكبــر بينمــا لــم تتراجــع
أهميتهــا .ففــي لمجــاالت التطبيقيــة لصناعــة المــدن ،علــى ســبيل
المثــال الهندســة المعماريــة أو التخطيــط الحضــري ،تمثــل المســاحة
العامــة مصطلحـا ً تقنيـا ً إلــى حــد مــا ،إذ يرتبــط ارتباطـا ً وثيقـا ً باألمــور
الماديــة وبأنمــاط الملكيــة والرؤيــة .وانطالقــا ً مــن تعلقهــا بترتيبهــا
المكانــي ،غالبـا ً مــا تكــون مفاهيــم المســاحة العامــة مصحوبــة بســمات
ماديــة مثــل مفتوحــة أو مغلقــة .وعليــه ،فإنهــا تحدد الخطــوط العريضة
لبعــض المســاحات العامــة حيــث يتــم توطيــن األماكــن العامة .وبشــكل
عــام ،يربــط المنظــرون الحضريــون الناقــدون المســاحات العامــة
بتفاعــل النــاس مــع البيئــة المبنيــة وداخلهــا .وبهــذا المعنــى ،فــإن
“المســاحة عبــارة عــن مــكان يتــم ممارســته” وتنشــأ المســاحات العامــة
مــن خــال الممارســات العامــة 1.وبالتالــي ،فــإن المســاحات العامــة،
أوالً وقبــل كل شــيء مســاحات يبنيهــا النــاس أكثــر ممــا تبنيهــا األرض

دولوريس هايدن في :كيف يمكن أن تكون
المدينة غير متحيزة على أساس الجنس؟
“المساكن واألحياء والمدن المصممة للنساء
جليسات المنزل تقيد المرأة جسديا ً واجتماعيا ً
واقتصادياً .يحدث اإلحباط الشديد عندما
تتحدى النساء هذه القيود لقضاء كل يوم
العمل أو جزء منه في العمل مدفوع األجر.
أنا أعتقد أن العالج الوحيد لهذا الوضع هو
تطوير نموذج جديد للمنزل والحي والمدينة؛
يبدأ في وصف التصميم المادي واالجتماعي
واالقتصادي لمستوطنة بشرية من شأنها أن
تدعم أنشطة النساء العامالت وأسرهن بدالً
3
من أن تقيدها”.

عمر م .عميرة في :عمان تعيش تجربة
الساحات والمتنزهات :تكيف المستخدمين
مع الفراغ أم تكيف الفراغ مع المستخدمين
“ال تعيش النساء اللواتي يستخدمن الساحة
والمنتزه [الساحة الهاشمية] أبدا ً تجربة
المساحة الشخصية واالجتماعية والمستأنسة
التي يخلقها الرجال .فنادرا ً ما تُرى أي امرأة،
أو مجموعة من النساء ،جالسة بمفردها ،أو
مستلقية في قيلولة ،أو جالسة مع مجموعة
من الناس على األرض تتبادل معهم أطراف
8
الحديث”.

 1كونيل 2005
 2وفقا ً لقانون العمل األردني ،تبلغ مدة إجازة األمومة  70يوماً،
بينما تبلغ مدة إجازة األبوة في الوقت الحالي  3أيام ،بسبب
تعديل تم إدخاله في عام ( 2019الحسيني  14يناير .)2019
 3هايدن 1980
 4ساندركوك وفورسيث 55 :1992
 5بيل هوكس 2004
 6صافي والتحات 2020
 7كونيل 372 :2005
 8عميرة 158-159 :1996
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الخانة :3مسرد مصطلحات النوع
االجتماعي (الجندر)
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!
مكان مغلق
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الشكل :7السمات المادية لألماكن
العامة أو الخاصة

الشكل :8مفهوم الفضاء العام كمساحة
اجتماعية بدون أنماط موحدة للملكية
وإمكانية الرؤية والسمات المادية

والجــدران واألشــجار ،والنــاس هــم مــن يمنــح المســاحات معناهــا،
ولوالهــم ســتكون بــا معنــى .وبالتالــي ،يمكــن فهــم المســاحات العامــة
باعتبارهــا مــكان ثقافــي أدائــي ينمــو مــن األنشــطة اليوميــة ويمكــن أن
2
يحــدث فــي أي مــكان معيــن.

يتم إنشاء
األماكن
العامة
من خالل
الممارسات
العامة

هنــا يظهــر البعــد الجنــدري ،نظــرا ً ألن النــوع االجتماعــي هــو بنــاء
اجتماعــي وال يصــف حالــة الوجــود ،كمــا يفعــل جنــس الشــخص.
فالنــوع االجتماعــي يمثــل ممارســة أدائيــة يتــم تحديدهــا محليــا ً فــي
المســاحات التــي نجتازهــا .ينخــرط الجميــع فــي إحــداث النــوع
االجتماعــي ،وال يمكــن ألحــد أال يكــون جــزءا ً مــن عمليــة صنــع
النــوع االجتماعــي أو أن يكــون محايــدا ً جندريــاً 3.وبالتالــي ،فــإن
بعــد الجنــدر يأتــي مصاحبــا ً لجميــع الممارســات العامــة .إذن مــاذا
يحــدث عندمــا يكــون هــؤالء األشــخاص الذيــن يعطــون المســاحات
العامــة معناهــا فــي الغالــب مــن الرجــال؟ مــا نــوع المدينــة التــي
ينشــئونها؟ ومــاذا ســيحدث إذا بــدأت النســاء فــي المطالبــة بمســاحتهن
فــي األماكــن العامــة بحيــث تعطيــن هــن األخريــات معنــى للمســاحات
العامــة؟ أليــس مــن شــأن ذلــك أن يجعــل عمــان أكثــر شــمولية وأمانـا ً
4
ومرونــة واســتدامة للجميــع؟
هنــاك عــدد مــن األشــياء التــي يمكــن القيــام بهــا مــن أجــل التحــول
مــن مدينــة متحيــزة علــى أســاس الجنــس إلــى مدينــة شــاملة للجنســين
أو نســوية ،وســيتم تنــاول بعضهــا فــي هــذا العمــل .بشــكل عــام ،مــن
األهميــة بمــكان أن ينشــط العمــل علــى خلــق المزيــد مــن مســاحات
التنفــس ومســاحات تحتمــل الجميــع مــن خــال وضــع آليــات مراعيــة
للنــوع االجتماعــي حيثمــا كان ذلــك ضروريـاً .ونظــرا ً لكــون الرجــال
والنســاء ليســوا أحادييــن متجانســين ،فــإن أولئــك الذيــن يحاولــون فهــم
عــدم المســاواة بيــن الجنســين ســيكونون مخطئيــن فــي التركيــز علــى
البعــد الجنــدري وحــده ،إذ عليهــم أن يدركــوا كذلــك تقاطــع عالمــات
االختــاف األخــرى التــي تؤثــر علــى حيــاة النــاس أيضـاً .علــى ســبيل
المثــال ،قــد ال تواجــه المــرأة البيضــاء الغنيــة المتعلمــة الكثيــر مــن
التمييــز مقارنــة بالرجــل ذو البشــرة الملونــة مــن خلفيــة فقيــرة.
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وبالمثــل ،لــو افترضنــا أن هنــاك أ ّمــا ً الجئــة وحيــدة لطفــل رضيــع
حديــث الــوالدة تعيــش فــي عمــان الشــرقية ،وربــة منــزل عمانيــة
متزوجــة فــي أســرة غيــر متجانســة تعيــش فــي عمــان الغربيــة،
وطالبــة جامعيــة عازبــة ومحافظــة تبلــغ مــن العمــر  22عامـاً ،وأرملة
مســنة معاقــة تعيــش بمفردهــا ،فكلهــن يندرجــن فــي فئــة “النســاء”،
إال أن تجاربهــن واحتياجاتهــن تختلــف اختالف ـا ً كبيــرا ً عــن بعضهــن
البعــض .كمــا يجــب مراعــاة ذلــك عندمــا يتعلــق األمــر بالدفــاع عــن
احتياجــات المــرأة ورغباتهــا .فمســألة المســاواة بيــن الجنســين ،فــي
جوهرهــا ،إنمــا تســعى إلــى تهيئــة ظــروف عادلــة ومنصفــة للبشــرية
جمعــاء ،بغــض النظــر عــن نوعهــم االجتماعــي 6.إال أنــه لمواجهــة
هــذا التحــدي الهائــل ،يجــب إيــاء المزيــد مــن االهتمــام ألولئــك الذيــن
يعانــون مــن الحرمــان ،ممــا يــؤدي إلــى تضخيــم القضيــة حيــث يلــزم
األمــر ذلــك لتصبــح أكبــر .وبالتالــي ،يجــب أن يركــز التخطيــط
الحضــري فــي عمــان علــى المســاواة بيــن الجنســين أو علــى العدالــة
بــدالً مــن المســاواة بيــن الجنســين ،ألن المســاواة بيــن الجنســين تبــدو
غيــر عمليــة كونهــا تتعــارض مــع طبيعــة الفهــم المحلــي لــأدوار
الجندريــة .فــي المقابــل ،تقــدم العدالــة أو اإلنصــاف بيــن الجنســين
نفســها كمفهــوم أكثــر مالءمــة للتخطيــط الشــامل للجنســين .إنهــا تعنــي
ضمنــا ً أن المحروميــن يســتحقون بــذل جهــد أكبــر بســبب افتقارهــم
إلــى امتيــازات معينــة .وعليــه ،يمكــن االســتنتاج بــأن المدينــة النســوية
غيــر المتحيــزة جنســيا ً والشــاملة للنــوع االجتماعــي تخطــو خطــوة
أبعــد مــن نهجهــا ذي الصلــة ولكــن األكثــر عموميــة والــذي يركــز
علــى اإلنســان ويدعــو إلــى عمليــة صنــع المدينــة مــن النــوع الــذي
يســتهدف علــى وجــه التحديــد مــن يتعرضــون للتمييــز فــي محاولــة
7،8
جعــل عمــان مدينــة عادلــة للجميــع.

الخانة :5هنري لوفيفر وإنتاج المجتمع
للمساحة
المساحة هي أكثر من مجرد سطح مست ٍو
بحدود وأبعاد محددة جيداً .يمكن أن تكون
المساحة ملموسة أو غير ملموسة ،ومرئية
أو غير مرئية ،وما إلى ذلك .ببساطة :من
الصعب استيعاب وتحديد المساحة ،بما في
ذلك الفضاء الحضري أو العام .أقرّ الفيلسوف
الفرنسي هنري لوفيفر بهذا في عمله المؤثر
“إنتاج المساحة” عام  1974حيث أوضح أنه
ال يمكن فهم المساحة على أنها مجرد كيان
مادي مكاني ،بدالً من ذلك ،يفضّل فهمها
على أنها هيكل اجتماعي .وبعبارة أخرى:
ليس بالضرورة أن تكون المواد هي التي
تحدد المكان ،فالناس هم من يصنعون المكان،
وذلك من خالل وجودهم وأفعالهم وأفكارهم
وذكرياتهم.

تشاندرا تي .موهانتي في :تحت عيون
الغرب
“تتمثل اإلشكالية إذن في هذا النوع من
استخدام ’ النساء’ كمجموعة ،باعتبارهن فئة
مستقرة للتحليل ،في االفتراض بوجود وحدة
عالمية غير تاريخية بين النساء على أساس
5
مفهوم التبعية المعمم”.

الدكتورة ميسون العتوم ،رئيسة قسم
دراسات المرأة في الجامعة األردنية
“يُعتقد [في األردن] أن الرجال والنساء
يكملون بعضهم البعض ويجب أن يكونوا
9
مختلفين كي يقوموا بذلك”.

 1ديسيرتو  1984مقتنبس من فنستر 2005
 2سينيت 2017
 3بتلر 2004
 4هدف التنمية المستدامة 11
 5موهنتي 344 :]1984[ 2007
 6كونيل 2005
 7هانت 2019
 8بيبيجون 2017
 9مقابلة أجريت في نوفمبر 2019

الشكل  :9الفرق بين المساواة واإلنصاغ والعدل بين الجنسين
نساء

رجال

المساواة التعامل مع الجميع
بنفس الطريقة

نساء

رجال

اإلنصاف دعم الجميع
حسب الحاجة

نساء

رجال

العدل ال حاجة لمزيد من
الدعم ،تمت إزالة الحواجز
النظامية
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المساحات
العامة
والجندرية في
ع ّمان

تجربة النساء/الرجال مع
المدينة
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ال يتــم التخطيــط للمــدن للجميــع ومــع الجميــع .إنهــا ليســت قضيــة
تنظيميــة فحســب ،بــل هــي قضيــة هيكليــة ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،إذ
ـر بالمــرأة ألن المــدن فــي جميــع أنحــاء العالــم قــد تــم التخطيــط
تضـ ّ
لهــا وبناؤهــا بشــكل أساســي مــن قبــل الرجــال مــع أخــذ الذكــور
وتجاربهــم بعيــن االعتبــار ،مفترضيــن خطــأ ً أن التخطيــط الحضــري
حيــادي مــن حيــث النــوع الجنــدري وال يفــرق بيــن الجنســين ،ممــا
يعنــي أن الذكــر شــمولي ،وينظــر إليــه باعتبــاره عالمــي وينطبــق
علــى الــكل .ومدينــة ع ّمــان ليســت اســتثنا ًء لتلــك القاعــدة ،كمــا
ورد عــن باحثــات ومهنيــات مــن المدينــة والعديــد مــن النســاء مــن
مختلــف المناطــق والخلفيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي عمــان.
وكــي تصبــح األماكــن العامــة فــي عمــان أكثــر مالءمــة وصالحيــة
للعيــش لــكل مــن الرجــال والنســاء ،أو بعبــارة أخــرى ،أكثــر شــموالً
لــكال الجنســين ،يحتــاج صانعــو المدينــة إلــى اكتســاب المزيــد مــن
المعرفــة حــول كيفيــة اختبــار الرجــال والنســاء للمدينــة بشــكل مختلــف
بســبب نقــص المعرفــة والبيانــات الكافيــة ،وكشــرط أساســي للتغييــر.
وعليــه ،يمكــن الكشــف عــن االمتيــازات والتمييــز بيــن الجنســين فــي
تخطيــط عمــان وخلــق تصــور جديــد لــه .وفــي كثيــر مــن األحيــان،
يســتلزم ذلــك إعطــاء األولويــة لتجــارب النســاء حيــث تــم إهمالهــا
علــى مــر التاريــخ بينمــا تظــل احتياجــات الرجــال ورغباتهــم مأخــوذة
فــي الحســبان .ولقــد كرســت العديــد مــن المــدن حــول العالــم نفســها
للقيــام بذلــك بالضبــط ،وقــد يكــون مــن المغــري تبنــي نهجهــا ببســاطة.
إال أنــه مــن أجــل تلبيــة احتياجــات ســكان عمــان بشــكل فعلــي ،يجــب
أن تأتــي هــذه األفــكار مــن مدينــة عمــان نفســها حيــث ينتــج كل
ســياق ثقافــي نوعــا ً مختلفــا ً مــن الحيــاة الحضريــة ويتفــرد بأفــكار
مختلفــة عنهــا .تحتــوي الصفحــات التاليــة مــن هــذه الدراســة علــى
تصميــم البحــث الخــاص بالدراســة إلــى جانــب النتائــج والموضوعــات
الرئيســية التــي يمكــن أن تفيــد فــي التخطيــط األكثــر شــموالً جندري ـا ً
لمســاعات عامــة محــددة فــي عمــان ،وال ســيما فيمــا يتعلــق بعوالــم
حيــاة ســكان عمــان الشــرقية.

آنا فالو :منظور النوع الجندري في
التخطيط الحضري ،برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية“ 1ال يعيش الرجال
والنساء في المدينة بنفس الطريقة .فوصولهم
إلى األصول الحضرية ليس متساوياً ،كما ال
توجد مساواة بين جميع المواطنين من حيث
الجودة والعرض .وبسبب هذه التفاوتات،
تواجه النساء نقاط ضعف أكبر من تلك التي
1
يواجهها الرجال
المرأة العربية في العمارة“ 2نالحظ دائما ً أن
الطالبات يشكلن الغالبية في كليات الهندسة
المعمارية...هناك افتراض أن الهندسة
المعمارية هي ألطف وأنسب تخصص
للطالبات...إنها مهنة آمنة وتتضمن مهام مثل
تزيين المنزل”.

الشكل :10أمثلة دولية على التخطيط الشامل
للجندرية
• مدينة مشتركة عادلة في
فيينا ،النمسا
• مساحات عامة أكثر أمانا ً في
برشلونة ،إسبانيا
• وسائل نقل أكثر أمانا ً للنساء في
مكسيكو سيتي ،المكسيك
• شوارع وأنفاق أكثر أمانا ً في
أوميا ،السويد
• المزيد من الفتيات في المالعب في
تراب ،فرنسا
• ساحة عامة صديقة لإلناث في
مندوزا ،األرجنتين
• سوق صديق لإلناث في
بورت مورسبي ،بابوا غينيا الجديدة
• حدائق للنساء فقط في
طهران ،إيران
• وسائل نقل عام للنساء فقط في
اسطنبول ،تركيا وطوكيو ،اليابان
• خريطة للتحرش الجنسي في االزدحام
 CrowdMapفي القاهرة ،مصر ونيودلهي،
الهند

 1برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية .2016
 2مركز دراسات البيئة المبنية 2013
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الشكل  :11مقتطفات من مقتبسات حياتية
مأخوذة من محادثات النساء والرجال في
أجزاء مختلفة من عمان ،والتي تم جمعها أو
التنصت عليها أثناء البحث الميداني

قصته

المنزل
قريب وأنا
الكشك
آتي إلى
وليس
بشكل متكرر،
وحدي لمجرد
أنا استمتع بالحضور
لدي عمل |
إلى هنا مع عائلتي وال أسمح لزوجتي بالمجيء إلى هنا
الجلوس وشرب القهوة .ال آتي
ي قد يرونني هنا إذا كنت برفقة فتاة | توجد
| أنا أحب أن آتي إلى المطل مع أصدقائي الذكور ،ألن والد ّ
في المجمع التجاري مالبس للنساء فقط ،ال يوجد شيء مناسب لي في الداخل| تزوجي! أنت جميلة! اآلن
هو أفضل وقت للزواج ،قد تجدين صعوبة في ذلك الحقا ً | األوالد الذين يبحثون عن المشاكل سوف
يتسببون في مشاكل حتى لو كانوا بصحبة عائالتهم | ليس كل الرجال سيئون .كان لدي ضيف هنا تم
توقيفه من قبل رجال األمن .لقد شعرت باإلحراج بالفعل | ص ِّل على النبي  -أخبرتك أن هذا هو المعيار
في النزهة .الفتى يعلّق على أي فتاة يراها | حاولي أن تعيشي هنا بضعة أيام ،سوف تعانين | أنا آتي
إلى هنا ألجلس عندما أصاب بالملل ،فأنا أحب مشاهدة الناس | ال ،لم نقم بزيارة المركز التجاري بعد.
فعمرنا كبير وال يناسبنا الذهاب إلى هناك ،ال يوجد أي شيء بالنسبة لنا في الداخل | عندما يكون الرجل
عاطالً عن العمل ،فمن المخزي أن يجلس في المنزل مثل الفتيات .يجب أن يخرج من البيت ويفعل
شيئا ً ما | من األفضل أن أذهب إلى عبدون ،الناس هناك يمتلكون المال | من النادر في األردن أن تفتح
امرأة محادثة مع رجل أثناء انتظار الحافلة | ال يحدث هذا األمر أبدا ً في بلدان أخرى | زوجتي ال
تذهب إلى أي مكان عام بدوني ،حتى مع أطفالنا .إنه جزء من تقاليدنا وتشريعاتنا وهي ال تعمل
| ال يوجد أي شيء ألحبه هنا بصفتي عامل تنظيف ،أشعر وكأنه
| أنا آتي
ي بالموت | نحن لسنا على قيد الحياة هنا
محكوم عل ّ
إلى هنا ألقوم بتكسير األشياء”
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قصتها
"أحب
أن أخرج بناتي
ألنهن يرغبن في
الخروج .نحن نقضي وقتا ً لطيفا ً
معاً ،وبصراحة ،ال أحب أن يأتين
إلى هنا بمفردهن .أفضّل أن أكون
برفقتهن ،وهذا رأي والدهن | ال أحد
يزعجنا ،إنه مكان آمن نحن نحب أن نأتي إلى
هنا طوال الوقت ولكن معظم مستخدمي المكان هم عشاق | أنا أجلس
على شرفتي فقط | أحب األماكن الهادئة | كيف يمكنني أن أسير هناك
حيث ال توجد بها أرصفة؟ إذا مشيت في الشارع ،سأشعر بالخوف
بسبب السيارات | نحن نقوم بجميع األعمال المنزلية ونساعد أطفالنا
في واجباتهم المدرسية .وقت الفراغ الوحيد الذي نملكه هو في عطلة
نهاية األسبوع | إذا مشيت على التراب ،فستصبح ثيابي متسخة وقد أسقط
أرضا ً أو أتعرض لألذى | أنا ال أعود من نفس الطريق ،فمن اآلمن السير
عبر النزهة ألن المتاجر تكون مفتوحة | عندما عدت إلى عمان ،لم أستطع القيادة
لفترة طويلة .كانت الطرق مخيفة ،طرق أكبر ،المزيد من الرعب | لقد جاءت ابنة
عمي أمس إلى المركز التجاري واستمتعنا بيومنا كثيرا ً | هل عمرك  25عاماً؟ لماذا لم
|
تتزوجي حتى اآلن؟ | منذ أن تقاعدت وهي ترغب بالعمل .إنها تحب أن تبقي مشغولة ونشيطة
ليس لدي أي شخص أعجب به بعد اآلن ،فأنا على عالقة بشخص آخر .هو شاب التقيت به على فيسبوك |
توقفت عن إلقاء التحية على األوالد الذين يعملون هنا ،ال أريد أن يتكلموا عني بهذه الطريقة | هم يعتقدون
بأننا لم نح َ
ظ بالتربية الجيدة ألننا ال نرتدي الحجاب | كل ما نفعله هو التجول والتعرض للمعاكسة،
لقد صرخنا في وجه سائق السرفيس في أحد األيام | من المستحيل أن أذهب إلى أي مكان ال توجد
أن
فيه منطقة لعب لألطفال | يستطيع الرجال الجلوس والوقوف كيفما أرادوا ،أما انا فيجب
أقوم بضم جسدي كي أحافظ على مساحة آمنة وكي أتجنب مالمسة أجسادنا مع بعضها
لم أستطع البقاء واقفة على
البعض | أنا لست ذاهبة إلى حي نزال ،كل ما باألمر أنني
تريدين
| هل
قدمي لمدة أطول ،لذا جلست في هذه الحافلة
نحن ال
|
أن يقتلني الرجال في الخارج إذا رأوني أدخن؟
نأكل أبدا ً في المحطة | فإن رحلة الحافلة
الصباحية هي الفترة الوحيدة التي تتاح
لي فيها الفرصة للتفكير بعيدا ً عن
حياتي البائسة | ليس لدي اختيارات
| أنا ال آتي إلى هنا ،أنا فقط في
انتظار شخص
ما"
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تصميم البحث
داف

عا

سؤا

كيف يتم إنشاء
مساحات عامة
أكثر شموالً
للرجال والنساء؟

ما الذي يبعد
الرجال والنساء
عن المساحات
العامة؟

سؤا

حث
لب

ل

البحث (أ)

ل

البحث (ب)
ما الذي يجذب
الرجال والنساء
إلى المساحات
العامة؟

المقابالت السردية
وشبه المنظمة

التسكع

القيادة والسير في
الطرقات

المراقبة دون
فعل شي ومراقبة
المشاركين

المحادثات غير
الرسمية

الموجات الصوتية
االحترافية

مراجعة األدبيات
والسياسات

البحوث المشتركة

رسم الخرائط الذهنية

التصوير بالفيديو

التصوير
الفوتوغرافي

تسجيل الصوت

الوصف التفصيلي

الرسم

مجموعات النقاش
المركزة

االستبيان

الشكل  :12أسئلة وأساليب البحث من أجل معرفة المزيد عن التجارب المعيشية المختلفة للنساء والرجال في األماكن العامة في
عمان ،تم تطبيق األساليب النوعية والكمية كما هو موضح أعاله ومنهجية على النحو الموضح على اليمين.
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المرحلــة األولــى مــن خــال البحــث الميدانــي النوعــي اإلثنوغرافــي
وبمســاعدة المخبريــن المحلييــن ،والتجــول بالمركبــة ،والتجــول ســيرا ً
علــى األقــدام ،والمحادثــات غيــر الرســمية ،ومجموعــات التركيــز مــن
الخبــراء ،والمقابــات شــبه المنظمــة ،فض ـاً عــن البحــث المكتبــي،
تــم إجــراء جــرد ألكثــر مــن  200مســاحة منشــأة فــي عمــان .وعلــى
الرغــم مــن أن الجــرد ال حــدود لــه بــأي حــال مــن األحــوال ،إال
أنــه يهــدف إلــى أن يكــون شــامالً قــدر اإلمــكان ،ويغطــي مناطــق
فــي شــرق عمــان وغربهــا وشــمالها وجنوبهــا .ومــن بيــن المســاحات
التــي تــم جردهــا ،وقــع االختيــار علــى خمــس دراســات حالــة إلجــراء
المزيــد مــن التحليــل المعمــق لــكل حالــة.
المرحلــة الثانيــة أجريــت بعــد ذلــك أبحــاث ميدانيــة مكثفــة لدراســات
الحالــة الخمســة مــن قبــل مجموعــة مــن الباحثــات ،كلهـ ّ
ـن مــن عمــان
باســتثناء الباحثــة الرئيســية .وباإلضافــة إلــى األســاليب المطبقــة
ســابقاً ،تــم إجــراء المراقبــة دون فعــل شــي ومراقبــة المشــاركين
والمقابــات الســردية .عــاوة علــى ذلــك ،بــدأ  15طالبــا ً وطالبــة
مــن كليــات العمــارة األردنيــة هــذه المرحلــة البحثيــة بورشــة عمــل
صيفيــة لمــدة أســبوع واحــد ســاهمت نتائجهــا فــي هــذا العمــل .تــم
توثيــق البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن عمليــات الوصــف التفصيليــة،
ورســم الخرائــط الذهنيــة ،والرســومات والصــور الفوتوغرافيــة،
ومقاطــع الفيديــو ،والتســجيالت الصوتيــة اســتعدادا ً إلجــراء عمــل
األنثربولوجيــا الحضريــة (انظــر دراســات الحالــة).

الخانة  :6دور تبادل المعرفة
قال ممارس حضري محلي خالل محادثة
أجريت معه ذات مرة“ :مشاركة البيانات أمر
صعب” .توافق الباحثة الرئيسية مع هذا الرأي
تماماً .فكثيرا ً ما يتجنب األكاديميون المحليون
الحديث عن أعمالهم المتعلقة بالمساحات
العامة في عمان ألسباب متنوعة محقة
بالنسبة لهم (مثل الخوف من السرقة األدبية،
واألنظمة الجامعية ،والنقد المنهجي ،ومخاوف
السالمة) .وفي حين أن هذه المخاوف موجودة
في األوساط األكاديمية في جميع أنحاء العالم،
إال أن التبادل األكاديمي يلقى التشجيع بشكل
عام .ففي النهاية ،تأسست األوساط األكاديمية
على فكرة أن إنتاج المعرفة ال حدود له،
وبالتالي فهو يعتمد على التبادل من أجل النمو
وإحداث التغيير .وكي يتمكنوا من تحقيق
منصة أكبر ،يجب على األكاديميين المحليين
محاولة إيجاد طرق لمشاركة أعمالهم ونشرها
حتى يصبح باإلمكان توسيع نطاق المحادثات،
والحصول على مزيد من الرؤية ،وكسب
التقدير الذي يستحقونه.

المرحلــة الثالثــة باعتبارهــا دراســة مقطعيــة متنوعــة االســاليب ،تــم
دمــج النتائــج النوعيــة األوليــة المتحصــل عليهــا مــن دراســات الحالــة
فــي اســتقصاء كمــي تــم إجــراؤه علــى  1,199مســتجيب ومســتجيبة
( 540امــرأة و 659رجـاً) فــي جميــع مناطــق عمــان البالــغ عددهــا
( 22انظــر الملحــق ب) .قدمــت ثــاث مجموعــات تركيــز إضافيــة
بعــد ذلــك تعليقــات علــى نتائــج االســتقصاء.
المرحلــة  4فــي المرحلــة األخيــرة ،تــم تجميــع البيانــات النوعيــة
والكميــة لتقديــم نتائــج رئيســية قائمــة علــى األدلــة وتوفيــر المعلومــات
لالســتراتيجيات نحــو تخطيــط أكثــر شــموالً جندريـا ً للمســاحات العامــة
فــي عمــان.
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دور الباحثات

إرفينغ جوفمان في تحليل اإلطار :مقال عن
تنظيم التجربة “في اليوم األول سترى أكثر
مما ستراه في المرات التالية ،وسترى أشياء
لن تراها مرة أخرى”.

غالبــا ً مــا طــرح ســؤال علــى الباحثــة الرئيســية عــن ســبب قيامهــا
كأجنبيــة  -وليــس شــخص مــن أهالــي المدينــة  -بإجــراء دراســة عــن
عمــان .وكان الــرد القصيــر علــى هــذا التســاؤل هــو أنــه فــي حيــن
أن الشــخص المطلــع يكــون مجهــزا ً بشــكل أفضــل لتوفيــر المعرفــة
المحليــة ،فــإن الشــخص الــذي ال يألــف الروتيــن المحلــي يتمتــع بميــزة
رؤيــة أكثــر مــن الشــخص الــذي يواجهــه كل يــوم ،إذ أن روتيننــا
اليومــي أعمانــا جميع ـاً .فــي النهايــة ،كل دراســة إثنوغرافيــة تعكــس
نفســها بنفســها ويتــم اإلخبــار عنهــا مــن وجهــة نظــر الفــرد مجــري
الدراســة ،ســواء كان محليـا ً أم ال ،وتجــب قراءتهــا علــى هــذا النحــو.
ولضمــان عــدم إغفــال األصــوات ووجهــات النظــر المحليــة ،قدمــت
عــدد مــن الباحثــات المســاعدات مــن عمــان الدعــم الكبيــر للدراســة
مــن خــال البيانــات النوعيــة والمعرفــة المحليــة والتعليقــات النقديــة
التــي قدمنهــا.

الباحثة الرئيسية
أخصائية
األنثروبولوجيا
الحضرية

المترجمة الفورية

ريبيكا كيوس (أنثى 31 ،عاماً) هي أخصائية في األنثربولوجيا الحضرية من ألمانيا/تايوان .على الرغم
من أنها سافرت إلى كثير من البلدان ،إال أنها لم تزر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا قبل مجيئها إلى
األردن ،مما أتاح لها االطالع على مجال البحث بعين جديدة .يخطئ البعض أحيانا ً عندما يظنون أنها امرأة
عربية لكن لغتها العربية الركيكة جدا ً تكشف أمرها على الفور.

رافقت ربيكا سهى جابر (أنثى 43 ،عاماً) ،وهي مترجمة من وإلى اللغتين العربية واإلنجليزية من األردن،
عاشت في لبنان لمدة زادت عن عقدين من الزمن .ترتدي الحجاب ،وقد حصلت على الطالق مؤخراً،
ولديها ابنة تشع بالحيوية.

 1جوفمان 1974
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الباحثات المساعدات

خبيرة المساحات
العامة

خبيرة التصميم
الحضري

محبة عايش (أنثى 50 ،عاماً) هي خبيرة أردنية  /فلسطينية في مجال المساحات العامة ،وقد عملت
لدى أمانة عمان الكبرى في مجال الزراعة الحضرية لمدة  25عاماً .تتمتع محبة بفهم شامل لتاريخ
عمان الغني ،والدوائر االجتماعية ،ولديها َملَكَة الكالم.

ريهام ماضي (أنثى 26 ،عاماً) درست التصميم الحضري والتخطيط الدولي في جامعة مانشستر
والهندسة المعمارية في الجامعة األردنية وعملت في العديد من شركات الهندسة المعمارية .لديها
مهارات رائعة في الرسم ،وفي مالحظة المساحات واألشخاص ،وهي تدافع عن قضية تقليل عدد
السيارات المستخدمة في عمان.

خبيرة التنمية
االجتماعية

حنين سهيل (أنثى 32 ،عاماً) ،خبيرة تنمية اجتماعية عملت مع عدد من الفئات المهمشة .هي على
دراية جيدة بالتحديات التي يواجهها الناس في عمان ،ترتدي الحجاب ،وتتمتع بثقة كبيرة بالنفس تمكنها
من التحدث بشكل مريح حتى مع الغرباء.

منسقة البحث
الكمي

رانيا السويطي (أنثى 48 ،سنة) خبيرة إحصائية تتمتع بخبرة تزيد عن  15عاما ً وتجمع بذكاء بين
األرقام وعوالم الحياة للناس في عمان .هي عزباء تفتخر بنفسها وال أطفال لديها .لديها شغف بتمكين
المرأة ،ترتدي الحجاب ،وهناك دائما ً قصة جاهزة للسرد على شفتيها.

المهندسة
المعمارية

ميسّر البحث

طالب هندسة
العمارة

راما هلسة ( 25سنة) خريجة هندسة معمارية من الجامعة األلمانية األردنية .تعيش مع عائلتها
في دابوق ،وتحتفل بعيد الميالد ،ولديها اهتمام بتفاصيل البيئة المبنية ،وال تجد صعوبة في مواجهة
المجهول.

محمد خريسات (ذكر 34 ،عاماً) نشأ في جبل عمان ،وكثيرا ً ما كان يزور جميع أنحاء المدينة .إن
معرفته بالمدينة والعديد من أشخاصها المختلفين تفوق معرفة الكثيرين ،وهو يستمتع بمشاركة قصصهم
ووجهات نظرهم.

بدأت مجموعة من طالب الهندسة المعمارية من السنة الثالثة إلى الخامسة ( 13طالبة وطالب واحد)
البحث الميداني للدراسة كجزء من ورشة عمل صيفية لمدة أسبوع واحد بالتعاون مع الجامعة األردنية،
وساهموا في الخبرات الشخصية والتعليقات ،والتصورات.
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حصر األماكن العامة في
عمان
ألغــراض هــذه الدراســة ،تُفهــم المســاحات العامــة علــى أنهــا أماكــن
للحيــاة الحضريــة العامــة يتــم إنتاجهــا مــن خــال الممارســات العامــة
بينمــا ال يتــم تعريفهــا مــن خــال البيئــة المبنيــة أو اإلطــار القانونــي
بنفــس المســتوى ،وإنمــا أقــل .ونظــرا ً ألن الحيــاة الحضريــة العامــة
يمكــن أن تحــدث فــي مجموعــة متنوعــة مــن األماكــن ،يمكــن بالتالــي
العثــور علــى المســاحات العامــة فــي جميــع أنــواع أماكــن اللقــاء مــن
خــال كونهــا ســاحة اجتماعيــة ذات معنــى لســكان المــدن .يســرد الجــرد
التالــي أمثلــة علــى المســاحات/األماكن العامــة فــي عمــان التــي تــم
جمعهــا أثنــاء البحــث الميدانــي مــع عــدم االدعــاء بأنهــا قائمــة شــاملة.

وسط البلد
شارع الملك فيصل
المسجد الحسيني الكبير
سوق السكر
سوق مانجو
حبيبة
مطعم هاشم
شارع الملك غازي
ديوان الدوق
الساحة الهاشمية
المسرح الروماني
شارع اإليطالي
سوق الطيور
سوق الذهب
سوق الحرامية
جارا  /الجورة
سوق الجمعة
األراضي الملوثة (الخراب)
بقايا األرض
مجمع الملك الحسين لألعمال
حدائق الملك الحسين
منتزه الملك عبد هللا
حدائق الملكة رانيا
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شارع الرينبو
شارع الوكاالت
شارع مكة
شارع الحمرا
شارع خرفان
شارع الشريعة
شارع األمير محمد
شارع وصفي التل
شارع الجاردنز
شارع سلطان
شارع الجامعة
طريق المطار
حديقة غمدان
حديقة اللويبدة
مطل اللويبدة
دوار باريس
دارة الفنون
المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة
دالي
رومي
معارض الغذاء في المدارس الدولية
الجنازات
حفالت الزفاف

حفالت التخرج
صالون الشعر
صالون الحالقة
ساحة ابو درويش
شارع القرنفل/افرام
حي األرمن
حي السوريين
حي المصاروة
نادي األمير حسن
جمعية يعرب
جمعية النصر
حديقة بنك االسكان
تاج مول
درج الكحلة
العبدلي مول
البوليفارد
مسجد الملك عبد هللا
الدوار األول
الدوار الثاني
الدوار الرابع
الدوار السابع
الدوار الثامن
دوار الداخلية

دوار النزهة
دوار فراس
دوار الحسين
دوار عبدون
دوار المشاغل
دوار النصر
حديقة خلدا
شاورما الريم
تمرية العمر
شارع مانيال
شارع البحتري
الحاووز سابقا ً
هنغر الكهرباء
دور السينما
المقهى  /مقاهي الرجال
مباريات كرة قدم
المدينة الرياضية
حديقة زهران
الدكان
القلعة
جبل القلعة
سوق الوحدات
محل كرابيج حلب
حديقة البشرى
استقالل مول
مكة مول
سيتي مول
تاج مول
مختار مول
افينيو مول
جاليريا مول
البركة مول
ميجا مول
بافيلون مول
عريفة مول
واوين مول
الرنتيسي مول
سامح مول
أزمير مول
قرية الصويفية
سكة حديد الحجاز
شارع الثقافة
جسر سيفوي الشميساني
حديقة جسر عبدون
الحديقة اليابانية العامة
حديقة بنك االسكان
حديقة الطيور
مجتمع شمس
حدائق التالل السبعة

قصور رغدان الملكية
حرم الجامعة األردنية
شارع الجامعة االردنية
ساحات اصطفاف أمانة عمان الكبرى
مواقف السيارات
المطالت
مطل أبو نصير
مطل الجبيهة
حدائق الجبيهة الترفيهية
مطل تالع العلي
مجمع رغدان
مكتبات شومان العامة
حديقة محمود القضاة
األرصفة
البسطات
شاحنات الفاكهة والخضروات
أسطح المنازل
الحارة
السيارات
مجمع الشمال
مجمع الجنوب
حديقة الديار
الحمامات العامة
وادي شعيب
المسجد
الجامع
المصلى
صنابير المياه العامة
شارع الجوعانين
شارع المدينة المنورة
شارع عبد هللا غوشة
شارع األمير محمد
شارع اليرموك
بركة اليرموك
بركة الوحدات
شارع مادبا
دوار الشرق األوسط
مطل الفحيص
دابوق
سوق حي نزال
النادي األرثوذكسي
نادي األهلي
عمان ديونز
مركز هيا الثقافي
النوادي الليلية
ستاربكس عبدون
بلو فج
دوار زين
شارع القاهرة

حديقة الشهداء
حديقة جيران
المقابلين
مطار الملكة علياء الدولي
بركة سباحة المطار
حديقة الشورى
حديقة الملكة رانيا
شارع الخالدي
المراكز المجتمعية النسائية
حديقة زها
مناطق السيل السابقة
المجمعات السكنية المغلقة
حديقة األميرة إمام
حديقة صالح الدين
الدواوين
تأجير القاعات للفعاليات
جدل للمعرفة والثقافة
سوق جارا
المقاهي
أماكن تقديم األرجيلة
المخابر
األسواق
المتنزهات والحدائق
مالعب كرة القدم في جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا
جامعة العلوم التطبيقية
مطل ديبين
شارع 30
محالت بالي ستيشن
المدارس اإلسالمية
مقهى سلطان
نفق الحدادة
الصاالت الرياضية
المزارع
أم السوس
مركز رأس العين الثقافي
حديقة رانيا (أم نوارة)
الفنادق
ساحات المدارس
نواصي الشوارع
محطة رغدان
الحافالت
سيارات السرفيس
أجهزة الصراف اآللي
عراق األمير
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المواضيع والنتائج
2
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الترفيه

تبحث النساء عن المساحات
الخضراء والنظيفة التي
تتوفر فيها مناطق للتسوق
 8ﺳﺎﻋﺔ
21.1%
Women

الشكل  :13كم من الوقت تقضيه عادة خارج
منزلك؟ﺳﺎﻋﺔ
2-0
43.1%من النساء وأقلية فقط 8-5
مكونةﺳﺎﻋﺔ
من 7%
43%
19.1%
من الرجال يقضون أقل من ساعتين في اليوم
خارج منازلهم .يُظهر الطرف اآلخر من
 4-2ﺳﺎﻋﺔ
16.7%الرجال و 21%فقط
الطيف أن  68%من
من النساء يقضون أكثر من  8ساعات خارج
منازلهم كل يوم.
 2-0ﺳﺎﻋﺔ
 4-2ﺳﺎﻋﺔ 7.4%
7.6%

Men

 8-5ﺳﺎﻋﺔ
16.7%

رجل

 +8ﺳﺎﻋﺔ
68.3%

 8ﺳﺎﻋﺔ
21.1%
Women

 2-0ﺳﺎﻋﺔ
43.1%

امرأة

 8-5ﺳﺎﻋﺔ
19.1%

 4-2ﺳﺎﻋﺔ
16.7%

Men

الرصيفة “عندما يكون
منﺳﺎﻋﺔ
رجل ( 28عاما ً)2-0
الرجال 4-2ﺳﺎﻋﺔ
 7.4%العمل ،من العار أن
عاطلون عن
7.6%
يجلسوا في المنزل مثل الفتيات .يجب أن
يخرجوا ويفعلوا شيئا ً ما”.
 8-5ﺳﺎﻋﺔ
16.7%

 +8ﺳﺎﻋﺔ
68.3%

 31.4%من النساء و 75.4%من الرجال
يغادرون منازلهم ألداء واجباتهم71.9% .
من النساء و 60.7%من الرجال يغادرون
بيوتهم لزيارة األسرة.
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تضمــن الخدمــات األساســية واإلســكان بقــاء النــاس فــي المدينــة ،لكــن
المســاحات العامــة تجعــل المدينــة مالئمــة للعيــش .وبالتالــي ،فــإن عــدم
وجــود مســاحات عامــة مناســبة يــؤدي إلــى انخفــاض نوعيــة الحيــاة،
والتــي تأتــي علــى حســاب المــرأة فــي مدينــة ذات توجــه ذكــوري مثــل
عمــان .فوفق ـا ً لالســتقصاء الــذي أجــري فــي هــذه الدراســة ،والــذي
يعطــي دليـاً علــى حقيقــة أن معظــم النــاس يتصرفــون ضمــن معاييــر
أدوارهــم الجندريــة ،يقضــي الرجــال وقت ـا ً طوي ـاً خــارج منازلهــم،
أي أكثــر بكثيــر مــن الوقــت الــذي تقضيــه النســاء خــارج المنــزل،
وغالبيــة الرجــال [ ]75%يغــادرون المنــزل ألداء واجباتهــم مثــل
الذهــاب إلــى العمــل أو الدراســة .وحتــى لــو لــم يكــن لــدى الرجــل
التزامــات محــددة ،فإنــه غالبـا ً مــا يخــرج .فــي المقابــل ،هنــاك وصمــة
عــار اجتماعيــة مرتبطــة بالرجــال الذيــن يبقــون فــي المنــزل لفتــرة
طويلــة؛ فالمنــزل هــو “مــكان للمــرأة” فــي النهايــة ،وهــو أمــر صحيــح
وينــذر بالخطــر ،إذ تقضــي النســاء وقتــا ً طويــاً مــن اليــوم فــي
المنــزل ،أكثــر بكثيــر مــن الوقــت الــذي يقضيــه الرجــال فــي المنــزل
عــادة .الزيــارات العائليــة هــي الدافــع الرئيســي لـــ  72%مــن النســاء
لمغــادرة منازلهــن .إذن ،مــا نــوع المســاحات العامــة التــي يبحــث
عنهــا الرجــال والنســاء فــي عمــان والتــي يمكــن أن تســتوعب أنمــاط
حركتهــم المختلفــة؟ أشــار غالبيــة الرجــال والنســاء المشــاركين فــي
االســتطالع علــى حــد ســواء إلــى أنهــم ينجذبــون إلــى ســمات مثــل
الجلــوس تليهــا أشــكال الترفيــه (مثــل الطعــام والشــراب واألرجيلــة
واأللعــاب والمتاجــر) .ومــع ذلــك ،يجــب علــى المــرء أن يضــع فــي
اعتبــاره أن النســاء يواجهــن تحديــات أكبــر فيمــا يتعلــق بمثــل هــذه
الميــزات ألنــه ،علــى ســبيل المثــال ،قــد يعيــق خمــار المــرأة تناولهــا
للطعــام والشــراب ،كمــا أن تدخيــن األرجيلــة فــي األماكــن العامــة أقــل
قبــوالً بالنســبة للنســاء مقارنــة بالرجــال علــى الرغــم مــن أن األرجيلــة
تحظــى بشــعبية كبيــرة بيــن جميــع الســكان.

ما يتعلق بـ:
أماكن جلوس عامة شاملة جندريا ً

الراحة وعدم الراحة
وإمكانية الوصول
إلى الفصل الجندري

فــي مناقشــات مجموعــات التركيــز ،ذكــر المشــاركون أنــه ينبغــي أن تكــون المقاعــد العامــة لــكل
مــن الرجــال والنســاء قــادرة علــى حمايــة المســتخدمين مــن أشــعة الشــمس القاســية أو المطــر ،وأن
توفــر لهــم الشــعور بالراحــة ،ومســاحة واســعة وثبــات ألحجــام الجســم المختلفــة ،وأن تكــون مــزودة
بمســاند ظهــر ومســاند للذراعيــن ،وأن تســتخدم فيهــا المــواد التــي ال تســخن أو تبــرد بشــكل غيــر
مريــح وتوفــر مســاحات خضــراء أو منظــر جميــل .ذكــر بعــض الرجــال أنهــم يرغبــون بوجــود
شــبكة إنترنــت الســلكي ( )Wifiمــع المقاعــد كميــزة جــذب إضافيــة .ينطبــق هــذا المطلــب علــى
الكراســي والمقاعــد ومــا إلــى ذلــك أو مجــرد الجلــوس علــى األرض.

رئيسة جمعية في ساحة أبو درويش “نناشد
النساء مغادرة منازلهن .سيأتين بدون تردد إذا
كان هناك طعام”.

إلــى جانــب التصميــم ،يعــد ترتيــب المقاعــد كذلــك عامـاً مهمـا ً للمســتخدمين .كمــا يمكــن أن يلبــي
مزيــج مــن المقاعــد الثابتــة والمرنــة أو والمتحركــة االحتياجــات والمواقــف المختلفــة بشــكل أفضــل.
يفضــل األفــراد ،وخاصــة النســاء ،الحفــاظ علــى مســافة جســدية بيــن الغربــاء والجنــس اآلخــر بينمــا
تنجــذب المجموعــات والعائــات إلــى الكراســي ذات الطــاوالت حيــث يمكــن للمجموعــة الجلــوس
معـا ً ومواجهــة بعضهــم البعــض.

 52.8%من النساء ينجذبن إلى أماكن
الجلوس و 42.5%إلى الترفيه47.7% ،
من الرجال ينجذبون إلى أماكن الجلوس
و 40.0%إلى الترفيه.

نساء
رجال

النســاء والرجــال ممــن تجــاوزوا عمــر الخامســة والعشــرين ،والذيــن
مــن المحتمــل أن يكونــوا آبــاء ،ينجذبــون أيضـا ً إلــى ألعــاب األطفــال
(مثــل المالعــب) .األمــر المختلــف اختالفا ً كبيــرا ً بين الرجال والنســاء
هــو أن الرجــال يميلــون إلــى االنجــذاب أكثــر إلــى المرافــق الترفيهيــة
(مثــل كــرة القــدم وكــرة الســلة والشــطرنج وبــرك الســباحة) ،وخاصــة
الرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  18و 25عام ـاً ،إلــى جانــب
انخفــاض تكاليــف النقــل ومواقــف الســيارات .فــي المقابــل ،تنجــذب
النســاء بشــكل أكبــر إلــى المســاحات الخضــراء والمســاحات النظيفــة
واألماكــن التــي توفــر فرصـا ً للتســوق ،ال ســيما عندمــا تكــون قريبــة
مــن أماكــن ســكنهم .وبمــا أن العديــد مــن الميــزات المذكــورة تتوفــر
بشــكل أفضــل فــي عمــان الغربيــة ،فــإن معظــم النســاء والرجــال
يفضلــون عمــان الغربيــة علــى الشــرقية عندمــا يتعلــق األمــر بالترفيــه.

الشكل  :14ما الميزات التي تجعلك تنجذب
إلى أماكن معينة في عمان؟

39.7%

37.8%

16.9%

المساحات
الخضراء

نظافة

خيارات
التسوق

21.1%

18.4%

17.7%

المرافق
الترفيهية

انخفاض
تكاليف النقل

مواقف
السيارات

سيدة ( 20عاما ً) في استقالل مول “األثرياء
ال يأتون إلى هنا أبداً .نحن نذهب إليهم ،هم
ال يأتون إلينا”.

دراسة حالة ساحة حبيبة
يجــذب الممــر الصغيــر لســاحة حبيبــة النســاء والرجــال مــن جميــع األعمــار والخلفيــات .تفســح
األمســيات الدافئــة علــى وجــه الخصــوص المجــال للمشــاهد العاديــة وغيــر العاديــة التــي تمتــد مــن
وإلــى شــارع الملــك غــازي ،وتتســع لتصــل إلــى عــروض بوظــة بكــداش ،والحفــات الموســيقية،
والرقــص والغنــاء ،واأللعــاب البهلوانيــة ،والســياح األجانــب مثــل المســافرين حــول العالــم علــى
الدراجــات ،وعصابــة الدراجــات الناريــة ،والمراهقيــن الذيــن يمارســون رياضــة التزلــج .ينشــأ جــو
عــام مــن اإلثــارة مــن خــال االســتيالءات العفويــة دون الكثيــر مــن التنســيق الرســمي .ففــي النهايــة،
ســاحة حبيبــة جذابــة ألنهــا نقطــة جــذب ،موقــع مهــم علــى مســار الســفاري الحضــري الــذي يبــدو
أنــه تغايــر فريــد فــي وســط البلــد ،إن لــم يكــن فــي عمــان كلهــا.

التحدي
إنشاء أماكن تهم الجميع مع إيالء اهتمام
خاص الحتياجات المرأة ورغباتها
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السالمة

تشعر النساء باألمان بوجود
العائالت وحراس األمن
وخالل النهار وبوجود
الشرطيات
الشكل  :15ما الذي يجعلك تشعر باألمان
في مكان ما؟
وجود العائالت
كاميرات المراقبة
الشرطيون

5.2%

23.0%

18.7%

ساعات النهار

35.9%
29.7%

38.5%

29.7%

17.0%

الشرطيات
7.6%
1.1%

نساء
رجال

تقول امرأة من عمان الغربية عن التحرش
في الشوارع “ربما ال يؤثر ذلك على
سالمتك ،ربما يؤثر على مزاجك؟ على األقل
في لندن ،ال أحد يفسد مزاجك .قد يقتربون
منك ويطعنوك لكنهم لن يؤثروا على مزاجك.
لكن هنا في عمان ،الناس دائما ً يفسدون
مزاجك”.
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يولــي الممارســون الحضريــون فــي جميــع أنحــاء العالــم اهتمامــا ً
متزايــدا ً باألطــر المكانيــة والبنيــة التحتيــة التــي توفــر بيئــة آمنــة
للجميــع .وعلــى الرغــم مــن وجــود الكثيــر مــن األمــور التــي يمكــن
القيــام بهــا ،فمــن المرجــح أن تظــل النســاء أكثــر عرضــة مــن الرجــال
لــأذى والجرائــم المحتملــة ،مثــل العنــف الجنســي أو التحــرش
الجنســي .تُصـ َّـور النســاء علــى أنهــن الضحيــة األبديــة ،وغالب ـا ً مــا
يتــم منعهــن مــن دخــول األماكــن العامــة مــن خــال الكثيــر مــن
النصائــح والقصــص والتحكــم فــي كيفيــة تصرفهــن ومــا يجــب عليهــن
تجنبــه .وبالتالــي ،مــن النــادر أن تــرى النســاء فــي األماكــن العامــة
بمفردهــن ومــن دون صحبــة ،يتســكعن بــا هــدف ،يتجولــن فــي الليل،
ويقتربــن جســديا ً مــن الرجــال .فــي األحــوال المثاليــة ،علــى النســاء
البقــاء فــي مــاذ آمــن ،أي فــي المنــزل علــى مــا يبــدو .ومــع ذلــك،
فــإن للنســاء أيضــا ً الحــق فــي المخاطــرة واللعــب .لذلــك بــدالً مــن
نصــح النســاء بالعــودة إلــى المنــزل ،يجــب جعــل األماكــن العامــة
أكثــر أمانـاً .أظهــرت نتائــج االســتقصاء أن حــراس األمــن يســاهمون
بشــكل كبيــر فــي الشــعور باألمــان مــن قبــل الرجــال والنســاء علــى
حــد ســواء .لكــن النســاء علــى وجــه الخصــوص توصلــن إلــى قبــول
أن مســألة ســامة المــرأة تقــع فــي النهايــة علــى عاتقهــن .لذلــك،
تشــعر النســاء باألمــان أكثــر مــن الرجــال فــي وجــود العائــات
وخــال النهــار .كمــا يعتقــد المزيــد مــن النســاء أن الشــرطيات ال
يمكنهــن التعامــل بشــكل أفضــل مــع مخــاوف النســاء فحســب ،بــل
يلعبــن أيض ـا ً دور الثقــات فــي القضايــا التــي ال يمكــن مناقشــتها مــع
الغربــاء مــن الذكــور .بشــكل عــام ،يخضــع الرجــال إلرشــادات وقيــود
أقــل عندمــا يتعلــق األمــر بالتنقــل فــي المدينــة .علــى العكــس مــن

ما يتعلق بـ:

دراسة حالة استقالل مول
تأتــي المســاحات التجاريــة الخاصــة مثــل اســتقالل مــول مــع مجموعــة كاملــة مــن التدابيــر التــي
تهــدف إلــى توفيــر بيئــة آمنــة ومريحــة للــزوار ليقومــوا باالســتهالك واإلنفــاق فيهــا .يتــوزع حــراس
أمــن البوابــات المزوديــن بأجهــزة الكشــف عــن المعــادن االختياريــة ،وتفتيــش الحقائــب والجســم،
وكاميــرات المراقبــة وحــراس األمــن مــن الذكــور واإلنــاث علــى جميــع المســتويات ليراقبــوا
الزبائــن والموظفيــن علــى حــد ســواء .وبهــدف الحفــاظ علــى جــو ســلمي ،هنــاك قــوة مهــام خاصــة
تتعامــل بحــذر مــع “مثيــري الشــغب” دون التســبب فــي إحــداث مشــهد .واعتمــادا ً علــى الطاقــة
االســتيعابية للمركــز التجــاري ،تتوقــف ســيارات الشــرطة الكبيــرة عنــد البوابــة الرئيســية خــال
ســاعات المســاء علــى الرغــم مــن أن زوار المركــز التجــاري ال يتأثــرون علــى األرجــح بــأي
شــيء يحــدث فــي الخــارج بســبب الهندســة المعماريــة للمركــز التجــاري الشــبيه بشــكل الصنــدوق
المغلــق .يبــدو اســتقالل مــول آمنـاً ،خاصــة للنســاء والعائــات ،لدرجــة أن بعــض األمهــات يتركــن
أطفالهــن ،بمــا فــي ذلــك األطفــال الصغــار والرضــع ،دون رقابــة أثنــاء التســوق واالنتقــال مــن
متجــر إلــى آخــر.
دراسة حالة محطة رغدان
دراسة حالة محطة رغدان
بعــد ســاعة أو ســاعتين مــن غــروب الشــمس ،يمكــن أن تصبــح محطــة رغــدان مكانـا ً مخيفـا ً جــداً،
مظلمـاً ،مهجــوراً ،بعيــدا ً عــن أماكــن اللقــاء األخــرى ،ويصبــح إلــى حــد كبيــر مكانـا ً للرجــال فقــط.
تــكاد تكــون أجــزاء شاســعة مــن المحطــة بالــكاد مضــاءة ،إذ تكــون وحدهــا منطقــة الحافــات
المســقوفة مضــاءة ،ولكنهــا أيضـا ً تتحــول إلــى منطقــة فارغــة بعــد الســاعة العاشــرة مســا ًء عندمــا
تغــادر آخــر الحافــات .ومــن أجــل تجنــب تحويــل الضــوء القليــل المتــاح إلــى أضــواء كاشــفة،
تقــف النســاء بأعدادهــن القليلــة اللواتــي ينتظــرن الحافــات أو ســيارات الســرفيس بعيــدا ً عــن شــعاع
الضــوء فــي الظــام ،ممــا يجعلهــن أكثــر عرضــة للخطــر .تســاءل عالــم االجتمــاع وناقــد التصميــم
لوســيوس بوركهــارت بالفعــل فــي الثمانينيــات عــن ســبب دخــول أنظمــة النقــل العــام فــي جميــع
أنحــاء العالــم فــي وضــع الســكون فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه أكثــر أهميــة لســامة النســاء.

ذلــك ،فهــم مفوضــون ،أو يُتوقــع منهــم تأكيــد وجودهــم فــي األماكــن
العامــة .وبنــاء عليــه ،يُعتبــر الرجــال إمــا حمــاة أو جنــاة ،ومــع ذلــك،
يشــعر الرجــال بالخــوف فــي األماكــن العامــة أيضـاً ،حتــى لــو كانــت
المفاهيــم الشــعبية للذكــورة تمنــع العديــد مــن الرجــال مــن التعبيــر
عــن شــعورهم بالخــوف عالنيــة .يُتوقــع افتراضيـا ً أن يكــون الرجــال
آمنيــن ،بــل يتوقــع منهــم فــي المقــام األول أن يكونــوا قادريــن علــى
الدفــاع عــن أنفســهم ،وبالتالــي يميلــون إلــى الشــعور باألمــان مــع
المزيــد مــن الدعــم التقنــي أو ،بشــكل حرفــي ،المزيــد مــن القــوى
العاملــة مثــل كاميــرات المراقبــة والشــرطيون.

الخصوصية السمعة

 26.9%فقط من الرجال و 27.3%من
النساء يجدون أن النساء فوق  18عاما ً قد
يغادرن المنزل بعد غروب الشمس بمفردهن
لكن  84.8%من الرجال و 74.3%من
النساء يجدون أن الرجال فوق  18عاما ً قد
يغادرون المنزل بعد غروب الشمس بمفردهم.

الخانة  :7المنازل ليست آمنة للنساء
تتساءل الباحثة النسوية شيلبا بادكي لماذا
ال نطلب من النساء أبدا ً عدم الذهاب إلى
منازلهن ،وبالتالي ننزع حقهن في المخاطرة
بالتواجد في األماكن العامة .إن اإلجراءات
غير المسبوقة التي تم اتخاذها لوقف انتشار
جائحة فيروس كورونا ،بما في ذلك عمليات
اإلغالق الوطنية وحظر التجول الصارم
والقيود المفروضة على الحركة ،عززت
الكيفية التي يمكن أن يكون المجال المنزلي
الخاص في األردن من خاللها محفوفا ً
بالمخاطر وغير آمن مثله في ذلك مثل
األماكن العامة ،ولكن السالمة العامة للنساء
تعامل بعناية أكبر .وفي دراسة أجرتها
منظمة بالن إنترناشونال ،وافق 69%
من المستجيبين على أن العنف المبني على
النوع االجتماعي قد ازداد خالل فترة الوباء،
وكانت اإلساءة األكثر شيوعا ً هي اإلساءة
العاطفية والجسدية من قبل الشركاء الحميمين
أو أفراد األسرة .وفي نفس الفترة الزمنية،
انخفض عدد الحاالت المبلغ عنها ،وكذلك
انخفض وصول الناجين إلى خدمات الدعم.
يفيد التقرير السنوي المعني بنظام إدارة
معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي
في األردن ما قبل جائحة فيروس كورونا
أن  97%من الحوادث المبلغ عنها في عام
 2019كانت من قبل النساء بينما أبلغ معظم
الناجين عن حالتهم بعد شهر على األقل من
وقوع الحادث (الحوادث) ،وأن  88%من
جميع الحوادث نفذها الشريك الحميم .يوضح
هذا أن المنازل ليست آمنة للعديد من النساء
مما يجعل المساحات اآلمنة في األماكن العامة
أمرا ً أكثر إلحاحاً.
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التحدي
تقليل المخاطر وجعل النساء والرجال
يشعرون بأمان أكبر في المساحات العامة

61

السمعة

يجب أن تكون المرأة قادرة
على الحفاظ على سمعة
طيبة
امرأتان (17عاما ً) من جبل األشرفية
“اسمحي لي أن أخبرك كيف تغيرت حياتي
بعد ارتدائي الحجاب .أوالً ،أشعر بالحماية
منذ أن قررت االلتزام وبدأت في ارتداء
الجلباب أيضا ً .أنا أخجل حتى من النزول على
الدرج بدونها .أشعر بالحماية عندما أسير في
الشارع .إذا سمعت كلمات تقال لي ،يمكنني
أن أخبر عائلتي وسوف يلومون الفتى.
أرتدي مالبسي باحترام ،أمشي على عجل
ألعود إلى المنزل ،وأنظر باتجاه األرض .ففي
حال تحرش بي شاب ما ،فلن يقول والدي
أبدا ً بأنني أنا المخطئة”.
“اعتدنا الذهاب إلى هناك...ثم سمعنا أن
سمعة المكان سيئة ،لذا لم نعد نذهب إلى
هناك .لن أجلس في مكان ذا سمعة سيئة.
فهذا يعني أنني أعرض نفسي لخطر ظن
الناس بي سوءا ً أو مقابلة فتيات سيئات.
من األفضل تجنب هذه األماكن المثيرة
لالستفزاز...هذا مكان تجد فيه األشياء الجيدة
والسيئة على حد سواء”.

الشكل  :16كيف تعرف أن مكانا ً ما ذو
سمعة سيئة؟
العائلة

53.6%

20.7%

األصدقاء

32.5%

المالحظات

52.9%

25.8%
34.7%

وسائل التواصل االجتماعي
18.0%
26.4%

الناس في الشارع
12.9%
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23.5%

نساء
رجال

فــي حيــن أن المجــال العــام يمكــن أن يحمــل العديــد مــن المخاطــر
الخارجيــة ،فــإن تحــرك المــرأة بيــن النــاس يأتــي مــع مجموعــة
إضافيــة مــن تحديــات الســامة الداخليــة التــي ال يتعيــن علــى الرجــال
االنتبــاه إليهــا .فالمــرأة فــي عمــان ال تشــعر بالقلــق فقــط بشــأن مــا
إذا كانــت ســتصبح ضحيــة ألذى فــوري فحســب ،بــل عليهــا كذلــك
ان تقلــق بشــأن األذى المحتمــل تعرضهــا لــه فــي المســتقبل .عليهــا
أن تفكــر فيمــا قــد يقولــه أفــراد أســرتها ،أو أقاربهــا ،أو جيرانهــا،
أو بشــكل أكثــر عموميــة ،مــا الــذي ســيقوله “النــاس” إذا تصرفــت
بطريقــة غيــر مقبولــة اجتماعيــاً ،أو شــوهدت فــي مــكان معيــن،
بمفردهــا أو بصحبــة األشــخاص الخطــأ ،أو حتــى لــو تعرضــت
لســوء المعاملــة فــي مــكان عــام .إذا كان النــاس يفكــرون أو يتحدثــون
عنهــا بشــكل ســلبي ،فــإن ســمعتها ،وبالتالــي القيمــة المترتبــة علــى
الــزواج ســوف تتأثــر وقــد تجلــب العــار لعائلتهــا ،األمــر الــذي تتأتــى
عليــه عواقــب يمكــن أن تكــون اجتماعيــة وعقليــة وضــارة جســديا ً
مثلهــا فــي ذلــك مثــل األخطــار األخــرى فــي المجتمــع األردنــي الــذي
يهتــم بمســألة الشــرف .لذلــك ،فــإن النســاء حريصــات بشــكل خــاص
علــى المــكان الــذي يذهبــن إليــه ،ومــا يرتدينــه ،ومــاذا يفعلــن فــي
األماكــن العامــة ،حتــى يحافظــن علــى ســامتهن .فهـ ّ
ـن إمــا أن يتجنبــن
األماكــن ذات الســمعة الســيئة أو يختبئــن فــي األماكــن الخاصــة أثنــاء
التنقــل فــي المســاحات العامــة ،حيــث يخرجــن فــي رحــات معروفــة
الوجهــة .كيــف تعــرف مــا إذا كان المــكان ذا ســمعة ســيئة أم ال؟
يســمع معظــم النــاس فــي عمــان عــن ذلــك مــن غيرهــم أو ينتبهــون
إلــى عالمــات معينــة .فقــد أظهــرت نتائــج االســتقصاء والنتائــج
المســتخلصة مــن دراســات الحالــة أنــه بالنســبة للنســاء والرجــال،
آثــار الحكــول والمخــدرات ،ووجــود الشــبان ،واألوســاخ والفضــات
الزائــدة ،والبيئــة غيــر اآلمنــة ،وغيــاب العائــات ،والســلوكات غيــر
المقبولــة اجتماعيـا ً مثــل إظهــار العالقــات الحميمــة للعلــن ،أو التغــوط

ما يتعلق بـ:

السالمة الخصوصية

فــي العــراء أو الشــتائم بصــوت عــا ٍل ومتكــرر كلهــا توحــي بــأن
ســمعة المــكان ســيئة ،وبالتالــي يتطلــب األمــر مزيــدا ً مــن الحــذر.
يُنظــر إلــى غيــاب العائــات علــى أنــه مؤشــر بالنســبة للنســاء أكثــر
الخانة  :7المنازل ليست آمنة للنساء
منــه للرجــال ،وهــو مــا يمكــن تفســيره جزئيـا ً بحقيقــة أن األســر هــي
رجال
أيضــا ً مــن يحــدد مــا هــو مقبــول أو غيــر مقبــول.
آثار الكحول والمخدرات
35.2%
الشباب الذكور
ومــن ثــم فــإن وجــود العائــات يضــع القيــود الخاصــة
31.1%
المكان غير اآلمن
30.5%
األوساخ والنفايات المفرطة
بمــكان مــا ،ممــا يجعــل النســاء يبحثــن بشــكل خــاص
24.5%
األنشطة اإلجرامية
22.3%
الحي الموصوم
عــن أماكــن مناســبة للعائــات كــي يبقيــن فــي الجانــب
16.7%
عدم وجود العائالت
7.9%
الضوضاء والموسيقى الصاخبة
اآلمــن.
7.8%
األزواج
ليــس هنــاك شــك فــي أن الشــابات بشــكل خــاص فــي
عمــان مجبــرات علــى التفكيــر والمــرور بالكثيــر
مــن أجــل الحفــاظ علــى ســمعتهن .وبنــاء عليــه،
اســتوعبت الشــابات اســتراتيجيات التكيــف التــي
تتــراوح بيــن االحتفــاء بفوائــد الحمايــة مــن خــال
إضفــاء الشــرعية عليهــا ،وبيــن تقبــل آليــات الســيطرة
مــن خــال التوافــق مــع صيــغ الســلوك المتعــارف

المجموعات الكبيرة
المحالت التجارية والمقاهي

آثار الكحول والمخدرات
الشباب الذكور
األوساخ والنفايات المفرطة
عدم وجود العائالت
األماكن غير اآلمنة
الحي الموصوم
األنشطة اإلجرامية
المجموعات الكبيرة
األزواج
الضوضاء والموسيقى الصاخبة
المحالت التجارية والمقاهي

دراسة حالة ساحة أبو درويش
أحــد األســباب األكثــر شــيوعا ً التــي تجعــل عــددا ً قلي ـاً جــدا ً مــن النســاء يســتفدن مــن ســاحة أبــو
درويــش الواقعــة فــي جبــل األشــرفية هــو أن معظــم الســكان يعتقــدون بــأن الســاحة مكان ـا ً غيــر
آمــن و”ســيئ” مــن األفضــل تجنبــه أو اســتخدامه فقــط عنــد الضــرورة القصــوى ،ال ســيما مــن قبــل
النســاء .وفــي حيــن ال يمكــن إلقــاء اللــوم علــى تصميــم المــكان بالكامــل ،إال أنــه ســاهم بالتأكيــد
فــي ترســيخ الوصــم المرتبــط بالســاحة .ونظــرا ً لموقعهــا البــارز ،وافتقارهــا إلــى األمــن ،والمســاحة
المفتوحــة التــي بالــكاد تســمح بــأي خصوصيــة تشــجع قــدوم العائــات واســتيعاب بعــض أنشــطة
الســاحة ،فــإن الضغــط الــذي تفرضــه نظــرة النــاس إلــى المــكان تســلط الضــوء علــى مســتخدميه
وتعــرض ســمعة مرتاديــه للخطــر بشــكل كبيــر.

عليــه واتباعهــا ،وبيــن التمــرد ســرا ً علــى الوضــع الراهــن مــن خــال
الخــداع والهــروب إلــى عالــم الحيــاة الــذي تختــاره الفتيــات علــى قــدر
اســتعدادهن للمخاطــرة .وفــي المحصلــة ،تعتبــر الســمعة الجيــدة،
ال ســيما فــي البيئــات المحافظــة ،أمــرا ً بالــغ األهميــة عنــد تصميــم
المســاحات العامــة فــي عمــان إذا كانــت لتشــمل النســاء أيضــاً.

64.8%

7.0%
0.8%

نساء
29.0%
24.6%
24.3%
23.1%
19.7%
11.9%
10.0%
9.0%
1.5%

40.2%

53.1%

رد الشباب على ما إذا كان بإمكان أخواتهن
الخروج بمفردهن أم ال “ال ال ،مع عائلتها
فقط...ال تترك الفتاة بمفردها ،ال تترك الفتاة
بمفردها”.
نورة الور ،أخصائية علم نفس “ينزعج الناس
ويستهجنون التباين .التوافق عميق جدا ً في
مجتمعنا”.
أستاذة محاضرة في قسم دراسات المرأة
في الجامعة األردنية “النساء [في األردن]
مجبرات على الكذب من أجل البقاء...يجب أن
يجدن طريقة للعيش!”

التحدي
الحفاظ على سمعة المكان الجيدة من خالل
ضمان سالمة المرأة وخصوصيتها باإلضافة
إلى إبراز األنشطة المقبولة اجتماعيا ً وقيمها
اإليجابية
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إمكانية الوصول

يجب أن تربط المساحات
العامة بشكل أفضل بين
أعمال الرعاية واالستجمام
WOMEN

Q6

8.0%

1.5%
scared

6.7%
stress

32.6%
relaxed

Q4

No

2

m

Yes, but it is
hard to acce

3.0%
unsafe

3.5%
stressed

35.5%
happy

تحتاجه
الشكل  :18هل تقدم عمان كل ما
24.5%
غالبيــة الرجــال والنســاء يــرون بــأن عمــان تقــدم كل مــا يحتاجونــه
 relaxedو22%
 37%من النساء
Q6
وتستمتع به؟ يعتقدMEN
ذلــك ،فــإن عــددا ً أكبــر مــن النســاء مقارنــة
WOMENبــه .ومــع
ويســتمتعون
من الرجال أن عمان تقدم كل ما يحتاجونه
32.3%
freeبه ولكنهم9.6%
يجدون صعوبة في
ويستمتعون
بالرجــال 8.0%
يشــعرن بأنــه مــن صعــب الوصــول إلــى مــا يحتجنــه
إليه.
الوصول
1.7%
1.2%
1.5%
3.5%فحوالــي  58%مــن النســاء ال يجــدن مســاحات
3.0%بــه،.
ويســتمتعن
unsafe
6.7%
unsafe scared
scared
stressed
stressed
35.5%مناســبة ألنفســهن .يمكــن أن يعــود ذلــك لمجموعــة متنوعــة مــن
29.7%
happyQ7األســباب ،يمكــن تفســير أحدهــا بحقيقــة أنــه يتعيــن علــى النســاء
ال32.6%No
happy
relaxed
24.5%
 relaxedلعــدد مــن العوامــل اإلضافيــة عنــد مغــادرة
التفكيــر واالســتعداد
21.2%
42.3% Yes
نعم
32.3%ــزل وهــو أمــر ال يتوجــب علــى الرجــال فعلــه .أوالً ،قــد يكــون
المن
free
36.5%28.1%
free
قضــاء الوقــت فــي األماكــن العامــة المناســبة بمثابــة رفاهيــة ال
butمن
نعمit،ولكن
Yes,
is
يســتطيع الجميــع تحمــل تكلفتهــا الماليــة ،بينمــا األماكــن العامــة التــي
الوصول
hard
الصعبto
access
نساء
إليها
ـعار معقولــة ويمكــن الوصــول إليهــا بــدون
يمكــن الوصــول إليهــا بأسـ
Q7
تكاليــف نقــل No
الNo
عاليــة ونفقــات فــي الموقــع غالب ـا ً مــا تعتبــر غيــر آمنــة
21.2%
22.9%
ـنة الســمعة بالنســبة للنســاء .ثانيـاً ،تقضــي غالبيــة النســاء
أو غيــر حسـ
55.2% Yes
نعم
42.3%مــن وقتهــن فــي أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر مثــل
Yesالكثيــر
21.9%
36.5%
ورعايــة األطفــال واألســرة الممتــدة ،وهــو مــا
والتنظيــف
الطهــي
 butمن
نعمit،ولكن
Yes, but it is
Yes,
is
الوصول
access
الصعبhard to
access
hardـاء الالئــي يعملــن مــن أجــل الحصــول علــى
ـىtoالنسـ
ينطبــق أيضـا ً علـ
رجال
إليها
دخــل ،ممــا يجعــل مــن غيــر الممكــن لمعظــم النســاء تخصيــص ســوى
وقــت محــدود للترفيــه ،وبالتالــي ،تعتمــد النســاء علــى األماكــن العامــة
القريبــة أو األماكــن التــي يمكــن الوصــول إليهــا والتــي يمكــن أن
تســتوعب أعمــال الرعايــة .أمــا بالنســبة للرجــال ،الذيــن هــم بشــكل
عــام أقــل مشــاركة فــي أعمــال الرعايــة ،فمــن الســهل عليهــم التنقــل
بشــروطهم الخاصــة ،وفــي الواقــع ،يميلــون إلــى أن يكونــوا متلقيــن
سعاد العامري :المرأة العربية في العمارة
للرعايــة مــن األمهــات والزوجــات والبنــات .وعليــه ،ليــس مــن
()2013
المســتغرب أن تشــير غالبيــة النســاء المشــاركات فــي االســتقصاء إلــى
“أنا أقول دائما ً أن تحرير المرأة يعني لألسف
أنهــن يقضيــن معظــم وقتهــن فــي األســواق [ ]*78%أو الحدائــق
أنها أصبحت تقوم بوظيفتين .ال يزال يتعين
على النساء القيام بكل العمل الذي اعتدن
والمتنزهــات [ .]*57%مــن ناحيــة أخــرى ،يــزور الرجــال األســواق
القيام به في السابق ،وأصبح اآلن لديهن مهنة
[ ]*58%أو الحدائــق والمتنزهــات [ ]*46%بمعــدالت أقــل بكثيــر.
إضافة إلى ذلك”.
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ما يتعلق بـ:

مرافق التنقل

دراسة حالة محطة رغدان
األطفــال أقــل تواجــدا ً فــي محطــة رغــدان مقارنــة بأماكــن أخــرى فــي عمــان علــى الرغــم مــن وجود
العديــد مــن النســاء الالئــي يســتخدمن المحطــة الســتخدام وســائل النقــل العــام أو للتســوق .المحطــة،
بموقعهــا الالمركــزي ،والمنعزلــة عــن معظــم أجــزاء المدينــة ،ليســت مكان ـا ً مناســبا ً لألطفــال؛ ال
توجــد ألعــاب وال مرافــق مناســبة هنــاك ،وتأتــي الحافــات والســيارات وســيارات األجــرة وتغــادر
كمــا يحلــو لهــا .اعتــادت موظفــة فــي المحطــة إحضــار ابنتهــا للعمــل لكنهــا توقفــت عــن ذلــك ألن
ابنتهــا “شــعرت بالملــل” ،كمــا تقــول ،و”المــكان غيــر آمــن بالنســبة لهــا”.

والدتان من طبربور في استقالل مول “كل ما
نحتاج إليه هو مكان نجلس فيه بدون أطفالنا.
نأتي إلى هنا حتى يتمكنوا من اللعب بينما
نجلس ونتحدث بسالم “.

دراسة حالة ساحة حبيبة
تمثــل ســاحة حبيبــة واحــدة مــن المســاحات العامــة القليلــة فــي وســط المدينــة التــي توفــر البيئــة اآلمنة
والمرافــق والترفيــه التــي تمكــن األمهــات مــن اصطحــاب أطفالهــن إليهــا بعــد التســوق وتوفيــر
مــكان يلعبــوا فيــه بينمــا تقضــي النســاء وقتـا ً ألنفســهن.

امرأة ( 40عاما ً) في مطل أبو نصير “أفضل
عدم إحضار أطفالي إلى هنا .األمر مرهق
للغاية .سأقضي كل وقتي في مراقبتهم
والصراخ عليهم “.
الشكل  :19أين تقضي معظم وقتك؟

* ال يصل المجموع إلى  100%ألن اختيار أكثر من إجابة كان مسموحا ً به لهذا السؤال

58.1%
األسواق

46.3%
الحدائق
والمتنزهات

57.3%
الحدائق
والمتنزهات

34.6%

17.4%

الشوارع
المشهورة

29.8%

16.2%

الساحات

الساحات

24.9%

15.0%

التالل

التالل

20.3%

13.5%

الحي

الشوارع
المشهورة

20.1%

6.8%

11.8%
األرصفة
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77.8%
األسواق

نساء

رجال

ويمكــن ربــط كل مــن أنمــاط المســاحات العامــة بأعمــال الرعايــة مثــل
األعمــال المنزليــة واألنشــطة الموجهــة نحــو األســرة .وفــي المقابــل،
يقضــي الرجــال وقتــا ً أطــول فــي أماكــن ذات توجــه فــردي أكثــر،
وأحيانــا ً فــي أماكــن تتعلــق بســبل العيــش مثــل شــوارع األحيــاء أو
أماكــن الصــاة أو الســاحات أو األرصفــة أو الدواويــر األقــل ارتباطـا ً
بأعمــال الرعايــة ،مــن بيــن أمــور أخــرى بســبب انفصالهــم المكانــي
عــن أماكــن وأنشــطة الرعايــة ذات الصلــة .قــد تكــون الســاحات
والدواويــر اســتثناءات إلــى حــد مــا حيــث يمكــن أيض ـا ً رؤيــة العديــد
مــن العائــات تســتخدم هــذه المســاحات .ونظــرا ً ألن النســاء يقضيــن
وقت ـا ً طوي ـاً مــن حياتهــن اليوميــة فــي رعايــة الغيــر ،فــإن األماكــن
الحي
التــي تســمح لهــن بالعنايــة بأنفســهن تصبــح جذابــة بالنســبة لهــن.
تبحــث األمهــات بشــكل خــاص عــن مســاحات للتنفــس ،حيــث ال يتعين
عليهــن مراقبــة أطفالهــن باســتمرار حتــى يتــم منحهــن اســتراحة مــن
أماكن الصالة
مســؤولياتهن ويمكنهــن قضــاء بعــض الوقــت فــي القيــام باألشــياء
بشــروطهن الخاصــة.

المواقع/
المعالم
التاريخية

6.7%
األدراج

التحدي
جعل المزيد من المساحات العامة في عمان
سهلة الوصول إليها وبأسعار معقولة للنساء،
وخاصة لألمهات
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إمكانية التنقل

تحتاج النساء إلى وسائل
نقل عام أفضل والمزيد من
المناطق التي يمكن المشي
فيها
الشكل  :20خيارات وسائل النقل في عمان
مصنفة حسب النوع االجتماعي
الباص

22.6%
19.6%

سيارات السرفيس

التاكسي
حجز سيارات األجرة
سيارتك الخاصة
سيارة شخص آخر
المشي
الباص

سيارات السرفيس

24.7%
22.6%
29.4%
4.9%

نساء
رجال

18.1%
20.0%
30.6%
18.1%

التاكسي
حجز سيارات األجرة
سيارتك الخاصة
13.8%
سيارة شخص آخر
5.8%
المشي
أخرى 1.3%

عامل في محطة رغدان “ال ،زوجتي ال تذهب
إلى أي مكان عام بدوني ،حتى مع أطفالنا .إنه
جزء من تقاليدنا وأنظمتنا ،وهي ال تعمل”.
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يتنقــل الرجــال والنســاء بشــكل مختلــف عبــر عمــان بســبب
اختــاف اســتخدامهم لوســائل النقــل وكذلــك األدوار الجندريــة
الســائدة والتــي تــؤدي إلــى أنمــاط حركــة مختلفــة .وفيمــا
48.5%
يتعلــق بوســائل النقــل ،أظهــر االســتطالع أن غالبيــة []59%
الرجــال يقــودون ســياراتهم الخاصــة ،يليهــم أولئــك الذيــن
يســتخدمون ســيارات األجــرة وتطبيقــات حجــز ســيارات
األجــرة [ 1]49%ووســائل النقــل العــام ،أي الحافــات
وســيارات الســرفيس [ .2]38%فــي المقابــل 23% ،فقــط
مــن النســاء يقــدن ســياراتهن الخاصــة ،وتعتمــد الغالبيــة علــى
ســيارات األجرة/تطبيقــات حجــز ســيارات األجــرة [،3]73%
58.8%
تليهــا فئــة النســاء اللواتــي يعتمــدن علــى وســائل النقــل العــام
[ 4]42%وســيارة شــخص آخــر [ .]29%فــي المحصلــة،
يُظهــر االنقســام النموذجــي فــي ع ّمــان أن النســاء أكثــر اعتمــادا ً علــى
العوامــل الخارجيــة مثــل الوصــول ،والتوافــر ،والمالءمــة ،والتكلفــة،
والوقــت حيــث تتطلــب وســائط النقــل الرئيســية أن يمنحهــا شــخص
مــا وســيلة نقــل أو أن يكــون تنقلهــا مكلفــا ً ويســتغرق وقتــا ً طويــاً.
أمــا المشــي ،وهــو وســيلة النقــل األقــل تكلفــة ،فغالبـا ً مــا يكــون خيــارا ً
غيــر قابــل للتطبيــق بســبب الشــكل الحضــري الــذي يعتمــد علــى
الســيارات ،والتضاريــس الجبليــة ،والمنــاخ الــذي يجعــل المشــي غيــر
مريــح للغايــة فــي عمــان .إلــى جانــب ذلــك ،فــإن المشــي ،خاصــةً
بالنســبة ألنثــى تمشــي بمفردهــا ،ينطــوي علــى بعــد اجتماعــي وثقافــي
مصحوبــا ً بوصمــة عــار محتملــة للطبقــة الدنيــا والــا أخــاق ألنــه
يُنظــر إليــه علــى أن الشــخص الــذي يلجــأ إلــى المشــي هــو فقيــر جــدا ً
بحيــث ال يســمح لــه ظرفــه بالقيــادة أو أن ذلــك مرتبــط بالعمــل علــى

دراسة حالة محطة رغدان
رغــدان أنــواع مختلفــة مــن المركبــات ،طــرق دفــع مختلفــة ،جــداول زمنيــة غيــر واضحــة،
ومســارات متعــددة لوجهــات مماثلــة ،جميعهــا تجعــل النقــل العــام فــي عمــان عديــم الشــفافية .ونتيجــة
لذلــك ،فــإن األمــر يســتغرق وقتـا ً طويـاً وتكلفــة أكثــر إذا اضطــر المــرء للقيــام برحــات متعــددة.
وكذلــك ،يمكــن أن تكــون محطــات الحافــات بعيــدة ،ممــا يتطلــب مــن المســتخدمين المشــي أو
اســتخدام البدائــل قبــل وقــت طويــل مــن وصولهــم إلــى محطــة النقــل العــام.

أســاس الجنــس .كل هــذه األمــور مجتمعــة تشــكل مشــكلة ألن معظــم
النســاء فــي عمــان هــن مقدمــات رعايــة أساســيات ،وألداء جميــع
واجبــات الرعايــة الخاصــة بهــن ،فإنهــن بحاجــة إلــى مســتوى معيــن
مــن االســتقاللية ،ويفضــل أن يكــون ذلــك فــي بيئــة يمكــن المشــي فيهــا
بشــكل مريــح .ومــع ذلــك ،قلمــا تجعــل البيئــة المبنيــة الحاليــة فــي
عمــان ذلــك ممكنـاً .فــأدراج عمــان ،علــى ســبيل المثــال ،ليســت فقــط
مرهقــة ،ولكنهــا أيض ـا ً غيــر مريحــة للغايــة ألولئــك الذيــن يحملــون
حقائــب تســوق ثقيلــة ،وربمــا أثنــاء المشــي مــع األطفــال أو حتــى
حمــل طفــل رضيــع ،وهــو أمــر تفعلــه النســاء فــي كثيــر مــن األحيــان.
بــدالً مــن ذلــك ،ســتكون عربــة األطفــال أكثــر مالءمــة ولكــن هــذا
مســتحيل عندمــا تكــون االدراج هــي الخيــار الوحيــد المتــاح .وتعتبــر
األرصفــة مثــاالً جيــدا ً آخــر .فبينمــا تهــدف األرصفــة مــن حيــث
وظيفتهــا إلــى تمكيــن المشــاة مــن الســير علــى طــول جانــب الطريــق
المخصــص للســيارات ،فــإن معظــم األرصفــة مزينــة باألشــجار التــي
تجعــل األرصفــة غيــر ســالكة بســبب مواقعهــا واختيــار أنواعهــا.
ونتيجــة لعــدم مالءمــة وســائل النقــل والتصميــم الحضــري ،أصبحــت
حركــة النســاء فــي عمــان محــدودة للغايــة .وهــذا مــا يزيــد األمــر
إشــكالية ألن العديــد مــن الدراســات الدوليــة تشــير إلــى أن الرجــال
يميلــون إلــى القيــام برحــات أقــل وأطــول فــي اليــوم (علــى ســبيل
المثــال مــن وإلــى العمــل) بينمــا تميــل النســاء إلــى التحــرك بشــكل
متكــرر داخــل دائــرة نصــف قطرهــا أصغــر (علــى ســبيل المثــال،
القيــام بالمهمــات وإحضــار وإرجــاع عــدة أطفــال ،والقيــام بالزيــارات
العائليــة) .فــي األردن ،يتقبــل النــاس بعــض أنمــاط الحركــة هــذه
متذرعيــن بحقيقــة أن الرجــال يدعمــون أو يرافقــون النســاء تقليدي ـاً،
ومــع ذلــك ،ال يــزال عــبء أعمــال الرعايــة يقــع إلــى حــد كبيــر علــى
عاتــق النســاء .ســوف تســتفيد النســاء ،وبالتالــي العديــد مــن الفئــات
المهمشــة األخــرى بشــكل كبيــر مــن شــبكات أكثــر مالءمــة للمشــاة
ونظــام نقــل متنــوع وواســع ،ال ســيما إذا كان ســعره مناســبا ً ومترابطـا ً
بشــكل جيــد ويمكــن الوصــول إليــه بشــكل منتظــم ومتكــرر.

ما يتعلق بـ :السالمة
المرافق
إمكانية الوصول
الراحة والمالءمة

الخانة  :8عمل النساء في األردن47% :
من النساء في األردن رفضن العمل بسبب
تحديات النقل وفقا ً لدراسة أجرتها مؤسسة
5
 FESفريدريش إيبرت في األردن
سيدة تتحدث عن سبب ذهابها إلى محطة
رغدان واستخدام وسائل النقل العام “ليس
لدينا خيارات أخرى”.

الخانة  :9أنماط الحركة الخاصة بالنساء:
تنص ورقة مناقشة أعدها المنتدى الدولي
“وجد أن تنقالت النساء منذ
للنقل على أنه ُ
سبعينيات القرن الماضي تتراوح بين السفر
لمسافات أقصر (وبالتالي وقت سفر أقصر)،
إلى رحالت متسلسلة ،ومزيد من الرحالت
غير المتعلقة بالعمل ،والسفر في غير ساعات
6
الذروة ،واختيار وسائل أكثر مرونة”.
إيفا كايل ،خبيرة التخطيط الجندري “إذا كنت
تريد أن تفعل شيئا ً للنساء ،افعل شيئا ً للمشاة”.

7

30.6% 1تاكسي و18.1%حجز سيارات األجرة
18.1% 2باصات و20.0%سيارات السرفيس
48.5% 3التاكسي و24.7%حجز سيارات األجرة
22.6% 4باصات و19.6%سيارات السرفيس
 5مؤسسة فريدريش إيبرت في األردن 2018
 6المنتدى الدولي للنقل 2018
 7هانت 2019

التحدي
زيادة تنقل النساء في المناطق الحضرية من
خالل زيادة إمكانية المشي وتوسيع نظام
النقل العام
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الراحة وعدم الراحة

يجب أال تكون األماكن
العامة صاخبة جدا ً أو
مزدحمة جدا ً

MEN

WOMEN

الشكل  :21يشعر الرجال بالراحة أكثر من
قــد يكــون التنقــل فــي المســاحات العامــة فــي عمــان كامــرأة ،وال
النساء في األماكن العامة في عمان
ســيما ســيرا ً علــى األقــدام ،أمــرا ً غيــر مريــح أبــدا ً لجميــع األســباب
24.5%
نساء
الموضحــة فــي هــذا التقريــر ،وهــو مــا قــد يفســر ســبب وجــود عــدد
32.6%
رجال
أقــل مــن النســاء يشــعرن بالراحــة فــي األماكــن العامــة بشــكل عــام،
مقارنــة بالرجــال ،وفق ـا ً لنتائــج االســتطالع .لكــن عــددا ً مــن النســاء
ذكــرن وال زلــن يذكــرن ســببا ً واحــدا ً علــى وجــه التحديــد ،وهــو
التحــرش فــي الشــارع .إن خطــر التعــرض للتحــرش كامــرأة مــن
قبــل رجــال آخريــن مرتفــع بشــكل غيــر متناســب ،وقــد بــدأت النســاء
فــي توقــع تعرضهــن للمضايقــة مــن قبــل الرجــال مــن خــال التحديــق
فتاتان من خلدا وجبل عمان في االستقالل
والتعليقــات غيــر المرغــوب فيهــا التــي يتلقينهــا ،وحتــى المالمســة.
مول “يجب أن نغير الناس وليس الشوارع.
إن هــذه التصرفــات منتشــرة علــى نطــاق واســع لدرجــة أنــه ينظــر
إن سلوكهم هو الذي يسبب المشاكل .أنا ال
أشعر بالراحة عند المشي في الشوارع .حتى
إليهــا علــى أنهــا حقيقــة مــن حقائــق الحيــاة التــي يعيشــها كل مــن
ي”.
كبار السن من الرجال ينظرون إل ّ
النســاء والرجــال علــى حــد ســواء .لهــذا الســبب ،قامــت النســاء
20.8%
46.7%
ـرش بتطويــر اســتراتيجيات للتكيــف
باعتبارهــن أهداف ـا ً رئيســية للتحـ
مثــل وضعيــة “مالمــح الوجــه المخصصــة للشــارع” حيــث تتجنــب
الشكل  :22المستجيبون الذين يتعرضون
للتحرش بشكل منتظم ومن Men
يتحرش بهم
Womenاألماكــن العامــة حتــى ال تعطــي
المــرأة النظــر حولهــا واالبتســام فــي
رجـاً آخــر عــن طريــق الخطــأ ســببا ً للتفاعــل معهــا عــن غيــر قصــد.
by women
من قبل
وبالمثــل ،تفكــر النســاء كثيــرا ً 2.8%
من
ـه ،ومــاذا يفعلــن ،وإلــى أيــن
فيمــا يرتدينـ
by women
by women
قبلby
women
النساء
النساء
& men
والرجال&
men
14.7%
يذهبــن فــي المســاحات العامــة 17.9%
علــى أمــل تجنــب التعــرض لذلــك.
46.7%
44.9%
أظهــر االســتقصاء الــذي أجــري خــال هــذه الدراســة بــأن 57%
40.4%
20.8%
79.3%
قبل
من by
men
مــن الرجــال يعتقــدون أن المــرأة التــي تعرضــت للتحــرش اللفظــي
الرجال
Women
menــا byوصلــت نســبة النســاء اللواتــي لــم
أو الجســدي هــي المخطئــة ،بينم
رجال
من قبل
by women
يوافقــن علــى ذلــك  .52%لذلــك تظــل أســباب التحــرش فــي الشــوارع
النساء
2.8%
من
قبلby
women
النساء
والرجال& غامضــة إلــى حــد كبيــر بالنســبة للكثيــر مــن الســكان .وحتــى تتضــح
men
17.9%
I don‘t
يســتمر تطبيــع المضايقــات فــي الشــوارع
 47.6% Womenاألســباب والتأثيــرات،
notice it
46.7%
79.3%
 33.1%ارتيــاح النســاء فــي األماكــن العامــة .ولتقليــل فــرص التعــرض
Menوعــدم
للتحــرش أو بشــكل عــام لتجنــب أي شــكل مــن أشــكال عــدم الشــعور
قبل
من
by men
WOMEN

نساء
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33.1%

الرجال

I don‘t
notice it

الشكل  :23يقع الخطأ على عاتق المرأة في حال تعرضها
للتحرش اللفظي و/أو الجسدي.
رجال
نساء

28.2%
21.5%

أوافق بشدة

28.8%
23.3%

22.3%
25.9%

أوافق إلى
حد ما

16.7%
26.7%

ال أوافق
بشدة

ال أوافق
إلى حد ما

3.9%
2.6%

محايد

بالراحــة ،يميــل غالبيــة الرجــال والنســاء علــى حـ ٍد ســواء إلــى تجنــب
األماكــن شــديدة الضوضــاء أو المزدحمــة كإجــراء احتــرازي ،وفــي
ذلــك إشــارة إلــى أن مصــادر اإلزعــاج وعــدم االرتيــاح ناتجــة ،إلــى
حــد كبيــر ،عــن وجــود النــاس .علــى ســبيل المثــال ،بعــض أشــكال
الترفيــه جذابــة لعــدد أكبــر مــن الرجــال ،وبذلــك تــردع النســاء ألن
هــؤالء النســاء الالئــي يتجــرأن علــى دخــول حيــز الذكــور غالب ـا ً مــا
يواجهــن مســتويات عاليــة مــن عــدم الراحــة .مــن ناحيــة أخــرى،
يمكــن اعتبــار المســاحات الفارغــة جــدا ً مخيفــة .لذلــك فــإن وجــود
حشــد متــوازن بحجــم يمكــن التحكــم فيــه مثالــي .يمكــن العثــور علــى
هــذه الحشــود بســهولة فــي المســاحات الخاصــة المغلقــة ،والتــي غالبـا ً
مــا تكــون تجاريــة مثــل مراكــز التســوق أو الحدائــق الخاصــة بســبب
آلياتهــا القويــة المتبعــة فــي حراســة البوابــات والتحكــم .ومــع ذلــك،
فــإن هــذه الطريقــة تدفــع النســاء ،بشــكل متعمــد أو غيــر متعمــد ،إلــى
التواجــد فــي مســاحات حصريــة ومســيطر عليهــا وموجهــة لألســر،
ومخصصــة لإلنــاث فقــط ،متخليــات جزئي ـا ً عــن حقهــن فــي المدينــة
بأكملهــا.
الشكل  :24أمثلة على التحرش الجنسي
التصرفات:
• رجل لمس مؤخرة امرأة لفترة
وجيزة جدا ً حتى تشك في أن األمر
لم يحدث أصالً
• رجل يصفّر  /يصدر
أصوات تقبيل لجذب
انتباه امرأة
• شاب يلقي باتجاه امرأة
المدون على
رقم هاتفه
ّ
قطعة من الورق
• مجموعة من الرجال
يصمتون ويحدقون عالنية
في امرأة أثناء مرورها

التعليقات:

أتمنى الفرح لعينيك
الجميلة! [المرأة ترتدي
النقاب]
تعالي عندي!
ما شاء هللا!
صحّة!

أتمنى أن أكون
البوظة التي
تأكلينها.

ما يتعلق بـ :الترفيه
الخصوصية
السالمة
الشكل  :25أهم األسباب التي تجعل الرجال
والنساء يتجنبون أماكن في عمان
يتجنب غالبية الرجال والنساء األماكن
المزدحمة والصاخبة.
مزعجة جدا ً
 47.9%رجال
 44.3%نساء

مزدحمة جدا ً
 45.2%رجال
 36.9%نساء

سيدة تبلغ من العمر  25عاما ً في محطة
رغدان  -خافوا كبار السن وليس الشباب .إذا
صرخت في وجه شاب فسوف يهرب في حين
أن الرجل الكبير في السن سيسبب ضررا ً
عاطفيا ً أو جسدياً.
رجالن ( 19عاما ً) يقومون بالتحرش في
الشارع “سيحدث على أي حال ،إنه أمر
يجري في عروقنا”
 “لقد تعودنا على ذلك .إنها عادة سيئة لديناإرم إليها ببعض
في المجتمع .أي فتاة تراهاِ ،
الكلمات واستمر في المشي”.

يا حلوى!
لو أن حياتي حلوة مثل
حالوة ما أراه أمامي.
يا إلهي ،كم هو فضفاض!
[المرأة ترتدي مالبس فضفاضة]

يا إلهي ،كم هو ضيق!
[المرأة ترتدي مالبس ضيقة]
كان قلبي يتألم ولكن
عندما رأيتك تعافى.

 26.1%من الرجال و 18.9%من النساء
يعتقدون أن قول “ما شاء هللا” (كناية عن
الجمال) المرأة في الشارع هو على سبيل
المجاملة وليس على سبيل المغازلة أو
السخرية أو التحرش اللفظي

من سيحظى
بك هو رجل
محظوظ!

التحدي
جعل المساحات العامة في عمان أكثر راحة
من خالل تقليل فرص التحرش في الشوارع،
وخاصة بالنسبة للنساء
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الخصوصية

يجب أن تستوعب األماكن
العامة جزر الخصوصية
أ ٌّم من الهاشمي الشمالي “المساحات المفتوحة
مخيفة”.
شابة في محطة رغدان “يستطيع الرجال
الجلوس والوقوف كيفما أرادوا ،أما أنا فيجب
أن أقوم بضم جسدي كي أحافظ على مساحة
آمنة وكي أتجنب مالمسة أجسادنا مع بعضها
البعض”.

عائلة من شفا بدران “نحضر كل شيء معنا،
األطعمة والمشروبات والحلويات وأكواب
الماء .نبقى هنا حتى منتصف الليل وربما
أكثر”.
نساء ( 17عاما ً) من جبل األشرفية “أريد
أن أكون قادرة على ممارسة الرياضة ،وليس
الذهاب إلى الصاالت الرياضية .أريد أن
ألعب في المالعب أو مالعب كرة القدم .هذه
األماكن لألوالد فقط .ال يمكنني اللعب في
الشوارع”.
امرأة من جبل النزهة تشرح سبب حبها
للبقاء في المنزل “أفضل الجلوس في
المنزل حيث يمكنني الجلوس مرتاحة ،وليس
‘مكمكمة’[ ”.أي مغطاة ،أشعر باالختناق،
أشعر بالحاجة إلى تغطية شعري وجسمي
بالكامل”]
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عنــد قضــاء الوقــت فــي الخــارج ،يقــوم العديــد مــن الع ّمانييــن عــادة
بإنشــاء جــزر صغيــرة مــن الخصوصيــة وســط النــاس مــن أجــل
الحصــول علــى بعــض الهــدوء والراحــة وراحــة البــال مــن خــال
الحــد مــن اللقــاءات غيــر الســارة مــع المحيــط الخارجــي إلــى
الحــد األدنــى .يمكــن مالحظــة هــذه الممارســة بشــكل خــاص بيــن
العائــات التــي لديهــا بنــات ومجموعــات أقــران مــن اإلنــاث مــن
جميــع األعمــار .يمكــن العثــور علــى جــزر الخصوصيــة أو بنائهــا
تلقائيـا ً بعــدة طــرق .تمامـا ً كمــا يتوقــع المــرء فــي المســاحة الخاصــة
لمنزلــه ،فــإن المســافة الماديــة والبصريــة والصوتيــة مــع الغربــاء
هــي الركائــز األساســية لهــذه الجــزر األساســية .ال تكــون ترجمــة هــذه
الركائــز ممكنــة دائم ـا ً فــي المســاحات العامــة فــي عمــان ،لــذا ،بــدالً
مــن ذلــك ،تمثــل جــزر الخصوصيــة محــاوالت لخلــق هــذه األجــواء،
مدعومــة بالحمايــة الماديــة والبصريــة والصوتيــة ضمــن الحــدود
المحــددة وكذلــك الحــدود الماديــة أو الرمزيــة بيــن مــا هــو مســاحات
عامــة أكثــر عموميــة ومــا هــو مســاحات خاصــة أكثــر خصوصيــة.
قــد تأتــي جــزر الخصوصيــة هــذه علــى األرض علــى شــكل محيــط
مفتــوح واســع ،أو غرفــة مغلقــة ،أو مناطــق فاصلــة بيــن الجنســين ،أو
خلــف جــدار .يمكــن عمــل جــزر الخصوصيــة ذاتيـا ً بمجــرد الجلــوس
فــي الســيارة أو الجلــوس بحيــث يكــون ظهــر الجالــس مقاب ـاً لوجــه
شــخص آخــر لمزيــد مــن الخصوصيــة داخــل مســاحة صغيــرة .وعلــى
نطــاق أوســع ،يمكــن للمــرء إنشــاء جــزر أكثــر تفصيـاً للخصوصيــة،
علــى ســبيل المثــال ،مــن خــال ترتيــب نزهــة يســتخدم فيهــا “الدعائــم”
مثــل الســجاد والوســائد والشــواء واألرجيلــة باإلضافــة إلــى العناصــر
الحســية مثــل الموســيقى الصاخبــة وصــوت المحادثــات ،ولبــاس
المــرأة مــن أجــل توصيــل خــط مؤقــت غيــر ملمــوس بيــن مــا هــو
خــاص ومــا هــو عــام فــي إشــارة إلــى مدونــة قواعــد الســلوك التــي
ينبغــي تطبيقهــا .مــن هــو الغــرض مــن جــزر الخصوصيــة هــذه؟
الســمعة ،والســامة ،والراحــة ،والحمايــة ،ال ســيما مــن الشــبان

ما يتعلق بـ:
الشكل  :26يجب أن ترتدي المرأة الحجاب في األماكن العامة
رجال

4.7% 4.7%
17.9%

67.8%

نساء

56.0%

23.9%

9.5%
3.0%

4.9%
7.6%

الشكل  :27من المقبول أن تدخن المرأة السجائر في األماكن العامة
2.6%
14.1% 7.6%
رجال

نساء

14.4%

2.6%

73.2%
18.1%

1.5%

60.6%

5.4%

الشكل  :28من المقوب أن تمارس المرأة الرياضة (مثل الركض) في األماكن العماة
رجال
نساء

8.3%

22.0%

15.6%

أوافق بشدة

13.5%

1.8%

54.3%

30.9%

16.9%

أوافق إلى
حد ما

ال أوافق
إلى حد ما

34.1%

ال أوافق
بشدة

2.6%

محايد

العـ ّ
ـزاب الذيــن يُنظــر إليهــم علــى نطــاق واســع علــى أنهــم ضــارون
بالنســاء ،وبالتالــي ،يمثلــون فــي الوقــت نفســه تهديــدا ً للرجــال ممــن
هــم برفقــة النســاء الذيــن يتمثــل دورهــم فــي تقديــم الحمايــة .بالنســبة
للمــرأة ،يعــد الشــعور بالخصوصيــة فــي األماكــن العامــة أمــرا ً مهمـا ً
ألنــه يم ّكنهــا مــن الحفــاظ علــى صــورة أخالقيــة عامــة ،وبالتالــي
ســمعة جيــدة حتــى تتمكــن مــن االســترخاء ضمــن معاييــر األعــراف
ق إلــى المســتوى المثالــي المطلــوب).
المجتمعيــة (حتــى لــو لــم ترت ـ ِ
وينطبــق الشــيء نفســه علــى الرجــال ،رغــم أنهــم أكثــر حماسـا ً لبنــاء
جــزر مــن الخصوصيــة مــن أجــل الراحــة ،وليــس بســبب مخــاوف
تتعلــق بالســمعة والســامة ،والتــي قــد تصــل أيض ـا ً إلــى الممارســة
المنتشــرة بيــن الرجــال المتمثلــة فــي التســكع فــي ســياراتهم.

دراسة حالة ساحة حبيبة
يمكــن أن تصبــح ســاحة حبيبــة مزدحمــة للغايــة بشــكل منتظــم .ونظــرا ً لكونهــا تجــذب الرجــال
والنســاء علــى حــد ســواء ،فــإن كال الجنســين يقتــرب جســديا ً إلــى حــد كبيــر مــن بعضهمــا البعــض
نظــرا ً لطبيعــة المســاحة الصغيــرة وتجربــة شــراء وتنــاول الكنافــة .ومــع ذلــك ،مــن أجــل إنشــاء
جزيــرة مــن الخصوصيــة ،تبنــى بعــض الرجــال ممارســة إدارة ظهورهــم باحتــرام للنســاء بينمــا
تضــع النســاء الحقائــب أو األشــياء األخــرى بينهــا وبيــن األطــراف األخــرى لإلشــارة إلــى وجــود
مســافة بحدهــا األدنــى.

السمعة

السالمة

الخانة  :10دافع المرأة للبحث عن جزر
الخصوصية في المساحات العامة (أمثلة)
 81%من الرجال و 79%من النساء
يعتبرون أنه من غير المقبول للمرأة أن تدخن
السجائر في المساحات العامة ،لذلك بدالً من
ذلك ،تستخدم المدخنات الحمامات العامة
للتدخين .وبالمثل ،فإن النساء في الغالب
غير قادرات على ممارسة الرياضة في
المساحات العامة حيث إن  68%من الرجال
و 51%من النساء يعتبرونها ممارسة غير
مقبولة .ولعدم وجود بديل مناسب في عمان
يوفر خصوصية كافية ،تضطر النساء إلى
اللجوء إلى المساحات الخاصة مثل الصاالت
الرياضية والنوادي الرياضية.

الخانة :11
المشربية
تربط الشرفات
المجال الخاص
بالمجال العام.
وفي العمارة
اإلسالمية التقليدية ،تُستخدم الشرفات
المزودة بألواح شبكية ،والتي يشار إليها باسم
المشربية ،بشكل شائع في األجزاء المكشوفة
على الشارع لضمان الخصوصية مع السماح
بدخول الهواء وضوء النهار إلى المبنى.
وبالمثل ،في المنطق العكسي ،يمكن لأللواح
الشبكية أن تربط العامة بالمجال الخاص.

فتاتان من خلدا وجبل عمان “ال يمكنك أن
تشعر بالراحة عندما تشعر وكأنك مراقَب”.

التحدي
خلق شعور بالخصوصية في األماكن العامة
من خالل توفير الجيوب والخلوات
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المرافق

تفتقر األماكن العامة إلى
المرافق التي تلبي احتياجات
المرأة
نساء

رجال

 8مراحيض

 16مرحاض

الشكل  :29الحمامات العامة في محطة
رغدان

أ ٌّم ( 59عاما ً) ألربعة أطفال من جبل النزهة
تحكي عن تجربتها في محطة رغدان “أستخدم
كال من المراحيض العامة ومراحيض
المسجد .عندما كنت أصغر سناً ،لم يكن لدي
مكان لممارسة الرضاعة الطبيعية ،لذلك
كان الطفل يظل يبكي .كنت أذهب أحيانا ً
إلى المسجد لتغيير حفاضات الطفل .كنت
أنا وبعض النساء األخريات نحمل قطعة من
الكرتون ونضع الطفل على الرصيف أو
زاوية الشارع لتغيير حفاضته”.
عائلة تقوم بنزهة في مطل أبو نصير وتستمتع
بوقتها .فجأة ،جاء شاب يركض ويتبول على
شجرة قريبة .تشعر العائلة بالجزع وتغادر
المكان على الفور.

دراسة حالة محطة رغدان
طالبتــان شــابتان تدخــان حمــام النســاء فــي المحطــة .بعــد اســتخدام المرحــاض ،بــدأن فــي الدردشــة
مــع بعضهــن البعــض أثنــاء إعــادة تعديــل حجابهــن ومكياجهــن .بمجــرد أن يصبــح كل شــيء
مرتبـاً ،يجلســن علــى األرض فــي رواق الحمــام ويشــعلون ســيجارة .يعمــل ســائق ســيارة ســرفيس
فــي المحطــة حوالــي  12-13ســاعة يومي ـا ً مــن الســبت إلــى الخميــس مــن كل أســبوع .وبطبيعــة
الحــال ،يســتخدم الحمــام أثنــاء العمــل .أصبحــت تكلفــة اســتخدام الحمــام منــذ بضعــة ســنين 0.15
دينــارا ً أردنيـا ً لــكل زيــارة .ولتوفيــر هــذه التكلفــة ،يقــوم بالتبــول فــي العــراء فــي أحــد أركان المحطة
ممــا يزعــج المســتخدمين اآلخريــن للمســاحة .إنــه يشــعر بالحــرج إلــى حــد مــا حيــال ذلــك ،لكنــه
ال يســتطيع تحمــل إنفــاق الكثيــر مــن المــال علــى اســتخدام الحمــام فقــط .يمكنــه محاولــة الحصــول
علــى تصريــح مجانــي أو االســتجداء مــن شــخص مــا لتغطيــة الرســوم ،كمــا تفعــل بعــض النســاء،
لكــن الكثيــر مــن العمــال والســائقين والباعــة اآلخريــن يتبولــون فــي العــراء ،فلمــاذا ال يفعــل؟
دراسة حالة استقالل مول
تتميــز عاملــة حمــام النســاء بجــوار ردهــة الطعــام ألنهــا حولــت حمــام النســاء إلــى مســاحة أكثــر
صداقــة لإلنــاث .هنــاك كرســي بالســتيكي متــاح بســهولة للرضاعــة أو للراحــة أو تدخيــن ســيجارة
ســرية .بجانــب المغســلة ،أنشــأت العاملــة وحــدة صغيــرة لتغييــر الحفاضــات علــى قطعــة قمــاش
مربعــة ووســادة علــى شــكل قلــب .هنــاك وســادة أخــرى صغيــرة علــى شــكل قلــب معلقــة علــى
خطــاف ومثبــت عليهــا دبابيــس لتســتخدمها النســاء الالتــي يرتديــن حجابهــن .كذلــك ،دائمــا ً مــا
تحمــل العاملــة معهــا إمــدادات مــن المنتجــات الصحيــة لتســتخدمها النســاء فــي فتــرة دورتهــن
الشــهرية.
دراسة حالة مطل أبو نصير
تقــع علــى حافــة جــرف مــع القليــل مــن البنيــة التحتيــة فــي المنطقــة المجــاورة مباشــرة ،وال توجــد
مرافــق متاحــة ولكــن الكثيــر مــن المســاحات الطبيعيــة .لــذا فــإن االرتجــال هــو ســيد الموقــف لجعــل
اإلقامــة تســتمر لبضــع ســاعات .قــد يختفــي الرجــال وراء شــجرة لقضــاء حاجتهــم ،األمــر الــذي
يثيــر اســتياء الســكان والعائــات التــي تــزور المــكان .تواجــه النســاء صعوبــة أكبــر وقــد يقتربــن مــن
المطعــم الوحيــد فــي المطــل الســتخدام الحمــام أو قــد يغــادرن المــكان كلــه.

تــم تصميــم وتوزيــع معظــم المرافــق العامــة بشــكل أساســي فــي عمــان
وفقـا ً الحتياجــات الرجــال .ربمــا تكــون الحمامــات العامــة هــي المثــال
األبــرز علــى ذلــك .فقــد أظهــرت الدراســات أن النســاء بحاجــة إلــى
اســتخدام المرحــاض بشــكل متكــرر أكثــر مــن الرجــال ،وقضــاء
المزيــد مــن الوقــت فــي الحمامــات (علــى ســبيل المثــال بســبب الــدورة
الشــهرية) ،كمــا تحتــاج النســاء إلــى مســاحة أكبــر بســبب تصاميــم
المراحيــض الســائدة .ففــي النهايــة ،كابينــة المرحــاض أكثــر تعقيــدا ً
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مــن المبولــة .لذلــك ،عــادة ً مــا تكــون ســعة حمــام الرجــال أعلــى مــن
ســعة حمامــات النســاء ،وهــو أحــد األســباب التــي تجعل مــن المعروف
أن طوابيــر االنتظــار علــى أبــواب المراحيــض المخصصــة للنســاء
أطــول مــن تلــك علــى أبــواب مراحيــض الرجــال .إن التســهيالت
الخاصــة بتغييــر حفاضــات الطفــل أو الرضاعــة الطبيعيــة بشــكل
مريــح فــي مواقــع مختلفــة تؤثــر بشــكل أكبــر بشــكل خــاص علــى
اســتخدام األم للمســاحات العامــة ،وكذلــك اســتخدام األب للمســاحات
العامــة .يمكــن أن يــؤدي عــدم وجــود مثــل هــذه المرافــق إلــى وجــود
أقــل بشــكل ال إرادي ،أو أن يصبــح رادعــا ً للتواجــد فــي األماكــن
العامــة ككل .وبصــرف النظــر عــن االحتياجــات البيولوجيــة ،تلعــب
الحمامــات العامــة دورا ً مهمــا ً آخــر للنســاء ،ألنهــا فــي كثيــر مــن
األحيــان تعمــل أيضــا ً كمســاحات آمنــة .ففــي هــذه الغــرف المغلقــة
التــي تفصــل بيــن الجنســين ،يمكــن للمــرأة أن تقــوم بإعــادة تعديــل
الحجــاب براحــة ،وأن تحصــل علــى االســتراحة والدعــم الــذي تجــده
مــن النســاء األخريــات ،أو تدخيــن ســيجارة دون أن تتفحصهــا أعيــن
أفــراد المجتمــع الذكــور .وعليــه ،يثيــر هــذا الموضــوع التســاؤل بشــأن
مســألة الحمامــات المشــتركة التــي أصبحــت فــي ســياقات أخــرى
أساســية لتعميــم مراعــاة الجنــدر .كمــا أن الوصــول العــام إلــى الميــاه
الجاريــة النظيفــة يعــود بالنفــع علــى النســاء (وكذلــك أولئــك الذيــن
يرغبــون فــي تدخيــن األرجيلــة) ألنــه يدعــم واجبــات أعمــال الرعايــة
مثــل توفيــر ميــاه الشــرب وغســل األطعمــة والحفــاظ علــى النظافــة
العامــة فــي األماكــن العامــة .وســتؤدي زيــادة المرافــق العامــة التــي
تلبــي احتياجــات المــرأة مــن حيــث التصميــم والعــدد ،وال ســيما تلــك
المرتبطــة مباشــرة ً بواجبــات عمــل الرعايــة والبيولوجيــا الخاصــة
بالمــرأة ،إلــى إزالــة القلــق الــذي ال يســتهان بــه مــن تجربــة المــرأة
فــي األماكــن العامــة .وفــي الوقــت نفســه ،يمكــن أن يوفــر المزيــد مــن
الفــرص لآلبــاء ليعملــوا كمقدميــن للرعايــة هــم اآلخريــن ،وبالتالــي
تغييــر المفاهيــم الســائدة عــن الذكــورة التــي نــادرا ً مــا تتنــاول قيــم
األبــوة.

إمكانية الوصول
إمكانية التنقل

يعتقد  12.1%من الرجال و 20.0%من
النساء أن الرضاعة الطبيعية في األماكن
العامة مقبولة .يرى غالبية الرجال والنساء أنه
أمر غير مقبول.
الشكل  :30عدد النساء اللواتي يذهبن إلى
المنزل الستخدام الحمام أكبر من عدد الرجال
 14.5%رجال

36.9%
نساء

امرأة تدخن في حمام المسجد “هل تريدين أن
يقتلني الرجال بالخارج إذا رأوني أدخن؟”

أب مع أربعة أطفال صغار
يجلس وحيدا ً في دوار النزهة المزدحم بينما
يراقب أطفاله وهم يلعبون .فجأة يحتاج الطفل
األصغر الستخدام الحمام ولكن ال يوجد حمام
قريب .يمسك األب بأطفاله األربعة والذعر
واضح على وجهه ويتوجه إلى المنزل
مسرعاً.

التحدي
زيادة وتحسين المرافق العامة التي تلبي
احتياجات النساء وتلك الخاصة باآلباء الذين
لديهم أطفال صغار
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الفصل بين الجنسين

المساحات العامة ال تعزل
الجنسين ولكنها تفصل بين
الجنسين
أ ٌّم من الهاشمي الشمالي مع ابنتها البالغة
من العمر  14عاما ً “أنا منفتحة .كنت أتركها
تذهب إلى األماكن المخصصة للفتيات فقط ،أو
منازل صديقاتها ،أو إذا كانت هناك أي مقاهي
مخصصة للفتيات فقط”.

 76.4%من الرجال و 68.7%من النساء
يجدون أنه يجب أن يكون هناك المزيد من
األماكن المنفصلة في عمان (لإلناث فقط أو
للذكور فقط).
 40.9%من الرجال و 50.7%من النساء
يجدون أنه من المقبول التحدث إلى شخص
من الجنس اآلخر من غير أفراد األسرة
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يعيــش الرجــال والنســاء فــي عمــان ،ال ســيما فــي األماكــن المحافظــة
أو التقليديــة ،حيــاة منفصلــة ،ســواء كانــت مؤسســية أو اجتماعيــة.
ينطبــق هــذا األمــر علــى مجــاالت التعليــم والممارســات الدينيــة
والطقــوس الثقافيــة واالجتماعيــة (مثــل حفــات الزفــاف) واختيــار
المهنــة واســتخدام وســائل النقــل العــام واألنشــطة الرياضيــة وأشــكال
الترفيــه واســتخدام المرافــق وغيــر ذلــك الكثيــر .عــاوة علــى ذلــك،
فــإن التفاعــات العامــة بيــن الرجــال والنســاء تقتصــر فــي الغالــب
علــى التفاعــات المقبولــة والموجهــة نحــو الغــرض حيــث يتــم تحديــد
معاييــر التفاعــل حســب طبيعــة الغــرض .مــن األمثلــة علــى ذلــك،
الغــرض مــن ممارســة األعمــال التجاريــة (مثــل إجــراء عمليــة
شــراء) أو طلــب التوجيــه وإجــراء االستفســارات (مثــل الســؤال عــن
االتجاهــات) .نتيجــة لذلــك ،فــي األماكــن التــي يختلــط فيهــا الجنســين،
تميــل النســاء والرجــال إلــى البقــاء منفصليــن عــن بعضهــم البعــض،
ومــن غيــر المفاجــئ أن غالبيــة الرجــال [ ]76%والنســاء []69%
يؤيــدون فكــرة إنشــاء المزيــد مــن المســاحات التــي تفصــل بيــن
الجنســين .غيــر أنــه يجــدر التوضيــح أن المســاحات التــي تفصــل بيــن
الجنســين تحــد فــي نهايــة المطــاف مــن خيــارات األماكــن التــي يمكــن
الوصــول إليهــا لــكل مــن النســاء والرجــال مــن خــال االســتبعاد
الصريــح الــذي يتعــارض بشــكل أساســي مــع فكــرة المدينــة الشــاملة.
ومــع ذلــك ،فــإن الفصــل المؤقــت والجزئــي بيــن الجنســين يمكــن أن
يم ّكــن كل مــن النســاء والرجــال مــن الحصــول علــى الثقــة والقبــول
االجتماعــي فــي أماكــن اللقــاء المختلطــة .ويمكــن تطبيــق عــدد مــن
االســتراتيجيات لتعزيــز مثــل هــذه البيئــات .علــى ســبيل المثــال ،يكون
تخصصــي أيــام للرجــال وأخــرى للنســاء مفيــدا ً بشــكل خــاص للنســاء
والفتيــات اللواتــي قــد ينأيــن بأنفســهن عن مجموعــات الرجــال والفتيان
الذيــن غالب ـا ً مــا يشــغلون ويســيطرون علــى المســاحات العامــة فــي
عمــان .تتمثــل اإلســتراتيجية األخــرى للحــد مــن هيمنــة المجموعــة
فــي تقســيم المنطقــة فــي تثبيــت عناصــر جذابــة ليــس مــرة واحــدة فقــط

ما يتعلق بـ :الترفيه
الراحة وعدم الراحة
الشباب ّ
العزاب

ولكــن عــدة مــرات ،وربمــا يتــم تعديلهــا وفقـا ً لمجموعــات مســتخدمين
مختلفــة أو بــأن تكــون قابلــة لالســتخدام بطبيعتهــا (علــى ســبيل المثال،
مقاعــد متعــددة أو تظليــل أو ألعــاب أو قطــع فنيــة) .واألكثــر فاعليــة
هــو أن توفــر المســاحات العامــة مناطــق هادئــة ونشــطة منفصلــة
ولكــن متصلــة جيــدا ً بحــدود مفتوحــة أو مســامية حتــى يتمكــن الرجــال
والنســاء مــن العثــور علــى مناطــق الراحــة الخاصــة بهــم فــي المناطق
المخصصــة للذكــور وتلــك المخصصــة لإلنــاث علــى التوالــي .كمــا
ينبغــي إعطــاء األولويــة لألنشــطة الموجهــة لإلنــاث دون الحــد مــن
مشــاركة الذكــور (مثــل مناطــق االجتماعــات التواصليــة ،وأماكــن
تنــاول الطعــام ،ومناطــق االســترخاء ،ومســارات عربــات األطفــال
المخصصــة ألغــراض التنــزه مشــياً ،والمناطــق المناســبة لإلشــراف
علــى األطفــال) .يمكــن لخبــرات الحيــاة اليوميــة ،التــي تبــدأ مــن
خــال االختــاط التدريجــي لألنشــطة المتصــورة للذكــور واإلنــاث
إعــادة صياغــة مــا يمكــن للنســاء والرجــال فعلــه ومــا ال يمكنهــم فعلــه.
ففــي األســاس ،يجــب أن تقــدم المســاحة العامــة الشــاملة للجنــدر شــيئا ً
للجميــع ،ومــع ذلــك ،ال يجــب القيــام بذلــك كلــه فــي نفــس الوقــت
وفــي نفــس المــكان .يمكــن أن يكــون تخصيــص أماكــن اهتمــام خاصــة
لمجموعــات ســكانية مختلفــة أكثــر عمليــة وفائــدة.

دراسة حالة ساحة ابو درويش
غالبـا ً مــا تتحــول المســاحة المفتوحــة الواســعة فــي الســاحة إلــى ملعــب لكــرة القــدم لــأوالد الذيــن
يســارعون إلــى االنطــاق فــي القتــال أيضـاً .يتــم االستســام فــي تســليم المســاحة المفتوحــة إلــى حــد
كبيــر ويختــار معظــم النــاس اســتخدام القســم األكثــر حيويــة بجــوار الطريــق الرئيســي كونــه يوفــر
كذلــك المزيــد مــن المقاعــد فــي مســتوى األرض .ومــع ذلــك ،تجلــس بعــض الشــابات والفتيــات
اللواتــي يقضيــن وقت ـا ً فــي الســاحة علــى الــدرج بعيــدا ً عــن الطريــق الرئيســي ،محميــات إلــى حــد
مــا مــن المتفرجيــن.
دراسة حالة مطل أبو نصير
يجــذب المطــل الشــباب والشــابات والعائــات واألجانــب مــن دول الخليــج واألزواج علــى حــد
ســواء .لــكل منهــم ركنــه الــذي يحصــل عليــه مــن خــال اتفــاق متبــادل غيــر معلــن ،ومــع ذلــك ،فــإن
الحــدود غيــر واضحــة ،ومفتوحــة للتغييــر فــي أي وقــت ،ويتــم التفــاوض عليهــا فقــط فــي لحظتهــا.

الخانة :12هل هو للرجال أم النساء؟
يمكن أن يكون تقديم نشاط جديد أو غير
مألوف إلى األردن وسيلة رائعة لبدء التبني
الجندري من خالل تمكين النساء من المشاركة
منذ البداية .يعد التزلج ولعب القرص الهوائي
في الوقت الحالي أمثلة جيدة باإلضافة إلى
الذهاب إلى صالة األلعاب الرياضية .كل هذه
األنشطة تجذب النساء والرجال على حد سواء
على الرغم من أنها في الغالب من المجاالت
التي يهيمن عليها الذكور.

الخانة  :13كلمة عن الحدائق الفاصلة بين
1
الجنسين في طهران ،إيران
في طهران ،يوجد عدد من الحدائق
المخصصة للسيدات فقط أو بها ساعات
عمل خاصة للسيدات .يختلف الرأي العام
بخصوصها .فبعض الناس يحتفون بحقيقة أن
النساء يحصلن على مساحة تنفس خاصة بهن
حيث يمكنهن خلع الشادور وممارسة الرياضة
بشكل مريح .لدى البعض مشاعر مختلطة
حيال ذلك ألنهن يرغبن في اصطحاب آبائهن
وأزواجهن وإخوانهن وأبنائهن إلى الحديقة،
لكنهن ال يستطعن ذلك .يعارض آخرون
وجود هذه الحدائق جملة وتفصيالً .فبالنسبة
لهم ،تمثل هذه الحدائق جانبا ً آخر من جوانب
الحياة في إيران حيث يتم الفصل بين الرجال
والنساء بشكل متعمد على الرغم من حقيقة أن
المجتمعات تتكون من كليهما ،وبالتالي يجب
تخيلها على هذا النحو .في نهاية المطاف،
يعزز الفصل مزيدا ً من الفصل ويثير التساؤل
عما إذا كان يجب السعي إلى مجتمع منفصل
تماما ً أم ال.
 1أرجمند 2017

التحدي
تمكين األجناس المختلفة من االقتراب من
بعضها البعض مع الحفاظ على مسافات
مقبولة ثقافيا ً واجتماعيا ً
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الشبان العزاب

الشباب العزاب يفتقرون إلى
المساحات التي ترحب بهم

رجل مسن وجار مجاور الستقالل مول
“الرجال العزاب هم من يسببون المشاكل”.
مجموعة من بنات العم (جميعهن في سن
المراهقة) من المقابلين في استقالل مول “ال
نسمح ألي فتيان بالدخول معنا إلى المركز
التجاري .سيعتقدون أننا نريد أن نكون
صديقاتهم .األوالد ال يعرفون أي حدود هنا.
من األفضل تجاهلهم تماماً”.
أبوين في مطل أبو نصير “أحب أن أخرج
بناتي ألنهن يرغبن في الخروج .نقضي وقتا ً
لطيفا ً معاً ،ولكي أكون صريحاً ،ال أحب أن
يأتين إلى هنا بمفردهن .أفضل مرافقتهن .أعلم
أنهن طالبات جامعة وقد تربين تربية صالحة،
لكني ال أعرف كيف يتصرف األوالد هنا.
ففي النهاية ،نحن أسرة محافظة”.
شاب من أبو نصير “أذهب إلى شارع الرينبو
ألرى الفتيات اللواتي يذهبن إلى هناك أيضاً.
ال أحب أن أذهب إلى المراكز التجارية حيث
يوجد العديد من رجال األمن .في شارع
الرينبو ،ال أحد يستطيع أن يمنعنا من التواجد
هناك .كما أن األشخاص الذين يزورون شارع
الرينبو أنيقون من حيث المعاملة”.
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يعتبــر الرجــال العــزاب مــن الموانــع الرئيســية والحافــز األقــوى
للمســاحات التــي تفصــل بيــن الجنســين بالنســبة لجمــع أفــراد مجتمــع
عمــان تقريب ـاً ،وخاصــة النســاء .فهــذه الفئــة مــن الســكان موصومــة
علــى نطــاق واســع فــي عمــان إلــى درجــة أن يصنفــوا تلقائيــا ً فــي
فئــة غيــر المرغــوب فيهــم أينمــا ذهبــوا .ومــن الممارســات الشــائعة،
علــى ســبيل المثــال ،أن تســتفيد أماكــن التجمــع الخاصــة المتاحــة
للجمهــور (مثــل مراكــز التســوق ودور الســينما وصــاالت األلعــاب
الرياضيــة وبعــض المطاعــم والمقاهــي أو الفعاليــات) علــى نطــاق
واســع مــن حقهــا فــي التحكــم فيمــن يمكنــه الدخــول والمشــاركة ومــن
ال يمكنــه ذلــك .فالشــباب العــزاب يتحملــون العــبء األكبــر مــن هــذه
الممارســة حيــث يتــم اســتبعادهم بشــكل منهجــي إمــا صراحــة أو
ضمنيـا ً مــن خــال سياســات “المجموعــات المختلطــة فقــط” ،حــراس
البوابــات ،أو رســوم الدخــول العاليــة ،أو الشــكاوى المحتملــة مــن
مجموعــات المســتخدمين المهيمنــة مثــل العائــات والنســاء .ينطبــق
هــذا األمــر علــى الشــباب العـ ّ
ـزاب مــن جميــع الخلفيــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة علــى الرغــم مــن منــح الفئــات ذات الدخــل المرتفــع
بعــض النفــوذ إلنقــاذ أنفســهم مــن وصمــة العــار عندمــا يتعلــق األمــر
بسياســات األبــواب التمييزيــة التــي تحكــم علــى المظهــر المناســب أو
االســتقامة ،وحرفيـا ً مــن خــال إظهــار مقــدار النقــود التــي يحملونهــا
فــي محفظتهــم .يتــم تحقيــر جميــع الشــباب العــزاب عموم ـا ً لوصفهــم
ضمــن فئــة “المشــاغبين” بمظهرهــم “المــؤذ” وســلوكهم وطريقــة
حديثهــم وغيــر ذلــك مــن عالمــات التهميــش .لذلــك ،ال يرحــب بهــم
المجــال المنزلــي والخــاص لكونــه ملــكا ً لألنثــى وال أجــزاء كبيــرة
مــن المجــال العــام .تصبــح شــوارع عمــان التــي يســهل الوصــول
إليهــا ،وخاصــة بالســيارات ،واحــدة مــن األماكــن العامــة القليلــة
المتاحــة باإلضافــة إلــى المســاحات الشــخصية البديلــة (المتنقلــة) التــي
يمكــن للشــباب العــزاب اللجــوء إليهــا .وتتحقــق النبــوءة ذاتي ـاً ،مــن

ما يتعلق بـ :السالمة
الفصل بين الجنسين
الخصوصية

دراسة حالة استقالل مول
ســاعات المســاء والليــل هــي وقــت الــذروة بالنســبة للشــباب العــزاب لكــي يتحولــوا إلــى “فتـ ّـوات
الشــارع” وهــم يقــودون ســياراتهم أو يوقفونهــا فــي مــكان مــا مــع شــلتهم مــن الذكــور .العديــد منهــم
لديهــم نوافــذ مظللــة ،يشــغلون الموســيقى الصاخبــة ،ويدخنــون الســجائر ،ويشــربون القهــوة التركية،
ويأكلــون بــذور عبــاد الشــمس أثنــاء مراقبــة النــاس ،وخاصــة النســاء مــن حولهــم واللواتــي قــد
يتلقيــن تعليقــات صريحــة منهــم .يمكــن رؤيــة مثــل هــذه المشــاهد لي ـاً فــي اســتقالل مــول .قبــل
بضــع ســنوات ،وقعــت العديــد مــن المعــارك بيــن حــراس أمــن المركــز التجــاري والشــبان العــزاب
ســمح لمزيــد مــن الشــباب العــزاب
الذيــن يحاولــون دخــول المركــز .انخفضــت المعــارك عندمــا ُ
بدخــول المركــز التجــاري حيــث قلــل ذلــك مــن التوتــر .وفــي حالــة ظهــور مشــكلة مــع “مشــاغب”
مــا ،يتولــى فريــق خــاص حــل المشــكلة دون التســبب فــي مشــهد مــن أجــل الحفــاظ علــى جــو
المركــز التجــاري المســالم.

خــال ترســيخ بعــض األشــخاص لهــذه الفكــرة ليصبحــوا مصــدر
تهديــد وإزعــاج كمــا تــم وصفهــم مــن خــال تشــغيل الموســيقى
الصاخبــة والتدخيــن بكثافــة والتحــرش بالنســاء والمشــاركة فــي
العــراك والقيــادة بطريقــة عدوانيــة وكســر المحظــورات ،مثــل التلفــظ
بالشــتائم وتعاطــي الكحــول والمخــدرات .مــن خــال القيــام بذلــك ،يتــم
تعزيــز المفاهيــم الضــارة للذكــورة فــي المجتمــع .ومــع ذلــك ،فــإن
المدينــة التــي الشــاملة الجندريــة ال تلبــي المفاهيــم المحــددة للذكــورة
أو األنوثــة وال تميــز ضــد أي جنــس .بــدالً مــن ذلــك ،تعتــرف المدينــة
الشــاملة الجندريــة بالتاريــخ الفــردي وتوفــر مســاحات عامــة للجميــع.
مــن خــال توفيــر أماكــن عامــة للشــباب ،علــى وجــه الخصــوص،
وتحفيزهــم علــى متابعــة أنشــطة غيــر مهــددة مــع تقريبهــم بعنايــة مــن
أفــراد المجتمــع اآلخريــن ،يمكــن تفكيــك وصمهــم ببــطء فــي الوقــت
الــذي يمكــن أن تصبــح األماكــن العامــة أكثــر أمان ـا ً للجميــع أيض ـاً.

الشكل  :31يجب السماح لجميع الرجال بدخول مراكز التسوق ودور
السينما وما إلى ذلك دون أسرهم.
رجال
نساء

42.0%

31.6%
28.0%

أوافق بشدة

34.4%

أوافق إلى
حد ما

ال أوافق
إلى حد ما

11.2% 13.2%
18.1%

15.6%

ال أوافق
بشدة

الخانة  :14كيف يدخل الشاب األعزب
استقالل مول؟
• بانتظار أن “يدخله أحد الزوار” إلى المركز
التجاري ،سواء كانت امرأة أو مجموعة
مختلطة مستعدة الصطحاب الشباب عبر
البوابة وتجاوز حراس األمن
• حمل فاتورة مياه أو كهرباء أو هاتف
صالحة وإظهارها لحراس األمن مع توضيح
أنهم جاؤوا لدفع الفاتورة ليس أكثر
• محاولة التقدم لوظيفة وتقديم المزيد من
التفاصيل عنها إذا ُ
طلب منك ذلك
• الرغبة في إرجاع منتج يوضح حقيبة
التسوق ذات العالمة التجارية والمنتج مع
بطاقة السعر واإليصال
• فتح الشباب محافظهم وعرض فواتير مالية
كبيرة إلثبات قدرتهم على اإلنفاق
• معرفة حراس األمن من خالل وسيط غير
رسمي أو امرأة وسيطة
• التعرف على رجال األمن من خالل
الزيارات المتكررة التي يقومون بها جعلت
أحد الشباب مؤهالً للدخول إلى المركز
التجاري
• المظهر األنيق الذي يتوافق مع مظاهر
وسلوكيات الزوار اآلخرين

امرأة من عمان الغربية “لدي إخوة وأحيانا ً
أجد نفسي مضطرة ألن أخذهم بالسيارة إلى
أماكن حتى يتمكنوا من الدخول...أشعر أحيانا ً
أنهم أكثر تهميشا ً منّا .ليس لدي أي مكان ال
أستطيع الذهاب إليه إذا كنت أنوي الذهاب.
سواء كانت الخلفية غربية أو شرقية هي
نفسها ،فهي تنطبق على جميع الذكور”.

2.0%
3.9%

محايد

التحدي
إنشاء مساحات عامة ترحب بالشباب العزاب
وال تستبعدهم

77

نحو مساحات
عامة أكثر
شمولية
[جندرية] في
عمان

تصميم مساحات عامة
شاملة للجندر في عمان

ليوني ساندركوك وآن فورسيث :أجندة
الجندر
“أجندة البحوث الجندرية لنظرية التخطيط
تركز على المجاالت التي لم تتناولها النظرية
النسوية بإسهاب :دراسات حالة حول ممارسة
التخطيط ،واالهتمامات العملية واالستراتيجية
الجندرية ،والجندر في الثقافة الداخلية
للمخططين ،وإصالح يراعي الجندر لتخطيط
التعليم ،والتوازن بين االختالفات المتعددة
1
والمساواة”.
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إن معرفــة التجــارب المختلفــة بيــن الرجــال والنســاء  -كيــف
يشــعرون فــي األماكــن العامــة ،وكيــف يتحركــون بيــن النــاس ،ومــا
هــي الســمات التــي ال ينجذبــون إليهــا  -هــي الطريــق الصحيــح نحــو
إظهــار التمييــز بيــن الجنســين .ولكــن فــي حيــن أنــه قــد يبــدو وكأنــه
خــط النهايــة فــي حــد ذاتــه  -وهــو بالتأكيــد نقطــة هامــة رئيســية – فــإن
عمــل الممارســين وصانعــي السياســات الحضرييــن فــي عمــان يبــدأ
مــن هنــا بالتحديــد .وعليــه ،تحتــوي الصفحــات التاليــة علــى صياغــة
لبعــض التوصيــات الموجهــة نحــو ممارســة تصميــم المســاحات
العامــة األكثــر شــموالً جندريــا ً فــي عمــان فيمــا يتعلــق بمواضيــع
الدراســة والنتائــج الرئيســية المتعلقــة بالترفيــه ،والســامة ،والســمعة،
والخصوصيــة ،وإمكانيــة التنقــل ،وإمكانيــة الوصــول ،والراحــة
وعــدم الراحــة ،والفصــل بيــن الجنســين ،والشــباب العــزاب .ال تقــدم
التوصيــات دلي ـاً تفصيلي ـا ً إلنشــاء مســاحات عامــة شــاملة جندري ـاً،
إذ أن كل ســياق يأتــي بمجموعــة فريــدة مــن التفســيرات التــي يجــب
أخذهــا فــي االعتبــار .بــدالً مــن ذلــك ،ينبغــي قراءتهــا كأفــكار تســتحق
الوقــوف عندهــا حــول كيفيــة الوصــول إلــى الخطــوات التــي يمكــن
اتخاذهــا .ومــن خــال تقديــم مجموعــة مــن األســئلة المهمــة التــي
يجــب طرحهــا علــى جميــع أصحــاب المصلحــة وتقديــم دليــل للبحــث
الميدانــي اإلثنوغرافــي الــذي يم ّكــن الممارســين الحضرييــن مــن
استكشــاف الســياقات المختلفــة بشــكل مســتقل ،يمكــن ترجمــة “جــدول
أعمــال الجنــدر” القائــم علــى أســس حقيقيــة إلــى عمليــات تشــاركية
وتصميمــات حضريــة ومســودات معماريــة وبرامــج مجتمعيــة وصنــع
المدينــة ككل .فالهــدف مــن تصميم المســاحات العامة الشــاملة الجندرية
هــو إنتــاج مفاهيــم ملموســة وغيــر ملموســة تتناســب بسالســة مــع
األنشــطة اليوميــة للرجــال والنســاء بحيــث يصبــح اســتخدامها شــبه
غيــر واعــي وال يلزمــه أي مجهــود يذكــر .وبالتالــي ،فــإن المســاحة
العامــة ذات التصميــم الســيء ،يشــعر بهــا المتأثــرون بشــكل ســلبي

للغايــة وغالبـا ً مــا تــؤدي إلــى الشــكاوى فــي أفضــل حاالتهــا والوفيــات
فــي أســوأ حاالتهــا .ونظــرا ً ألن المــدن وأماكنهــا العامــة ليســت أبــدا ً
منتجــات كاملــة التجهيــز تمامــاً ،فــإن الشــمولية الجندريــة تســتلزم
مفاوضــات مســتمرة فــي محاولــة لتحقيــق تــوازن بيــن التصميــم
الحضــري الجيــد والســيئ .فــي الوقــت نفســه ،مــن خــال القيــام بذلــك،
يمكنهــا إعــادة التفكيــر فــي مــن يتــم منحــه الفــرص للمشــاركة فــي
حيــاة مدينــة عمــان وصنــع المدينــة ومــن تــم اســتبعاده عــن ذلــك حتــى
اآلن .وفــي المحصلــة ،فــإن التخطيــط الشــامل الجنــدري ليــس مجــرد
“قضيــة نســائية” ولكنــه يتصــل بالجميــع .لذلــك ،فــإن التعامــل مــع
التجــارب المختلفــة وإيصالهــا بشــكل مفتــوح ،يصبــح أكثــر أهميــة.
وفــي النهايــة ،فــإن االمتيــازات ال تكــون مرئيــة فــي الغالــب لمــن
يمتلكهــا وتكــون مرئيــة جــدا ً ألولئــك الذيــن ال يمتلكونهــا ،وبالتالــي،
يصبــح التمثيــل والمشــاركة أمــرا ً بالــغ األهميــة.

لوسيوس بوركهارت :التصميم غير مرئي.
“ إن التصميم غير مرئي .تعني هذه العبارة
اليوم بأن التصميم تقليدي يغفل عن تأثيره
االجتماعي .ومع ذلك ،قد ينطوي أيضا ً
على تصميم الغد ،أي التصميم الذي يظهر
الوعي عندما يأخذ في االعتبار النظام الكلي
غير المرئي المؤلف من األشياء والعالقات
2
الشخصية”.

مايكل كيميل ،أستاذ علم االجتماع ودراسات
الجندر “االمتياز غير مرئي بالنسبة ألولئك
3
الذين يمتلكونه”.

 1ساندركوك وفورسيث 1992
 2بوركهارت ]1980[ 2017
 3كيميل 2015
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توفر األماكن العامة الشاملة الجندرية
في عمان مساحات خضراء ونظيفة مع
مناطق تسوق بها مجموعة متنوعة
من المقاعد .فهي صديقة لألسرة
ويتوفر فيها حراس أمن وضابطات
شرطة وتركز على األنشطة النهارية.
تتمتع هذه األماكن بسمعة طيبة وتربط
أماكن الرعاية بالترفيه .إنها مربوطة
بمواصالت عامة جيدة ومناطق
مخصصة للمشي ،وهي ليست صاخبة
للغاية أو مزدحمة للغاية وتستوعب
جزر الخصوصية .إنها توفر مرافق
تلبي احتياجات المرأة ومناطق منفصلة
حسب الجنس بحيث يمكن مشاركة
األماكن العامة مع الشباب العزاب أيضاً.
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الترفيه

تبحث النساء عن مساحات خضراء ونظيفة
فيها مناطق تسوق
تضمــن الخدمــات األساســية واإلســكان بقــاء النــاس فــي
المدينــة ،لكــن المســاحات العامــة تجعــل المدينــة مالئمــة للعيــش.
وبالتالــي ،فــإن عــدم وجــود مســاحات عامــة مناســبة يــؤدي
إلــى تدنــي نوعيــة الحيــاة ،والتــي ،إذا أعطــت األولويــة لتجربــة
الذكــور ،فإنهــا تأتــي علــى حســاب المــرأة .أشــار  53%مــن
الرجــال و 48%مــن النســاء المشــاركين فــي االســتطالع إلــى
أنهــم ينجذبــون إلــى ميــزات مثــل أماكــن الجلــوس تليهــا أنــواع
مختلفــة مــن الترفيــه .ويميــل الرجــال إلــى االنجــذاب أكثــر
إلــى المرافــق الترفيهيــة مثــل مالعــب كــرة القــدم أو مالعــب
كــرة الســلة ،وخاصــة الرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن
 18و 25عامــاً ،فضــاً عــن انخفــاض تكاليــف النقــل وتوافــر
مواقــف الســيارات .أمــا النســاء ،فينجذبــن أكثــر إلــى المســاحات
الخضــراء والمســاحات النظيفــة واألماكــن التــي توفــر فرصــا ً
للتســوق ،ال ســيما عندمــا تكــون علــى مقربــة.

السالمة

تشعر النساء باألمان بوجود األسرة
وحراس األمن وضوء النهار والشرطيات
إن النســاء أكثــر عرضــة مــن الرجــال لــأذى والجرائــم
المحتملــة مثــل العنــف أو التحــرش الجنســي ،وبالتالــي فإنهــن
يواجهــن الكثيــر مــن النصائــح والقصــص والتحكــم فــي كيفيــة
تصرفهــن ،ومــا يجــب عليهــن تجنبــه ،والبقــاء بشــكل مثالــي
فــي المنــزل غيــر اآلمــن دائمـاً .علــى العكــس مــن ذلــك ،يُعتبــر
الرجــال أصحــاب دور الحمــاة أو الجنــاة .ومــع ذلــك ،يشــعر
الرجــال بالخــوف فــي األماكــن العامــة أيض ـاً ،حتــى لــو كانــت
المفاهيــم الســائدة للذكــورة تمنــع العديــد مــن الرجــال مــن التعبيــر
عــن ذلــك الخــوف عالنيــة .يســاهم حــراس األمــن بشــكل كبيــر
فــي الشــعور باألمــان لــكل مــن الرجــال والنســاء .لكــن النســاء
علــى وجــه الخصــوص توصلــن إلــى قبــول فكــرة أن مســألة
ســامة المــرأة تقــع فــي النهايــة علــى عاتقهــن .لذلــك ،تشــعر
النســاء [ ]36%أكثــر مــن الرجــال [ ]23%بأمــان أكبــر بوجــود
العائــات وخــال النهــار ،بينمــا يميــل الرجــال إلــى الشــعور
باألمــان مــع المزيــد مــن الدعــم التقنــي أو ،بشــكل حرفــي ،المزيد
مــن القــوى العاملــة مثــل كاميــرات المراقبــة والشــرطيون.

التحدي
إنشاء أماكن تهم الجميع مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات المرأة
ورغباتها
التوصيات
• توفر مجموعة متنوعة من المقاعد المتحركة جزئياً ،والمناسبة لألفراد
والمجموعات الصغيرة ،ومقاعد زوجية مع طاوالت حيثما كان ذلك مناسبا ً
• عرض وتعديل خيارات الترفيه حسب االحتياجات الخاصة بالنوع الجندري،
مثل :األطعمة والمشروبات ،األرجيلة ،األلعاب ،المتاجر ،الوصول إلى شبكة
اإلنترنت الالسلكي ،انظر الفصل بين الجنسين
• عرض وتعديل المرافق الترفيهية لتناسب االحتياجات الخاصة حسب النوع
الجندري ،مثل :كرة القدم ،كرة السلة ،الشطرنج ،األراجيح ،األراجيح الرافعة،
برك السباحة ،انظر الفصل بين الجنسين
• تضمين مساحات خضراء واسعة
• الحفاظ على النظافة ،مثل :اإلدارة الفعالة للنفايات ،الصيانة الدائمة
• توفير الوصول إلى مجموعة متنوعة من المحالت التجارية القريبة ،مثل:
بالقرب من السوق
• جعل األماكن المثيرة لالهتمام صديقة لألسرة مثل :المالعب ،انظر السمعة
والخصوصية والمرافق
• ضمان الوصول بتكلفة معقولة ،انظر إمكانية الوصول وإمكانية التنقل
• التركيز على شرق عمان واستهداف سكان عمان الغربية كذلك ،مثل :من
خالل وسائل التواصل االجتماعي أو الفعاليات  /األنشطة الخاصة

التحدي
تقليل المخاطر وجعل النساء والرجال يشعرون بأمان أكثر في
األماكن العامة
التوصيات
• استخدم استراتيجيات تصميم يمكن الدفاع عنها وإنما مع تجنب بناء الحصون
الحضرية عن طريق الحد من تدابير السالمة إلى قدر معتدل لضمان سهولة
االختراق
 إضاءة على مستوى المنطقة ،تجنب األضواء الكاشفة الفردية أماكن خالية من الخوف (مثل الشوارع المظلمة واألنفاق والجسور والطرقالمسدودة)
 كاميرات مراقبة ومرايا حيثما كان ذلك مناسبا ً مفاتيح الطوارئ في مواقع مختارة حراس أمن ذكور وإناث (في المناطق الموصومة أو المزدحمة) تواجد شرطيون وشرطيات (في المناطق الموصومة أو المزدحمة)• التركيز على مبدأ “عين على الشارع” الذي يشجع المستخدمين المتنوعين
والدائمين الذين يعملون كأوصياء غير رسميين وشخصيات محتملة للسلطة مثل:
الباعة المتجولين والمتاجر ذات التفاعل المتكرر في الشوارع
• استهداف العائالت واألنشطة النهارية ،انظر السمعة
• ينبغي أن يكون من السهل التعرف على التعرف ،مثل :مسار واضح ،نظرة
عامة جيدة ،الفتات ،نظام بسيط إليجاد الطريق
• التركيز على عمان الشرقية لتحقيق من التماسك االجتماعي ،انظر الترفيه
• تعزيز منصات اإلبالغ ورفع مستوى الوعي لدى الرجال والنساء ،مثل:
خرائط التجمعات مثل خريطة  ،HarassMapمشروع The Everyday
 ،Sexism Projectومرافق الدعم النفسي واالجتماعي
• تحديد أوقات القلق والتركيز على جعلها آمنة بشكل خاص ،مثل :الليل،
ساعات الذروة
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السمعة

يجب أن تكون المرأة قادرة على الحفاظ
على سمعة طيبة
ال يقتصــر قلــق المــرأة فــي ع ّمــان فقــط علــى مــا إذا كانــت
ســتصبح ضحيــة لضــرر فــوري ،بــل عليهــا أيضــا ً أن تقلــق
بشــأن الضــرر المحتمــل فــي المســتقبل والــذي يأتــي ،فــي
المجتمــع األردنــي الــذي يهتــم بمســألة الشــرف ،مــع عواقــب
يمكــن أن تكــون ضــارة اجتماعي ـا ً ونفســيا ً وجســديا ً كالمخاطــر
األخــرى .لذلــك فــإن الســمعة الطيبــة ،ال ســيما فــي األماكــن
المحافظــة فــي عمــان ،لهــا أهميــة قصــوى فــي تصميــم
المســاحات العامــة إذا كان المــراد منهــا أن تلبــي احتياجــات
النســاء أيض ـاً .وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى النســاء غيــر
المتزوجــات والشــابات .أمــا النســاء المســنات ،فهــنّ أقــل تأثــرا ً
بالمخــاوف المتعلقــة بالســمعة ،وبالتالــي فإنهــن أقــل تثبيط ـا ً فــي
اختيارهــن واســتخدام المســاحات العامــة.

إمكانية الوصول

التحدي
الحفاظ على سمعة المكان الجيدة من خالل ضمان سالمة المرأة وخصوصيتها
باإلضافة إلى إبراز األنشطة المقبولة اجتماعيا ً وقيمها اإليجابية
التوصيات
• منع آثار الكحول والمخدرات مثل اإلدارة الفعالة للنفايات ،واالبتعاد عن متاجر
الخمور
• تمكين التباعد الجسدي بين الجنسين ،انظر الفصل بين الجنسين
• درء االنتباه عن المستخدمات والسلوك العام غير المقبول ،انظر الخصوصية
• تعزيز الصورة اإليجابية للمساحة بين العائالت من خالل استراتيجية اتصال
جذابة ،مثال :من خالل المنظمات المجتمعية ووسائل التواصل االجتماعي
وتنشيط الموقع المنتظم
• تصميم مساحة صديقة لألسرة ،انظر الترفيه والسالمة
• التركيز على احتياجات الشابات

جب أن تربط األماكن العامة بين أعمال
الرعاية والترفيه

التحدي
إتاحة الوصول إلى المزيد من المساحات العامة في عمان بتكلفة ميسورة بالنسبة
للنساء ،وخاصة لألمهات

يجــد غالبيــة الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء أن عمــان تقــدم
كل مــا يحتاجــون إليــه ويســتمتعون بــه ،إال أن عــددا ً أكبــر مــن
النســاء [ ]58%مقارنــة بالرجــال [ ،]45%ال يتمكــن ،أو
يجــدن صعوبــة فــي الوصــول إليهــا .ولعــل أحــد األســباب هــو
أن غالبيــة النســاء يقضيــن وقتــا ً طويــاً فــي أعمــال الرعايــة
غيــر مدفوعــة األجــر مثــل الطهــي والتنظيــف ورعايــة األطفــال
واألســرة الممتــدة ،وهــو مــا ينطبــق أيض ـا ً علــى النســاء الالئــي
يعملــن للحصــول علــى دخــل .وبالتالــي ،ليــس مــن المســتغرب
أن تشــير غالبيــة النســاء فــي االســتطالع إلــى أنهــن يقضيــن
معظــم وقتهــن فــي األســواق [ ]*78%والحدائــق والمتنزهــات
[ ،]*57%تتعلــق إحداهــن باألعمــال المنزليــة ،واألخــرى
باألنشــطة الموجهــة للعائلــة .األمــر المهــم هــو أن معظــم النســاء
ال يســعهن ســوى تخصيــص وقــت محــدود للترفيــه واالعتمــاد
علــى األماكــن العامــة القريبــة التــي يمكنهــا اســتيعاب أعمــال
الرعايــة.

التوصيات
• ضمان القرب من مكان العمل أو سهولة الوصول إليه ،مثال :على مسافة
قريبة من المنزل ،وبنية تحتية مالئمة لعربات األطفال ،وموصول بوسائل النقل
العام الجيدة ،انظر الترفيه
• التفكير في أنماط الحركة ومسارات التوقفات المتعلقة بالرعاية ،على سبيل
المثال في الطريق إلى األسواق أو المدارس أو المتاجر أو المستشفيات أو
المنازل (يمكن أن تزيد الخيارات المتعددة من الجاذبية) ،انظر إمكانية التنقل
• خلق مساحات تنفس لألمهات مع أطفالهن وبدون أطفالهن
• توفير وسائل الراحة المتعلقة بالرعاية المجانية  /بأسعار معقولة ،مثال :مياه
الشرب ،الحصول على الطعام ،دعم الواجبات المنزلية ،مناطق لعب لألطفال،
أنظر المرافق
• استخدام عناصر قابلة للتكيف مع الطقس ،مثال :التظليل ،السقوف ،والمواد
المقاومة للحرارة والبرودة
• االبتعاد عن المساحات التي يسيطر عليها الذكور ،مثال :مقاهي الذكور
ومحالت السيارات ومواقف السيارات

إمكانية التنقل

تحتاج النساء إلى وسائل نقل عام أفضل
وإلى المزيد من المناطق التي يمكنهن
المشي فيها
فــي حيــن أن تضاريــس عمــان الجبليــة تجعــل األمــر صعبــا ً
بالنســبة لكافــة وســائل النقــل ،إال أن النســاء هــن األكثــر تضــررا ً
منهــا ألن معظــم النســاء فــي عمــان هــن مقدمــات رعايــة ،يعتنيــن
باألطفــال ،واألســرة ،واألســرة الممتــدة .لذلــك ،تحتــاج المــرأة
إلــى مســتوى معيــن مــن االســتقاللية وبيئــة يمكــن أن تنتقــل فيهــا
بشــكل مريــح .فوســائل النقــل المتوفــرة حاليـا ً إلــى جانــب البيئــة
المبنيــة فــي عمــان تجعــل مــن الصعــب جــدا ً علــى النســاء القيــام
بذلــك بســبب التبعيــات والتكاليــف الباهظــة والقــدر الكبيــر مــن
الوقــت والجهــد الــذي يتطلبــه التنقــل مــن مــكان إلــى آخــر.
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االتحدي
زيادة إمكانية تنقل النساء في المناطق الحضرية من خالل زيادة إمكانية المشي
ونظام النقل العام واسع النطاق
التوصيات
• ضمان القرب أو الوصول السهل ،مثال :على مسافة قريبة من المنزل ،وبنية
تحتية مالئمة لعربات األطفال ،واتصال بوسائل النقل العام الجيدة
• تقييم وإزالة العوائق التي تواجه المشاة وعربات األطفال إلنشاء مسارب
مشي واضحة وعريضة تسمح بالسير في جوالت واالتصال بشكل مثالي بشبكة
من المساحات العامة
• إعطاء األولوية للهياكل على مستوى البصر على الموازين والمرافق القائمة
على أساس السيارات ،مثال :محدودية أماكن وقوف السيارات الرسمية وغير
الرسمية
• الحفاظ على النظافة ،مثال :اإلدارة الفعالة للنفايات ،الصيانة الدورية
• تطبيق جماليات وظيفية وملفتة ،مثال :تصميمات غامضة لالستخدام متعدد
الوظائف
* ال يصل المجموع إلى  100%ألن إجابات االختيار من متعدد كانت ممكنة

الراحة وعدم الراحة

جب أال تكون المساحات العامة صاخبة جدا ً
أو مزدحمة جدا ً

التحدي
جعل المساحات العامة في عمان أكثر راحة من خالل تقليل فرص
التحرش في الشوارع ،خاصة بالنسبة للنساء

قــد يكــون تنقــل المــرأة فــي المســاحات العامــة فــي عمــان ،وال ســيما ســيرا ً
علــى األقــدام ،أمــرا ً مزعجــا ً للغايــة لمجموعــة متنوعــة مــن األســباب،
أحدهــا ،وأكثرهــا خصوصيــة هــو التحــرش فــي الشــارع .إلــى أن يكــون
هنــاك مزيــد مــن الوضــوح ألســباب وتأثيــرات التحــرش ،فــإن عــدم ارتيــاح
المــرأة فــي المســاحات العامــة ســيظل ينظــر إليــه باعتبــاره أمــر طبيعــي.
ولتقليــل فــرص التعــرض للتحرشــات ،أو بشــكل عــام لتجنــب أي شــكل مــن
أشــكال عــدم الراحــة ،يميــل غالبيــة الرجــال والنســاء علــى ح ـ ٍد ســواء إلــى
المســاحات األماكــن شــديدة الضوضــاء أو االزدحــام كإجــراء احتــرازي.
وفــي ذلــك إشــارة إلــى أن المضايقــات عــدم الراحــة ناتجــة ،إلــى حــد كبيــر،
عــن وجــود النــاس.

التوصيات
• تمكين الهدوء في الفضاء (اختياري) ،مثال :من خالل التقسيم،
انظر الخصوصية
• مراعاة مختلفة للحراسة المرنة لمنع االزدحام ،مثال :وجود سلطة
األم ،أنشطة اإللهاء ،تنسيق النباتات على نطاق واسع ،انظر السالمة
• رفع مستوى الوعي بشأن التحرش في الشوارع ،مثال :من خالل
مسيرات التعاطف ،ورسم خرائط األماكن المقلقة ،ومقاهي عالمية
للنساء والرجال

ينبغي أن تستوعب المساحات العامة جزر
الخصوصية

التحدي
خلق شعور بالخصوصية في األماكن العامة من خالل توفير أماكن
مخصصة ومعتكفات

لــدى العديــد مــن الع ّمانييــن عــادة إنشــاء جــزر صغيــرة مــن الخصوصيــة
وســط األماكــن العامــة مــن أجــل تحقيــق بعــض الهــدوء والراحــة وراحــة
البــال .يمكــن مالحظــة هــذا بشــكل خــاص بيــن العائــات التــي لديهــا بنــات
ومجموعــات أقــران مــن اإلنــاث مــن مختلــف األعمــار .قــد تأتــي هــذه
األماكــن علــى شــكل محيــط واســع مفتــوح ،أو غرفــة مغلقــة ،أو خلــف
جــدار .وتمامــا ً كمــا يتوقــع المــرء فــي المســاحة الخاصــة لمنزلــه ،فــإن
المســافة الماديــة والبصريــة والصوتيــة للغربــاء ضمــن الحــدود المعينــة
هــي الركائــز األساســية باإلضافــة إلــى الحــدود الماديــة أو الرمزيــة بيــن
المســاحات العامــة األكثــر عموميــة والمســاحات العامــة األكثــر خصوصيــة.
مــا هــو الغــرض مــن جــزر الخصوصيــة هــذه؟ إنــه الســمعة والســامة
والراحــة والحمايــة ،ال ســيما مــن الشــباب الذيــن يُنظــر إليهــم علــى نطــاق
واســع علــى أنهــم يضــرون بالمــرأة وبالتالــي يشــكلون تهديــدا ً للرجــل الــذي
يكــون برفقــة النســاء أيضــاً ،إذ أن وظيفــة الرجــل هــي حمايــة المــرأة.

التوصيات
• توفير مساحات مرنة بدرجات متفاوتة من المسافات المادية
والبصرية والصوتية مع ضمان الوصول إلى الضوء والهواء ،مثال:
من خالل األعمال الشبكية أو المعرشات ،تجنب خلق أماكن مخيفة،
انظر السالمة والسمعة
• توفير مناطق متعددة االستخدامات من خالل أثاث حضري يتسم
بالمرونة وسهولة االستخدام ،مثال :للنزهات أو المحادثات الخاصة،
انظر الترفيه
• تمكين التباعد الجسدي بين الجنسين ،انظر الفصل بين الجنسين

الخصوصية

المرافق

تفتقر المساحات العامة إلى المرافق التي
تلبي احتياجات المرأة
وو ّزعــت بشــكل أساســي
ُ
ص ّممــت معظــم المرافــق العامــة فــي ع ّمــان ُ
وفق ـا ً الحتياجــات الرجــال .إن زيــادة وتحســين المرافــق العامــة التــي تلبــي
احتياجــات المــرأة مــن حيــث كل مــن التصميــم والعــدد ،وال ســيما تلــك
المرتبطــة ارتباط ـا ً مباشــرا ً بواجبــات عمــل الرعايــة والبيولوجيــا الخاصــة
بالمــرأة ،ســتزيل واحــدا ً مــن مواضــع القلــق غيــر البســيطة مــن تجربــة
المــرأة فــي األماكــن العامــة .ربمــا تكــون الحمامــات العامــة هــي أبــرز
األمثلــة علــى ذلــك ،وبغــض النظــر عــن االحتياجــات البيولوجيــة ،تلعــب
الحمامــات العامــة دورا ً مهم ـا ً للنســاء ألنهــا فــي كثيــر مــن األحيــان تعمــل
أيضــا ً كمســاحات آمنــة لكونهــا جزيــرة مغلقــة مــن الخصوصيــة (انظــر
أعــاه) .وتؤثــر المرافــق الخاصــة بتغييــر حفاضــات الطفــل أو الرضاعــة
الطبيعيــة بشــكل مريــح بشــكل أكبــر خاصــة علــى اســتخدام األم وكذلــك
اســتخدام األب لألماكــن العامــة ،ممــا يوفــر المزيــد مــن الفــرص لآلبــاء
ليعملــوا كمقدمــي رعايــة أيضــاً.

التحدي
زيادة وتحسين المرافق العامة التي تلبي احتياجات النساء وتلك
الخاصة باآلباء الذين لديهم أطفال صغار
التوصيات
• تركيب حمامات عامة قريبة أو تمكين الوصول إلى الحمامات
العامة القريبة ،مع الفتات واضحة عند نقاط الدخول  /الخروج،
والتركيز على المناطق المتعلقة بالرعاية
• ضبط تصميم الحمام مع مراعاة أن تكون حمامات النساء أكبر من
حمامات الرجال بنفس السعة ،بما في ذلك دهليز به منطقة جلوس
وتهوية ،وإمكانية الوصول المناسبة لعربات األطفال (مساحة كافية،
حواجز أو أرصفة منخفضة)
• توفير مكانا ً لتبديل الحفاضات مع مرحاض ومغسلة صديقة
لألطفال ،مثال :منفصل عن الحمام ،للجنسين ،مناسب لحجم األطفال
أو مزود بدرج مرن
• محطات الرضاعة الطبيعية ،مثال :متصلة بحمامات النساء ولكنها
محمية من دخان السجائر المحتمل
• توفير مياه الشرب ،مثال :يمكن استخدام القوارير لتعبئة الماء،
ذاتية التنظيف ،متصلة بسالل النفايات
• ضمان النظافة والصيانة
• تطبيق جماليات جذابة
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الفصل بين الجنسين

األماكن العامة ال تعزل الجنسين ولكنها
تفصل بينهما

التحدي
تمكين األنواع االجتماعية المختلفة من االقتراب من بعضها البعض مع الحفاظ
على مسافات مقبولة ثقافيا ً واجتماعيا ً

فــي نهايــة المطــاف ،تحــد المســاحات العازلــة بيــن الجنســين
مــن الخيــارات المتاحــة لــكل مــن النســاء والرجــال مــن خــال
االســتبعاد الصريــح الــذي يتعــارض بشــكل أساســي مــع فكــرة
المدينــة الشــاملة ،كمــا تدعــو إلــى ممارســات إلقــاء اللــوم علــى
الشــخص الــذي يتواجــد فــي المــكان “الخطــأ” .ومــع ذلــك،
يمكــن للفصــل المؤقــت والجزئــي بيــن الجنســين أن يم ّكــن كل
مــن النســاء والرجــال مــن اكتســاب الثقــة والقبــول االجتماعــي
للمشــاركة فــي أماكــن اللقــاء المشــتركة .لذلــك يجــب أن توفــر
المســاحات العامــة مناطــق هادئــة ونشــطة منفصلــة ولكنهــا
متصلــة جيــدا ً بحــدود مفتوحــة أو يمكــن اختراقهــا حتــى يتمكــن
الرجــال والنســاء مــن العثــور علــى مناطــق الراحــة الخاصــة بهــم
فــي مناطــق “الذكــور” ومناطــق “اإلنــاث” .كمــا يمكــن لخبــرات
الحيــاة اليوميــة ،التــي بــدأت مــن خــال االختــاط التدريجــي
لألنشــطة المتصــورة للذكــور واإلنــاث ،إعــادة صياغــة مــا يمكــن
للنســاء والرجــال القيــام بــه أو ال يمكنهــم القيــام بــه فــي األماكــن
العامــة وإعــادة تشــكيل األدوار الجندريــة.

التوصيات
• تمكين النساء من المشاركة في األنشطة “الذكورية” من خالل تنظيم األنشطة
في مناطق مختلفة أو خالل أيام مخصصة للنساء فقط (مثل لعب كرة القدم،
والتزلج ،وركوب الدراجات ،وتناول الطعام والشراب في األماكن العامة)
• تمكين الرجال من المشاركة في األنشطة “األنثوية” من خالل الربط المكاني
باألنشطة “الذكورية” ،بالقرب من مناطق ونقاط مرجعية أكثر هدوءا ً (مثل
القراءة ،والدردشة ،والمشي ،والتفاعل مع الطبيعة)
• الحفاظ على الغموض من أجل تضمين ،وليس استبعاد الجندر ،الجماليات
للجنسين ،والمناطق متعددة الوظائف (مثل مالعب كرة القدم التي يمكن
استخدامها كذلك ألغراض أخرى)
• ضمان قيام األوصياء الرسميين على الموقع (منظمات مجتمعية ،أخصائيين
اجتماعيين) أو غير الرسميين (من خالل األنشطة العائلية المستمرة) ،بربط
األنشطة بأندية التدريب أو الشباب
• حدود واضحة ولكنها مفتوحة ،يسهل اختراقها من خالل أنشطة حدودية
محمية بصريا ً وصوتيا ً بشكل جزئي

الشباب العزاب

الشباب العزاب يفتقرون إلى المساحات التي
ترحب بهم

التحدي
إنشاء مساحات عامة حيث يتم الترحيب بالشباب العزاب وعدم استبعادهم

يتعــرض الشــباب العــزاب مــن جميــع الخلفيــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة للوصــم علــى نطــاق واســع فــي عمــان لدرجــة أنهــم
يصنفــون تلقائيـا ً ضمــن فئــة غيــر المرغوب فيهم .وســواء بشــكل
صريــح أو ضمنــي ،يتــم اســتبعاد الشــبان العــزاب بشــكل منهجــي
مــن خــال سياســات “المجموعــات المختلطــة فقــط” أو حــراس
البوابــات ،أو رســوم الدخــول المرتفعــة ،أو الشــكاوى المحتملــة
مــن مجموعــات المســتخدمين المســيطرة مثــل العائالت والنســاء.
وبالتالــي ،يتوفــر عــدد أقــل مــن المســاحات العامــة للشــباب غيــر
المتزوجيــن ،بحيــث يلجــأ الكثيــرون إلــى الشــوارع التــي يســهل
الوصــول إليهــا والتــي تلعــب فيهــا الســيارات دورا ً كبيــراً .ال
تُم ِ ّكــن الســيارات الشــباب العازبيــن مــن البقــاء والتباطــؤ فحســب،
ولكنهــا تضاعــف لهــم كذلــك المســاحات الشــخصية المتحركــة،
غيــر الموجــودة إلــى حــد مــا مــن المجاليــن العــام والخــاص .فــي
نبــوءة محققــة لذاتهــا ،يتكــون بعضهــم اجتماعيـا ً ليمثلــوا التهديــد
واإلزعــاج ذاتــه الــذي تــم وصفهــم بــه ،ومــن خــال القيــام بذلــك،
يعــززون المفاهيــم الضــارة للذكــورة فــي المجتمــع .غيــر أن
المدينــة الصديقــة للنــوع االجتماعــي ال تلبــي المفاهيــم المحــددة
للذكــورة أو األنوثــة وال تميــز ضــد أي نــوع اجتماعــي علــى
حســاب اآلخــر.

التوصيات
• إشراك الشباب العزاب في أنشطة وبرامج هادفة مقبولة اجتماعيا ً
• إبراز وإزالة التمييز الصريح والضمني بين الجنسين ،مثال :من خالل حظر
سياسة “المجموعات المختلطة واألزواج”
• توفير “مساحات شخصية” للشباب العزاب ،مثال :المنظمات المجتمعية
ونوادي الشباب ومرافق الدعم النفسي واالجتماعي واالتصال باألنشطة الجذابة،
انظر الترفيه

86

87

إلى المخططين للمساحات العامة في عمان مستقبالً ،إليكم بعض
األسئلة اإلرشادية التي يمكنكم طرحها على نفسكم

 1هل لديك بيانات كافية ومقسمة بين الجنسين التخاذ قرارات
تصميم مستنيرة؟
حاول التأكد من أن تصميماتك تستند كذلك إلى بيانات مصنفة حسب
النوع االجتماعي وكذلك الخلفية االجتماعية واالقتصادية والعرق
والحالة االجتماعية ومكان اإلقامة والقدرة ،إن أمكن ،من أجل
تسليط الضوء على األولويات المختلفة لمجموعات سكان عمان على
اختالفهم واستيعابها.
 2هل تجعل المساحات العامة في عمان أكثر جاذبية لكل من الرجال
أو النساء؟
حاول إعطاء األولوية الحتياجات المرأة ألن التخطيط الحضري
موجه في العادة للذكور.
 3هل يمكن أن يؤدي اقتراح التصميم الشامل الجندري إلى تفاقم
عدم المساواة القائم؟
حاول التفكير في سيناريوهات مختلفة ألفضل وأسوأ حالة في
المساحات العامة التي تصممها ،واقترح بدائل تصميم أو برامج
تنشيط إضافية (مثل األنشطة العادية والفعاليات الخاصة والمنظمات
المجتمعية) التي يمكن أن تمنع تفاقم عدم المساواة ،خاصة بين النساء
والرجال.
 4هل قمت بتضمين خطة صيانة تتضمن صيانة قصيرة وطويلة
المدى للمساحة؟
حاول العثور على فترات زمنية مناسبة لعدد المرات التي يجب فيها
تنظيف المكان ومتى قد تكون التجديدات ضرورية .ضع في اعتبارك
أن تصميماتك يمكن أن تساعد في تقليل الحاجة إلى الصيانة ،مثال:
باستخدام مواد سهلة التنظيف وقد تصبح أكثر جاذبية بمرور الوقت.
 5هل لديك استراتيجية واضحة لضمان انجذاب المستخدمين إلى
مساحتك العامة بشكل مستمر؟
حاول أن تجعل تصميم مساحتك العامة منفتحا ً على التغييرات المكانية
والسلوكية ،مثال :من خالل عناصر تصميم مرنة وقابلة للتكيف،
لضمان أن المساحات العامة يمكنها مواكبة احتياجات الناس ورغباتهم
المتغيرة.
 6هل حددت كيفية قياس نجاح مساحة عامة شاملة جندرية في
عمان؟
حاول تحديد ما تعتبره مساحة عامة “ناجحة” شاملة جندرية وتضمين
استراتيجية تقييم ما بعد التنفيذ لضمان استمرار نجاحها.
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الترفيه
• هل توفر أنواعا ً متعددة ومختلفة من المقاعد ،ومظللة وتخصص مسافة كافية
بين المقعد واآلخر؟
• هل تشمل أشكال الترفيه والترويح الموجهة لإلناث والموجهة للذكور؟
• هل تحتوي على الكثير من المساحات الخضراء التي ليست زخرفية فحسب،
بل تفاعلية أيضاً؟
• هل تستخدم مواد سهلة الصيانة وهل توصلت إلى استراتيجية فعالة إلدارة
النفايات؟
• هل توجد أي خيارات تسوق جذابة للسيدات في الجوار؟
• هل التصميم الخاص بك مناسب للعائالت؟
• هل الموقع في شرق عمان جذاب لعمان الغربية أيضاً؟

السالمة
السالمة
• هل طبقت استراتيجيات تصميم متعددة يمكن الدفاع عنها ولكنك أبقيتها في
حدها األدنى؟
• هل يقدم تصميمك أعينا ً على الشارع من خالل مستخدمين دائمين ومتنوعين؟
• هل التصميم الخاص بك مناسب للعائالت؟
• هل تقدم أنشطة نهارية جذابة في جميع الظروف الجوية؟
• هل يمكن للمستخدم أن يفهم بسرعة إلى أين يتجه من أجل ماذا؟
• هل التصميم الخاص بك مناسب للعائالت؟
• هل الموقع في شرق عمان جذاب لعمان الغربية أيضا؟
• هل فكرت في كيفية إبالغ المستخدمين ،خاصة النساء عن مشكلة تتعلق
بالسالمة؟
• هل تعمل بشكل ملحوظ على رفع مستوى الوعي بشأن األمور غير المقبول
القيام بها من قبل الرجال ومن قبل النساء؟
• هل استفسرت عن مدى تأثير األوقات المختلفة من اليوم على سالمة المرأة
بشكل خاص ،وهل توفر حماية إضافية؟

السمعة
• هل توصلت إلى استراتيجية فعالة إلدارة النفايات تهدف إلى إزالة آثار الكحول
والمخدرات؟
• هل الترتيب المكاني يالئم المسافات المادية والبصرية والصوتية المقبولة
اجتماعيا ً بين الرجال والنساء؟
• هل تصرف االنتباه عن المجاالت المخصصة لإلناث؟
• هل توصلت إلى إستراتيجية اتصال تعزز القيم اإليجابية للمساحة العامة بين
العائالت في عمان؟
• هل التصميم الخاص بك مناسب للعائلة؟
• هل سألت الشابات عن احتياجاتهن ورغباتهن الخاصة؟

إمكانية الوصول
إمكانية الوصول
• هل يمكن الوصول إلى المساحة بسهولة من قبل المشاة وعربات األطفال و /
أو هل هي متصلة جيدا ً بوسائل النقل العام المالئمة لعربات األطفال؟
• هل المساحة على مسافة قريبة من أماكن الرعاية ،مثل األسواق والمدارس
والمتاجر والمستشفيات والمناطق السكنية ،أو يمكن الوصول إليها من خالل
خط نقل عام واحد؟
• هل توفر مساحات يمكن لألمهات االسترخاء فيها مع أطفالهن أو بدونهم؟
• هل المكان مجهز بوسائل الراحة المتعلقة بالرعاية مثل مياه الشرب ،مناطق
تناول الطعام ،دعم الواجبات المنزلية ،مناطق اللعب؟
• هل انتبهت إلى المساحات التي يسيطر عليها الذكور والتي تحيط بالموقع وكيف
يمكن أن تؤثر على تجارب النساء؟

الخصوصية
• هل توفر مساحات مرنة تتيح درجات متفاوتة من التقارب المادي والبصري
والصوتي أو المسافة بين المستخدمين؟
• هل تتجنب خلق أماكن مخيفة؟
• هل تقدم مناطق متعددة الوظائف تتميز بالمرونة أن سهلة إلى مالئمة لألنشطة
المختلفة و”المساند”؟
• هل تحافظ على المناطق الموجهة للذكور واإلناث على مسافة مقبولة اجتماعياً؟

المرافق
• هل تضمن الوصول إلى الحمامات العامة الموجودة على مقربة والتي يسهل
الوصول إليها؟
• هل الحمام الخاص بالنساء مناسب لعربة األطفال ومجهز بمساحة واسعة ،ومقاعد،
وتهوية جيدة ،ومكان للرضاعة الطبيعية؟
• هل توفر مكانا ً لتبديل الحفاضات يمكن لكل من الرجال والنساء الوصول إليها؟
• هل توفر مراحيض ومغاسل مناسبة لألطفال؟
• هل توفر مصدرا ً للمياه يتم تنظيفه وصيانته بانتظام؟ هل من السهل تعبة الماء منه
في قوارير؟
• هل تحتوي المرافق على أعداد كافية من سالل المهمالت؟
• هل تستخدم مواد سهلة الصيانة وهل توصلت إلى استراتيجية فعالة إلدارة النفايات؟

إمكانية التنقل
• هل يمكن الوصول إلى المساحة بسهولة من قبل المشاة وعربات األطفال و /
أو هل هي متصلة جيدا ً بوسائل النقل العام المالئمة لعربات األطفال؟
• هل قمت بتقييم وإزالة جميع العقبات التي يمكن أن تعيق المشاة وعربات
األطفال؟
• هل يتم الحفاظ على الهياكل على مستوى البصر والبنى التحتية القائمة على
السيارة على مسافة مادية وبصرية وصوتية؟
• هل توصلت إلى استراتيجية فعالة إلدارة النفايات؟
• هل تطبق جماليات غامضة وغير وصفية لتشجيع االستخدامات متعددة
الوظائف؟

الفصل بين الجنسين
• هل أدرجت ألعابا ً للذكور وألعابا ً لإلناث؟
• هل الحدود بين المساحات الموجهة للذكور وتلك الموجهة لإلناث مفتوحة ويسهل
اختراقها ،مثال :من خالل أنشطة حدودية متعددة الوظائف؟
• هل تطبق جماليات للجنسين تستجلب مستخدمين مختلفين؟
• هل هناك أي أوصياء رﺳﻤﻴﻴﻦ أو ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ أن يتصرفوا بصفتهم
وﺳﻄﺎء أو مدربين ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء؟

الراحة وعدم الراحة
• هل توفر المساحة مناطق هادئة وأقل ازدحاماً؟
• هل يتم تعزيز آلية الحراسة المرنة إلدارة عدد المستخدمين الذين يدخلون
ويخرجون من المكان؟ أم أنك تحتاج إلى بوابات فعلية؟
• هل تنشط في زيادة الوعي بالتحرش في الشوارع؟

الشباب العزاب
• هل توفر أنشطة ومناطق مخصصة للشباب العزاب واحتياجاتهم واهتماماتهم؟
• هل تضمن عدم تشجيع أي أشكال صريحة أو ضمنية للتمييز بين الجنسين؟
• هل تقوم بتضمين أو توفير الوصول إلى المساحات الشخصية للشباب العزاب إذا
احتاجوا إليها؟
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دليل إثنوغرافي
لمساحات عامة
أكثر شمولية
جندرية

ال توجــد مســاحة عامــة مثــل األخــرى ،حتــى لــو كانــت متطابقــة تمامـا ً مــن الناحيــة الماديــة .تأتــي المســاحات العامــة بأشــكال
وألــوان مختلفــة وتقــع فــي أماكــن وأزمنــة مختلفــة .ففــي النهايــة ،األماكــن العامــة الخاليــة مــن عبــارة عــن هــي فراغــات
هامــدة ألن النــاس هــم مــن يصنعــون األماكــن والمســاحات العامــة .ونظــرا ً ألننــا ال نســتطيع التنبــؤ بكيفيــة عيــش النــاس،
ومــاذا يفعلــون ،ومــا يحتاجــون إليــه فــي المســاحات العامــة ،فــا يمكــن أن يكــون هنــاك نمــوذج قياســي للمســاحات العامــة،
ممــا يصعــب معرفــة نــوع األماكــن العامــة التــي يجــب إنشــاؤها وكيــف ينبغــي تصميمهــا بحيــث ال تكــون جذابــة فحســب ،بــل
أيض ـا ً عادلــة ومنصفــة .للحصــول علــى فكــرة أفضــل عــن نــوع الحيــاة الحضريــة العامــة التــي يجــب اســتيعابها ،قــد يكــون
مــن المفيــد ،إن لــم يكــن إلزاميـاً ،النظــر إلــى المســاحات العامــة الحاليــة والحيــاة اليوميــة ،وتحديــد المســتخدمين واالســتخدامات
الحاليــة وكيفيــة تفاعلهــم ضمــن مســاحة مــا ومــع بعضهــم البعــض .مــن شــأن التعلــم مــن هــذه األمــور أن يســاهم بشــكل كبيــر
فــي تكويــن فهــم أفضــل بالمســاحات العامــة المناســبة فــي أي ســياق معيــن .يوضــح الدليــل التالــي كيــف يمكــن للممارســين
الحضرييــن تطبيــق أســاليب البحــث اإلثنوغرافيــة النوعيــة مــن أجــل القيــام بذلــك.
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الخطوة  1حدد مجالك البحثي
يفنّد مجال البحث الخاص بك حدود بحثك .يمكن أن تكون
الحدود مادية أو غير مادية ،وأن تشمل موقعا ً واحدا ً أو مواقع
متعددة.
الخطوة  2أدخل الميدان
يمكن أن يحدث الدخول إلى الميدان بعدة طرق :من خالل
اإلحاالت (مبدأ كرة الثلج) ،أو بالصدفة المطلقة ،أو ببساطة من
خالل بدء االتصال األول مع شخص غريب.

الخطوة
يوميات
الميدان

التأمل
أعد قراءة مالحظاتك بانتظام وراجع المواد الخاصة بك.
ابحث عن الموضوعات واكتبها في المذكرات لتكوين موادك
وأفكارك.

 3إجراء بالبحث
المالحظات  /المذكرات الرسم
الشرح التفصيلي

التصوير الفوتوغرافي  /توصير الفيديو

رسم الخرائط الذهنية

اآلثار

المراقبة دون فعل شيء
راقب موضوعك (مواضيعك) البحثية من مسافة مادية من
ً
خالل التواجد هناك  -أحيانا حتى دون أن يالحظ وجودك أحد -
باتباع شخص ما أو شيء ما ،من خالل التنزه  /التحرك .تكون
التفاعالت في هذه الحالة محدودة.
مراقبة المشاركين
اختبر نفس موضوع (مواضيع) البحث الخاص بك من خالل
التوافق معهم ،والتسكع معاً ،والقيام باألشياء معاً ،ونسخ ما يتم
القيام به .التفاعالت والتجارب المشتركة ذات أهمية قصوى
في هذه الحالة.

تدوين
المالحظات
نصائح

• قم بتدوين المالحظات في أقرب وقت ممكن
• ابحث عن النظام الخاص بك يجب أن يكون
لديك نظامك الخاص
• كن دقيقاً :ال تخبر ولكن أظهر ،على سبيل
المثال مع الحكايات واألوصاف واالقتباسات

المقابالت النوعية
المقابالت النوعية غير موجهة وتنطوي على أسئلة مفتوحة.
يمكن أن تكون موجهة أو غير موجهة ،أي أن يكون لها هدف
واضح أم ال .يمكن أن تكون مقابالت وجاهية أو يتم إجراؤها
عن بُعد أو بشكل فردي أو في مجموعة .بعض أمثلة المقابالت
النوعية هي المحادثات غير الرسمية والمقابالت السردية
والمقابالت شبه المنظمة ومقابالت الخبراء ومناقشات مجموعة
التركيز.

نصائح
المقابلة

المصادر األولية والثانوية
اربط بحثك الميداني بالمواد المتاحة فعليا ً من أجل معرفة المزيد
عن التاريخ واألطر القانونية وآليات التخطيط والمفاهيم النظرية
التي تنطبق على مجالك .يمكن أن تكون التقارير اإلحصائية
والوثائق القانونية وأوراق السياسة واألوراق األكاديمية ووثائق
التخطيط والمقاالت الصحفية والمحفوظات واألدبيات اإلقليمية
والتاريخ الشفوي نقاط انطالق مفيدة.

• المقابلة الوجاهية هي األفضل
• كن مستمعا ً جيدا ً
• قم بإجراء محادثة ،ال استجواب
• ال تسأل أسئلة إجابتها نعم أو ال
• تبادل معلومات االتصال إذا أمكن

التحليل
بنا ًء على المواد والمذكرات الخاصة بك ،قم بتجميع األفكار
واألسئلة والمفاهيم ذات الصلة وقم بتدوينها على شكل رموز
سهلة الفهم .حاول العثور على أنماط سلوكية أو اجتماعية
أو ثقافية أو مكانية أو زمنية أو غيرها .استفسر عن رموزك
وافتراضاتك من خالل المزيد من البحث الميداني حتى تتمكن
من التحقق منها بثقة.

نصائح البحث

الباحث ليس متفرجا ً موضوعيا ً غير مؤثر
ولكنه في الوقت ذاته موضوع بحث.
وبالتالي ،بصفتك باحثا ً جيداً ،يجب أن تكون:

• على دراية بخلفيتك ،وكيف تؤثر على المالحظات
والتفاعالت ،وأن تتحلى بالشفافية حيال ذلك
• مدركا ً لحقيقة أن النتائج ال تمثل حقائق جزئية صالحة على
مستوى شامل ولكنها مؤقتة ويجب فهمها كتفسير واحد من بين
عدة تفسيرات ليس إال
• أخالقيا ً من خالل التعامل مع المخبرين على أنهم مؤثرين
وليسوا متأثرين ،والحصول على موافقة مستنيرة من األشخاص
موضوع البحث ،وإخفاء التفاصيل الشخصية ،وتطبيق مبدأ
“عدم اإلضرار وعدم االستغالل”

الخطوة  4عرض النتائج
ارجع إلى سؤال (أسئلة) البحث واستهدف تقديم إجابات وأسئلة
محتملة تستحق المزيد من االستكشاف من خالل تحديد رحلة
البحث الخاصة بك وتضمين أمثلة من الميدان يمكن أن تدعم
استنتاجاتك وتوصياتك المحتملة.

!

للحصول على مواد إضافية ،يمكنك االنتقال
إلى الملحق أ في الصفحة 228
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تأمالت وتوقعات

كيمبرلي كرينشو ،أستاذ ومحامي وباحث
رائد في نظرية العرق النقدي “التقاطع هو
عدسة يمكنك من خاللها أن ترى من أين
تأتي القوة وتتصادم ،حيث تتشابك وتتقاطع.
ال يتعلق األمر ببساطة بوجود مشكلة عرقية
هنا ،ومشكلة جنس هنا ،ومشكلة في الفصل
أو  LBGTQهناك .في كثير من األحيان
يمحو هذا اإلطار ما يحدث لألشخاص الذين
1
يخضعون لكل هذه األشياء“ .

أودري لود في Sister Outsider
“ال يوجد شيء مثل صراع قضية واحدة ،ألننا
2
ال نعيش حياة قضية واحدة”.
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مثلــه فــي ذلــك مثــل صناعــة المــدن ،إن البحــث الحضــري ال يعتــرف
بالحــدود ،لــذا فــإن النظــر إلــى مدينــة عمــان مــن خــال منظــور
جنــدري يحتــاج إلــى العمــل مــدى الحيــاة مــن قبــا المهنييــن الحضريين
مــن أجــل إحــداث تأثيــر حقيقــي فــي المشــهد الحضــري فــي عمــان.
مــن خــال اســتخدام البحــث كجســر بيــن النظريــة والتطبيــق ،يمكــن
أن تســاعد النتائــج المقدمــة فــي هــذه الدراســة فــي إلقــاء الضــوء علــى
الجوانــب ذات الصلــة بالمســاحات العامــة األكثــر شــموالً جندريـا ً فــي
عمــان ،ومــع ذلــك ال يمكــن فهمهــا إال علــى أنهــا قاعــدة معرفيــة
أو نقطــة انطــاق لمزيــد مــن البحــث والنقــاش .علــى ســبيل المثــال،
تلعــب األعــراق واألجنــاس والدخــول والفئــات والقــدرات واألعمــار
المختلفــة ،دورا ً فــي التجربــة المعيشــية للشــخص مثلــه فــي ذلــك مثــل
نوعــه االجتماعــي .لذلــك يجــب علــى صانعي المدينــة التفكيــر بطريقة
متقاطعــة حــول النســاء والرجــال .ففــي النهايــة ،تعــد التجــارب
المختلفــة بيــن النســاء والرجــال ذات صلــة بالتخطيــط الشــامل
الجنــدري .وعلــى الرغــم مــن الحساســية السياســية ،إال أن هــذا يشــير
أيضـا ً إلــى الهويــات الجنســية والجندريــة المختلفــة لمجتمعــات الشــذوذ
الجنســي التــي تتحــدى التصنيفــات الثنائيــة للجنــس .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،تعــد المســاحات االفتراضيــة ،والمســاحات الخاصــة المتاحــة
للجمهــور ،ودور الســيارات كأماكــن عامــة ومتنقلــة ،نقــاط دخول ذات
صلــة لمزيــد مــن البحــث مــن أجــل تكويــن فهــم أفصــل بالتجــارب التي
يعيشــها الرجــال والنســاء فــي عمــان.

الســتيعاب مختلــف وجهــات النظــر الجندريــة فــي صنــع المدينــة
بشــكل أفضــل ،تحتــاج العمليــات التشــاركية إلــى توفيــر أشــكال
مصممــة خصيصــا ً للنســاء واألعضــاء المهمشــين فــي مجتمــع
عمــان .إن نبــذ عمليــات المشــاركة باعتبارهــا شــرا ً ال بــد منــه،
ربمــا كأداة تســويقية ،بــدالً مــن احتضانهــا كآليــة ذات قيمــة وقيمــة
مضافــة للتخطيــط ،يأتــي علــى حســاب مســتخدميها ،وعلــى المــدى
الطويــل أيضــا ً لمدينــة عمــان .يجــب أن يالحــظ المــرء أيضــا ً أن
المشــاركة تحتــاج إلــى التفكيــر فــي جميــع مســتويات الممارســة
الحضريــة التــي تتجــاوز المســتخدمين أو المســتفيدين أو المتأثريــن.
فهــي تشــمل إشــراك مجموعــة متنوعــة مــن المهندســين المعمارييــن
والمخططيــن والمصمميــن وعلمــاء االجتمــاع وصانعــي السياســات
والمســتثمرين والبنــاة والمؤسســات ،حيــث ال يــزال صانعــو القــرار
الذكــور فــي جميــع المجــاالت مهيمنــون إلــى حــد كبيــر ،فــي حيــن
أن النســاء واألعضــاء المهمشــين فــي المجتمــع بالــكاد يشــاركون فــي
هــذه الهيئــات.
مــن الناحيــة الواقعيــة ،ال تصــل المســاحات العامــة الشــاملة الجندرية
بالضــرورة إلــى مدينــة نســوية مثاليــة ولكنهــا تجعــل العيــش فــي
مدينــة مــا ببســاطة أكثــر مالءمــة للعيــش .ومــن الناحيــة العمليــة
البحتــة ،يهــدف التخطيــط الشــامل الجنــدري إلــى توفيــر مســاحات
يســهل الوصــول إليهــا وممتعــة ،ربمــا ليــس للجميــع ولكــن للكثيريــن.
ففــي النهايــة ،ال يمكــن للعدالــة المكانيــة لــكال الجنســين أن تأتــي بيــن
ليلــة وضحاهــا وتتطلــب تطبيــق منظــور جنــدري ليــس فقــط علــى
المســاحات العامــة ولكــن أيضـا ً علــى مجــاالت التخطيط األخــرى ،بما
فــي ذلــك الحوكمــة الحضريــة والتمويــل واإلســكان والنقــل والطاقــة
ومــا إلــى ذلــك .معـا ً لتغييــر التصــورات مــن األدوار الجندريــة وتغيير
عالــم الحيــاة للذكــور واإلنــاث ،يمكــن لمــدن مثــل عمــان أن تصبــح
تدريجيـا ً أكثــر عــدالً وإنصافـاً .فــي غضــون ذلــك ،تعمــل المســاحات
العامــة الشــاملة الجندريــة علــى تقويــة شــعور المــرأة باالنتمــاء خــارج
نطــاق المنــزل وتعــزز المفاهيــم البديلــة للذكــورة حيــث تصبــح
الحــدود ضبابيــة.

الخانة  30 :14عاما ً من تعميم مراعاة
المنظور الجندري في فيينا ،النمسا
بدأ األمر بمعرض للصور عن الحياة اليومية
للمرأة في المدينة ،نظمته إيفا كايل ،الخبيرة
الشهيرة في التخطيط الجندري اليوم ،والتي
بعد فترة وجيزة أصبحت رئيس ة �Frauen
“( büroمكتب المرأة” األلماني) في فيينا في
عام  .1992يمكن إليفا كيل وفريقها اآلن
البناء على  30عاما ً من الخبرة التي لم تصبح
فيها فيينا أكثر مالءمة للنساء والفتيات فحسب،
بل مهدت الطريق نحو “مدينة مشتركة عادلة”
للجميع في واحدة من أكثر المدن مالءمة
للعيش في العالم.3

 1كرينشو 2017
 2لود 2007
 3هانت 2019
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عمان

دراسات الحالة
بنــا ًء علــى فكــرة أن الممارســات العامــة تخلــق مســاحات عامــة
بــدالً مــن خصائصهــا الماديــة ،فقــد تــم اختيــار خمســة مســاحات أو
مواقــع للحيــاة الحضريــة العامــة فــي عمــان تقــع ضمــن حــدود عمــان
الكبــرى .توضــح هــذه المســاحات أنماط ـا ً مختلفــة لألماكــن العامــة،
وتقــدم ،بنــاء عليــه ،رؤى حــول كيفيــة تجربة الرجــال والنســاء للمدينة
بشــكل مختلــف بتفاصيــل أكثــر ممــا تســتطيع الحقائــق واألرقــام الثابتــة
تقديمهــا .أجــرى آخــرون أبحــاث حــول محطــة رغــدان وســاحة أبــو
درويــش مــن قبــل ،وتناولتهــا هــذه الدراســة مــرة أخــرى بهــدف
اســتكمال مجموعــة األبحــاث الحاليــة مــن رؤى ووجهــات نظــر
جديــدة .أمــا ســاحة حبيبــة ،االســتقالل مــول ،ومطــل أبــو نصيــر ،فهي
دراســات الحالــة التــي لــم تحــظ باهتمــام كبيــر حتــى اآلن باعتبارهــا
مســاحات أو أماكــن عامــة فــي عمــان .ال تدّعــي الدراســة مــن خــال
دراســات الحالــة أنهــا تغطــي أو تمثــل الحيــاة الحضريــة العامــة لعمــان
بأكملهــا ،بــل إنهــا بمثابــة لمحــات تمثيليــة عنهــا.
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عمان

اختيار دراسات الحالة
تشــكل معالــم تنــاول الطعــام التــي تظهــر مــن تجــارب الطهــي الشــعبية
جــزءا ً كبيــرا ً مــن الحيــاة الحضريــة العامــة فــي المدينــة ،وتعتبــر
تصنيفـا ً مؤثــرا ً لألماكــن العامــة فــي المشــهد الحضــري لعمــان .ومــع
ذلــك ،لــم تحــظ بعــد باالعتــراف بهــا بشــكل رســمي علــى هــذا النحــو
فــي تعريفــات الفضــاء العــام مــن قبــل قطــاع التخطيــط .لذلــك فــإن
معالــم تنــاول الطعــام تســتحق إيالءهــا اهتمــام أكبــر عندمــا يتعلــق
األمــر بتخطيــط المســاحات العامــة فــي عمــان .وتبــرز ســاحة حبيبــة،
التــي تقــع فــي محــل حلويــات حبيبــة فــي وســط البلــد  /وســط المدينــة
(انظــر الشــكل  ،)1علــى وجــه الخصــوص باعتبارهــا معلمـا ً لتنــاول
الطعــام نظــرا ً لجاذبيتهــا التــي تجــاوزت شــراء الحلويــات البســيطة
بأشــواط .لقــد أصبحــت الســاحة نقطــة التقــاء للزبائــن وغيــر الزبائــن
علــى حــد ســواء مــن قريــب وبعيــد تقريب ـا ً فــي جميــع أوقــات اليــوم
وأيــام األســبوع ،ممــا يجعــل الحيــاة الحضريــة العامــة مزدحمــة للغايــة
ومســتمرة ومتنوعــة علــى نحــو نــادرا ً مــا تجــده فــي أماكــن أخــرى
فــي عمــان .ولتعلــم درس مــن نجــاح ســاحة حبيبــة وتكويــن فهــم
أفضــل بكيفيــة مشــاركة الرجــال والنســاء ،الصغــار والكبــار ،وســكان
عمــان الغربيــة والشــرقية ،والســكان المحلييــن واألجانــب ،والعديــد
مــن األشــخاص اآلخريــن الســاحة االجتماعيــة بسالســة فــي عمــان
كمدينــة عامــة ،جــاء الحافــز الــذي دفــع إلــى اختيــار دراســة الحالــة
هــذه.

النتائج الرئيسية والموضوعات
السمعة
تمثل ساحة حبيبة مكانا ً ذو سمعة طيبة يم ّكن
الشابات المحافظات على وجه الخصوص من
قضاء بعض الوقت فيه دون خوف كبير من
التداعيات االجتماعية.
الفصل بين الجنسين
نظرا ً لسمعتها الجيدة ومستويات السالمة فيها،
يتشارك الرجال والنساء من جميع األعمار
ساحة حبيبة مع بعضهم البعض بشكل مريح.
السالمة
مع وجود عدد من اإلجراءات األمنية والتواجد
المستمر لألوصياء غير الرسميين ،تعتبر
ساحة حبيبة مكانا ً آمناً.

الباحثون المشاركون
ريبيكا كيوس
محبة عايش
راما هلسة
المشاركون في ورشة العمل
جمع البيانات الميدانية
مالحظات غير المشاركين والمشاركين،
والمحادثات غير الرسمية ،والمقابالت شبه
المنظمة ،وطرق الطرق ،والتسكع ،ومناقشات
مجموعات التركيز مع الذكور واإلناث
عدد الزيارات الميدانية
عدد المتحاورين
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ساحة حبيبة

وسط البلد/وسط
المدينة

الشباب العزاب
ال تهيمن مجموعات الشباب العزاب على
ساحة حبيبة بقدر ما تهيمن على المساحات
العامة األخرى في عمان.

المرافق
ال تتوفر مرافق عامة ،مثل الحمامات ،ومع
ذلك ،تحيط المطاعم والمقاهي بساحة حبيبة
ويمكن أن تعمل كبديل لتوفيرها.

إمكانية التنقل
تقع ساحة حبيبة في موقع مركزي ،ويمكن
السير فيه ،وهو متصل جيدا ً بوسائل النقل
المختلفة ،الخاصة منها والعامة.

إمكانية الوصول
يمكن بسهولة الجمع بين زيارة ساحة حبيبة
والمشاوير األخرى لقضاء مهام معينة نظرا ً
لموقعها في منطقة تجارية .كما أن الساحة
مناسبة لعربات األطفال بفضل توفر األرصفة
الخالية من العوائق.

الراحة وعدم الراحة
تتيح مجموعة متنوعة من خيارات الجلوس
والبيئة النظيفة للمجموعات المختلفة الشعور
بالراحة وفقا ً لشروطهم الخاصة.

الترفيه
إلى جانب الكنافة ،تجذب ساحة حبيبة
الرجال والنساء بمشاهد يومية مثل مشاهدة
الناس والعروض ،خاصة في عطالت نهاية
األسبوع.
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معالم تناول الطعام في عمان

شارع عبدهللا غوشة
شارع المدينة المنورة
حبيبة
مطعم هاشم
شاورما ريم

سوق الوحدات
محل كرابيج حلب

الخانة  :1تاريخ حبيبة
“في عام  ،1951أسس الحاج محمود
حبيبة وشقيقه أحمد حلويات الحاج
محمود حبيبة في محل صغير متواضع
في وسط المدينة ،على ممر جانبي
بجوار البنك العربي”.

الشكل  :3الكنافة
فستق حلبي
مطحون

قطر
قطرات ماء الورد

عجينة القمح
الصفراء
قشرة مقرمشة
(خشنة) أو ناعمة

علــى اختــاف التواريــخ والجغرافيــات ،جمــع فعــل تنــاول الطعــام النــاس
معــاً ،كمــا فعــل عــدد قليــل جــدا ً مــن األشــياء األخــرى .ففــي األردن،
حيــث يتــم التعامــل مــع كــرم الضيافــة باعتبــاره أمــر جــدي ،يتــم مشــاركة
الطعــام بانتظــام حتــى بيــن الغربــاء .لذلــك ليــس مــن المســتغرب أن ترســخ
العديــد مــن معالــم عمــان غيــر الرســمية فــي الذاكــرة الجماعيــة ببســاطة
عــن طريــق تقديــم الطعــام (انظــر الشــكل  .)2هنــاك ،علــى ســبيل المثــال،
محــل “ريــم” علــى الــدوار الثانــي ،الــذي تصطــف عنــده طوابيــر طويلــة
غالبيتهــا مــن الرجــال الجيــاع الســاعين للحصــول علــى الشــاورما الشــهيرة
التــي يقدمهــا هــذا المحــل .وهنــاك أيض ـا ً مطعــم “هاشــم” فــي وســط البلــد
الــذي تدخلــه فــي العــادة العائــات والعــزاب والســكان المحليــون والســياح
علــى حــد ســواء ،الذيــن يتهافتــون علــى الكراســي للحصــول علــى
مائدتهــم وحصتهــم مــن الفالفــل .وعلــى نطــاق أوســع ،هنــاك “شــوارع
الجوعانيــن” ،وبالتحديــد شــارع المدينــة المنــورة وشــارع عبــدهللا غوشــة،
التــي تمتلــئ بروادهــا الســاعين وراء مقعــد أو أخــذ بعــض الطعــام معهــم
مــن أحــد المطاعــم العديــدة التــي تصطــف علــى جانبــي الطــرق المســتقيمة
الممتــدة .ال تقتصــر القائمــة علــى هــذه األماكــن وحدهــا ،غيــر أنــه مــن
المحتمــل أن تكــون حلويــات حبيبــة أشــهر معلــم لتنــاول الطعــام فــي عمــان
أو حتــى فــي األردن .ينحــدر منتجــو الحلويــات المشــهورون مــن القــدس
ونابلــس ،ويديــرون اآلن خمســة فــروع فــي عمــان ،أولهــا وأقدمهــا فــي
وســط البلــد ،وال يــزال قائمـا ً حتــى اليــوم (انظــر الخانــة  .)1ونظــرا ً لكــون
وســط البلــد مركــزا ً تجاري ـاً ،يأتــي النــاس إليــه للتســوق والبيــع والصــاة
والتنــزه واألكل والشــرب واللعــب والتســكع منــذ عقــود وال يزالــون.
فالتجمــع الكثيــف للمبانــي واألســواق واألزقــة والروائــح واألصــوات
والنــاس المليئيــن بقصــص وذكريــات ال حصــر لهــا تخلــق صــورة مميــزة
ال مثيــل لهــا فــي أي مــكان آخــر فــي عمــان .وفــي المــكان نفســه ،يمكــن
للمــرء أن يــرى أقــدم المواقــع فــي المدينــة التــي فقــد الكثيــر منهــا شــيئا ً
مــن جاذبيتــه وأهميتــه بالنســبة لســكان عمــان علــى الرغــم مــن مظهرهــا
الهــش أو بفضــل مظهرهــا الهــش .كمعلــم لتنــاول الطعــام ،مــن الواضــح
أن حبيبــة تنتمــي إلــى الفئــة األخيــرة .فبينمــا تنتــج محــات حبيبــة جميــع
أنــواع الحلويــات وتبيعهــا ،إال أن فرعهــا األقــدم يركــز علــى الكنافــة
(انظــر الشــكل .)3

جبنة بيضاء
لينة ودافئة
قاع دهني

 1حبيبة ،بدون تاريخ
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البيئة المحيطة
N

محالت
الصرافة

شار

ع ال

ملك

غا

زي

سوق
السكر

محطة توقف
الباصات وسيارات سوق الذهب
السرفيس

جبل
اللويبدة

شارع

سبيل الحوريات
الروماني

مجمع
الشابسوغ

حسين

محطة
رغدان

المسجد
الحسيني الكبير

جبل القلعة

مخزن حبيبة
درج الكحلة
بوظة بكداش
مطعم
مطعم هاشم
القدس
محالت
البنك
مقهى حكي
الحلويات
العربي
جرايد

الملك

القلعة

ساحة حبيبة

شارع
شار

عا

ال

ارع

ش
ابس

ش

وغ

صل

عا

شار

ك في

المل

ل
هاش

مي

مان

سناك 22

شار

شا

الساحة الهاشمية
والمسرح
الروماني

سوق
الجمعة
للمالبس

رع

الم

لك

ط
الل

سوق
البخاري

مطعم أبو زغلة
مطعم شهرزاد

ديوان
الدوق
سوق
مانجو

سوق
الطيور

الموقع
االتجاه
الحي
فروع حبيبة

الشكل  :4تصنيف أنماط المساحات العامة رسم خرائط لبعض معالم تناول الطعام في عمان

106

ألمي

رم

جبل عمان

ع بس

المركز
األمني

حمد

ساحة حبيبة
البنك
العربي

حبيبة

شارع الملك غازي
بكداش
N

تقــع ســاحة حبيبــة بيــن مبنــى البنــك العربــي وديــوان الــدوق ،الــذي
يزعــم أنــه أقــدم مبنــى فــي عمــان ،بجــوار شــارع الملــك غــازي الــذي
أعيــد تطويــره مؤخــرا ً وإعالنــه منطقــة صديقــة للمشــاة مــن قبــل
أمانــة عمــان الكبــرى .مجتمعــة ،تشــكل هــذه المعالــم ممــرا ً أو مســاحة
مفتوحــة صغيــرة تحيــط بمحــل حبيبــة (انظــر الشــكل  4والشــكل
 .)5ونظــرا ً ألن المحــل صغيــر جــداً ،إذ بالــكاد يتســع لموظفيــه
ومســاحة ألداء عملهــم ،ناهيــك عــن عمالئــه ،يحصــل الجميــع علــى
حصصهــم الصغيــرة مــن المحــل ويخرجــون منــه آخذينهــا معهــم.
وبمــا أن الغالبيــة يســتهلكون الكنافــة ،التــي تكــون دافئــة وطازجــة،
علــى الفــور ،فقــد تحولــت ســاحة حبيبــة إلــى منطقــة تنــاول الطعــام
فــي الهــواء الطلــق بجانــب المحــل ،وهــو الســبب وراء إطــاق اســم
“حبيبــة عالواقــف” علــى فــرع حلويــات حبيبــة هــذا .فــي المقابــل ،تقدم
فــروع حبيبــة األخــرى مناطــق جلــوس لعمالئهــا .وعلــى الرغــم مــن
شــعبية المــكان ،إال أنــه ال توجــد إشــارة مرئيــة للوصــول إليــه بخــاف
الفتــة حبيبــة علــى المدخــل .لذلــك ،إمــا أن يكــون المــرء واحــدا ً مــن
الكثيريــن الذيــن أخبرهــم غيرهــم بالموقــع بالضبــط ،ربمــا الوالديــن،
أو أن يكــون ببســاطة قــد اكتشــف الموقــع مــن خــال الضجــة المتزايدة
وطابــور االنتظــار الطويــل فــي هــذا الزقــاق المحــدد أثنــاء مــروره.
فبمجــرد وصولهــم إلــى حبيبــة ،يقــف الزبائــن فــي الصــف مــع أمثالهــم
مــن الســاعين للحصــول عــن الكنافــة ،وينتظــرون دورهــم بصبــر
يفــوق علــى يبــدو صبرهــم فــي أي مــكان آخــر ،حيــث يمثــل االنتظــار
بروتوكــوالً اجتماعيـا ً أكثــر منــه عقبــة هنــا .وفــي كثيــر مــن األحيــان،
يكــون الرجــال هــم مــن يصطفــون فــي الطابــور بينمــا تنتظــر النســاء
عودتهــم ،متبعيــن فــي ذلــك الصــورة المجتمعيــة حيــث الذكــر هــو
المعيــل واألنثــى هــي مقدمــة الرعايــة .ومــع ذلــك ،فــإن النســاء ال
يخجلــن مــن الوقــوف فــي الطابــور أيض ـاً ،ألنــه يبــدو مقبــوالً تمام ـا ً
هنــا ،وإن لــم يكــن شــائعا ً فــي طوابيــر االنتظــار المحافظــة األخــرى
فــي عمــان (انظــر الخانــة  .)2بمجــرد أن الشــخص المــرء علــى طبــق
مــن الكنافــة ،قــد يلتقــط بعــض الصــور قبــل البــدء فــي األكل إمــا
بهــدف حفــظ الصــور أو لمشــاركة المناســبة.

شارع الملك فيصل

مقهى

الشكل  :5مخطط لساحة حبيبة

الخانة  :2انتظار النساء في الطابور
في بعض األحيان ،تعطى األولوية للمرأة
على الرجل عندما تكون مصطفة في طابور.
لكن هذا ال يحدث بالضرورة بسبب األدب أو
الشهامة .تشرح امرأة من عمان ذلك قائلة:
“ذات مرة ،كنت المرأة الوحيدة في الصف.
خاف البائع وأراد التخلص مني بسرعة.
كان يخاف من الوقوع في مشكلة ألن النساء
يجعلن الرجال يشعرون بعدم االرتياح ”.أما
في محل حبيبة ،ينتظر رجال ونساء دورهم
باحترام ،وهم يفعلون ذلك على الرغم من
المساحة الضيقة والعديد من أجساد الذكور
واإلناث التي تقف بالقرب من بعضها البعض.
يتم إعطاء األولوية فقط للمسنين والمرضى
والحوامل والنساء اللواتي معهن عربات
األطفال.

107

مالك محل حبيبة
مدير محل حبيبة
موظفو محل حبيبة
عامل التنظيف األول لدى محل حبيبة
عامل التنظيف الثاني لدى محل حبيبة
زوجة الموظف
ابنة الموظف

مدير محل األلعاب
موظف محل األلعاب
صاحب محل المالبس
موظفة محل المالبس

صاحب الكشك
موظف الكشك
موظفو بكداش

دائم

موظفو مقهى حكي جرايد

بائع بسطة األلعاب
بائعة الماء
االبنة ( 5سنوات)
االبن (أقل من سنة من العمر)
ابن حديث الوالدة
الرجل الذي يسلم قوالب الثلج
الرجل الذي يجمع األرباح

مؤقت

موظفو البنك العربي
بائعو سوق الذهب

سبل العيش

موظف ديوان الدوق
فنانو شارع الملك غازي
المحيط

بائع التفاح المحلى
ساحة حبيبة

بائع الترمس/الذرة

ضباط الشرطة

بائع اليانصيب

مكاتب أمانة عمان الكبرى

بائع الصحف

الزوار

البائع في كشك الكتب
بائعة الماء
بجوار محطة الباصات
بائع الجوارب
الطفل المتسول
„الباعة األطفال“
„المتسول الذكي“
المتسولون
المتسول على كرسي متحرك

أهالي عمان الشرقية
أهالي عمان الغربية
غير العمانيين
األجانب

عمال النظافة التابعين ألمانة عمان الكبرى
المجموعات
الرجال األفراد
الرجال كبار السن

العائالت
اآلباء
األطفال

المتزوجون حديثا ً
الخاطبون حديثا ً

السياح
المرشد السياحي
أنثى
ذكر

الشكل  :6شبكة الجهات الفاعلة :مستخدمون مختارون لساحة حبيبة
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فــي كلتــا الحالتيــن ،للحظــة قصيــرة مــع الكنافــة ،يمكــن للمــرء أن
يشــارك تجربــة مــع أشــخاص مــن مختلــف مناحــي الحيــاة ،ممــا
يحــول ســاحة حبيبــة إلــى مــكان نــادر للقــاءات متنوعــة فــي مدينــة
عمــان المنعزلــة إلــى حــد كبيــر .بالنســبة للبعــض ،تنتهــي زيارتهــم
إلــى حبيبــة فجــأة بإلقــاء غيــر مســتهجن ألطبــاق الســتايروفوم (الفليــن)
المســتعملة والمالعــق البالســتيكية .لكــن البعــض اآلخــر  -وهــم كثــر
فــي الواقــع  -يســتغرق دقيقــة أو ســاعة إضافيــة فــي التلكــؤ .يعــود
البعــض إلــى المــكان بشــكل منتظــم ،كل شــهر ،أســبوع ،يــوم ،أو عــدة
مــرات فــي اليــوم لمجموعــة متنوعــة مــن األســباب .بشــكل أساســي،
يحــول كل هــؤالء األشــخاص مجتمعيــن ممــرا ً مفتوح ـا ً مغايــرا ً فــي
وســط البلــد إلــى ســاحة حبيبــة الحيويــة (انظــر الشــكل  6والخانــة .)3
سيدة تسير من محطة رغدان إلى ساحة حبيبة
“يجب أن آكل الكنافة مرة في الشهر”.

الخانة  :3اإلنتاج االجتماعي للفضاءات
العامة
تمثل المساحات الحضرية أكثر من مجرد
سطح بحدود وأبعاد محددة .ففي النهاية ،يمكن
أن يكون الفضاء ملموسا ً وغير ملموس،
ومرئيا ً وغير مرئي .أقر الفيلسوف الفرنسي
هنري لوفيفر بهذا في عمله المؤثر بعنوان
“إنتاج الفضاء” حيث أوضح أنه ال يمكن فهم
الفضاء على أنه مجرد كيان مادي مكاني.
بدالً من ذلك ،يُفهم بشكل أفضل على أنه
هيكل اجتماعي 2.لذا ،ليست المواد والجدران
واألرضيات واألسقف هي من تخلق المساحة،
وإنما ما يفعله الناس من خالل وجودهم
وأفعالهم وأفكارهم وذكرياتهم .ومن الناحية
المادية ،ساحة حبيبة ليست سوى زقاق وجزء
من البنية التحتية للمرور في عمان .أما من
الناحية االجتماعية ،فقد أصبح هذا الزقاق
نقطة التقاء ألهالي عمان ومساحة مفيدة
للناس عامة.

يقول زبون عادي ممازحا ً (أو غير ممازح) “يجب أن أبدأ يومي في حبيبة...إذا رأيت سيدة لطيفة،
فسأبقى لفترة أطول”.

بالتأكيــد ،يعتبــر الطبــق الحلــو عامــل جــذب ال جــدال فيــه ،ولكــن
هنــاك مــا هــو أكثــر مــن مجــرد الكنافــة فــي ســاحة حبيبة ،خاصــة وأن
هنــاك العديــد مــن الشــركات المصنعــة البديلــة فــي عمــان لالختيــار
مــن بينهــا .هنــا ،يمكــن للنســاء والرجــال مــن جميــع األعمــار تجربــة
أشــياء نــادرا ً مــا نراهــا فــي شــوارع عمــان .األمســيات الدافئــة بشــكل
خــاص تفســح المجــال للمشــاهد العاديــة وغيــر العاديــة التــي تمتــد
مــن وإلــى شــارع الملــك غــازي ،والتــي تمتــد عبــر عــروض بوظــة
بكــداش (انظــر الخانــة  ،)4والحفــات الموســيقية ،والرقــص والغنــاء،
واأللعــاب البهلوانيــة ،والســياح األجانــب مثــل المســافرين حــول
العالــم علــى الدراجــات ،عصابــة الدراجــات الناريــة ،والمراهقــون
علــى الزالجــات .ينشــأ جــو عــام مــن اإلثــارة مــن خــال االعتمــادات
التلقائيــة دون الكثيــر مــن التنســيق غيــر الرســمي .ففــي النهاية ،ســاحة
حبيبــة جذابــة ألنهــا نقطــة جــذب ،وموقــع مهــم علــى مســار الســفاري
الحضــري الــذي يبــدو أنــه شــذوذ فــي وســط البلــد ،إن لــم يكــن فــي
عمــان كلهــا.

الخانة  :4بوظة بكداش
اكتسب محل بكداش في شارع الملك غازي
شهرة كبيرة من خالل بيع البوظة السورية
المشهورة في دمشق ،والتي بفضل بكداش
يمكن تناولها في عمان أيضاً .لكن هذا ليس
السبب الوحيد لشعبيتها .يقع المحل مقابل
ساحة حبيبة مباشرة ويستفيد بشكل كبير من
موقعه االستراتيجي ،حيث يعرض وضع
ملعقة من البوظة فوق طبق الكنافة ،ويقوم
موظفوه بذلك بطريقة ماهرة ومسلية دائما ً ما
تجذب المتفرجين الفضوليين .نتيجة لذلك،
هناك حركة سير منتظمة من وإلى بكداش
وساحة حبيبة.

 2ليفيفر ]1974[ 1991
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عادة ما تقف
شاحنة الشرطة
في مكان قريب

ليالي نهاية
األسبوع هي
األكثر ازدحاما ً

مقاعد البنك
قواعد أمانة العربي
عمان الكبرى
يأتي الكثير من
أولئك الذين يسعون
الرجال المصريين
إلى مزيد من
الخصوصية يجلسون إلى هنا صباح
الجمعة
خلف البنك العربي

يتم استخدام المحافظ
وأكياس التسوق لخلق
مسافة مع اآلخرين
يفتش الزوار على
الشمس أو الظل
حسب الموسم

تتغير الرائحة الخارجة
من الكشك بين روائح
القهوة والفشار

منحدر يسمح بالوصول
الخالي من العوائق ،على
سبيل المثال لعربات األطفال
أو الكراسي المتحركة

البنك العربي

شارع الملك غازي
طرق مختلفة للجلوس
والوقوف

يتم نقل إمدادات كنافة
حبيبة من مخزن يقع
مواز قريب
في شارع
ٍ

الشكل  :7ساحة حبيبة في وسط البلد المنظر من شرفة مقهى حكي جرايد
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تمر سيارات
السرفيس ولكن ال
تتوقف هنا

تستخدم
األعمدة كمقاعد
وطاوالت
ومنصات مؤقتة

الباعة
يتسكعون
حول المقهى
للدردشة

كاميرات
المراقبة
إضاءة قوية

منصة اليانصيب
منصة الصحف
منصة الترمس/الذرة
منصة التفاح المحلى
منصة الماء البارد

شار

ع الملك

كشك الكتب

فيصل

طابور
االنتظار
عند حبيبة

عامل ينزل سلة
بحبل ليستلم
الكنافة من
الشرفة

بقعة
الصالة
بقعة شعبية
لكبار السن
من الرجال

مكاتب
فارغة

أسرة
تجلس على
الرصيف
وتأكل الكنافة

ديوان الدوق

حبيبة

عاب
األل
حل
م

الكشك

بسطة األلعاب

األدراج تمنع
األطفال من الركض
باتجاه حركة مرور
السيارات

صندوق قمامة كبير
وعمال النظافة اليقظون
يحافظون على األسطح
نظيفة ومرتبة

مقهى حكي جرايد
إعالن عن األرجيلة

موسيقى صادرة من
المقهى تمأل الساحة
(أغاني فيروز في
الصباح)

تُترك الكراسي
بالخارج ليالً
ونهارا ً

منطقة أكثر هدوءا ً
وخصوصية تجذب
المزيد من العائالت
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كيانات فاعلة
ضمنية

وسائل التواصل االجتماعي
التكنولوجيا
مظهر نظيف
أماكن الصطفاف السيارات
تذكرة اصطفاف السيارات
شرطة المرور
حالة المرور
إمكانية المشي
مناسب للمشاة
سيارات السرفيس
الباصات
سيارات األجرة
السيارات الخاصة
الطقس
األدوار الجندرية
التقليد
جو غير رسمي
العطف
التعاطف
السياحة
الثقافة المحلية
موسيقى شعبية
فن أردني هابط
عرض بكداش
خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة
أجيال مختلفة
شوارع مشهورة
(شارع الوكاالت ،شارع الرينبو)
القرب من المرافق والمحالت
االحتفاالت  /المهرجانات

كيانات فاعلة
صريحة

الخانة  :6الكيانات الفاعلة الصريحة
والضمنية
تمثل األشياء الملموسة كيانات فاعلة واضحة
بينما تمثل العوامل غير الملموسة كيانات
فاعلة ضمنية .يمكن أن تجسد الكيانات الفاعلة
أي شيء ،بدءا ً من العمارة المكانية والمواد
واألرقام والمقاييس على األشياء اليومية
إلى العمارة االجتماعية والمعايير الثقافية
والخطابات الشعبية والتغيرات الجيوسياسية
واألخبار الحالية وما يتخطاها .ومن خالل
الجمع بين الكيانات الفاعلة المختلفة ،يمكن
استكشاف مجموعة متنوعة من وجهات النظر
المتعلقة بالفضاء أو المساحة.
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حشد  /تجمع
العديد من المحالت القريبة
مجموعة متنوعة من السلع
التباعد االجتماعي
القرب  /التقارب
الجماليات
التغيير المجتمعي
التنظيم
النظام
مساحة كافية
شعبي
إمكانية الوصول
تكاليف معقولة
االحتياجات والرغبات
المالءمة
الرقابة
قواعد السلوك
اإلطار القانوني
األبوة واألمومة
االحترام المتبادل
الجرائم اإللكترونية
الترويج  /اإلعالنات اإللكترونية
االفتقار إلى البدائل
كالم الناس
سعر جرام الذهب

الشكل  :8الكيانات الفاعلة لمحة عامة
عن الجهات الفاعلة غير البشرية (الكيانات
الفاعلة) المؤثرة في إنتاج ساحة حبيبة.

الفتات حبيبة
الفتات على الزاوية
طوابق عليا فارغة
محل خياطة سابق
كنافة
شاي  /قهوة  /عصير
شاورما
فالفل
ورق مقوى
كتب
صحف
تذاكر اليانصيب
أكياس بالستيكية
أطباق بالستيكية
زجاجات ماء
أكواب ماء
حجر
مواد
جبن أبيض
موقد كنافة
شرفة المقهى
بوظة
عربات األطفال
دراجات نارية
مشمع بالستيكي
بسطات
أحذية
سيارة الفاكهة والخضروات
تذاكر اليانصيب
محمول
وجبة إفطار
طاولة بالستيكية على شكل صندوق
سيارة قديمة نوع بي ام دبليو
إكسسوارات
فساتين مطرزة
عطر
محالت لبيع المحافظ

سينما الحسين
المهجورة
خمس مواقف للسيارات
بشارع الملك غازي
موقف سيارات في
مجمع الشابسوغ
موقف سيارات بالقرب
من البريد األردني
محطة سيارات السرفيس والباصات
مخزن حبيبة في
زقاق موازي
„عمان القديمة“
جبل عمان
جبل الحسين
جبل األشرفية
جبل اللويبدة
العبدلي
رأس العين
سوق الذهب
سوق السكر
سوق نادر
سوق عصفور
سوق بشارات
سوق مانجو
سوق حلواني
الساحة الهاشمية
المسرح الروماني
المسجد الحسيني الكبير
محطة رغدان
مجمع الشابسوغ
مخبز في شارع الشابسوغ
مقابل محل الخمور
مجمع الشابسوغ
مركز أمني سابق
شاحنة شرطة دائمة
مركز األمن
لوائح التخطيط
الحفاظ على األماكن العامة
الحفاظ على األماكن الخاصة
جمع النفايات الخاصة
جمع النفايات العامة
الخانة  :5دور الكيانات الفاعلة في المساحة/
الفضاء
في حين أن األشخاص أو الجهات الفاعلة هم
من ينشئون األماكن العامة من خالل وجودهم
وأفعالهم وأفكارهم وذكرياتهم ،فإنهم ال يفعلون
ذلك بمفردهم .لذلك ،ال يمكن سرد قصة عن
الحياة الحضرية العامة في عمان دون مراعاة
تفاعل الناس مع األشياء غير البشرية الملموسة
منها وغير الملموسة ،والتي يطلق عليها أيضا ً
اسم الكيانات الفاعلة ،التي يمكن أن يكون لها
دور مؤثر في إنتاج الفضاء في المجموعات
المختلفة وبدرجات مختلفة ،أو بعبارة أخرى،
لديها وكالة ضمن شبكة من الجهات الفاعلة
والكيانات الفاعلة .وعليه ،فإنها تفتح الباب أمام
العديد من التفسيرات والروايات عن المساحة
أو الفضاء ليس بهدف الترسيخ بل بهدف التنويع.

الفتة ألمانة عمان الكبرى بالقرب من أماكن الجلوس
عارضة مالبس أنثى
مالبس نسائية تقليدية
مبنى البنك العربي
صور العائلة المالكة
صناديق قمامة سوداء
سترات موظفي التنظيف لدى حبيبة
مكنسة
أسطح نظيفة
رصيف
حجر
مقاعد
مقاعد حجرية
أرض معبدة
أرض ترابية
براز الطيور
أكشاك
ألعاب األطفال
ألعاب السباحة
شاحنة الشرطة
عواميد إضاءة الشوارع
شمس
ظل
مطر
درجات الحرارة
هواتف ذكية
صور فوتوغرافية
كاميرات
حوض زهور قذر
ال زهور
فستان  /مالبس
ال حيوانات
طاوالت متحركة
كراسي متحركة
روايات عربية
كاميرات المراقبة
إعالن عن أرجيله

وسط البلد
مركز وسط المدينة
شارع الملك فيصل
جزيرة مرورية مع أشجار واشنطونيا
شارع الملك غازي
المقاهي
محالت الحالقة
مطاعم الوجبات السريعة
محالت العصائر
محالت الحلويات
جبري
البنوك
محاالت الصرافة
أجهزة الصراف اآللي
بكداش
سوق الحميدية في دمشق
الكلحة  /درج جدل
مطعم هاشم
مطعم شهرزاد
مطعم أبو زغلة
محل الصواف
كشك الحوراني
كشك أبو علي
كشك الثقافة
محل عصير فلسطين
محل عصير قصب السكر
صراف آلي بنك األردن
محل الكتب القريب
سناك 22
محل الكتب القريب
أبو زغلة
محالت الحالقة
أمانة عمان الكبرى
وجبات سريعة
أخذ الطعام خارج المطعم
التحضير
النقد
معدل التدخين
ال أرجيلة
ال نزهات
معدات
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الحياة الحضرية
العامة
السمعة
الفصل بين الجنسين
الخانة  :7امرأة تجلس بمفردها في ساحة
حبيبة
استقلت شابة الحافلة من الطفيلة إلى عمان في
الصباح الباكر لتعود أدراجها إلى الطفيلة في
وقت الحق من نفس اليوم .لديها موعد مهم
في المدينة .باإلضافة إلى أنها كانت ترغب
فقط في زيارة حبيبة .لذلك جلست وحدها على
المقعد الحجري تأكل الكنافة ،وتراقب الناس
بهدوء ألكثر من ساعة .أثناء جلوسها ،تشتري
الكنافة لمتسول وتتحدث مع الجالسين بقربها.
إنها تستمتع بوقتها أثناء انتظار موعدها.

مترجمة فورية
“التباعد هو كل شيء”.
الخانة  :8الفضاء المتجسد ومبدأ القربيات
تختلف المساحة الشخصية  -وهي المسافة
البدنية لمستوى الراحة  -من شخص آلخر
ويتم تحديدها بشكل الفت من خالل المعايير
الثقافية واالجتماعية .قد يتخيل المرء فقاعة
غير مرئية تلتف حول جسم الشخص .بشكل
عام ،تكون المساحة الشخصية للفرد أكبر
بين الغرباء وفي األماكن العامة منها في
العالقات الحميمة .في ساحة حبيبة ،يمكن أن
تتقلص المسافة البدنية بين الغرباء من أي
من الجنسين إلى الحد األدنى دون تردد كبير،
وهو أمر مفاجئ نظرا ً ألن المسافة الجسدية
بين الناس في األماكن العامة كبيرة بال شك
بين المجموعات المختلطة في أماكن أخرى
3
من عمان.
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إن داللــة حبيبــة اإليجابيــة علــى التقاليــد والذكريــات والحنيــن إلــى
الماضــي وســمعته التــي ال تشــوبها شــائبة تتغلغــل علــى الســاحة
االجتماعيــة لســاحة حبيبــة وتجعلهــا مكانـا ً مقبــوالً اجتماعيـا ً للتســكع،
حتــى فــي ســاعات متأخــرة ،لمجموعــات مــن النــاس الــذي يتعرضــون
لضغــط الحفــاظ علــى ســمعة معينــة ،كالنســاء مــن خلفيــات محافظــة
(انظــر الخانــة  .)7يبــدو أن هنــاك اتفاقـا ً غيــر معلــن ولكنــه مشــترك
وشــائع بيــن ســكان عمــان علــى أن ســاحة حبيبــة هــي مــكان “جيــد”
وســيكون مــن المخــزي تشــويهها بشــيء “ســيئ” .علــى العكــس مــن
ذلــك ،فــإن بعــض الممارســات التــي يمكــن اســتهجانها فــي أماكــن
أخــرى مقبولــة هنــا .علــى ســبيل المثــال ،قيــام المــرأة بالجلــوس علــى
األرض أثنــاء تنــاول الطعــام أو التحــدث إلــى الغربــاء مــن الجنــس
اآلخــر (انظــر الشــكل  .)9فخــال أوقــات الــذروة ،يمكــن حتــى
مالحظــة جلــوس النســاء والرجــال بالقــرب مــن بعضهــم البعــض،
وهــو مشــهد نــادر فــي عمــان ،علــى الرغــم مــن أن النســاء عموم ـا ً
ينجذبــن نحــو الجلــوس بقــرب النســاء بينمــا ينجــذب الرجــال نحــو
الجلــوس بالقــرب مــن الرجــال (انظــر الخانــة  .)8وتبقــى األعــراف
االجتماعيــة األخــرى ســائدة ،كأن يكــون مــن المتوقــع أن تجلــس
النســاء بطريقــة “أنثويــة” أكثــر تقلصــا ً بينمــا يأخــذ الرجــال أو يتــم
منحهــم مســاحة كافيــة للتمــدد.

امرأة تتسوق في وسط المدينة “إذا تعبت سأجلس فقط ،فلن يحدث شيء ،لكن طريقة الجلوس
مختلفة .أجلس بطريقة أكثر احتراماً .فالمكان الذي أجلس فيه مهم أيضاً ،ألنني ال أستطيع الجلوس
في الشارع الرئيسي .أردت الجلوس على المقاعد لكن لم يكن هناك مكان شاغر لذلك أتينا إلى
هنا”.

ال تــزال بعــض النســاء متلهفــات للعثــور علــى أكثــر األماكــن
خصوصيــة المتاحــة وســط الجمهــور العــام فــي الســاحة ،كأن يبحثــن
عــن الجانــب الخلفــي األكثــر عــزالً وحمايــة لمبنــى البنــك العربــي
بجــوار شــاحنة شــرطة كبيــرة بــدالً مــن الجلــوس علــى األعمــدة
الصغيــرة األكثــر انكشــافا ً بجــوار طابــور االنتظــار (انظــر الشــكل 7
والخانــة  .)9يمكــن أن تســبب الرؤيــة المكشــوفة انزعاجـاً ،وســتؤدي
إلــى تقصيــر الزيــارة بشــكل كبيــر ،خاصــةً أن النســاء يتعرضــن
لنظــرات مؤذيــة ،وتعليقــات غيــر الئقــة ،وشــتائم ،باختصــار :هــن
يتعرضــن للمخاطــر االجتماعيــة .لذلــك فــإن بعــض الرجــال قــد تبنــوا
ممارســة إدارة ظهورهــم للنســاء والعكــس صحيــح.

الخصوصية

الخانة  :9شاحنة الشرطة
من أجل توفير مزيد من األمن لشارع الملك
غازي وسوق الذهب القريب ،توجد شاحنة
شرطة كبيرة بدون نوافذ في المنطقة المجاورة
مباشرة لساحة حبيبة والتي تعمل أيضا ً بشكل
مالئم كحماية بصرية يمكن للزوار االختباء
خلفها .يقوم ضباط الشرطة المسلحة بحراسة
الشارع ليل نهار ،ويقومون أحيانا ً بدوريات
راجلة في المنطقة.

رجل ( 20عاما ً) “عندما أجلس بالقرب من امرأة ،أحاول إدارة ظهري لها لمنحها مزيدا ً من
الخصوصية”.

يتــم التأكيــد علــى صــورة المســاحة بكونهــا جيــدة وآمنــة مــن خــال
ضبــاط الشــرطة المتواجديــن دائمــا ً فــي المــكان واإلضــاءة القويــة
وكاميــرات المراقبــة .ولكــن ،أوالً وقبــل كل شــيء ،فــإن األوصيــاء
غيــر الرســميين هــم الذيــن يجعلــون هــذا المــكان آمن ـاً ،مثــل الحشــد
الثابــت الــذي يمكــن التحكــم فيــه ،وعمــال النظافــة لدى حبيبــة ،والمحل
المجــاور أو الباعــة المتجوليــن ،وزوار المقهــى (انظــر الخانــات 10-
 .)12فبطريقــة الشــعورية ولكــن جماعيــة ،تجدهــم يراقبــون الســاحة
باســتمرار ،وبالتالــي ينشــئون نظــام مراقبــة اجتماعيــة يســاهم فــي
منــع الســلوكات غيــر المرغــوب فيهــا ،مثــل المشــاجرات والصــراخ
والتحــرش الجنســي واألنشــطة اإلجراميــة .أمــا مجموعــات الشــباب
العــزاب ،الذيــن تــم تصويرهــم علــى نطــاق واســع علــى أنهــم مثيــري
الشــغب ،فهــم ممثلــون تمثيـاً منقوصـا ً إلــى حــد مــا فــي ســاحة حبيبــة،
علــى الرغــم مــن عــدم اســتبعادهم صراحـةً ألن سياســة “المجموعــات
المختلطــة واألزواج فقــط” المســتخدمة علــى نطــاق واســع ال تنطبــق
هنــا .ولعــل مــا يبقــي هــذه المجموعــة مــن النــاس بعيــداً ،مــن بيــن
عوامــل أخــرى ،هــو علــى وجــه التحديــد تركيــز الســاحة القــوي علــى
الســامة والراحــة للعائــات والنســاء .فبالنســبة لحبيبــة والمحــات
التجاريــة القريبــة التــي تســتهدف علــى وجــه التحديــد العائــات
والنســاء ،علــى ســبيل المثــال مــن خــال بيــع األلعــاب أو المالبــس
النســائية أو الذهــب ،تعتبــر مســألة الســامة كذلــك عام ـاً اقتصادي ـا ً
ومــوردا ً قيم ـا ً يســتحق االســتثمار فيــه حيــث إنــه يؤتــي ثمــاره مــن
األربــاح أيضـاً .يــكاد يكــون الخــوف مــن الســرقة معدومـا ً إذا حكمنــا
مــن خــال كيفيــة تعامــل الزائريــن مــع ممتلكاتهــم بــا مبــاالة أو

السالمة
الشباب العزاب
إمكانية التنقل

الخانة  :10عيون على الشارع
وصفت الصحفية األمريكية جين جاكوبس
دور وأهمية نظام المراقبة االجتماعية ليس
فقط من حيث السالمة ،وإنما أيضا ً من حيث
إعطاء معنى لألماكن والمساحات العامة
في عملها المؤثر بعنوان حياة وموت المدن
األمريكية الكبرى ،حيث قالت“ :يجب أن
تكون هناك عيونا ً على الشارع ،وعيونا ً
تنتمي إليها ممن قد نسميهم أصحاب الشارع
الطبيعيين” و”يجب أن يكون على الرصيف
مستخدمين على نحو مستمر إلى حد ما ،وذلك
لزيادة عدد العيون المؤثرة في الشارع ولحث
الناس المتواجدين في المباني على طول
4
الشارع لمشاهدة األرصفة بأعداد كافية”.
يمكن مشاهدة كل هذه المزايا تقريبا ً في
ساحة حبيبة.

 3لو 2003
 4جاكوبس ]1961[ 2011
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الوقوف وأكل الكنافة
الرجال هم في الغالب الذين
يقفون أو يتجولون أثناء تناول
الطعام .بالنسبة للبعض ،إنها
مجرد عادة نظرا ً لعدم توفر
أماكن للجلوس في حبيبة في
السابق ،وألن البعض اآلخر
يفضل عدم شغل مقعد من باب
األدب .تقع أماكن الوقوف
األساسية خلف الكشك وبجانبه
وأمام الجالسين.
موقف سيارات بالقرب من حبيبة
الذهاب بسيارة تاكسي إلى حبيبة
المشي من  /إلى األماكن العامة
محطة النقل
المشي من  /إلى حبيبة
شراء الكنافة
أخذ الكنافة وتناولها في مكان آخر
البقاء في ساحة حبيبة قليالً
مغادرة حبيبة على الفور
أكل الكنافة ببطء
أكل الكنافة بسرعة
مشاركة طبق الكنافة
إطعام الكنافة لآلخرين
الوقوف حول الكشك
أكل الكنافة أثناء الوقوف
أكل الكنافة أثناء الجلوس
الجلوس على مقعد حجري
الجلوس على األرض
الجلوس على عمود قصير
الجلوس على السياج
الجلوس بعيدا ً عن الطابور
الجلوس بالقرب من الطابور
الوقوف حول العامود
التجول أثناء تناول الطعام
أكل الكنافة كحلوى
تناول الكنافة على الفطور
الجلوس واالنتظار
الجلوس وإدارة الظهر للجنس اآلخر
البحث عن مكان أفضل
االبتعاد عن اآلخرين
االقتراب كثيرا ً من اآلخرين
أكل الكنافة وحيدا ً
أكل الكنافة مع مجموعة
التقاط صور للكنافة
التقاط صور ذاتيا ً
االبتسام أثناء تناول الكنافة
التحدث أثناء تناول الكنافة
أكل الكنافة بهدوء
أكل بوظة بكداش
أكل الكنافة بالبوظة
أكل شطيرة الفالفل
تناول الشاورما والبطاطا المقلية
تناول الطعام المنزلي
أكل الفشار والوجبات الخفيفة المملحة،
والتفاح المحلى
شرب العصير من مكان آخر
شرب الماء والقهوة والشاي
شراء تذكرة يانصيب ،صحيفة ،كتاب،

لعبة ،مالبس شرعية ،إلخ.
زيارة المكان بعد الخروج من
مطعم هاشم
زيارة المكان بعد الخروج من مطعم
شهرزاد
زيارة المكان بعد التسوق
زيارة المكان في عطلة نهاية األسبوع
االستراحة بعد وجبة الطعام
االستراحة بعد التسوق
استجماع القوة قبل التسوق
الجلوس في الظل
الجلوس تحت أشعة الشمس
الجلوس في الضوء
الجلوس في الظالم
الجلوس على ورق مقوى
حماية المالبس من األوساخ
النظر حول ساحة حبيبة
التسكع في شارع الملك غازي
النظر إلى اآلخرين
التحديق في اآلخرين
تجنب النظر إلى اآلخرين
إجراء تواصل بصري سريع
المشي دون توقف
مقابلة أشخاص مألوفين
التعرف على الناس
االشتباه بالناس
رؤية ناس غير مألوفين
تجنب قول “صباح الخير”
تجنب قول “مرحباً”
التحدث مع الغرباء
عدم التحدث مع أحد
التحدث مع شخص من نفس الجنس
التحدث إلى الجنس اآلخر
االنضمام إلى محادثة
التحدث مع السياح
التحدث إلى أشخاص مختلفين
التحدث بلهجات مختلفة

التحدث مع الغرباء
في ساحة حبيبة ،تحدث
المحادثات بين الغرباء بشكل
متكرر وبطريقة ودية وعفوية،
حتى بين الرجال والنساء ،سواء
كانوا متزوجين أم ال .يبدو أن
الموانع والتحفظات المعتادة قد
خفت بفضل جو ساحة حبيبة
الصديق لألسرة وسمعتها الطيبة.

التحدث بلغات مختلفة
سماع لهجات مختلفة
سماع لغات مختلفة
سماع قصص غير عادية
رؤية أشياء وأشخاص غير عاديين
السؤال عن االتجاهات
النظر إلى الخريطة
حمل كتيب إرشادي
أداء العروض

مشاهدة العروض
تشغيل الموسيقى
التزلج
ركوب الدراجة
قيادة دراجة نارية
ارتداء مالبس أنيقة
ارتداء مالبس عادية
ارتداء مالبس تقليدية
ارتداء مالبس دينية
ارتداء مالبس عصرية
دفع عربة أطفال

الجلوس والوقوف حول عمود
قصير
غالبا ً ما تستخدم األعمدة القصيرة
كطاولة بديلة لحمل أطباق الكنافة
أو القمامة .تستخدم األعمدة
القصيرة المجاورة لطابور حبيبة
كمقاعد ،خاصة من قبل النساء
في منتصف العمر .وعلى غرار
غرفة انتظار الطبيب ،يتقلب
المستخدمون ويظل عدد قليل
منهم جالسا ً لفترة طويلة.

االنتباه للطفل
حمل محفظة
حمل حقيبة
حمل أكياس التسوق
إبقاء الحقيبة بالقرب منك
وضع الحقيبة في الحجر
وضع الحقيبة على األرض
وضع الحقيبة بجانبك
قراءة الجريدة
النظر سريعا ً إلى الكتب المعروضة
تدخين السجائر
تدخين األرجيلة
التحدث على الهاتف
الكتابة على الهاتف
التصفح عبر الهاتف الذكي
التسول من أجل المال
التسول من أجل الطعام
التبرع بالمال
التبرع بالكنافة
المجادلة العلنية
التنمر على شخص ما
تجنب الصراخ
تجنب الشجارات الجسدية
التنافس على العمالء بهدوء
تجنب مضايقة شخص ما
إفساح المجال لآلخرين
تنظيف المكان
كنس األرض
التخلص من القمامة
ترك القمامة خلفك
اللعب باأللعاب
اللعب مع اآلخرين
المشي وسط الحشد
االصطفاف في الطابور واالنتظار
عدم تعدي الخط

الشكل  :9الممارسات العامة ممارسات عامة مختارة لوحظت في ساحة حبيبة
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دفع ثمن الكنافة نقدا ً
موازنة أطباق الكنافة
سماع صوت أنثى تصرخ
صفع أحد أطفال الشارع
التحدث عن الحياة الشخصية
مناقشة األمور الخاصة
الحديث عن السياسة ،واالقتصاد،
والتاريخ ،واألردن بشكل عام
تذكر األوقات الماضية
إيجاد الراحة
االسترخاء
المزاح
الضحك بصوت مرتفع
الملل
االستمتاع
خلع األحذية
التصرف بودية تجاه الغرباء
دورية راجلة في الشارع من أجل
السالمة
مراقبة ساحة حبيبة
صيانة مصابيح الشوارع
تفقد عروض المحل والبسطة
استعراض معروضات المحل
تحميل/تفريغ المنتجات
فتح المحالت في الصباح
إغالق المحالت في الليل
اإلغالق خالل صالة الجمعة
ترتيب المنتجات في الخارج
بيع المنتجات من المحل
بيع المنتجات من الكشك
البيع في الشارع
بيع الجوارب من الكيس
رصيف مناسب
إحضار الكرسي الخاص
الجلوس على كرسي خاص
التحدث إلى العمالء المحتملين
العناء أثناء البيع

الجلوس على األرض
ال يوجد مكان في وسط البلد
حيث يمكن للمرء أن يرى النساء
يجلسن على األرض طواعية
ويتناولن الطعام .وبفضل زقاق
حبيبة العام األكثر خصوصية
واألقل انكشافاً ،يبدو أن الناس
يشعرون بالراحة الكافية للجلوس
على األرض دون مواجهة
تداعيات اجتماعية.

االستماع إلى فيروز
الذهاب إلى المنزل قبل حلول الظالم
البقاء بعد حلول الظالم
الصالة في الزاوية
عدم دفع رسوم دخول
التقاط صور فوتوغرافية
تسجيل مقاطع فيديو
تصوير سيلفي
استخدام األلعاب كدعامات للصور
استخدام الكنافة كدعامة
إصدار ضوضاء عالية للمحرك
التنزه

حــرص .وفــي حيــن أن ســاحة حبيبــة تمثــل مــاذا ً آمن ـاً ،فــإن العديــد
مــن الشــوارع واألزقــة الضيقــة والمظلمــة المحيطــة بهــا تشــبه متاهــة
خطيــرة إلــى حــد مــا تمنــع النســاء بشــكل خــاص مــن القــدوم إلــى هــذا
الجــزء مــن المدينــة ،خاصــة بفردهــن وفــي الليــل .وبالتالــي ،فــإن
التحــول اآلمــن هــو عامــل حاســم آخــر لنجــاح ســاحة حبيبــة ،والــذي
يتــم توفيــره إلــى حــد مــا مــن خــال خيــارات النقــل المتنوعــة .فبفضــل
موقعهــا المركــزي واتصالهــا بنقــاط المــرور الرئيســية ،تعتبــر ســاحة
حبيبــة فــي كثيــر مــن األحيــان محطــة فــي طريقهــا مــن وإلــى وســط
البلــد ،علــى ســبيل المثــال ،مــن خــال موقــف الباصــات وســيارات
الســرفيس القريبيــن فــي شــارع الشابســوغ أو عبــر محطــة رغــدان.
كمــا أنهــا علــى مســافة قريبــة مــن عــدد مــن األحيــاء (انظــر الشــكل
 .)4يجــب أن تكــون المرحلــة األخيــرة علــى األقــل ســيرا ً علــى األقدام
حيــث إن ســاحة حبيبــة جــزء مــن شــبكة أرصفــة للمشــاة ال تســتطيع
المركبــات دخولهــا .وتشــكل ســيارات الســرفيس اســتثنا ًء لذلــك،
وكثيــرا ً مــا تتخطــى ســاحة حبيبــة عبــر شــارع الملــك غــازي ،ولكنهــا
تتوقــف فــي مــكان علــى مرمــى الســمع ،األمــر الــذي قــد يعــود بالفائــدة
علــى الســاحة كــون ســائقي ســيارات الســرفيس ،بغــض النظــر عمــا
إذا كان هــذا صحيح ـا ً أم ال ،يُعتقــد أنهــم يســتخدمون لغــة بذيئــة إلــى
حــد مــا ،ممــا قــد يتســبب فــي الكثيــر مــن المضايقــات فــي الشــوارع.

الخانة  :11بائع محل األلعاب
في كل صباح ،يفتح بائع األلعاب محله
بطريقة روتينية مع إعطاء كل اهتمامه إللقاء
التحية على جيران محله من الذكور والدردشة
معهم ،ابتداء من جاره صاحب محل تجاري
بالقرب منه وصوالً إلى البائع في الكشك
والبائع الجوال ،باإلضافة إلى المستخدمين
العاديين اآلخرين .بعد ذلك يختفي في محله
ليعود مرة أخرى إلى ساحة حبيبة على فترات
منتظمة ،ربما لتناول بعض القهوة أو ليلمح
المكان لمحة مختصرة.
الخانة  :12شرفة المقهى
يقع مقهى حكي جرايد في الطابق الثاني في
مبنى قبالة ساحة حبيبة .في فترة ما بعد الظهر
والمساء تحديداً ،تمتلئ شرفة المقهى الكبيرة
بالرجال والنساء الذين يدخنون األرجيلة
ويتمتعون بإطالالت كاملة على ساحة حبيبة
وشارع الملك غازي بينما يظلون مختبئين
إلى حد ما.

باإلضافــة إلــى كونهــا مكان ـا ً آمن ـا ً يتمتــع بســمعة طيبــة ،توفــر ســاحة
حبيبــة عــددا ً مــن الميــزات التــي تجعــل تجربتهــا تجربــة مريحــة،
وينطبــق األمــر نفســه حتــى خــارج ســاعات العمــل (انظــر الشــكل
 .)10يمكــن لــزوار حبيبــة القدامــى ،مالحظــة التحــول التدريجــي
للمــكان مــن الوقــوف نحــو المزيــد مــن المقاعــد بفضــل التغييــرات
المكانيــة التــي تمــت فــي الســنوات األخيــرة (انظــر الخانــة .)13
الراحة وعدم الراحة
المرافق
الشكل  :10أوقات افتتاح حبيبة وأوقات
الذروة في ساحة حبيبة

 7صباحا ً  -منتصف الليل
تغلق أثناء صالة الظهر

األحد  -السبت
أيام الجمعة
 12صباحا ً 9

6

 12 3مسا ًء  7 10صباحا ً
الس

بت إلى األربعاء

رجل مسن وأحد زبائن حبيبة منذ فترة طويلة “كانت هناك كراسي وكنا نجلس عليها”.

الخميس
الجمعة
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“المدخل األمامي” لساحة حبيبة القادم من شارع الملك فيصل مع إطالالت على كشك مبيعات حبيبة ،وكشك الكتب ،ومنصة
الصحف ،وبائعة المياه ،ومحل بوظة بكداش.
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صباح أحد أيام األسبوع
في ساحة حبيبة كما
تظهر من شارع الملك
غازي .انتشر الزوار في
زوايا مختلفة من الساحة.
رجل مسن يجلس على
لوح من الورق المقوى
على حواف حوض
زهور يتحول إلى بسطة
ألعاب في وقت الحق من
النهار والليل.

عائلة مكونة من ثالث
بنات صغيرات وطفل
في عربة أطفال تجلس
على حافة الرصيف
بجوار محل األلعاب
في شارع الملك غازي
المالئم للمشاة“ ،خلف”
ساحة حبيبة .يأكلون
من أطباق طعام أخذوها
خارج المطعم ،لكن ليس
كنافة من حبيبة.

فترة الصباح ،يجلس
رجل مسن على الدرج
أمام محل بيع الحجابات
ليأكل طبق الكنافة الذي
وضعه على األرض
أمامه .الطوابق العلوية
للمبنى فارغة ،لذا لم يعد
يتم استخدام الباب الواقع
خلفه.
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الخانة  :13التغيرات المكانية في ساحة
حبيبة
في السابق ،كانت تستخدم الكراسي المتحركة
للجلوس في ساحة حبيبة .اآلن ،يلتف مقعد
حجري حول الجزء الخلفي من مبنى البنك
العربي ،وهناك العديد من األعمدة الحجرية
القصيرة ،وحوض زهور مرتفع ،وأدراج
عريضة ذات أسطح ناعمة ،ورصيف جديد.
في شتاء عام  ،2019قام أصحاب محالت
حبيبة بتركيب مشمع كبير لتوفير المزيد من
الحماية من األمطار.

الخانة  :14الجلوس التوسعي والجلوس
مع الحقائب
عندما يشغل الناس مساحة أكبر من الالزم،
فقد يكون ذلك مرتبطا ً بطريقة الجلوس
التوسعي ،وهو فعل استخدام مساحة أكبر
بتوسيع المسافة بين األرجل أكثر من الالزم
عند الجلوس وغالبا ً ما تنتشر هذه الطريقة في
الجلوس بين الرجال .الجلوس مع الحقائب،
هو فعل استخدام حقيبة أو محفظة لحجز
مسافة ،وغالبا ً ما تنتشر هذه الطريقة في
الجلوس بين النساء.

الخانة  :15موظفو النظافة لدى حبيبة
مجهزون بالمكانس والسترات التي تحمل
شعارات حبيبة ،رجالن غير متطفلين،
أحدهما شعره أبيض وهو مسؤول عن اآلخر،
ومصري في منتصف العمر ،يتناوبان في
ساحة حبيبة على تكنيس الساحة ،وهما
يحضران للعمل ليالً ونهارا ً وسواء أكان الجو
مشمسا ً أو ماطراً .يُحظر عليهما استخدام
الهاتف خالل ساعات العمل ،فهم مقيدون في
اتصاالتهم الخارجية ،وبدالً من ذلك يتفاعلون
وجاهيا ً في بعض األحيان مع الزمالء
والموردين والزبائن وأي شخص مهتم بإجراء
محادثة قصيرة .في معظم األوقات ،يراهم
المرء يدورون وينظفون .فقط عندما يكون
المكان فارغا ً إلى حد ما ،يأخذون استراحة
(لتناول الكنافة).
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بفضــل تنــوع خيــارات الجلــوس والوقــوف الموجــودة حالي ـاً ،يمكــن
تلبيــة االحتياجــات والرغبــات المختلفــة (انظــر الشــكل  7والشــكل .)9
يمكــن للــزوار الذيــن يحملــون حقائــب أو أكيــاس تســوق ،علــى ســبيل
المثــال ،وضــع أغراضهــم علــى مقربــة منهــم دون صعوبــة كبيــرة،
خاصــة كــون المقعــد واســع بمــا يكفــي الســتيعاب األكيــاس خلــف
ظهــور األشــخاص دون التأثيــر علــى مســاحة الجلــوس المطلوبــة
(انظــر الخانــة  .)14باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال تواجــه عربــات األطفــال
العديــد مــن العقبــات هنــا كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن األماكــن
األخــرى فــي عمــان بســبب خلــو األرض مــن العوائــق ونظــرا ً
النخفــاض مســتوى حــواف األرصفــة ،والتعبيــد الناعــم ،والمســاحة
الواســعة ،وخيــار تجنــب األدراج .غالب ـا ً مــا تنظــم البقــع التــي توفــر
الشــمس أو الظــل ،اعتمــادا ً علــى أي وقــت مــن اليوم والموســم ،شــعبية
الجلــوس فــي المــكان .وبمــا أن خيــارات الجلــوس والوقــوف تشــكل
كذلــك حــدود الســاحة ،يحظــى األشــخاص بمناظــر تطــل علــى وســط
الســاحة ومحيطهــا دون عوائــق ،ممــا يمنحهــا شــكالً يشــبه المربــع.
ونتيجــة لذلــك ،يمكــن لألطفــال اللعــب مباشــرة أمــام أعيــن والديهــم
المراقبــة لهــم ،ومــن المؤكــد أنــه ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن يعرض
بائعــو األلعــاب منتجاتهــم هنــاك أيضـاً .إضافــة إلــى ذلــك ،يتــم تنظيــف
جميــع األســطح بشــكل متكــرر بواســطة موظفــو النظافــة التابعيــن
ألمانــة عمــان الكبــرى وموظفــو النظافــة التابعيــن لمحــل حبيبــة (انظر
الخانــة  .)15يحتــاط بعــض الزائريــن ،وهــم غالبـا ً مــن كبــار الســن،
ويحضــرون معهــم الــورق المقــوى لحمايــة أنفســهم مــن األوســاخ التي
يتــم التغاضــي عنهــا وكذلــك مــن درجــات الحــرارة الســاخنة أو الباردة
للحجــر .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن ســال المهمــات الســوداء الكبيــرة
زوار لساحة حبيبة “يواصلون الكنس طوال الوقت ،حتى لو كان المكان نظيفاً”.
“يستمرون في مشاهدة الناس وهم يأكلون ،في انتظار انتهائهم من تناول أطباقهم ليضعوها في
القمامة على وجه السرعة”.

التابعــة لمحــل حبيبــة موضوعــة فــي مــكان بــارز أمــام أعيــن الحشــد
التــي تراهــا بســهولة .بهــذه الطريقــة ،إلــى جانــب الفتــة أمانــة عمــان
الكبــرى الكبيــرة ،يــدرك المســتهلكون حقيقــة وجــوب وضــع القمامــة
فــي ســلة المهمــات كمــا يفعــل المــرء عنــد قيامــه بزيــارة خاصــة
إلــى منــزل شــخص مــا للحفــاظ علــى خصوصيــة المضيفيــن وراحــة
المســتخدمين اآلخريــن .غيــر أنــه مــن خــال موقــع ســلة المهمــات
الكبيــرة فــي وســط الســاحة ،يمكــن أن يثيــر فعــل رمــي القمامــة االنتباه
الــذي يمكــن أن يســبب كذلــك انزعاجـا ً كبيــرا ً ألولئــك الذيــن يرغبــون
فــي عــدم انتبــاه اآلخريــن لهــم ،كالنســاء الالئــي يشــعرن بالتشــييء
طــوال الوقــت .مــن المرجــح أن يتخلــص هــؤالء الــزوار مــن القمامــة
مــن خــال وســيط أو وصــي ذكــر علــى ســبيل المثــال ،أو يجــدون
بدائــل للتخلــص منهــا .يأتــي الشــعور بعــدم الراحــة كذلــك مــن حقيقــة

أنــه ال توجــد حمامــات عامــة قريبــة ،ممــا يحــد بشــكل طبيعــي مــن
فتــرة التواجــد فــي ســاحة حبيبــة ويشــكل عقبــة للنســاء أكثــر مــن
الرجــال كونهــن يحتجــن إلــى اســتخدام الحمــام بشــكل متكــرر .يمكــن
للمنشــآت الخاصــة أن تســد هــذه الثغــرة فــي بعــض األحيــان.
باعتبارهــا زقــاق عــام ،ســاحة حبيبــة مفتوحــة علــى مــدار الســاعة
طــوال أيــام األســبوع أمــام الزبائــن وغيــر الزبائــن علــى حــد ســواء،
إذ يأتــي الكثيــر مــن النــاس هنــا لالســتراحة مــن شــوارع وســط البلــد
المزدحمــة التــي ال تحتــوي علــى أماكــن بديلــة لالســتراحة .أســعار
الكنافــة المنخفضــة لــدى محــل حبيبــة معقولــة ويمكــن الوصــول إليهــا
مــن قبــل جمهــور أوســع ،وتمثــل دعــوة ألشــخاص فاعليــن آخريــن
ممــن قــد يتــم اســتبعادهم مــن أماكــن أخــرى (انظــر الشــكل  .)11يتــم
التســامح مــع هــؤالء وإن لــم يكــن مرغوبـا ً بهــم كونهــم يلعبــون دورا ً
مهم ـا ً فــي ســاحة حبيبــة (انظــر الخانــة  .)16فبوجــود جميــع أفــراد
األســرة ،علــى ســبيل المثــال ،يمكــن رســم صــورة عائليــة متناغمــة،
وفــي وجــود الفقــراء أو المتســولين يمكــن للمــرء ممارســة الصدقــة
خــال التبرعــات المرئيــة للجمهــور (انظــر الشــكل  6والخانــة .)17
ومــع ذلــك ،ال يتعيــن علــى مســتخدمي ســاحة حبيبــة إنفــاق أي أمــوال
أو تبريــر وجودهــم فــي المــكان لغــرض مقبــول اجتماعي ـاً.
أرملة وأم لستة أطفال يأتون إلى وسط البلد لجمع إيجار األيتام مرة واحدة في الشهر ولتناول
الكنافة في حبيبة “ال أنفق نقودي إال إذا لزم األمر”.
أب “آخذ أسرتي إلى حبيبة مرة أو مرتين كل أسبوع ،خاصة أيام الجمعة”.
زوجان مخطوبان :رجل أنيق يبدو قلقاً .إنه ال يريد أن تجلس خطيبته على المقعد الحجري
المتسخ ،وتفسد مالبسها باهظة الثمن التي اختاروها بعناية .لكنه يهدأ أخيرا ً ويبدآن باالستمتاع
بقطع الكنافة الثالثة ،حيث يطعمون بعضهم البعض ويتركون القطعة الثالثة لرجل مشرد بعد أن
التقطوا صورا ً كافية لعرضها على العائلة واألصدقاء.

إمكانية الوصول
الترفيه
الشكل  :11قائمة األسعار في
محالت حبيبة

كنافة  125جرام
كنافة  250جرام
كنافة  1كيلو
ماء  250مل

 0.70دينار
 1.40دينار
 5.20دينار
 0.10دينار

الخانة  :16من هو المفقود من المشهد؟
تمثل ساحة حبيبة مكانا ً ترحيبيا ً وغير تمييزي
ألي شخص يرغب في زيارته حيث ال توجد
حواجز واضحة تمنع أي شخص من الذهاب
إلى هناك .النساء والرجال والشباب والمسنين
واألغنياء والفقراء ،يُسمح للجميع بالدخول.
لكن هل حقا ً ال توجد حواجز؟ تختلط شرائح
واسعة من سكان عمان في ساحة حبيبة،
ولكن هل الصورة كاملة كما تدل عليها
رواية حبيبة؟ ماذا عن الرجال والنساء غير
العرب من ذوي البشرة الملونة مثل بنغالدش
والفيليبين وسريالنكا والسودان والصومال؟
لماذا هم نادرا ً ما يكونون جزءا ً من المشهد؟
هل هذا ألنهم ال ينجذبون إلى ما تقدمه ساحة
حبيبة أم ألنهم لم يشعروا بالترحيب من قبل
الحاضرين ،مجبرين في ذلك على البقاء
ضمن إطار الدور األبدي لهم كأشخاص “غير
مدمجين مع اآلخرين أبداً” رغم أنهم جزء من
ً 5
سكان عمان أيضا؟
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الخانة  :17العائالت
تأتي العديد من العائالت لزيارة ساحة حبيبة
بشكل منتظم ألنها تعتبر ذلك نشاطا ً ترفيهيا ً
شعبيا ً ومقبوالً اجتماعيا ً للصغار والكبار.
وعليه ،تمثل ساحة حبيبة إلى حد ما ملعبا ً
لألطفال وكذلك الكبار .كما يوفر شارع الملك
غازي المجاور أماكن جذب إضافية ،خاصة
في أمسيات نهاية األسبوع .بينما يبدو أن هناك
شيئا ً ما لجميع أفراد األسرة ،إال أن األهم من
ذلك أنه يوفر مكانا ً للراحة وقضاء وقت جيد.

يمكــن ألي شــخص ببســاطة إراحــة ســاقيه ،أو البحــث عــن اإللهــاء أو
الترفيــه ،أو االختــاط باآلخريــن ،أو تنــاول مشــروب أو وجبــة خفيفة،
أو تنــاول الكنافــة ،بالطبــع ،ولكــن مــن النــادر أن يســأل شــخص مــا
عــن ســبب تواجــده فــي المــكان حتــى عندمــا ال يكــون “يفعــل أي
شــيء”.
أربعة رجال من ماركا (في الثالثينيات من أعمارهم) يجتمعون كل يوم جمعة من منتصف النهار
حتى المساء ،في ساحة حبيبة .خالل األسبوع ،يعملون جميعا ً فال يجدون الوقت لرؤية بعضهم إال
في عطلة نهاية األسبوع .في بعض األحيان يسيرون من شارع الرينبو إلى وسط البلد.

يســتخدم النــاس ســاحة حبيبــة أيضــا ً كمــكان للقــاء لقضــاء الوقــت
مــع هــؤالء الذيــن ابتعــدوا عنهــم ،وبالتالــي ،فــإن المــكان يعــزز
الروابــط االجتماعيــة عبــر األجيــال والخلفيــات ووجهــات النظــر علــى
اختالفهــا .بطريقــة مــا ،ســاحة حبيبــة جذابــة ألنهــا يمكــن ألي شــخص
المــرور منهــا طالمــا انــه يطبــق القواعــد التــي تبــدو أكثــر راحــة مــن
األماكــن األخــرى فــي عمــان .علــى هــذا النحــو ،تســتقطب الســاحة
الرجــال المســنين الذيــن أصبحــت زياراتهــم لســاحة حبيبــة نشــاطا ً
يوميــاً ،والنســاء اللواتــي يرغبــن فــي االنفــراد بأنفســهن ،والباعــة
المتجوليــن والمتســولين الذيــن يحاولــون االســتفادة مــن نجــاح حبيبــة
التجــاري ،وغيرهــم الكثيريــن (انظــر الشــكل  6والخانــة .)18
رجل مسن ( 80عاما ً) يزور حبيبة منذ طفولته “ما زلت أحب المجيء إلى هنا .إذا لم يرغب أحد
في مرافقتي ،فأنا آتي إلى هنا بمفردي”.
رجل متقاعد (في السبعينيات من العمر) “آتي إلى هنا دائماً .ليس لدي العديد من الخيارات
األخرى ألقوم بزيارتها”.

الخانة  :18الرجال المسنون
يأتي العديد من الرجال المسنين بانتظام إلى
ساحة حبيبة لالستمتاع بالكنافة والذكريات
القديمة .غالبا ً ما يكونون بمفردهم ،ويقفون
ويأكلون في الزاوية خلف الكشك بجوار
الدرج .يرتدي البعض منهم بدالت رسمية،
ويبقى البعض في الجوار لقراءة الجريدة أو
تدخين السجائر أو الدردشة مع صديق أو
شخص غريب .كما يخلع البعض أحذيتهم كما
لو كانوا في المنزل.
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أختان متزوجتان من سحاب تزوران ساحة حبيبة مرة في الشهر “نأتي إلى هنا لالستمتاع
بمفردنا بدون حماتنا”.
بائع ذهب “أسوأ أحوال الشارع كانت عندما كان مخصصا ً للمشاة .كان بإمكان المرأة االسترخاء
بينما يلعب أطفالها في كل مكان وكأنه شارع ترفيهي وملعب لألطفال دون سن الخامسة عشرة”.

بالنســبة ألولئــك الذيــن يأتــون ليــس كــزوار ولكــن كعمال ،تمثل ســاحة
حبيبــة نقطــة للبيــع واإلعــان الخارجــي واألمــن االجتماعــي واتحــاد
غيــر رســمي للعمــال فــي ذات الوقــت .لهــذا الســبب ،يمكــن للمــرء أن
يالحــظ المحــات المجــاورة والباعــة المتجوليــن يتجمعــون بانتظــام
خــال ســاعات العمــل ،ويقفــون أمــام محالتهــم ،ويتبادلــون األخبــار،
ويدعمــون مبيعــات بعضهــم البعــض ،ويأخــذون اســتراحات لتنــاول
الكنافــة مــن حيــن آلخــر أثنــاء بيــع منتجاتهــم .يمثــل هــذا التجمــع
الطقوســي أكثــر مــن مجــرد خمــول بســيط ،حيــث تســاهم تفاعالتهــم
االجتماعيــة اليوميــة فــي ضمــان معيشــتهم .ينطبــق هــذا األمــر علــى
العامليــن ولكنــه ينطبــق بشــكل جزئــي فقــط علــى العامــات .فالنســاء
القليــات الالئــي يعملــن فــي ســاحة حبيبــة ال يشــكلن جــزءا ً مــن
هــذه الجماعــة ،ويبقيــن إلــى حــد كبيــر لوحدهــن ،خاصــة وأن كســب
الدخــل ال يــزال يعتبــر عم ـاً للرجــال .وغالب ـا ً مــا تكــون العامــات

القليــات مــن خلفيــات مزعزعــة ويضطــررن للعمــل فــي ظــروف
غيــر رســمية .واألكثــر وضوحــا ً مــن بينهــن وبصــورة مســموعة،
هنــاك بائعــة ميــاه عنــد طابــور االنتظــار (انظــر الخانــة  .)19لقــد
تراكمــت لديهــا العديــد مــن الخبــرات غيــر الســارة أثنــاء عملهــا فــي
بيئــة هــي فــي األســاس جــزء مــن حيــاة الشــارع “للمتســوالت” ،فــي
وســط البلــد ،كمــا تقــول .تتعــرض هــي وابنتهــا الصغيــرة المرافقــة
لهــا للصــراخ والضــرب والتســلط وســوء المعاملــة بشــكل عــام مــن
قبــل الــزوار وغيرهــم بينمــا تكافــح مــن أجــل كســب العيــش الكريــم
مــن خــال بيــع زجاجــات الميــاه .يعتمــد وجودهــا بشــكل كبيــر علــى
تنظيــم الباعــة المتجوليــن وإحســان إدارة حبيبــة الذيــن ال يديــرون
هــذا الزقــاق بشــكل رســمي ،لكــن لديهــم ســيطرة كبيــرة عليــه .ففــي
النهايــة ســاحة حبيبــة تابعــة ألمانــة عمــان الكبــرى ،لكنهــا تــدار جزئيـا ً
كمســاحة خاصــة مــع كــون حبيبــة المســاهم الرئيســي فيهــا .وبالتالــي،
قــد يتســاءل المــرء مــا هــو التأثيــر الــذي يمكــن أن تحدثــه الســاحة
علــى الحيــاة الحضريــة العامــة فــي عمــان ،وخاصــة بالنســبة للنســاء،
إذا تــم منــح المنشــآت األخــرى مســاحة وإذنـا ً لالنتشــار إلــى الشــوارع
بالمثــل .فهــذا ال يعنــي ضــرورة أن يتــم تســليم الملكيــة الرســمية للســلع
العامــة إلــى األعمــال التجاريــة ألنهــا تصــف بشــكل أساســي إجــراء
الخصخصــة .بــدالً مــن ذلــك ،يمكــن أن يكــون التســاهل بشــكل أكبــر
فــي اإلدارة الذاتيــة للســلع العامــة لتكــون نقطــة انطــاق محتملــة نحــو
المزيــد مــن المســاحات العامــة الشــاملة الجندريــة مثــل ســاحة حبيبــة
إذا تــم اســتخدامها كمثــال يحتــذى بــه.

مي باردة!
مي باردة!
مي باردة!*
مي باردة!
مي باردة!

الخانة  :19البائعة المتجولة
في كل يوم تقريباً ،تبيع زجاجات المياه ذات
سعة  300مل مقابل ربع دينار لكل منها ،في
محاولة لكسب العيش لها وألطفالها السبعة.
تبيع حبيبة الماء أيضاً ،لكن عرضها أفضل
من ناحية السعر ،لدعم أ ّم عازبة شابة مكافحة.
أكل الكنافة يسبب الشعور بالعطش ،فيزداد
الطلب على الماء .بصوت عا ٍل ومتميز يتردد
صداه خارج ساحة حبيبة ،تنافس بذكاء من
أجل استقطاب الزبائن ،تصرخ بأعلى صوتها
“مي باردة ،مي باردة ،مي باردة*” .يعتبر
البعض هذا المشهد الصوتي نوعا ً من التسلية،
بينما يعتبره البعض اآلخر مصدر إزعاج ،إال
أن إدارة حبيبة تتغاضى عن أنشطتها ،لذلك
تظل في مكانها .هي في أواخر العشرينيات
من عمرها نادرا ً ما تُرى بمفردها .عادة ما
ترافقها ابنتها وابنها الرضيع .بالنسبة لألطفال،
أصبحت ساحة حبيبة حضانتهم حيث يكون
الموظفون والزائرون بمثابة معلميهم لما هو
جيد وما هو جيد .تساعد االبنة والدتها في
العمل .كالهما يعرف األماكن واألشخاص
المحيطين جيداً ،مما األم تتوصل إلى نتيجة
مفادها أن “الشارع المعبّد مكانا ً غير آمن”.
وكاستراتيجية للتكيف ،عمدت على تكوين
شبكة اجتماعية متماسكة ولكنها هشة .فهي
تعتبر “امرأة متسولة” ،على حد قولها ،وقد
تم سجنها من قبل البلدية مرات عديدة بسبب
ذلك .أمنيتها هي أن يكون لها كشك خاص
بها .في الوقت الحالي ،ال تزال في مكانها
كواحدة من البائعات الجائالت القالئل في
وسط البلد ،الالئي يعتمدن على كرم الناس
المحيطين بها.
*تعني ماء بارد
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عمان

اختيار دراسات الحالة
فــي كل مدينــة حــول العالــم توجــد مشــاريع “غيــر ناجحــة” .فهــي
تشــكل بطريقــة مــا عنصــرا ً أساســيا ً فــي صناعــة المدينــة ،ألنهــا
منصــات مهمــة للتعلــم .تعــد ســاحة أبــو درويــش فــي جبــل األشــرفية
مثــاالً بــارزا ً علــى ذلــك ،إذ تــم بالفعــل إيــاء الكثيــر مــن االهتمــام لهذا
المشــروع مــن قبــل المخططيــن الحضرييــن والممارســين والعلمــاء
مــن قبــل ،فــي محــاوالت منهــم جميع ـا ً للتوصــل إلــى معرفــة بشــأن
ســبب تحــول هــذه الســاحة المخطــط لهــا بعنايــة إلــى مشــروع فاشــل،
وفقــا ً لحكــم لســكانها المحلييــن .تــم تخصيــص دراســة الحالــة هــذه
الستكشــاف هــذا الســؤال مــن وجهــة نظــر إثنوغرافيــة مــع التركيــز
علــى وجهــات نظــر الذكــور واإلنــاث مــن أجــل تكويــن فهــم أفضــل
للقواعــد المحليــة ومــا يعتبــر مقبــوالً اجتماعيـا ً ودينيـا ً فــي المســاحات
العامــة .إن تفكيــك هيكليــة عــدم المطابقــة الثقافيــة لتخطيــط المســاحات
العامــة واحتياجــات ورغبــات المجتمعــات المحافظــة كمــا هــو الحــال
فــي األشــرفية ،يمكــن أن يكــون بمثابــة تخطيــط مســتقبلي لمســاحات
عامــة أكثــر نجاح ـا ً فــي المجتمعــات المحافظــة فــي عمــان.

الباحثون المشاركون
ريبيكا كيوس
ريهام ماضي
المشاركون في ورشة العمل
جمع البيانات الميدانية
مالحظات غير المشاركين والمشاركين،
والمحادثات غير الرسمية ،والمقابالت شبه
المنظمة ،وطرق الطرق ،والتسكع ،ومناقشات
مجموعات التركيز مع الذكور واإلناث
عدد الزيارات الميدانية
عدد المتحاورين
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جبل األشرفية

النتائج الرئيسية والموضوعات
المرافق
من الناحية الفنية ،ساحة أبو درويش مجهزة
جيدا ً بالمرافق العامة ،إال أنها غير كافية،
وبالتالي فهي غير صالحة لالستعمال في كثير
من األحيان.
الراحة وعدم الراحة
يؤدي عدم الوصول إلى المرافق الكافية،
وعدم كفاية الخصوصية ،والترفيه غير
الجذاب ،والخوف من المخاطر إلى عدم
الراحة أكثر منه إلى الراحة.
إمكانية الوصول
يمكن للزوار استخدام الساحة في جميع
األوقات وبالمجان والوصول إلى أسعار
المتاجر المحيطة المعقولة .وعليه ،يعتبر
الموقع جذابا ً بالنسبة ألولئك الذين ليس لديهم
أماكن يذهبون إليها في مكان آخر.

إمكانية التنقل
الساحة مربوطة جيدا ً بوسائل النقل العام
وشبكة أرصفة يسهل المشي عليها في الوقت
الذي تواجه المركبات الخاصة المزيد من
الصعوبات في الشوارع المحيطة.

السالمة
اإلجراءات األمنية مفقودة إلى حد كبير
ووجود الشرطة شبه معدوم .يُنظر إلى
مستوى السالمة في الساحة على أنه متدني
جداً.

الترفيه
العناصر الترفيهية محدودة (على سبيل
المثال ال توجد مرافق رياضية أو ملعب).
وبشكل أساسي ،فإن أماكن الجلوس والمسجد
والمتاجر المحيطة بها تجذب الذكور أكثر
من اإلناث.

الشباب العزاب
يعمل الشباب العزاب على إبعاد النساء
والعائالت عن المكان ألنهم يعتبرون سببا ً
لتدني مستوى السالمة باإلضافة إلى السمعة
السيئة للساحة.

الخصوصية
نظرا ً لمساحة الساحة المفتوحة الواسعة
واإلعداد الشبيه بالقاعة ،فإن الخصوصية
المرئية والصوتية فيها محدودة.

السمعة
تؤثر سمعة الساحة السيئة بشكل مباشر على
مستخدميها ،وخاصة الشابات العازبات.
وبالتالي فإن أولئك الذين يحاولون الحفاظ على
سمعة جيدة يتجنبون التواجد في الساحة.
الفصل بين الجنسين
في هذه المنطقة المحافظة ،من المفترض أن
يبقى الرجال والنساء منفصلين في األماكن
العامة .لذلك من المستهجن رؤية األزواج
في الساحة.
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مشروع جديد في األفق

بوابة األردن
حدائق الملك عبدهللا
[الشميساني]
محطة سكة حديد
الحجاز
شارع الثقافية
شارع الوكاالت
مجمع رغدان

ساحة ابو درويش

تســهل رؤيــة الخطــوط الســوداء والبيضــاء لمســجد أبــو درويــش فــي جبــل
األشــرفية (الــذي يعنــي لغويـا ً “أعلــى نقطــة”) علــى قمــة أحــد تــال عمــان.
تــم تشــييد المســجد الصوفــي مــن األربعينيــات إلــى عــام  1961مــن القــرن
الماضــي مــن قبــل مصطفــى حســن “أبــو درويــش” الشركســي ،ليكــون
إرثــا ً وقبــرا ً لــه ولزوجتــه .يضــم المســجد عناصــر العمــارة المملوكيــة
والعثمانيــة ومعــه مدرســة قرآنيــة ومدرســة محمــد إقبــال األساســية .فــي
عــام  ،2007أصبــح هــذا المعلــم المعمــاري محــط اهتمــام لمشــروع إعــادة
التطويــر الحضــري ،الــذي قــاده معهــد عمــان الســابق بمنحــة مــن الحكومــة
الدنماركيــة .زار المهنــدس المعمــاري والمخطــط الدنماركــي الشــهير يــان
جيهــل عمــان واختــار مســجد أبــو درويــش كموقــع مناســب لســاحة جديــدة
تركــز بشــكل متســا ٍو علــى عمــان الشــرقية والغربيــة .ثــم تــم تكليــف
المهنــدس المعمــاري األردنــي أيمــن زعيتــر ،المعــروف بنهجــه التقليــدي
الجديــد المراعــي للســياق ،بتصميــم الســاحة .وبينمــا أكــد جــان جيــل علــى
األشــخاص الذيــن يشــاهدون الصفــات التــي يُزعــم أنهــا ســتجذب الســكان
المحلييــن والســياح علــى حــد ســواء ألنــه يعتقــد أن النــاس تجتــذب النــاس،
نصــح أيمــن زعيتــر بعــدم القيــام بذلــك معتمــدا ً علــى معرفتــه بــأن الســكان
محافظــون إلــى حــد مــا ويفضلــون الحفــاظ علــى الخصوصيــة .نتــج
مبــان جديــدة علــى مســاحة مخصصــة للمشــاة
عــن هــذا التعــاون ثالثــة
ٍ
تبلــغ مســاحتها  45,000متــر مربــع .لذلــك ،أفســح التقاطــع مــع موقــف
ســيارات الســرفيس ،والمحــات التجاريــة علــى مســتوى األرض ،وملعــب
كــرة قــدم غيــر الرســمي طريق ـا ً لســاحة أبــو درويــش (انظــر الشــكل 8
والشــكل  .)9وبينمــا بــدأ كمشــروع واعــد ،فشــل المشــروع فــي النهايــة فــي
تلبيــة احتياجــات الســكان ورغباتهــم .وبــدالً مــن ذلــك ،فقــد أصبــح مصــدر
اضطــراب كبيــر وســاهم فــي وصــم جبــل األشــرفية بشــكل عــام.

رئيس لجنة المسجد “خربت الساحة هذا الحي بكل معنى الكلمة .كان هذا حيا ً ذا سمعة طيبة...أحب
األشرفية لكن ال يمكنني العيش هنا بعد اآلن .لقد انتقلت إلى تالع العلي”.
صاحب متجر في شارع التاج “في السنوات العشر الماضية ،رأينا أشياء هنا ال تراها إال في األفالم.
أصبح حي األشرفية من األحياء األقل مالءمة للعيش في عمان “.
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البيئة المحيطة
جبل التاج
ساحة أبو درويش
حي الطفايلة
مسجد أبو درويش
N
االزدحام المتكرر في
وقوف شاحنة
حركة المرور
الشرطة
تالل شديدة االنحدار
باعة البسطات
بائع ترمس  /ذرة
يوم الجمعة
جوال
بائع شاحنة
الخضار
حلويات السهل
األخضر
مدرسة التايكوندو

دكان
مساحة مفتوحة
لكرة القدم

رأس العين
العديد من
صالونات التجميل

ويش
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شار

محل فالفل
شعبي

سيارات السرفيس
إلى محطة رغدان

شار
ع بدر

سيارات السرفيس
إلى األشرفية
سيارات السرفيس
إلى الوحدات (جبل
الجوفة)
حديقة
البشائر
شارع التاج

جناح الوالدة
مستشفى
البشير

مسجد البشير

حديقة البشير

الوحدات

مكتبة
شومان

مطعم
شاورما
صبابا

بوظة
عصير
شاورما

مدرسة
األونروا

مدرسة
مخبز
لتعليم القرآن
موقف سيارات تابع الجالية
ألمانة عمان الكبرى السورية

حي األرمن

جبل النظيف
موقع
اتجاه
حي
ساحة أبو درويش
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خليط األشرفية
مــا ال شــك فيــه أن مســجد أبــو درويــش يلفــت انتبــاه عيــن أي عابــر
ســبيل وقــد يكــون علــى األرجــح أول شــيء يــراه الزائــر ألول مــرة
فــي ســاحة أبــو درويــش .للوهلــة الثانيــة فقــط ،ســيتحول نظــر المــرء
إلــى مســاحة مفتوحــة تشــبه الســاحة أمــام المســجد وتهيمــن عليهــا
أســطح مــن الحجــر الجيــري األملــس .يتعــرض مســتخدمو المســاحة
إلــى حــد كبيــر للحــرارة الشــديدة أو اللطيفــة فــي بعــض األحيــان
وضــوء الشــمس مــا لــم يتمكنــوا مــن تأميــن أحــد خيــارات الجلــوس
المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء الســاحة حيــث توفــر بعــض األشــجار
الموجــودة فــي المــكان الظــل .يمكــن العثــور علــى منصــة مشــاهدة
صغيــرة بجــوار المســجد .باإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك مجموعــة
مــن األدراج تحيــط بمعظــم الســاحة وتتضاعــف أحجامهــا لتصبــح
مقاعــد تشــبه القاعــة عنــد عتبــات  17بوابــة خشــبية بنيــة داكنــة،
وتضــم مســاحات مــن طابــق واحــد مخصصــة للجمعيــات الخيريــة،
وصالــون حالقــة ،ومحــل للتصويــر الفوتوغرافــي ،ومحــل بصريــات،
وعــدة ورش فنيــة (انظــر الشــكل  4والشــكل  .)10كمــا يوجــد مركــز
ثقافــي مكــون مــن طابقيــن مــع مكتبــة عامــة وقاعــة مناســبات يمكــن
فتحهــا علــى الســاحة ،تقــدم دروســا ً فــي اللغــة اإلنجليزيــة ومحــو
األميــة الحاســوبية ،ورقصــات الدبكــة ،ودروس الرســم ،فض ـاً عــن
المحاضــرات والمناســبات الخاصــة .يتصــل المركــز الثقافــي بموقــف
للســيارات ومــرآب للســيارات باإلضافــة إلــى حمامــات عامــة.

تجارة
شاغر

جمعية
غير نشط

الشكل  :4قائمة الجمعيات بساحة أبو
درويش
 1جمعية الخدمات الطبية األردنية
 2البيت األردني
 3جمعية عمان والبلقان الثقافية
 4جمعية مؤسسي اليرموك
 5جمعية منبع اإليمان
 6جمعية التحدي واإلبداع
 7جمعية منتجي الحرف اليدوية األردنية
 8التكامل اإللكتروني للتراث  /التضامن
للصم

مسن مقيم في المنطقة "عندما تم تشييد المسجد ألول مرة ،لم يكن هناك شيء حوله تقريباً ،كانت
هناك مساحة مفتوحة فقط بها بعض األغنام وحاووز كان يوفر الماء مرة واحدة في األسبوع".
أحد المقيمين في حي األرمن" :أنا أُحضر الناس الذين يزوروني إلى المسجد ،إنه جزء من
التاريخ".

كان مســجد أبــو درويــش مبنــى قائمـا ً بذاتــه ،واليــوم ،تحيــط بــه منطقة
مزدحمــة بالســكان وشــوارع شــديدة االنحــدار وصغيــرة مزدحمــة،
باإلضافــة إلــى مستشــفى البشــير المهيمــن علــى المنطقــة بالكامــل،
والــذي بنــي فــي الخمســينيات (انظــر الشــكل  3والخانــة  .)1يوجــد
إلــى الجنــوب ،بمحــاذاة شــارع التــاج عــدد مــن المحــات التــي تبيــع
منتجــات بأســعار معقولــة ،مــن بيــن محــات أخــرى ،لبيــع الفالفــل
والشــاورما والدجــاج المقلــي والقهــوة والشــاي والحلويــات والعصيــر
والبوظــة (انظــر الشــكل  .)6يقــع أحــد فرعــي مكتبــة شــومان فــي
عمــان فــي مــكان قريــب ويبــدو أنــه مكتــظ طــوال اليــوم كل يــوم
(انظــر الشــكل  .)7وتحظــى المكتبــة بشــعبية خاصــة بيــن الطــاب
والطالبــات مــن المنطقــة والمستشــفى ،فبعضهــم يحضــر للــدروس
واالمتحانــات ،والبعــض اآلخــر يتســكع ببســاطة فــي ممــر المدخــل أو

الخانة  :1مستشفى البشير
هذا المستشفى العام معروف على نطاق
واسع بين أهالي عمان لكونه ميسور التكلفة
وألنه يعالج السجناء أيضاً .يأتي السجين إلى
المستشفى بأصفاد وبمرافقة من رجال الشرطة
بينما تقف شاحنة شرطة وتنتظر بالخارج
بجوار مسجد أبو درويش.
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محل الحلويات
محل البصريات
محل التصوير الفوتوغرافي
صالون حالقة

فواكه وخضروات
باعة الشاحنات

موظفو أمانة عمان الكبرى
موظفو المركز الثقافي
حراس األمن
عمال نظافة الشوارع

باعة البسطات
أصحاب المحالت القريبة
محل لبيع القرطاسية
محل التنظيف الجاف
دكان
صالونات التجميل
محل بوظة،
وعصير،
وشاورما

رئيس لجنة
الحي
ضباط الشرطة
سجناء

البنية التحتية

تجار المخدرات

اإلمام
رئيس لجنة المساجد

سبل العيش

2

رؤساء الجمعيات
عمال الجمعية
معلمو ورشة العمل
المستفيدون

1

ساحة أبو درويش
سكان جبل األشرفية

الزوار

سكان الوحدات

مقيمون في حي
الطفايلة
سكان جبل النظيف

غير المنتظمين

المنتظمون

سكان جبل الجوفة

أزواج

ذباب
قطط
طيور

سياح

سكان أم تينة
مصلون ذكور
مجموعة من الرجال المسنين

عابدات
إناث

نساء مسنات

العاملون في المستشفى
مرضى المستشفى
مرضى عيادة العيون
طلبة الطب
آباء
أمهات
أطفال صغار
أطفال المدارس

شباب الحي
شابات من األحياء المجاورة
شباب (مجموعة من المراهقين)
"أوالد سيئون"
"فتيات سيئات"
متعاطي الكحول والمخدرات

مسيحيون
مسلمون
أرمن
شركس
سوريون

?

مجهول ?
غير بشري
الشكل  :5شبكة الجهات الفاعلة :مستخدمون مختارون لساحة أبو درويش
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أنثى
ذكر

علــى مقعــد وطاولــة ملونــة .باالتجــاه جنوبـاً ،يظهــر تقاطــع كبيــر يقــع
خلفــه مخيــم الوحــدات ويســتفيد ســكانه كذلــك مــن ســاحة أبــو درويــش
(انظــر الشــكل .)3
شاب "اعتدت المجيء إلى هنا منذ  2-3سنوات .ولكن لماذا تأتي إلى هنا بينما يمكنك الذهاب إلى
منطقة أعلى مستوى؟ المنطقة ليست جميلة ،إنها منطقة شعبية".
صاحبة كشك "هذا الحي مليء باألشياء السيئة .جيراننا كانوا تجار مخدرات ولم نكن نعرف
ذلك...محلي معروض للبيع اآلن ،أطلب  3,000دينار أردني فقط .قال أحد المشترين إنه مستعد
لشرائه مقابل  1,000دينار ".
رئيس لجنة الحي "أحب والدي األشرفية ،ولم يكن يريد العيش في أي مكان آخر".

قــد يصــف الكثيــرون جبــل األشــرفية بأنــه منطقــة شــعبية تشــير عــادة
إلــى نمــط حيــاة أكثــر فقــرا ً وأكثــر تحفظ ـاً .والحقيقــة هــي أن النــاس
فــي المنطقــة ينحــدرون مــن خلفيــات متنوعــة يمكــن إرجاعهــا جزئيـا ً
إلــى تواريــخ الهجــرة المختلفــة فــي عمــان ،األمــر الــذي يجعــل الحــي
ليــس فقــط ذو كثافــة ســكانية ،وإنمــا أيض ـا ً متنوع ـاً .أشــارت امــرأة
مســلمة بيضــاء البشــرة مــن صربيــا ترتــدي النقــاب إلــى المنطقــة
علــى أنهــا "كوكتيل/خليــط" حيــث يعيــش األردنيــون والفلســطينيون
واألرمــن والســوريون واألوروبيــون والشــركس ،وكذلــك األرثوذكس
والمســيحيون والمســلمون جنب ـا ً إلــى جنــب (انظــر الشــكل.)5 .
صاحبة صالون تجميل نسائي "األشرفية حي جميل ،كما تعملين .فيه حضور متساو بين
المسيحيين والمسلمين .نحن ،في صالون التجميل ،نستفيد من موسمي األعياد".

الشكل  :6قائمة أسعار أصناف مختارة في
ساحة أبو درويش
 0.20دينار
 0.65دينار
 0.50دينار
 0.50دينار
 2.00دينار
 0.60دينار
 0.75دينار
 0.60دينار
 0.75دينار
 1.50دينار
 0.25دينار
 0.50دينار

فالفل (للحبة الواحدة)
كنافة (نصف طبق)
بوظة عربية
قهوة
وجبة شاورما ( 3ساندويش)
ساندويش شاورما صغيرة
بوظة بالبسكويت المخروطي
بوظة بالكريمة حجم كبير
عصير صغير
عصير كبير
زجاجة ماء ( 600مل)
 3xخبز كعك سادة

الشكل  :7ساعات عمل المكتبة
المركز الثقافي
السبت  -الخميس
الجمعة

 8صباحا ً  3 -مسا ًء
إغالق

السبت  -الخميس
الجمعة
الشتاء

 9صباحا ً  9 -مسا ًء
 3مسا ًء  9 -مسا ًء
حتى  8مسا ًء

مكتبة شومان

أحد سكان حي األرمن" :كان المجتمع متقاربا ً جداً .األمر مختلف اآلن .لقد هاجر معظم أصدقائي.
بقي لي صديقان فقط هنا .أصبح األرمن أقلية هنا".
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يأخذ العمال في محل
الحلويات فترات الراحة
هنا ،ويدخنون ويشربون
الفتة تحمل القواعد
القهوة ويتحدثون مع
التي تهدف إلى
الرجال المسنين
حماية الساحة من
التخريب
مجموعات صغيرة
وأفراد يجلسون
سيارات السرفيس من
هنا ،أحيانا ً لتناول
وإلى مستشفى البشير
القهوة أو التدخين
وسائقوها العدوانيون
األطفال الذين تقل
أعمارهم عن 10
سنوات يدخنون
السجائر علنا ً

كشك أمن بدون
حارس أمن
معظم الوقت

كثيرا ً ما تكون سيارات
اإلسعاف عالقة في
االختناقات المرورية
الكثير من
أصوات
الزمامير

تتراكم بقايا الطعام على
المقاعد وتجذب الكثير
من الذباب وبعض القطط
تميل النساء المسنات
واألمهات مع األطفال وموظفو
المستشفى وكذلك المرضى
إلى الجلوس تحت األشجار هنا

منطقة لعب األطفال بها
ألعاب متحركة مخزنة
في كشك األمن ويمكن
استخدامها مقابل رسوم
رمزية (في الصيف فقط)

تقاطع ضيق :مواقف
سيارات الشرطة ونقاط
بيع شاحنات الخضار
وباعة البسطات وباعة
الكعك

زهور
أرجوانية
في موسمها

تتجمع هنا مجموعة
من الرجال المسنين
يومياً ،ويقضون
وقتا ً وينتظرون
مواقيت الصالة

يحيط عدد من
محالت البصريات
بالساحة بسبب
عيادة العيون هذه

عيادة العيون

الجمعيات
ورش العمل
محالت شاغرة

مصور
فوتوغرافي

تجاري
شاغر
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مركز ثقافي

و در

محل
عصير

جمعية
ساحة اصطفاف
غير نشط
السيارات
الشكل  :10مرافق ساحة أبو درويش

كشك

شار

مدرسة

عيادة
العيون

مطل

مسجد أبو
درويش

شارع التاج

مرآ

ب لل

ورشة الخط

صالون
حالقة

ورشة الفنون
والحرف

ويش

ع أب

سيا
رات

كشك األمن

أخصائي
نظارات

كشك األمن

شا
محل
حلوى

رع بدر

ساحة أ

بو درويش
مركز ثقافي

الشكل  :9محيط ساحة أبو درويش
شا
رع حسبان

الشكل  :8ساحة أبو درويش في جبل األشرفية :نظرة من وسط الساحة

يفتح مدخل
المسجد
للنساء عند
الطلب فقط

مدخل المسجد
المخصص
للرجال
شارع مزدوج
ضيق مع عدة
نقاط مخفية

مسجد أبو درويش :يغلق
معظم الوقت خارج أوقات
الصالة ،ويضيء بالضوء
األخضر في الليل
مطل سابق يستخدم
كملعب كرة قدم أو
مغسل للسيارات أو
للشرب

هذه المنطقة أكثر
هدوءا ً وأقل رؤية
من الشارع وتجذب
الفتيات بشكل خاص

عندما تمطر
تفيض الساحة هنا

من المفترض أن
كاميرتين تكشفان فقط
جزءا ً صغيرا ً من الساحة
ممر تنبعث منه
رائحة البول
وضع المصور
نباتات لتجنب
تبول الناس أمام
محله

مدخل المركز الثقافي
تجلس مجموعة من األوالد
يوما ً عند المدخل لالستفادة
من شبكة اإلنترنت
الالسلكي المجانية لتشغيل
ألعاب الفيديو حتى نفاد
بطاريات أجهزتهم

مكتبة أمانة عمان الكبرى في
الطابق العلوي مع إطالالت على
الساحة والمدينة

مسجد أبو درويش
المركز الثقافي التابع
ألمانة عمان الكبرى

يتعين على زوار
الساحة البحث
عن أقرب سياج
مفتوح للدخول
أو الخروج

تم كسر أجزاء
كثيرة من الساحة أو
تم إزالتها ،بما في
ذلك المقاعد وسالل
القمامة واألدراج

غالبا ً ما
تتدلى
األحذية
من أسالك
الكهرباء

كان البد من
تجديد سطح
المسجد عدة
مرات بسبب
أعمال التخريب

يصعد بعض
األوالد إلى
المسجد
و"يسببون
المتاعب"

وقوف
يقفز األوالد أحيانا ً على مؤخرة
السيارات في
موقف سيارات شاحنة ويذهبون في جولة
قصيرة على الطريق الفرعي
صغير

يلعب األوالد كرة
القدم ،والدراجة،
والتزلج ،وكثيرا ً
ما يدخلون في
شجارات
غالبا ً ما يجلس
الشباب على
السياج في المساء

 17بوابة خشبية
مرقمة تحيط بالساحة
على شكل حدوة
حصان ،تضم
جمعيات ،أو ورش
عمل ،أو دكاكين ،أو
محال شاغرة
على الرغم من
أن الساحة مضاءة
في الليل ،ال يزال
هناك العديد من
البقع المظلمة

مجموعة من
األدراج تؤدي
إلى مرآب
مغلق للسيارات
تظهر أحيانا ً
آثار زجاجات
الكحول

في أيام الجمعة ،يجتمع
الرجال ويصلون تحت
الظل البسيط الذي توفره
من األشجار أو المبنى
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الكيانات الفاعلة
الصريحة

شارع التاج
حي الطفايلة
الوحدات (مخيم)
الشريعة 21
مخبز الجوهرة األرمني
مخبز لولي
مكتبة عائشة أم المؤمنين
بذور الشمس
فناجين قهوة
الفتات المحال
أواني الزهور الصغيرة
بسطات
حقائب ظهر
دراجات
أحذية تزلج
زي مدرسي
معطف أبيض
بذالت التايكوندو
عكازات
أغطية العين
أقنعة جاي فوكس
أقنعة الوجه
(قبل أزمة فيروس كورونا
))COVID-19
بركة من مياه األمطار
مطر
فيضانات
تراب
مشروبات منسكبة
مفتاح المسجد
مدخل المسجد المخصص للذكور
مدخل المسجد المخصص لإلناث
خطوط باللونين األسود واألبيض
تلة
منظر يتعذر الوصول إليه
منظر المكتبة
شاحنة خضار
شاحنة شرطة
شاحنة غاز
سيارات

جرائم
أمل
يأس
بؤس
دوائر اجتماعية
حنين
قواعد وأنظمة
افعل وال تفعل
سالمة
أمن
تجزئة
صحة
تعليم
بطالة
غرض
مناطق مهجورة
قداسة المكان
هجرة
تنوع
وعاء االنصهار
الفصل بين الجنسين
مرح
قدوة
مواعيد فتح المسجد
صالة الجمعة
نهار
ليل
حظر التجول
عطلة نهاية االسبوع
يوم من أيام األسبوع
عطل رسمية
رمضان
عيد
انتخابات
محالت بشارع التاج
يغلق
الساعة  10مساء
جمعيات مفتوحة
"كلما أرادوا"
قبل الصالة
بعد الصالة

الشكل  :11الكيانات الفاعلة :لمحة عامة
عن جهات (كيانات) فاعلة غير بشرية
كان لها األثر في إنتاج ساحة أبو درويش

مركز ثقافي
مواعيد العمل
(حتى )15:00
أوقات عمل مكتبة شومان
جداول المدرسة
مشغول حوالي الساعة
 7-10مسا ًء
خطير
بعد العاشرة مسا ًء
أيام إمداد المياه
(الثالثاء  +األربعاء)
دين
مال
شائعات
ثرثرة
قصص
مدرسة
مواد دراسية
معلمون
طالب مدرسة
طالبات مدرسة
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1
2

موقع تاريخي
حلوى
مالبس الصالة
دشداش
جلباب
نقاب
حجاب
خمار
مكياج
شمس
ظل
قبعة
نظارة شمسية
منطقة مزدحمة
منطقة هادئة
سيارة اسعاف
قمامة
أواني زهور
أعقاب سجائر
علب معدنية
صناديق الستايروفوم
أكياس بالستيكية
سالل بالستيكية
الفتة أمانة عمان الكبرى
عالمة متجر الهدايا
أرقام المتجر األزرق
عناصر التصميم المحلية
ممر مقنطر
بوابات خشبية
رسم جرافيتي
قلعة

الكيانات الفاعلة
الضمنية

عيادة العيون
كابينة قهوة سابقة
زهرة األشرفية
(مدرسة المسجد)
 4,500متر مربع
مساحة مفتوحة
مباني جديدة
مباني قديمة
مقاعد حجرية
سالل معدنية
سالل مسروقة
أشجار
شجرة جاكاراندا
واحدة
مواد باهظة الثمن
درج
مداخل مغطاة
ممرات مغلقة
سور
نقاط الوصول
إلى الساحة
بالط مختلف
ضوء برتقالي
مستشفى البشير
حديقة البشير
متنزه البشير
مدرسة القرآن الكريم
شارع أبو درويش
"مكتبة (عبد الحميد) شومان"
صالونات الشعر
والتجميل
موقف سيارات السرفيس
مكتبة لبيع القرطاسية
متجر المستلزمات الطبية
محل فالفل 1
محل فالفل 2
مطعم الهنيني
مطعم صبابا
مطعم
مدارس
مدارس األونروا
مركز التايكوندو

إصالح السيارات
كيا سيفيا
باص ديانا صغير
سيارة هيونداي فضية
شاحنة موتى بيضاء
دخان السجائر
دخان األرجيلة
رائحة البول
رائحة القمامة
عوادم السيارات
رائحة الذرة
رائحة الوجبات السريعة
رائحة مواد محترقة
نسيم الرياح
حرارة الشمس
حجارة باردة
أرضية مبللة
موسيقى عربية صاخبة
اآلذان
صفارة إنذار سيارة إسعاف
صفارات الشرطة
مركز ثقافي
مكتبة مطلة
قاعة تجارب األداء
معرض
ذات الصلة
جمعيات
صالون حالقة
محل البصريات
ورش الفسيفساء
ورشة الخط
ورشة الرسم
محل السهل األخضر للحلويات
ساحة اصطفاف السيارات
موقف تحت األرض
موقف سيارات ال يمكن
الوصول إليه
حمامات ال يمكن الوصول
إليها
كشك حراسة أمنية
منطقة لعب األطفال
أوقات البسطات

مصطفى حسن
"أبو درويش"
الشركسي
إسالم
صوفي
سنّة
العمارة المملوكية
العمارة العثمانية
طقس
جماليات
إمكانية الرؤية
صعوبة الوصول
إغالق
تلوث سمعي
طبوغرافيا
مناظر طبيعية
العديد من المناظر المبنية
عدد قليل من المناظر النباتية
عناصر خضراء محدودة
صيانة
سوء إدارة
اشتباه
حشرات
حيوانات
تجارة
شبكة حركة المرور
أيمن زعيتر
(طيبة لالستشارات)
عمار خماش
مازن الحارس
(لجنة المسجد)
تخطيط عمراني
أنظمة
مناطق متعددة االستخدامات
مشروع
صحة
غير ناجح
استثمارات
جهات مانحة أجنبية
الحكومة الدنماركية
أمانة عمان الكبرى

وزارة السياحة
رئيس البلدية عمر المعاني
جان جيل
وزارة الثقافة
وزارة األوقاف
وزارة التخطيط والتعاون
الدولي
"إرادة"
اقتصاد
تمكين
مشاريع منزلية
أعمال سيئة
فواتير كهرباء
إنترنت
االتصال بشبكة اإلنترنت
الفضاء االفتراضي
البيع في الشوارع
تراخيص
نقطة التقاء
إخفاء الهوية
حب االستطالع
اإلدراك
(سوء) الثقة
التبعيات
مجتمع مترابط
أسرة
التزام
رقابة
ملكية
خداع
عقليات محافظة
ضغط مجتمعي
سمعة
سوء فهم
مفهوم خاطئ
ثقافة
ثقافة
أسلوب حياة
حكم
حسن الضيافة
عنف
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الحياة الحضرية
العامة
المرافق
الراحة وعدم الراحة

البعــض يســمي مشــروع التنميــة العمرانيــة أبــو درويــش "الســاحة"،
وآخــرون يطلقــون عليــه اســم "المشــروع" مــع تلميــح مــن االســتياء
فــي لهجتهــم (انظــر الشــكل  9والشــكل  .)12وعنــد االســتماع إلــى
النــاس فــي األشــرفية ومــا حولهــا ،يمكــن للمــرء أن يشــك فــي أنــه
ليــس هنــاك الكثيــر لنعجــب بــه علــى الرغــم مــن الوعــود المتعاليــة
بشــأن الســاحة .وحقيقــة األمــر أنــه تــم إجــراء العديــد مــن التغييــرات
علــى الخطــط األصليــة ،كمــا يتذكــر المهنــدس المعمــاري والســكان
امرأة من جبل األشرفية في ساحة أبو درويش "ال ،ال ،المشروع؟ ال يمكن! أنا أعيش بالقرب منه
فقط ،وال أذهب إليه أبداً .ال ال ،ابنتي حتى ال تمر من هناك .يكون المسار أقصر إذا مشينا عبر
الساحة ولكننا نسلك الطريق األطول .حتى عندما أكون معها تطلب مني أال نمر عبر المشروع،
فهو مليء بالسكارى واألوالد السيئين...قد نذهب إلى المسجد خالل شهر رمضان فقط".

الخانة  :12ساحة أبو درويش قبل (أعاله)
وبعد إعادة التطوير (أدناه)

امرأة تعمل في ساحة أبو درويش "لقد اخترت أسوأ مكان للدراسة .هذه منطقة سيئة ،حدثت
الكثير من المشاكل هنا .أرى الفتيات يتعرضن للتحرش طوال الوقت .أنا أمر من خالل الباب
الخلفي كل يوم .ال أحب المرور من الساحة".
اإلمام "هذه الساحة هي مكان لتجمع األشخاص السيئين .العائالت ال تجلس هنا .خالل العطالت،
تكون الساحة مزدحمة للغاية ويأتي األشخاص الذين يحتاجون الستخدام الحمام إلى المسجد .إنه
أمر غير محترم أبداً" .

المحليــون (انظــر الشــكل  .)13فاألشــجار المزروعــة أقــل وأصغــر
ممــا كان متوقعــا ً بســبب ســوء التفاهــم ومحدوديــة األمــوال ،ولــم
يعــد المســجد مضــا ًء كمــا كان فــي الســابق لعــدم وضــوح آليــة
ســداد فاتــورة الكهربــاء ،كمــا أن معظــم ســال القمامــة المتوفــرة قــد
تعرضــت للكســر أو الســرقة .وإن الســبب وراء إغــاق الحمامــات
العامــة ليــس واضحــا ً تمامــاً ،ولكــن نتيجــة لذلــك ،يصبــح المســجد
بدي ـاً الســتخدام الحمامــات ،ممــا يزعــج اإلمــام ألن هــذا التصــرف
ال يليــق بمــكان للعبــادة ،بغــض النظــر عــن حقيقــة أن المســجد مغلــق
دائمـا ً تقريبـا ً أمــام النســاء وال يفتــح أبوابــه للرجــال إال خــال أوقــات
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ممر مغلق
مرآب للسيارات مغلق
أمام الناس

ممر مغلق
تمت إضافة سياج
معدني عالي

شارع ذو اتجاهين في منطقة المشاة السابقة

إغالق الوصول إلى
األدراج والمطل

تمت إزالة معظم
سالل القمامة

ال مزيد من
األضواء في
الخارج

الصــاة علــى أي حــال (انظــر الخانــة  .)2كمــا أن المطــل المجــاور
للمســجد ،والــذي يوفــر إطــاالت شاســعة علــى عمــان ،لــم يعــد متاحـا ً
هــو اآلخــر .فبعــد حــوادث اقتــراب األطفــال بشــكل خطيــر مــن حافــة
الهاويــة أثنــاء مباريــات كــرة القــدم وســقوط الرجــال المخموريــن
بالفعــل مــن المطــل ،تــم تثبيــت جــدار معدنــي ال يمكــن التغلــب عليــه
لغايــات الســامة ولــم يتــم إعــادة فتحــه منــذ ذلــك الحيــن.

عدد أقل وحجم
أصغر من األشجار
ال مزيد من
المقاعد

الشكل  :13المخططات األصلية لساحة
أبو درويش مقارنة بمظهرها اليوم
الخانة  :2قدسية المكان:
المساجد أماكن للعبادة ولها حرمة ويجب
التعامل معها باحترام وكرامة .فوفقا ً للكثيرين،
أدى بناء ساحة أبو درويش إلى المساس بوقار
المكان وقدسيته من خالل ممارسات مثل
مشاهدة الناس ،وممارسة الحميمية في العلن،
والمقامرة ،والشجار ،والسب ،واستهالك
الطعام ،والمشروبات ،واألرجيلة ،والكحول،
والمواد المخدرة األخرى.

اإلمام "أوقفنا الجنازات .ال يوجد موقف سيارات كاف .كانت هناك جنازات كل يوم".
صاحب محل في شارع التاج "الحركة التي صمموها تظهر كما لو أنهم لم يجروا دراسة عن
حركة المرور أبداً .المستشفى هنا ،كيف يمكن أن تعلق سيارة اإلسعاف في حركة المرور عند
مدخل المستشفى؟ "
رجل من جبل األشرفية "هل رأيت المنحدر بجانب مستشفى العيون؟ من قد يذهب في هذا
الطريق؟ "

يمكــن الوصــول إلــى ســاحة أبــو درويــش عبــر وســائل النقــل
المختلفــة .أوالً ،يحتــوي الحــي علــى شــبكة أرصفــة واســعة إلــى حــد
مــا بالنســبة للمشــاة والمســافات بيــن نقــاط االهتمــام المختلفــة قصيــرة.
يأتــي هــذا فــي مصلحــة األطفــال والطــاب الصغــار واألمهــات
وكبــار الســن علــى الرغــم مــن أن كبــار الســن قــد يفضلــون النقــل
اآللــي بســبب التضاريــس المنحــدرة فــي المنطقــة .تتوقــف ســيارات
الســرفيس وســيارات األجــرة الصفــراء علــى مقربــة شــديدة بيــن
الســاحة ومستشــفى البشــير وتوفــر مواصــات جيــدة إلــى أجــزاء
أخــرى مــن عمــان بفضــل مســارها المباشــر من/إلــى محطــة رغــدان.
قــد تواجــه الســيارات الخاصــة فــي هــذه المنطقــة ،التــي تختلــف عــن
المناطــق األكثــر مالءمــة للســيارات فــي عمــان ،بعــض الصعوبــات
فــي الوصــول إلــى ســاحة أبــو درويــش بســبب انســداد حركــة المرور،
ومنــاورات الســيارات غيــر العاديــة ،ومحاولــة ســيارات اإلســعاف
الوصــول إلــى المستشــفى بســرعة .بعــد تلقــي الشــكاوى وااللتمــاس،
تــم ترميــم طريــق فرعــي إضافــي فــي الســاحة التــي خصصــت للمشــاة

رئيس لجنة المسجد "األشخاص الذين
يريدون النظر إلى المسجد يمكنهم القيام بذلك
بشكل عابر .ال نريدهم أن يجلسوا أمام مسجد.
هذا المكان ليس شاطئ ،ال يمكنك القدوم إلى
هنا للجلوس مع صديقتك ومع أصدقائك .حتى
العائالت واألطفال ال يحترمون المسجد .نحن
نشم رائحة األرجيلة ونحن نصلي ،والقمامة
ملقاة على سطح المسجد"...

إمكانية الوصول
إمكانية التنقل
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الصالة في المسجد
الصالة أمام المسجد
الصالة أمام اإلمام
انتظار فتح أبواب المسجد
إغالق المسجد بسرعة
النظر إلى المسجد
االستماع إلى اإلمام
اختيار مكان للجلوس
الجلوس في الساحة
إيجاد الظل
إيجاد مكان نظيف
البقاء تحت الشجرة
االبتعاد عن الشجرة

كسر األشياء
يأتي األوالد الصغار والمراهقون
إلى الساحة لرمي األشياء
وكسرها ،يبدو أنه يمكن أن
تكون هذه األشياء أي شيء .تم
تدمير أجزاء كثيرة من الساحة
وبقيت بقايا الصخور المكسورة
والمعادن المفقودة مرئية ألي
زائر للساحة.

الجلوس على الدرج
الجلوس على الورق المقوى
الجلوس أمام المحل
مواجهة المسجد
مقابل شارع التاج
مواجهة مبنى المجمع
سحب كرسي بالستيكي
شراء وجبة خفيفة  /حلويات
تناول وجبة خفيفة  /حلويات
اإلعجاب بالمكان
كره المكان
التقاط الصور
اتخاذ وضعية اللتقاط الصور
التقاط صورة ذاتية (سلفي)
النظر إلى األرض دائما ً
مشاهدة الناس
التحديق في شخص ما
المرور
ارتداء مالبس الصالة
لباس محتشم
لباس تقليدي
ارتداء البيجامة
خلع األحذية
الدردشة مع شخص ما
الحكم على شخص ما
الجلوس في صمت
قراءة شيء ما
الجلوس في المكتبة
تحية ناس مألوفين
رؤية وجوه غير مألوفة
التعرف على شخص ما
عبور الساحة على عجل
مساعدة شخص على المشي
تجنب الساحة
تغيير الموقع

الذهاب سرا ً إلى الساحة
البقاء ألقصر وقت ممكن
البقاء ألطول وقت ممكن
المغادرة مع حلول صالة المغرب
الجري عبر الساحة
اللعب في الساحة
لعب كرة القدم
لعبة المطاردة
ضرب شخص ما بالكرة
استخدام االنترنت
لعب ألعاب الفيديو
اختراق لعبة
دفع ثمن األلعاب
التحدث على الهاتف
تمرير رقم الهاتف
الكذب حول مكان التواجد
التزلج
التزلج مع ميكروفون
تسلق شجرة
التسلق على المسجد
الصعود على السيارات
القفز على السيارات
دفع سيارة معطلة
تسلق السياج
رمي األحذية لألعلى
انسكاب المشروبات  /الطعام
الحصول على وجبة الفطور
رمي القمامة على األرض
رمي الحجارة
كسر األشياء
المجادلة مع شخص ما
تأنيب شخص ما
الشجار مع بعض

الذهاب إلى المسجد
يفتح الباب األحمر للرجال في
أوقات الصالة .نادرا ً ما تأتي
النساء للصالة هنا ،لذا يبقى
مدخلهن ،وهو أيضا ً عبارة عن
باب أحمر ،مغلقا ً وال يُفتح إال
عند الطلب.
مشاهدة الشجار
ضرب شخص ما
بكاء
صياح
تحرش
سب ولعن
القسم باهلل
رفع االصبع األوسط
رمي الماء على شخص ما
حمل سكين
تدخين السجائر
تدخين األرجيلة
تمرير السجائر لطفل
شرب القهوة
التسكع وحيدا ً
التسكع مع صحبة
القدوم بانتظام
القدوم بين الحين واآلخر
خلق ازدحام حركة المرور
غسيل سيارة

إغالق المحل أثناء الصالة
تفريغ أنابيب الغاز
بيع الخضار
بيع السلع المستعملة
جمع القمامة
جمع العلب المعدنية
جر السالل البالستيكية في المكان
بيع المناديل ماركة "فاين"
بيع العطور
بيع الترمس  /الذرة والبالونات
بيع الكعك (خبز بالسمسم)
تغطية مبيعات شخص ما
كسب (سوء) الثقة من خالل الحضور
المنتظم
تجهيز ألعاب لألطفال
بيع حلوى غزل البنات
االصطفاف بجوار الساحة
االصطفاف خلف مركز الثقافية
االصطفاف تحت األرض
االصطفاف لفترة طويلة
التزمير بواسطة أبواق السيارات
المرور بالسيارة لعدة مرات
تشغيل الموسيقى الصاخبة من السيارة
تشغيل الموسيقى الصاخبة في الساحة
إيقاف الموسيقى أثناء اآلذان
تشغيل إذاعة القرآن على المذياع
عد النقود
إصالح شيء ما
إطعام القطط
ترك الطعام للقطط
إبعاد قطة
إبعاد الناس المزعجين
ترك الكشك األمني فارغا ً
الجلوس في كشك األمن
التخلص من الذباب
االستمتاع بنسيم الريح
مسك األيدي
دفع عربة أطفال
حمل طفل
القيام بإيماءات غير مناسبة
الخوف من الغرباء
إغالق الشارع بشريط
التسرب من المدرسة
السماع عن جريمة
الدفع مقابل التأثير
الخوف على الحياة
الدردشة في المكتبة
الهروب
الدراسة في المكتبة
التسكع في المكتبة
تنظيف الساحة
ترك الساحة متسخة
نفاد البطارية
زيارة مستشفى العيون
االحتفال بعيد ميالد
إطالق نار احتفالي
حضور ورشة عمل
رسم اللوحات
رسم الخط
صنع الفسيفساء
رقص الدبكة
تلقين درس
مسك األيدي
تقبيل األيدي
التحقق مما إذا كان أحد يرى
االختباء في الزاوية
خبز جاف
السيطرة على شخص ما
تجاهل شخص ما

الشكل  :14ممارسات عامة :ممارسات عامة مختارة كما تمت مالحظتها في ساحة أبو درويش
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تسلق شجرة
العديد من مستخدمي الساحة هم
من األطفال .ومع ذلك ،ال توجد
ألعاب أطفال في األفق ،لذا يتم
اختراع األلعاب في المكان ،مثل
تسلق الشجر.
تجاهل شيء ما
وضع شيء ما على النار
وجود جنازة
وجود حفل زفاف
مخمور
إزالة مياه األمطار بالدالء
استخدام مرافق الوضوء
طلب المساعدة
مساعدة شخص ما

بأكملهــا .يــدور الطريــق ذو االتجاهيــن اآلن حــول المســجد ويفصلــه
عــن المســاحة المفتوحــة ســياج معدنــي مرتفــع لحمايــة المشــاة مــن
حركــة مــرور الســيارات ،غيــر أنــه يعطــل كذلــك حــركات المشــاة
الطبيعيــة ويــؤدي انحنــاءه إلــى تدفقــات حركــة غيــر واضحــة ونقــاط
غيــر مرئيــة (خاصــة فــي تقاطــع شــارع أبــو درويــش) باإلضافــة
إلــى ظــروف القيــادة الصعبــة مــع اصطفــاف الســيارات علــى طــول
الســياج (انظــر الشــكل  .)13عــاوة علــى ذلــك ،ووفقـا ً لمــا أفــاد بــه
بعــض الســكان ،تســتضيف هــذه الســيارات أنشــطة غيــر مشــروعة،
بــدءا ً مــن غســيل الســيارات فــي الشــوارع إلــى بيــع المــواد التــي تغذي
بشــكل أكبــر التصــور الســلبي العــام للجمهــور عــن الســاحة (انظــر
الخانــة  .)3قــد يكــون مــرآب الســيارات قــادرا ً علــى نــزع فتيــل بعــض
تحديــات االتجــار ولكــن تــم إغالقــه أمــام الجمهــور ألســباب مماثلــة
حيــث تــم إغــاق نقــاط الوصــول والممــرات األخــرى المتصلــة
بالســاحة بهــدف اســتبعاد المســاحات المخصصــة لألنشــطة غيــر
المرغــوب فيهــا ،مثــل اســتهالك الكحــول والمخــدرات والتجمعــات
فــي زوايــا غيــر مرئيــة .وهنــاك عــدد مــن األنشــطة األخــرى ممنوعــة
صراحــةً ،غيــر أن حظرهــا ال يمنــع حدوثهــا (انظــر الشــكل 14-
.)16

الشكل  :15الفتات أمانة عمان الكبرى في
ساحة أبو درويش :يمكن مشاهدة جميع
األنشطة المحظورة في الساحة ومعظم
كاميرات المراقبة لم تعد سليمة.

الخانة  :3سيارات متوقفة على طول السياج:
بين الحين واآلخر ،تتواجد مجموعة من
الفتيان والشبان في الغالب جالسين أمام محل
الحالقة يعبرون الساحة للتواصل مع السيارات
المتوقفة في الطريق الفرعي خلف السياج .ما
يحدث هنا متروك للخيال .في معظم األحيان،
تتمحور التفسيرات المحتملة حول تجارة
المخدرات واألنشطة غير القانونية األخرى.

الشكل  :16تنسيق المناظر الطبيعية النباتية:
لتجنب اختالط الشباب بالذات أو التبول
بجوار متجره ،قام صاحب محل التصوير
الفوتوغرافي بوضع النباتات وأواني الزهور
في أماكن محددة.
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يبدو أن أحد خيارات
الجلوس الذي يحظى
بشعبية خاصة ،ويتمثل
في توفر الظل من شجرة
تحمل أزهارا ً أرجوانية
في موسمها ،ويمكن
للمستخدمين أن يسندوا
ظهورهم على الحجر
بينما يتمتعون بإطاللة
جيدة على المسجد وكذلك
على الساحة

إطاللة من المكتبة في
المركز الثقافي على
الساحة الكبيرة والطريق
الفرعي والمطل ومدينة
عمان

إطاللة للساحة الصغيرة
من الطريق الفرعي على
محل الحلويات ،ومنطقة
جلوس ،وفتحة السياج،
وتجمع الناس بجوار
محل الحلويات في الظل
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الترفيه
الخصوصية

شارع التاج

شار
دروي ع أبو
ش

مجموعة رجال من أم تينه "أتعرفين من يأتي هنا؟ األشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من المال
للذهاب إلى مكان آخر".

كشك أمني

شا

رع بدر

محل
حلويات

ساحة كبيرة
ساحة صغيرة
الشكل  :17ساحة أبو درويش بساحتيها
الصغيرة والكبيرة

علــى الرغــم مــن أن ســاحة أبــو درويــش مرتبطــة ماديــا ً وبصريــا ً
ووظيفيــاً ،إال أنهــا مجــزأة بشــكل أساســي إلــى أقســام منفصلــة
بدرجــات متفاوتــة مــن الخصوصيــة .فمــن الواضــح أن هنــاك فرق ـا ً
بيــن مســاحة الســاحة األصغــر والســاحة األكبــر (انظــر الشــكل ،)17
حيــث يجــذب كل منهــا أشــخاصا ً مختلفيــن وأنشــطة مختلفــة ،وبالتالــي
يبــدو أن لديهــم شــخصيات وحيــاة مختلفــة خاصــة بهــم (انظــر الخانــة
 4والخانــة .)5
سيدة ( 30عاما ً) من الوحدات "الجانب اآلخر [األصغر] من الساحة آمن بسبب محل الحلويات.
لكن الصوت هناك أعلى أيضاً ،هناك الكثير من الضوضاء تصدر عن المستشفى والسيارات".
المذكرات اليومية الميدانية للباحثة المشاركة "الذباب جزء من الفضاء اآلن ،جميع أحجام الذباب
موجودة هنا".
امرأة من جبل األشرفية "الساحة صغيرة جداً .يمكن ألي شخص سماعك ومعرفة ما تتحدث
عنه ".

"ال أحب البقاء في المنزل .أغادر المنزل
حوالي الساعة  7:30لزيارة محل أحد
األصدقاء حتى حوالي الساعة  3مسا ًء ،ثم
آتي إلى هنا ألداء صالة العصر وألرى
أصدقائي هنا".
الخانة  :4كبار السن من الرجال في الساحة
الصغيرة :األمر األبرز هنا هو أن مجموعة
صغيرة من الرجال المسنين يأتون إلى الساحة
كل يوم تقريبا ً ألداء الصالة في المسجد،
وللتسكع بجوار كشك األمن .بطريقة ما ،قاموا
بتخصيص ركنهم بالكامل مع حقوق وصول
حصرية على ما يبدو ألنهم وحدهم هم الذين
يستخدمون هذا الجزء من الساحة .نادرا ً ما
تنضم إليهم امرأة ،وإذا كان األمر كذلك ،فهي
على األرجح قريبة ألحدهم .يوسع الرجال
من حين آلخر مناطقهم بالتحرك في أرجاء
الساحة أو الجلوس على درج محل الحلويات،
ويستخدمون الورق المقوى والوسائد لتوفير
الراحة بينما يسندون ظهورهم إلى الجدران
وينزعون أحذيتهم .في بعض األحيان ،يتم
إضافة كرسي بالستيكي إلى الدائرة ،مما
يوضح مدى شعور هذه المجموعة من الرجال
المسنين بالراحة في هذه الساحة العامة.
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عــادة مــا يكــون هنــاك المزيــد مــن الهــرج والمــرج فــي الســاحة
األصغــر نظــرا ً لقربهــا مــن المحــات التجاريــة ،وخاصــة محــل
الحلويــات المجــاور ،ووســائل النقــل العامــة والخاصــة ،والباعــة
المتجوليــن ،والعيــادات ،وعــدد المقاعــد األكبــر .خــال النهــار ،تجلس
هنــا العديــد مــن النســاء المســنات واألمهــات اللواتــي لديهــن أطفــال
صغــار لتنــاول الطعــام أو وجبــة منزليــة الصنــع ،أو للدردشــة والقيــل
والقــال ،أو لمشــاهدة أطفالهــن يلعبــون ،أو لالســتراحة .فــي بعــض
األحيــان ،يأتــي موظفــو المستشــفى الذيــن يرتــدون أرواب بيضــاء
أو خضــراء والمرضــى الذيــن يضعــون أغطيــة العيــن ويحملــون
العــكازات ويضعــون الضمــادات ومــا إلــى ذلــك لقضــاء فتــرة راحــة
لكنهــم يمكثــون عــادة فــي مبنــى مستشــفى البشــير .مقاعــد الســاحة
علــى شــكل كتــل خرســانية مــع أحــواض زهــور مدمجــة ال تظهــر أي
آثــار للنباتــات ولكــن هنــاك كميــة جيــدة مــن القمامــة والطعــام الــذي
يجــذب أوالً وقبــل كل شــيء الذبــاب وقطــط الشــوارع .الســاحة األكبــر
أكثــر انفتاحـا ً وهــدوءا ً خــال النهــار حيــث تحــدث العديد من األنشــطة
خلــف األبــواب المغلقــة فــي المبانــي المحيطــة مــع عــدم وجــود تفاعل،
أو القليــل مــن التفاعــل مــع المجــال العــام .أمــا األنشــطة الخارجيــة
فــي الســاحة فتقتصــر بشــكل عــام علــى الــركاب الذيــن يعبــرون
الســاحة ،واألمهــات اللواتــي يأخــذن أطفالهــن مــن المدرســة ،أو مكتبــة
شــومان ،أو المركــز الثقافــي ،والعمــال الذيــن يتجولــون فــي الســاحة،
والشــبان الذيــن يحملــون أكيــاس الخبــز إلــى المنــزل ،والفتيــات
والفتيــان الصغــار الذيــن يتجولــون فــي المــكان .فخــال النهــار ،يكــون

طــاب المدرســة هــم المجموعــة المهيمنــة حيــث يلعبــون كــرة القــدم
ويتزلجــون ويتســلقون األشــجار فــي مختلــف أرجــاء الســاحة لعــدم
وجــود ملعــب .تندلــع الشــجارات بســرعة بيــن األوالد ،ولكنهــا عــادة
مــا تنتهــي بشــكل مفاجــئ .يأتــي بعــض النــاس إلــى الســاحة بحثـا ً عــن
فتى مراهق من جبل األشرفية "نأتي إلى هنا كل يوم .نأتي إلى هنا لنكسر األشياء ".
فتى ( 13عاما ً) من جبل األشرفية "كنت أدخن في الصف الثالث .اعتاد جميع أصدقائي على
التدخين ".
رئيس لجنة الحي "يجلس األزواج هنا دون أي خجل .لقد كانوا يحتضنون بعضهم ذلك اليوم ".

العزلــة ،ربمــا لفعــل شــيء يعتبــر غيــر أخالقــي أو غيــر الئــق .يمكــن
أن يشــمل ذلــك األوالد الصغــار الذيــن يدخنــون الســجائر ،والشــابات
الجالســات فــي الســاحة ،واألزواج الذيــن يريــدون أن يكونــوا أكثــر
حميميــة (انظــر الشــكل .)14

اإلمام "عندما يحل الظالم هنا ،يأتي أسوأ الناس إلى المكان".
امرأة مسنة مقيمة في المنطقة "لقد رأيت فتيانا ً يطعنون بعضهم بالسكاكين أمام عيني .عدت إلى
المنزل بسرعة ،ولن أعود إلى هناك مرة أخرى ".

"نعود إلى المنزل بعد المدرسة ،ونأكل ،ثم
نأتي إلى هنا...حتى تنفد بطاريات أجهزتنا".
الخانة  :5طالب المدارس وشبكة اإلنترنت
الالسلكي في الساحة الكبيرة :يجلس مجموعة
من األوالد على عتبة نافذة المركز الثقافي
أو في الممر أمام المدخل (الذي تنبعث منه
رائحة البول) كل يوم تقريبا ً لالستفادة من
شبكة "زين" لإلنترنت الالسلكي لتشغيل ألعاب
الفيديو مثل  PubGعلى الهاتف النقال أو
الجهاز اللوحي .يتطلب الوصول إلى 24
ساعة من خدمة اإلنترنت الالسلكي المجانية
رقم هاتف من شركة زين ،ولكن ليس كل
األوالد لديهم اشتراك في شركة زين ،لذلك
تراهم يستمرون في سؤال من حولهم حتى
يجدوا شخصا ً على استعداد إلعارتهم رقمه.
في نظر الجمهور ،يعتبر هؤالء األوالد
مصدر إزعاج ،إذ يزعجون الناس في الساحة،
ويضيعون وقتهم في ألعاب الفيديو ،ويغلقون
المساحة أمام المركز الثقافي .يحاول موظفو
المركز أحيانا ً ترويعهم بسكب الماء عليهم،
لكنهم يستمرون بالعودة إلى المكان.

السالمة
الشباب العزاب
السمعة
الفصل بين الجنسين

مــن المفتــرض أن تكــون الســاحة مكانــا ً حيويــا ً للتجمــع وســط
األشــرفية ،ومــع ذلــك يبــدو أنهــا ال تجــذب الكثيــر مــن المســتخدمين
كمــا كان متوقعــاً .فبعــد الســاعة الخامســة مســا ًء ،وفــي العاشــرة
مســا ًء ،ناهيــك عــن أثنــاء الليــل ،يتغيــر الجــو بشــكل كبيــر ،حيــث
تختفــي النســاء مــن المشــهد وينــذر عــدد المســتخدمين الذكــور بشــكل
مؤقــت ،باإلضافــة إلــى كلمــات التحذيــر مــن عــدم وطــئ الســاحة
لتجنــب "مثيــري الشــغب" .حدثــت هنــا شــجارات وجرائــم قتــل داميــة
بالســكاكين ،بينمــا يظــل األمــن والشــرطة غائبيــن عــن المــكان إلــى
حــد كبيــر (انظــر الخانــة  .)6وبالتالــي ،ليــس مــن المســتغرب أن يتــم
ســرد العديــد مــن القصــص حــول هــذه الســاحة ،ممــا يصبغهــا بســمعة
ســيئة للغايــة .غيــر أنــه مــن الخطــأ التقليــل مــن شــأنها بشــكل مجمــل،
علــى الرغــم مــن أنــه لــن يكــون مــن العــدل تصديــق كل مــا يقولــه
النــاس نظــرا ً ألن الكثيــر ممــا يتداولــه النــاس يســتند إلــى اإلشــاعات.
ومــع ذلــك ،فــإن األمــر األكثــر يقينـا ً هــو أن الشــابات العازبــات بشــكل
خــاص يخاطــرن "بارتباطهــن" بســمعة ســيئة مــن الســاحة ويمكــن أن
تصبــح العواقــب المترتبــة علــى ذلــك تهديــدا ً حقيقيـا ً للســامة بالنســبة
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الخانة  :6مسألة أمنية
بحسب الخطط ،ينبغي أن تكون ساحة أبو
درويش مزودة بكاميرات مراقبة ،ودوريات
شرطة منتظمة ،وحارس أمن متمركز في
الكشك الثابت وسط الساحة .لكن في الواقع ،لم
يتم اتباع أي من هذه اإلجراءات ،إذ يُزعم أن
كاميرتي مراقبة فقط تعمالن حالياً ،وكالهما
ال يسجل سوى جزء صغير مما يدور في
الساحة أمام المركز الثقافي والمطل .كما لم
تعد دوريات الشرطة تعمل على أساس منتظم،
بل إن وجود الشرطة نادر إلى حد ما ،كما
يشتكي أحد السكان ،مما يخلق االنطباع بأن
الشرطة قد تخلت عن هذه المنطقة ،ويترك
للناس أنفسهم مسألة التعامل مع النزاعات،
حتى العنيفة منها .نتيجة لذلك ،يتجنب معظم
السكان ببساطة أماكن وساعات معينة بدافع
الخوف .كما ال يساهم كشك األمن كثيرا ً في
الشعور باألمان في الساحة حيث تم تحويله
في الواقع إلى غرفة تخزين أللعاب األطفال
والكراسي وأشياء متفرقة أخرى في النهار
ومكانا ً للتجمع في الليل .ال يوجد أي حراس
أمن في معظم األوقات باستثناء الساعات
"اآلمنة" العرضية.

شاب من جبل األشرفية "هناك العديد من
المنازل في عبدون تحميها الشرطة بينما ال
يمكننا حتى أن نحصل على رجل شرطة واحد
هنا .يجب أن ينظروا في أمر هذه المنطقة قبل
أن تموت تماماً".
فتى مراهق من جبل األشرفية "يستفيد كثير
من الناس من عدم وجود وحدة أمنية هنا".
"كان لدينا رجال أمن هنا لكنهم طلبوا التخلص
منهم  -الطفايلة .الطفايلة موجودون في أمانة
عمان الكبرى ،الطفايلة موجودون في المركز
الثقافي ،الطفايلة موجودون في كل مكان".
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لهــن .وبنــا ًء علــى مــا يمكــن مالحظتــه فــي ســاحة أبــو درويــش،
يبــدو أن هنــاك عالقــة علــى وجــه التحديــد بيــن ســمعة المــرأة الســيئة
ووجــود شــباب عــزاب ،حيــث يحتمــل أن يكــون الشــباب العــزاب هــم
الســبب فــي اإلســاءة لســمعة المــرأة .علــى مــا يبــدو ،التعايــش ليــس
رجل ( 26عاما ً) من الوحدات "سمعة الفتاة هي كل شيء".
فتى مراهق ( 18عاما ً) "إذا رأيت أختي تطأ قدمها في هذه الساحة ،فإن والدي سيقتلها".
أم من الوحدات لبنات يحضرون دروسا ً في ساحة أبو درويش "حصلت على رقم هاتف أحد
الموظفين حتى أتمكن من التحقق من دخول الفتيات وخروجهن من المركز".
امرأة تقف بمفردها في الساحة الكبيرة "أنا ال آتي إلى هنا عادة ،أنا فقط في انتظار شخص ما".

خيــارا ً مطروحـا ً هنــا .مــن هــن النســاء اللواتــي يتجــرأن على اســتخدام
الســاحة نتيجــة لذلــك؟ يســميهم ســكان األشــرفية "الفتيــات الســيئات"
اللواتــي يطلبــن االهتمــام مــن الرجــال ،وال يرتديــن مالبــس الئقــة،
ويدخنــن فــي األماكــن العامــة ،ويلتقيــن ســرا ً بأصدقائهــم .واألســرع
مــن ذلــك هــو حكــم النــاس علــى الشــباب العــزاب ،الذيــن يعتبــرون
"أوالدا ً ســيئين" علــى جميــع المســتويات التــي يمكــن تخيلهــا مــع
فرصــة ضئيلــة فــي الحصــول علــى قائمــة نظيفــة مــن بينهــم .ونظــرا ً
ألن قواعــد الســلوك الشــائعة فــي هــذا الحــي المحافــظ تتطلــب بقــاء
النســاء مــع النســاء والرجــال مــع الرجــال ،خاص ـةً إذا كانــوا شــبابا ً
وعزابـاً ،فمــن شــبه المؤكــد أن جلــوس كال الجنســين وتفاعلهمــا معـا ً
ســيجذب مظاهــر اللــوم مــن قبــل كل مــن النســاء والرجــال علــى حــد
ســواء.
طالبة توجيهي ( 17عاما ً) من جبل األشرفية "إذا جلست هنا ،فسأشعر بالخزي .حتى عندما أرى
فتاة جالسة بمفردها ،سأحكم عليها ألنها اختارت الجلوس بين األوالد ".

ال تــؤدي ســمعة الســاحة الســيئة إلــى إبعــاد النســاء الالئــي يحاولــن
الحفــاظ علــى صــورة أخالقيــة عامــة فحســب ،ولكــن أيض ـا ً يتســبب
فــي إبعــاد العائــات .وعندمــا تغيــب العائــات  -كمــا هــو الحــال فــي
معظــم األماكــن العامــة فــي عمــان  -يصبــح الســلوك غيــر الالئــق أو
غيــر القانونــي أكثــر انتشــاراً .وعندمــا ال يكــون هنــاك أمــن رســمي،
يمكــن لوجــود العائــات ،إلــى حــد مــا ،أن يعمــل كنظــام أمنــي بديــل
قــوي بمــا يكفــي الحتــواء األنشــطة غيــر األخالقيــة وتخفيــف أو حتــى
إزالــة تداعيــات الســمعة .وبالمثــل ،يمكــن للعائــات أن تكــون بمثابــة
مقاييــس عامــة لألماكــن المقبولــة أو غيــر المقبولــة فــي المجتمعــات
المحافظــة .علــى ســبيل المثــال ،تُظهــر حديقــة البشــير الموجــودة
داخــل مجمــع المستشــفى ظواهــر مماثلــة لســاحة أبــو درويــش حيــث
إنهــا متاحــة للجمهــور وقريبــة مــن مجموعــات المســتخدمين المتداخلــة

(انظــر الشــكل  .)18غيــر أن الحديقــة أقــل وصمــة بالعــار وتجــذب
العائــات فــي بعــض األحيــان ألنهــا تحمــل ســمات أكثــر إيجابيــة مــن
الســمات الســلبية.

ساحة ابو
درويش
المسجد

مجموعة من النساء من جبل األشرفية والوحدات وجبل التاج "ال يستطيع األشخاص والعائالت
الذين يأتون إلى هنا تحمل نفقات الذهاب إلى أي مكان آخر".

صاحب محل التصوير الفوتوغرافي "المشروع رائع ،عظيم ،لكن ليس هنا .إنه غير مناسب لشرق
عمان".
متطوع في إحدى الجمعيات "كل هذه الجمعيات موجودة هنا من أجل المصالح الشخصية...ال
توجد جمعية هنا من أجل الناس ،فمعظمها موجود هنا من أجل االنتهازية السياسية".
زائرة يومية ( 40عاما ً) لساحة أبو درويش "هذا المكان عام .سترى فيه الحلو والمر".

شارع التاج

رغــم كل الــدالالت الســلبية ،لــم يخــذل الســاحة النــاس مــن كل
النواحــي .فهنــاك عــدد مــن األصــوات التــي تعبــر عــن تقديرهــا
للمــكان ولكــن ،فــي نفــس الوقــت ،توضــح أن المشــكلة ليســت فــي
الســاحة .إن عــدم تطابــق الموقــع والتصميــم مــع الثقافــة المحليــة
هــو الــذي تســبب فــي نفــور النــاس .فالجمعيــات والمركــز الثقافــي،
المكلفــون رســميا ً ببنــاء جســر بيــن المؤسســات والســكان المحلييــن،
يغضــون الطــرف إلــى حــد كبيــر عمــا يحــدث فــي الســاحة ،وبالتالــي
يســاهمون فــي رفــض الجمهــور وانحاللــه .وحقيقــة األمــر هــي أنــه
عندمــا تتدهــور األوضــاع االقتصاديــة ويــزداد الفصــل االجتماعــي،
ال بــد أن تتصاعــد التوتــرات المجتمعيــة .فــي غضــون ذلــك ،ال تصــل
االســتثمارات إلــى األشــرفية ويبــدو أن ســاحة أبــو درويــش تُركــت
لديناميكيــات الســلطة والرقابــة الخاصــة بهــا (انظــر الشــكل  ،)11ممــا
يتــرك القليــل مــن النفــوذ للمؤسســات الرســمية.

حديقة
البشير

مكتبة
شومان

الشكل  :18حديقة البشير
على الرغم من أنها جزء من مجمع
المستشفى ،إال أن استخدام حديقة البشير ال
يقتصر على المرضى والموظفين الطبيين
ولكن يتخطى ذلك إلى استخدامها من قبل
السكان ألنها أكثر عزلة وأكثر خضرة من
ساحة أبو درويش .ومع ذلك ،فإن هذه الحديقة
ليست محببة للجميع حيث إن مظهر المرضى
ليس دائما ً مقبوالً للجميع .على سبيل المثال،
ذات مرة ،عندما ذهبت عائلة في نزهة إلى
المكان ،هربوا على الفور عندما أخرجت
امرأة إبرة الوريد وألقتها على األرض أمامهم.

فتاتان ( )16تتخلفان عن المدرسة "عندما
نهرب ،نأتي أحيانا ً إلى هنا [ساحة أبو
درويش] ،وأحيانا ً نذهب إلى حديقة البشير.
المكان هناك أجمل ،حيث توجد أشجار على
األقل ،باإلضافة إلى أنها أكثر هدوءاً".
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عمان

اختيار دراسات الحالة
تجــذب شــبكات النقــل العــام بطبيعتهــا جمهــورا ً أوســع ،وتســتهدف
مــن الناحيــة النظريــة جميــع الفئــات الســكانية .وفــي عمــان ،حيــث ال
تــزال وســائل النقــل العــام موصومــة بالعــار ،تخصص بشــكل أساســي
ألولئــك الذيــن ال يســتطيعون الوصــول إلــى وســائل النقــل الخاصــة.
ونظــرا ً ألن معظــم مالكــي الســيارات والمعيليــن هــم مــن الذكــور ،فــإن
هــذا الوضــع ينطبــق علــى النســاء أكثــر مــن الرجــال وكذلــك علــى
المهمشــين .ومــن أجــل تكويــن فهــم أفضــل لكيفيــة تلبيــة محطــات
النقــل العــام فــي عمــان -أو عــدم اســتيعابها -الحتياجــات ورغبــات
أنــواع مختلفــة مــن المســتخدمين ،وقــع االختيــار علــى محطــة رغــدان
لتكــون واحــدة مــن دراســات الحالــة ،مــع إيــاء اهتمــام خــاص
بتجــارب النســاء فــي هــذه المســاحة التــي يهيمــن عليهــا الذكــور .فإلــى
جانــب كونهــا شــبكة مهمــة للقــاءات اليوميــة فــي عمــان ،تقــدم المحطــة
لمحــات بديلــة عــن الــدور الــذي يمكــن لشــبكات النقــل العــام أن تلعبــه
عندمــا توفــر مــا هــو أكثــر مــن النقــل فقــط.

الباحثون المشاركون
ريبيكا كيوس
حنين سهيل
راما هلسة
المشاركون في ورشة العمل
جمع البيانات الميدانية
مالحظات غير المشاركين والمشاركين،
والمحادثات غير الرسمية ،والمقابالت شبه
المنظمة ،وطرق الطرق ،والتسكع ،ومناقشات
مجموعات التركيز مع الذكور واإلناث
عدد الزيارات الميدانية
عدد المتحاورين
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وسط البلد

إمكانية التنقل
المحطة معادية للمشاة بينما تدفقات حركة
المرور غالبا ً ما تكون غير واضحة ومعيقة.

المرافق
توفر المحطة حمامات عامة رغم أنها غير
مناسبة لألمهات اللواتي لديهن أطفال صغار.
عالوة على ذلك ،ال توجد أماكن جلوس متاحة
في المحطة.

إمكانية الوصول
تقع المحطة في موقع مركزي ،لكن روابطها
ليست مثالية .ومع ذلك ،فإن مستويات األسعار
فيها معقولة إلى حد ما.

الخصوصية
تسعى النساء إلى الخصوصية في الحمامات
العامة بينما يؤهل الرجال المساحة العامة
ويروضونها وفقا ً الحتياجاتهم.

الترفيه
يمكن للرجال والنساء السفر والتسوق في
المحطة من العديد من المتاجر واألسواق.
ويمكن للمصلين الذهاب إلى المسجد ،كما
يمكن للفئات المستضعفة اللجوء إلى جمعية
تكية أم علي الخيرية .ال توجد مساحات
خضراء أو مناطق لألطفال في المحطة.

السمعة
تحرص النساء على الحفاظ على صورة
الحشمة ومستوى التخفي من خالل المالبس
المحافظة واألنشطة غير الواضحة للعيان.
تتمثل الصورة المثالية في تجنب النساء التسكع
والظهور مظهر من لديها هدف واضح.

النتائج الرئيسية والموضوعات

الراحة وعدم الراحة
يمتعض العديد من المستخدمين بسبب فترات
االنتظار الطويلة غير العادية للحاق بوسائل
النقل العام ،خاصة أثناء فترات الذروة .كما
أن المستوى المنخفض من النظافة وتصميم

المحطة ال يلقى قبوالً كبيرا ً بين الناس.
الشباب العزاب
باعتبارها مكان متاح للجمهور ،يمكن للشباب
العزاب قضاء بعض الوقت في المحطة دون
صعوبة كبيرة .تنتشر التحرشات في شوارع
المحطة التي يهيمن عليها الذكور ،ولكنها،
خالفا ً لالعتقاد السائد ،ال تأتي فقط من الشباب
العزاب ولكن من جميع الذكور على اختالف
تركيبتهم السكانية.
السالمة
تضمن عدد من اإلجراءات األمنية ،مثل
األضواء الغامرة ووجود الشرطة والحشود
المستمرة ،سالمة المحطة على مدار الساعة
تقريبا ً على الرغم من أنها تتركز في مناطق
معينة فقط تلتزم النساء بالتواجد فيها بشكل
خاص.
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مجمع الشمال

محطة رغدان

مجمع رغدان

محطة الجنوب
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النقل العام في عمان
وســيلة النقــل المهيمنــة فــي عمــان هــي المركبــات اآلليــة التــي
ق
تســتوعبها الهندســة المعماريــة والبنيــة التحتيــة للمدينــة علــى نطــا ٍ
يجعلهــا معاديــة إلــى حــد كبيــر للمشــاة .وعلــى الرغــم مــن االهتمــام
الكبيــر بالســيارات ،أو باألحــرى بســببه ،فــإن شــوارع عمــان تختنــق
بحركــة المــرور عــدة مــرات فــي اليــوم ويمكــن أن تتحــول رحلــة
لمســافة قصيــرة بشــكل بســاطة إلــى رحلــة تســتغرق ســاعة.
باحثة مشاركة حول انحشارها في زحمة المرور لمدة  3ساعات خالل ساعة الذروة في رحلة
بالباص متجهة نحو المحطة "استغرقت الرحلة ما يقرب من الوقت الذي تستغرقه للوصول إلى
العقبة ،ولكن في العقبة يوجد بحر!"

فــي الوقــت الحالــي ،تصبــح شــبكة النقــل العــام الواســعة والمتنوعــة،
والتــي تعمــل بشــكل جيــد أكثــر أهميــة مــن أجــل التخلــص مــن
توتــرات االزدحــام المــروري ،ناهيــك عــن اآلثــار اإليجابيــة األخــرى
التــي تتمخــض عنهــا ،مثــل تلــك المتعلقــة بالبيئــة والصحــة واالقتصــاد
ونوعيــة الحيــاة .ومــع ذلــك ،ال تــزال وســائل النقــل العــام فــي عمــان
غيــر كافيــة ،إذ يأتــي ذلــك علــى حســاب مــن ال يملكــون وســيلة أو
ال يرغبــون فــي اســتعمالها ،ســواء كانــت ســيارات خاصــة بهــم أو
مســتعارة أو مســتأجرة .لذلــك ،يتعيــن عليهــم بــدالً مــن ذلــك تقبــل
أوجــه القصــور فــي نظــام النقــل العــام الحالــي ،أو اللجــوء إلــى التنقــل
داخــل دائــرة نصــف قطرهــا أصغــر ،أو البحــث عــن بدائــل.

الخانة  :10مجمع رغدان
في عام  ،2003تم نقل محطة رغدان إلى
موقعها الحالي إلفساح المجال مؤقتا ً لمشروع
إعادة تطوير حضري تموله الحكومة اليابانية
وهو ما يعرف اآلن باسم مجمع رغدان (انظر
الشكل  1.)2كان يفترض أنه بمجرد االنتهاء
من اإلنشاءات ،ستعود شبكة النقل إلى وضعها
السابق .إال أن تاريخ اإلنهاء قد انقضى دون
أي رؤية للمستخدمين السابقين واالستخدامات
تعود إلى الموقع ،على الرغم من أن المساحة
المعاد تطويرها تبين أنها غير مناسبة
وأصبحت منذ ذلك الحين ساحة اصطفاف
ال أكثر .تم منع أولئك الذين يحاولون العودة
من القيام بذلك وتمت إحالتهم إلى الموقع
"المؤقت" بدالً من ذلك ،مما جعل بعض الناس
يتساءلون عما إذا كان من المفترض أن تعود
المحطة في المقام األول .توفر باصات عمان
التي تم طرحها مؤخرا ً ونظام الباص السريع
( )BRTالمستقبلي بعض الراحة في قطاع
النقل العام في عمان ،على الرغم من أنها ال
تزال غير قادرة على تلبية متطلبات مدينة
بحجم سكانها وأرضها .ووفقا ً للخطط الحالية،
ستصبح المحطة محطة رئيسية لنظام الباص
السريع ومن ثم تحصل على الشرعية الرسمية
كشبكة مرور دائمة.

سيدة تستخدم المواصالت العامة في المحطة "ليس لدينا خيارات".

أولئــك الذيــن يســتخدمون وســائل النقــل العــام ســيكونون علــى درايــة
بشــبكات النقــل العــام الرئيســية (انظــر الشــكل  .)2تبــرز محطــة
رغــدان أو المحطــة كنقطــة مــرور رئيســية لموقعهــا المركــزي
وألنهــا أكثــر مــن محطــة نقــل بســيطة .فــي الواقــع ،هنــاك انطبــاع فــي
المحطــة بــأن المــرء يتواجــد فــي ســوق بــه محطــة وليــس العكــس.
مــن المؤكــد أن نقــل المحطــة مــن مجمــع رغــدان فــي عــام 2003
ووضعــه المؤقــت المســتمر قــد ســاهم بشــكل كبيــر فــي ظهورهــا
(انظــر الخانــة  .)1لذلــك ،علــى الرغــم مــن تســميتها ،ال تمثــل
المحطــة محطــة نقــل عــام فحســب ،بــل تمثــل كذلــك مكانــا ً مؤقتــا ً
للتجــارة واللقــاء والمــأوى والعبــادة والتبــادل.

سائق باص كوستر ( 54عاما ً) "أنا أفضل أن
تكون محطة رغدان هي المحطة القديمة نظرا ً
لقربها من وسط المدينة وألن استخدامها أسهل
على الناس".

1خليل 2019
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محطة رغدان
تقــع المحطــة فــي وادٍ ،يُعــرف كذلــك باســم وادي المحطــة ،عنــد
البوابــة الشــرقية لوســط البلــد بيــن شــارع الجيــش وشــارع الملــك عبــد
هللا (انظــر الشــكل  .)3وعلــى الرغــم مــن كونهــا محطــة مركزيــة،
إال أن العديــد مــن النقــاط المثيــرة لالهتمــام مثــل المحــات التجاريــة
والمطاعــم فــي وســط المدينــة ال تــزال علــى بعــد مســافة طويلــة ســيرا ً
علــى األقــدام أو يلــزم الوصــول إليهــا القيــام برحلــة إضافيــة مــن
المحطــة .المؤكــد هــو أن المنطقــة شــهدت أيامـا ً أكثــر ازدهــارا ً عندمــا
كانــت محطــة ســكة حديــد الحجــاز ،علــى بعــد مرمــى حجــر فقــط،
محطــة مهمــة علــى طريــق دمشــق إلــى المدينــة المنــورة .ومــع توقــف
القطــار عــن العمــل مــن حيــث نقــل الــركاب ،تحــذو محطــة القطــار
حذوهــا مــع الجــو العــام فــي المنطقــة المهجــورة.

الشكل  :4طرق النقل في المحطة

باص عمان التابع ألمانة عمان الكبرى

عامل نظافة في المحطة "هل تعتقدين حقا ً أن أي تغييرات ستحدث؟ لقد سمعنا عن هذا منذ 13
عاما ً ولم يتغير شيء حتى اآلن".

تنقســم المحطــة بشــكل أساســي إلــى نصفيــن تفصــل بينهمــا شــركة
المطاحــن ومعامــل المعكرونــة الحديثــة المحــدودة ،والتــي يشــار إليهــا
عــادة باســم "مصنــع المعكرونــة" .تتربع الشــركة على عــرش المنطقة
مثــل القلعــة .أمــا الجــزء األقــرب إلى وســط البلــد ،والذي يشــكل مركز
االهتمــام فــي دراســة الحالــة هــذه ،فيتكــون بشــكل أساســي مــن محطــة
نقــل عــام وســوق ،حيــث ال يتركــز أي منهمــا علــى منطقــة واحــدة
ولكنهمــا يتوزعــان علــى أجــزاء مختلفــة منهــا .كمــا يوجــد مســجد
ومقــر جمعيــة تكيــة أم علــي الخيريــة وموقــف ســيارات غيــر رســمي
ومبنــى إداري شــاهق فــي وســط المحطــة .تنتشــر وســائل النقــل العــام
فــي ثــاث مناطــق (انظــر الشــكل  :)6-8مســاحة كبيــرة مفتوحــة
مســقوفة مخصصــة للباصــات الكبيــرة وباصــات الكوســتر [المنطقــة
أ] ،ومنطقــة واحــدة لســيارات الســرفيس وباصــات الكوســتر [المنطقــة
ب] ،ومنطقــة واحــدة للباصــات الكبيــرة وباصــات الكوســتر وســيارات
الســرفيس معـا ً [المنطقــة ج] (انظــر الشــكل  .)4تمــر بعــض باصــات
الجامعــة بالمحطــة عبــر شــارع الملــك عبــد هللا دون أن تدخلهــا فعليـاً،
ممــا يوفــر انتقــاالً سلسـا ً للطــاب ورحالتهــم الالحقــة .يحيــط بالمنطقة
(أ) بشــكل عــام العديــد مــن متاجــر الهواتــف المحمولــة وســوق كبيــر
تعــرض فيــه الخضــار والفواكــه باإلضافــة إلــى األجهــزة المنزليــة
والمالبــس وأي شــيء آخــر قــد يرغــب المــرء فــي شــرائه فــي طريقــه
مــن وإلــى المحطــة .أمــا المنطقــة (ب) والمنطقــة (ج) المحاطتيــن
بالمحــات التجاريــة األكثــر صالبــة ،فهــي بشــكل عــام أقــل صبغــة
تجاريــة مــن المنطقــة (أ) .يضــم المبنــى الشــاهق مكاتــب أمانــة عمــان

باص المتكاملة التابع ألمانة عمان الكبرى

باص كوستر

سيارة سرفيس

تكسي أصفر
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بائع زجاجات الماء
بائع المكسرات
بائع الكعك

باعة السوق
صاحب محل هواتف محمولة

تجار طفايلة ?
"تاجر كبير"
بائع مرخص
بائع غير مرخص

صاحب محل حالقة
صاحب مقهى

بائع البطاقات اإللكترونية
مديرو الباصات
مسؤول التذاكر
المشغلون

سبل العيش

مطعم شيش كباب
مطعم فالفل
مخبز

سائق باص
سائقو باصات الكوستر
سائقو سيارات السرفيس

باعة البسطات

سائقو سيارات التكسي

متسولون
موظفو المحطة
مراهقون
أوالد صغار
موظفة الحمام
نظافة الشوارع لدى
أمانة عمان الكبرى
موظفو أمانة عمان الكبرى

محطة رغدان

موظفون
طالب

إمام

مستخدمو المحطة

ضباط الشرطة

معاق

الدرك

عمال تكية أم علي

كالب
ركاب الباصات
ركاب سيارات السرفيس
سائقو السيارات الخاصة

تكية أم علي
المستفيدون

عمال مصنع
المعكرونة
المشتغلين بالجنس

عمال مهاجرون من بنغالديش ،باكستان أو
سريالنكا
عمال مهاجرون من مصر أو العراق أو سوريا
أناس في الزي العسكري
عمالء الجنس
مدمنو المخدرات ?
مدمنون نحيلون ?
? مجهول
غير بشري
الشكل  :5شبكة الجهات الفاعلة :مستخدمون مختارون في محطة رغدان
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أنثى
ذكر

الكبــرى ،ومركــز شــرطة ،وحمامــات عامــة للنســاء والرجــال .كمــا
يعمــل كفاصــل مكانــي بينمــا تظــل مرافقــه فــي متنــاول اليــد.

سوق السلع المستعملة مع ظهور "مصنع المكرونة" في الخلفية

الجــزء األقــرب إلــى محطــة ســكة حديــد الحجــاز هــو أرض فارغــة
إلــى حــد كبيــر تضــم أكبــر ســوق مفتــوح للســلع المســتعملة فــي عمان.
وبصــرف النظــر عــن المبنــى الموجــود مســبقا والمخصــص للمالبــس
المســتعملة ،تبيــع العديــد مــن البســطات أي شــيء ابتــداء مــن أدوات
المائــدة المســتعملة إلــى إطــارات الســيارات إلــى حفاضــات األطفــال
بأســعار معقولــة حتــى بالنســبة ألهالــي عمــان األكثــر فقــرا ً (انظــر
الخانــة  )2ال ينبغــي الخلــط بيــن ســوق الجمعــة الموجــود هنــا وســوق
الجمعــة الموجــود فــي منطقــة رأس العيــن؛ فســوق الجمعــة الموجــود
هنــا يمكــن العثــور عليــه هنــا فــي أي يــوم ووقــت مــن األســبوع علــى
الرغــم مــن أنــه يمتلــئ تمام ـا ً يــوم الجمعــة بعــد صــاة الجمعــة .مــن
الناحيــة المكانيــة ،ال يــزال ســوق الســلع المســتعملة محصــورا ً فــي
الغالــب فــي المنتصــف بســبب السياســات واالتفاقيــات الداخليــة ،علــى
الرغــم مــن أن وســائل النقــل العــام والمبيعــات المســتعملة تتالمــس
بالمركبــات أثنــاء ســيرها فــي الســوق وســلوكها الطريــق باتجــاه واحــد
خــارج المحطــة الــذي يمــر عبــر البســطات مباشــرة.

الخانة  :2سوق السلع المستعملة
يبيع البائعون بضائعهم على بسطات يمكن أن
تكون على شكل ألواح خشبية وطاوالت ذاتية
الصنع أو بطانيات عادية تفرش على األرض.
يقضي بعض البائعين لياليهم في الموقع في
أسرّ ة مؤقتة رغم أنهم ليسوا بال مأوى .يمكن
لآلخرين كسب عيشهم المربح من مبيعاتهم
المستعملة.
شابة يعمل عمها في المحطة "هل تعتقدين أن
الباعة هنا فقراء؟ ال تفكري في ذلك أبداً .إنهم
يجمعون أرباحا ً يومية عالية جداً".
بائع بسطة في المحطة "إنهم يعيشون ظروفا ً
متدهورة .إذا رأيت منازلهم ستفهمين لماذا قد
يكون النوم هنا أفضل من النوم في منازلهم".
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C

B

الشكل  :8رسومات الطالب لمناطق النقل العام بالمحطة

تل صخري مع بعض المساحات
الخضراء والكثير من زجاجات
الكحول الفارغة

شارع الملك عبد هللا:
أكثر مالءمة للمشاة من
شارع الجيش

يمشي بعض الناس
أعلى التل على
مسارات ترابية شديدة
االنحدار ،أو على
المسارات المفضلة،
للوصول إلى أسرع
طريق عبر األعشاب
الجافة والصخور
السائبة

A

شارع الجيش :غير مناسب للمشاة ،وحركة مرور
مستمرة دخان العوادم
انخفاض طفيف
في االرتفاع
الفاصل بين
الباصات وسيارات
السرفيس

لغات ومحالت أجنبية
في حي المحطة

مدخل إلى "ممر
التسوق"

موقف المركبات
المسقوف الوحيد

مقهى يحظى
بشعبية بين
النساء

بقعة باعة الكعك
المتجولين في
الصباح

ركن التبول
ورائحة البول

سلسلة من
المتاجر الصغيرة
ذات ممر
مسقوف

مصنع
المعكرونة

تسجيل مكرر على
مكبرات الصوت:
"كل شيء بنصف
دينار أو أكثر!"
خبز أردني طازج
وساخن مباشرة من
الفرن

لوحة تعريفية عفا
عليها الزمن
منطقة آمنة للعديد
من النساء والرجال
مطعم شيش كباب
شديد الدخان مع
منطقة جلوس
سيارة شرطة
تجوب المنطقة
ليالً

11
9
10

C

B
6

7

يستخدم كثيرا ً "كممرات" للمشي
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8

جسر المشاة

شارع الجيش

9

سوق بسطات السلع المستعملة

مسجد

B

11

مخبز
شيش كباب

مصنع
المعكرونة

10

ممر التسوق

C

سوق

لولي
فالفل

8
الشرطة  /أمانة
عمان الكبرى

WC
كشك بطاقات الباصات اإللكترونية

1

6
7

صالون حالقة

محالت الهواتف المحمولة

صنبور
ماء

A

محالت الهواتف المحمولة
محل

شارع الملك عبد هللا

4

3

2

شيش
كباب

تكية أم علي
لعيش كريم

5

كشك بطاقات الباصات
اإللكترونية

سيارات السرفيس

جدار

باص

الهيكل الدائم

سيارة تكسي

الشكل  :7نظرة عامة على قسم النقل العام في المحطة
رائحة الخضار والفواكه الفاسدة
ساعات غداء مزدحمة في تكية أم علي

بائع متجول يبيع
الماء البارد لركاب
الباصات

أضواء كاشفة
قوية

رائحة الكلور من
منتجات التنظيف

أسطح من الحديد
المضلّع

متجر للهواتف
المحمولة يبيع بطاقات
إلكترونية للباصات

3

تتوقف باصات
الجامعة هنا

يجلس الرجال
ويتسكعون على الدرج

مقهى وبائع مكسرات شهير

تدفق غير واضح لحركة المرور ،ازدحام مرور متكرر
حاويات
القمامة
بناء الجسر
المنهار

قصر
رغدان
مسار ترابي /
طريق مختصر
لوسط المدينة

موقف سيارات

مسارات سكة
حديد الحجاز
التي يمكن
المشي عليها

4
2

A

1
5

الشكل  :6محطة رغدان :المنظر من خطوط سكة حديد الحجاز على تل قريب
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رسم غرافيتي
يدعم الطفايلة
رسم غرافيتي
لفرق كرة القدم
األردنية
تل أخضر في الربيع
مسارات ترابية  /مفضلة
ال يوجد "صالون تجميل"
ال توجد مساحة خضراء
ال توجد منطقة لألطفال
أثاث حضري قليل
عدد قليل من المظالت
عدد قليل من األسطح
ال توجد مناطق راحة للركاب
ال توجد مناطق راحة للسائقين
مسارات غير واضحة
ال ترسيم للحدود
ال يوجد نظام لالستدالل
المكاني
عدد قليل من إشارات المرور
ال توجد إعالنات للنقل
ال يوجد لمحة
عامة عن النقل
القليل من
اإلعالنات الخارجية
إضاءة غير كافية
مناطق  /أجزاء /تقسيمات
حجارة وأنقاض
أرصفة غير مستوية
إنشاءات مؤقتة
أسطح من الحديد المضلع
رصيف
حواجز
أسوار
طالء أسود وأصفر
جدران خرسانية
إضاءة قوية
عالمات زرقاء
مواقف مسقوفة
ألمانة عمان الكبرى
محطة سكة حديد الحجاز
ازدحام مروري
هال بالخميس
("االبتهاج بيوم الخميس")
"نبض" المحطة
وقت النهار
وقت الليل
صلوات
روتين يومي
ال يوجد تجديدات
تغيير الموقع
انتظار
وصول نظام
الباص السريع
سنوات العمل
ساعات االنتظار
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سترات خضراء
مكانس طويلة
سماعات الرأس
صناديق من الورق المقوى
ورق مقوى
بالط
عصير الرمان
مشروبات مثلجة
خبز طازج
كباب
ساندويش فالفل
سحابة دخان
مدخنة
قفازات النظافة
قمصان الموظفين ذات
العالمات التجارية
نافذة زجاجية
مداخل مسدودة
حالة وقوف السيارات
صينية اإلفطار المعدنية
الصلوات
صالة الجمعة
سجادة الصالة
حمالت أمانة عمان الكبرى
رسوم الحمام
ذهب روسي
مرسيدس قديمة
أرجيلة
طوابير
انتظار طويلة
أضواء قوية
في المنطقة (أ)
أضواء مؤقتة
صمت في الليل
أرباح كبيرة
أجور منخفضة
نوبات عمل
نوبات طويلة
كرسي المرحاض العربي
مقعد المرحاض األمريكي
صندوق المال
الخاص بالحمام
أبواب الكابينة مكسورة
اسفنجة صفراء
بركة من المياه
صابون
مقاعد الباص الصغير
مقاعد باص الكوستر
طائرة عسكرية
قطار
المشيرفة في الزرقاء
نظرة عامة
على المحطة
لوحة
مياه المجاري
رسوم يومية
 12دينار

خريطة مسار الباصات
كشك البطاقات اإللكترونية
الهاشمي الشمالي
ممر ترابي ألعلى التل
قصر رغدان
أدوات منزلية
فواكه وخضار
ال رصيف
جبل النصر
بؤس
درج
نفق
مطار ماركا
وسط البلد
جبل التاج
فقر
مدخرات
هجرة
حالة صحية سيئة
بيئة
غرض
بدون غرض
جريمة
حيوية
تنوع الناس
مجموعة متنوعة من المتاجر
إلهاء
مزاج جيد
صور فوتوغرافية
الراحة في عدم الراحة
حشود
تفاؤل
تسامح
قبول
معرفة وألفة
سالمة
هروب
بنية تحتية
العاصمة
سكان عمان
السفر داخل المدينة
السفر إلى مكان قريب
جسر مشاة
سقف من الحديد المضلع
"مصنع المعكرونة"
حاويات
تضامن
موا َ
طنة
منافسةساحة ال
صطفاف السيارات
موقع البناء
جسر منهار
شارع الملك عبدهللا
رصيف
مرآب السيارات
شارع الجيش
طرق سريعة
شبكة النقل المحوري

الشكل  :9الكيانات الفاعلة :نظرة عامة على جهات فاعلة
غير بشرية (كيانات فاعلة) مختارة أثرت في إنتاج محطة
رغدان

منظمة
"مصنع المعكرونة"
امرأة شركسية
مقاول الحمام
واسطة
داخل  /خارج المحطة
هجمات/غارات
ترخيص
سياسات داخلية
دور السلطة
سوق غير رسمية
سوق سوداء
محيط
مخدرات
راتب

رفاه
زكاة (الصدقات اإلجبارية)
صدقة (الصدقات الطوعية)
توظيف
بطالة
معاناة
صندوق التنمية االجتماعية
عدم المساواة
فصل
التقليد والثقافة
المحافظة
دين
عار
حرج
تحرش
لغة الجسد
اتصال جسدي
مسافة جسدية
مرافقة
وصي
صالة
عدم الراحة
الحركات
الوقت
الترتيب المكاني غير المنظم
موقع ال مركزي
تمييز
اشتباه
مزاج سيئ
غضب
غرابة
كئيب
الرصيفة  /الزرقاء
روابط
شبكة النقل
النقل العام
النقل الخاص
االقتصاد غير الرسمي
البضائع المستعملة
العمل الجنسي
تخطيط المرور
نقد يصل إلى  5دنانير
كراسي مؤقتة

كيانات فاعلة
ضمنية

كيانات فاعلة
صريحة

أغاني فيروز
محمد الوكيل
(برنامج حواري إذاعي)
رائحة القمامة
رائحة فاسدة
رائحة السمك
دخان المحركات
رائحة الشواء
رائحة القهوة
رائحة المكسرات
عطر رجالي
عطر نسائي
شمس حارقة
شتاء بارد
قطع نقدية صغيرة
عملة معدنية
مخبز
البيع بالجملة
تبغ
مخدرات
كتب إنجليزية
كتب عربية
أعشاب
مستلزمات
حلويات
مشمع بالستيكي
أغطية
رواق
سيارات السرفيس
البيضاء
باصات أمانة
عمان الكبرى
باصات المتكاملة
باصات صغيرة
باصات الكوستر
البيضاء
مركبات خاصة
مركبات فارغة
مركبات مزدحمة
ماء
نظافة شخصية
تراب
ترخيص رسمي
تصاريح غير رسمية
طعام من المحطة
طعام من المنزل
طعام من الطريق
أسعار رخيصة
طريقة الدفع
تبرعات
ديون شخصية
لغة الجسد
القربيات
الجلوس في
وسائل النقل العام
حاويات القمامة
سترات صفراء

مستشفى
منزل
آباء
أهل الزوج
أسرة
أقارب
صديق
حفل زفاف
العمل (في مكان واحد)
العمل (في عدة مواقع)
منظف منازل
التسليم للعميل
جامعة
مدرسة
وسط البلد
خارج المدينة
مصانع مجمع األعمال
في سحاب
حقيبة ظهر
دفتر
حذاء قديم
حذاء جديد
كعب عالي
حجاب
جلباب
عباية
خمار
"مالبس الئقة"
ال حجاب
جينز ضيق
محفظة
عكازات
مالبس مستعملة
مالبس رسمية
زي عسكري
شعر مربوط
بدالت رياضة
نعال  +جوارب
مسبحة دعاء
ساري ملون
مجوهرات ذهبيه
ثقب األنف
سجائر
أكواب ورقية
شاي وقهوة
أكياس بالستيكية
محطة صاخبة
الصمت داخل
المركبات
تداخل األصوات
ضجيج المحركات
التزمير بصوت عال
باعة يغنون
باعة يصرخون
مكبرات الصوت
عروض ترويجية
إذاعة القرآن الكريم
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الحياة الحضرية
العامة
إمكانية التنقل
إمكانية الوصول

مسارات مفضلة في المحطة أعلى التل باتجاه
جبل النصر ،يمكن الوصول إليها من قبل
القادرين والمالئمين صحيا ً
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هيــاكل طــرق واســعة النطــاق فــي المناطــق المحيطــة بالمحطــة،
ممــا يؤكــد علــى انفصــال المحطــة المكانــي عــن أجــزاء أخــرى
مــن المدينــة وتــرك العديــد مــن األجــزاء مهجــورة بالمعنــى الحرفــي
للكلمــة .ففــي شــارع الجيــش ،علــى ســبيل المثــال ،يعتبــر جســرا
المشــاة الوصــات المكانيــة الوحيــدة المالئمــة للمشــاة القادميــن مــن
الهاشــمي الشــمالي (انظــر الشــكل  .)3نتيجــة لذلــك ،يمكــن أن يكــون
الســكان الذيــن يعيشــون فــي األحيــاء المجــاورة مثــل جبــل النصــر
أو الهاشــمي الشــمالي أو حــي المحطــة علــى مســافة قريبــة مــن
المحطــة مشــيا ً علــى األقــدام ،ومــع ذلــك فهــم يشــكلون فــي األســاس
خلفيــة لالضطــراب فــي الــوادي .وبطريقــة مــا ،تطفــو المحطــة
بأكملهــا كجزيــرة منعزلــة داخــل اإلطــار الحضــري لعمــان ،لترســخ
بذلــك حقيقــة أن تضاريســها وبيئتهــا المبنيــة ال يعــززان الكثيــر مــن
الروابــط .وفــي ظــل غيــاب ذلــك ،فــإن المحطــة تمنــع المســتخدمين
المحتمليــن مــن القــدوم إليهــا فــي المقــام األول ،بينمــا يكتفــي اآلخــرون
بالحــدود وينحتــون المســارات تلقائيـا ً (انظــر الصــورة علــى اليســار).
ولعــل الطريقــة األكثــر أمان ـا ً ومالءمــة للوصــول إلــى المحطــة هــي
النقــل اآللــي .ولكــن بمجــرد الوصــول إلــى الموقــع ،ليــس مــن الســهل
علــى المركبــات المنــاورة عبــر الحشــود والمســارات الضيقــة بســبب
االتجاهــات غيــر الواضحــة لحركــة المــرور .فيصبــح المشــي فجــأة
هــو الوضــع الســائد للحركــة ،ومــع ذلــك ،خــارج نطــاق المركبــات
الواقيــة ،يكــون المشــاة أكثــر عرضــة لمظاهــر معينــة مــن عــدم
الراحــة والمخاطــر.

رجل من عمان الغربية "انظر حولك...من يمشي في هذه المدينة؟" [إشارة إلى الفئات االجتماعية
واالقتصادية األدنى مستوى]

ينحــدر مســتخدمو المحطــة إلــى حــد كبيــر مــن األســر ذات الدخــل
المتوســط إلــى المنخفــض ،حيــث مــن المرجــح أال يلجــأ الســتخدامها
أهالــي عمــان الذيــن يســتطيعون تحمــل تكاليــف النقــل الخــاص (انظــر
الشــكل  .)5يتطلــب اســتخدام وســائل النقــل العــام فــي عمــان قــدرا ً
معينـا ً مــن الفطنــة والمعرفــة بالنظــام (انظــر الشــكل  10والخانــة .)3
تحــدد عوامــل مثــل أجــرة الركــوب ،وطــول الرحلــة ،والوقــت مــن
اليــوم ،والنــوع االجتماعــي ،والقــدرة ،والســفر منفــردا ً أو بصحبــة
أحدهــم ،مــا إذا كان مــن األفضــل ركــوب بــاص كبير أو باص كوســتر
أو ســيارة ســرفيس .فاألســعار معقولــة إلــى حــد مــا ولكــن يمكــن أن
تكــون الرحلــة مكلفــة عندمــا ال يكــون هنــاك توصيــل مباشــر إلــى
المنطقــة المرجــوة ممــا يضطــر المــرء إلــى دفــع أجــرة الركــوب أكثــر
مــن مــرة .ونظــرا ً لعــدم وجــود نظــرة عامــة شــاملة علــى المســارات
والجــداول الزمنيــة ،يمكــن أن يصبــح تحديــد أفضــل مســار متــاح أمــرا ً
صعب ـا ً ويتحــول إلــى مســعى لحشــد مجموعــة مــن المصــادر أيض ـاً.
لذلــك ،مــن خــال ســؤال العائلــة واألصدقــاء وســائقي الباصــات
والمشــغلين والــركاب اآلخريــن ،تصبــح المعلومــات محيــرة ومتداخلــة
إلــى حــد مــا .وهــذه ممارســة شــائعة فــي الحيــاة اليوميــة فــي عمــان
حيــث يقــول المثــل" :أولئــك الذيــن ال يخشــون الســؤال لــن يضيعــوا
أبــداً" .وفــي الوقــت نفســه ،فــإن هــذه اآلليــة تجبــر الــركاب علــى
االعتمــاد علــى مصــادر يحتمــل أن تكــون غيــر موثوقــة ،وبالتالــي،
ال ينتهــي بهــم األمــر بالضــرورة مــع أفضــل وســيلة نقــل ولكــن مــع
ثانــي أفضــل وســيلة نقــل.
طالب جامعة في محطة رغدان "مثل اللغز"" - .ضللت الطريق هناك"" -.أنا أيضاً ،أضل لطريق
في كل مرة" - ".ال أوافق".

الشكل  :10ساعات عمل النقل العام في
المحطة
السبت  -الخميس  6صباحا ً  10 -مسا ًء
مسارات وجداول زمنية محددة أليام الجمعة

الخانة  :3كيف تنتقل من النقطة (أ) إلى
النقطة (ب)؟
في عام  ،2015أنشأت مبادرة "معا ً نصل"
خريطة النقل غير الرسمية والتي ال تزال
تستخدم حتى اآلن باعتبارها آليات النقل العام
األكثر فائدة في عمان ،على الرغم من أن
الخريطة غير مكتملة ،وقد أصبحت اآلن
قديمة جزئياً ،ومخصصة فقط لمن يعرفون
بوجودها ويعرفون كيفية استخدامها .وفي عام
 ،2019أطلقت أمانة عمان الكبرى تطبيق
"خطوتنا" الرسمي بدعم من مبتكري خريطة
النقل غير الرسمية في محاولة لتحسين الوضع
بشكل أكبر عن طريق تحديث المسارات
وتوفير معلومات حية عن مواقع المركبات.
يمكن أن يكون التطبيق أداة مفيدة للغاية ولكنه
يواجه مشكالت فنية بشكل دائم ،وال يزال غير
مكتمل ،كما أن استخدامه محصور فقط بأولئك
الذين يعرفون عنه ،ويعرفون كيفية استخدامه،
والذين يمكنهم الوصول إلى جهاز متوافق مع
التطبيق .وفي المحصلة النهائية ،تظل النظرة
العامة الشاملة على شبكة النقل العام في عمان
رؤية مستقبلية بينما قد يتساءل المرء عما إذا
كان من الممكن تحقيقها على اإلطالق نظرا ً
ألنه ال يمكن تثبيت الجداول الزمنية نظرا ً
لظروف حركة المرور الضيقة والمسارات
التي تمثل الطرق الموصى بها أكثر مما تمثل
خط سير واضح.

بائع تذاكر الباصات إلى أحد الركاب "من األفضل أن تسأل سائق الباص ألنه يعرف الجدول
الزمني لتحركات الباص".
طالبة من الزرقاء "كثيرا ً ما أستقل الباص من الجامعة األردنية متوجهة مباشرة إلى الزرقاء.
ذات مرة ركبت خطأ ً أحد الباصات المتجهة إلى الرصيفة أوالً ،األمر الذي استغرق وقتا ً أطول .لم
يخبرني أحد أن هناك فرقا ً بين المسارين".

يقــول الكثيــر مــن النــاس فــي عمــان أن المحطــة غيــر نظيفــة ،وغيــر
منظمــة ،ومزدحمــة للغايــة ،وذات رائحــة كريهــة ،وفيهــا أصــوات
عاليــة ،ومرهقــة ،ومســتهلكة للوقــت ،وغيــر مريحــة ،ومملــة،
ومحبطــة ،وحزينــة ،وقبيحــة ،وفقيــرة ،ورخيصــة ،وخطيــرة .بالنســبة
لهــم ،ال تمثــل المحطــة مكانـا ً مهمـاً ،وربمــا حتــى أنهــا تغــذي تخيــات
الخــوف والخطــر لديهــم (انظــر الخانــة  .)4نتيجــة لذلــك ،ينتهــي بهــم
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الركوب في باص عمان
الركوب في باص آخر تابع ألمانة
عمان الكبرى
الركوب في باص كوستر
الركوب في سيارة سرفيس
الركوب في سيارة تكسي صفراء
توصيل
العمل داخل المحطة
العمل خارج المحطة
العمل في نوبات
العمل لساعات طويلة
أخذ استراحة
السؤال عن السعر
مساومة  /تفاوض
دفع السعر الثابت
الدفع نقدا ً

البحث عن مكان للجلوس
والراحة :نظرا ً لعدم وجود منطقة
انتظار محددة واألثاث الحضري
محدود للغاية في المحطة ،فإن
الجلوس أو الراحة ممكن فقط
على أي شيء موجود (مثل
األرصفة ،وجوانب األرصفة،
والكرتون ،واألرض) .ال يعتبر
أي من هذه الخيارات مثالياً،
خاصة بالنسبة للنساء.
دفع الكثير
دفع القليل جدا ً
الدفع الحقا ً
الدفع ببطاقة إلكترونية
إعادة شحن البطاقة اإللكترونية
الوصول  /المغادرة سيرا ً على األقدام
الوصول  /المغادرة بالمواصالت
العامة
الوصول  /المغادرة بسيارة التكسي
الوصول  /المغادرة بالسيارة
الجلوس بين الباصات
الجلوس في الباص  /سيارة السرفيس
الجلوس في المقعد األمامي
الجلوس في المقعد الخلفي
الجلوس في المقعد األوسط
الجلوس في الصف األخير من الباص
الجلوس في الصفوف األمامية من
الباص
الجلوس في مقعد بقرب النافذة
الجلوس في مقعد بقرب الممر
الجلوس على الرصيف
الجلوس على األرض
الجلوس مع جماعة على األرض
الجلوس على رصيف مرتفع
إنشاء كراسي مؤقتة
البحث عن مقعد بجوار شخص من
نفس الجنس
البحث عن مكان بجوار شخص من
نفس الجنس
االبتعاد عن الجنس اآلخر
عرض مقعد المرأة
عرض مقعد لكبار السن

الجلوس على كرسي قديم
الجلوس على الطوب
الجلوس في الباص  /سيارة السرفيس
ضم الجسم في المقعد
الجلوس بشكل مريح
الوقوف
المشي
المشي بسرعة
عدم الركض
االستعجال
التنزه
التنقل في المكان
النظر في المحيط
عدم التحدث مع أحد
التحدث مع الجيران
التحدث والضحك بصوت منخفض
سؤال السائقين
سؤال المسؤولين
سؤال الركاب
حمل طفل
حمل أكياس التسوق
حمل حقائب السفر
وضع األكياس جانبا ً
سحب حقائب السفر
المساعدة في األكياس
تغيير المركبة
مواصلة الرحلة سيرا ً على األقدام،
بالباص ،بسيارة السرفيس ،بسيارة
التكسي ،بسيارة خاصة
ركوب عدة مركبات
الجلوس أثناء الرحلة
الوقوف أثناء الرحلة
تشكيل طابور
الوقوف في الطابور
االنتظار في الطابور
االنتظار في باص مقفل
االنتظار وحيدا ً
االنتظار مع شخص ما
االنتظار في مجموعة
الوقوف على مقربة لتجنب اعتراض
الطابور
ترك الطابور
العودة إلى الدور الخاص بك في
الطابور
قطع الطابور
تخطي الدور في الطابور
تشكيل دائرة
تقديم مكانك للغير
تفويت موعد
استخدام الهاتف الذكي
عدم القيام بأي شيء
مشاهدة الناس
إبقاء الرأس منخفضا ً
تجنب التواصل البصري
البقاء هادئا ً
التحدث على الهاتف
تدخين سيجارة
تدخين سيجارة داخل مركبة
التدخين أثناء العمل
شرب القهوة أو الشاي
رمي الكأس على األرض
كنس األرض
جمع القمامة
تنظيف المنطقة
وضع صندوق كرتوني ليكون
كسلة قمامة

رمي القمامة بجانب صندوق الكرتون
االستماع إلى الموسيقى على سماعات
الرأس
مشاركة سماعات الرأس مع شخص ما
مرافقة شخص ما
الذهاب برفقة شخص ما
حراسة شخص ما
ترك شخص بدون حماية
التحرك بشكل مستقل
التحرك بحرية
تجنب مناطق معينة
الراحة
ال راحة
شخصية قوية
التصرف بطريقة محترمة
تخويف شخص ما
شخص يبدو خائفا ً
التحرش بشخص ما
الصراخ على شخص ما
خلق مشهد
تجنب خلق مشهد
مالحظة شخص ما يمارس الجنس
تحرش
عدم التدخل في شؤون الناس
التدخل في حياة الناس
التحرش الجنسي بشخص ما
الهمس لشخص ما
تخويف شخص ما
مغازلة شخص ما
معاكسة شخص ما
تقديم تعليق غير مرغوب فيه
إرسال القبالت
تحديق
غمز
النظر إلى شخص ما بشكل مريب
وضع شخص ما تحت الضغط
تجاهل تعليق شخص ما
شخص يظهر عليه التعب
االبتعاد بدنيا ً عن الجنس اآلخر
التجمع مع أشخاص من جنسك
البكاء
إخفاء البكاء
التجول في المحالت التجارية
التجول في السوق
التجول في سوق السلع المستعملة
الذهاب الى المسجد
الذهاب إلى المسجد اإلضافي
الصالة في شارع المسجد
الصالة في المسجد
الصالة بجانب المركبات
تناول اإلفطار
تناول وجبة اإلفطار من صينية معدنية
غلي الشاي أو القهوة الخاصة بك
إحضار طعام منزلي الصنع
شراء الطعام من المطاعم
شراء الطعام على الطريق
استخدام الحمام العام
استخدام حمام المسجد
المعرفة بوجود الحمامات
التبول في األماكن العامة
تغيير الحفاضات بجوار المغسلة
تغيير الحفاضات على ورق مقوى
الطابق أو األرض
اإلرضاع في الحمام
الرضاعة في المسجد
إرضاع الطفل بزجاجة الحليب

الشكل  :11ممارسات عامة :ممارسات عامة مختارة كما لوحظت في المحطة
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ترك الطفل يبكي بدون رضاعة
الصالة في المسجد
الدردشة في المسجد
االستلقاء في المسجد
النوم في المسجد
الهروب من الحر في المسجد
الراحة في المسجد
حمل دفتر مالحظات

االنتظار في الطابور :لتأمين
مقعد في باص أو سيارة سرفيس،
يقوم الركاب بتشكيل طوابير
انتظار بدقة ،وغالبا ً ما تصبح
طويلة جدا ً بسبب ظروف حركة
المرور المشددة وعدم التوافق في
العرض والطلب على المركبات
ونظام النقل العام غير الواضح.
ال تتوفر أماكن للجلوس أو حماية
من الطقس خالل أكثر من 30
دقيقة من وقت االنتظار.
أكل الحلوى  /رقائق البطاطس
تنظيف السيارة
الحياكة أثناء االنتظار
االستفادة من كبر السن
التجول
قراءة القرآن
الشعور باإلهانة
الشعور باإلحراج
المصرية
االستماع إلى إذاعة القرآن الكريم
اللعب مع قطة
وراثة بقعة للبيع من األب
تغيير الزي الرسمي
وضع المكياج
ترتيب الشعر والحجاب
لقاء صديق
لقاء صديقة
مشاهدة القطار يمر
رسم جرافيتي بالرش
قراءة الرسم الجرافيني
الدفع بدون إيصال
الدفع بإيصال
عرض خدمة
عرض المنتجات
التسكع أمام المحل
غسل األرض أمام المحل
وراثة محل
تذمر
رؤية الناس مستاءين
الصراخ على بعض
طلب أسعار صحيحة
المطالبة بأسعار أعلى
التحدث من خالل النافذة
الحفاظ على السياسات الداخلية
كسر السياسات الداخلية
دراسة المنطقة
تدخين األرجيلة

صاحب مقهى في المحطة "ال يعجبني شيء في المحطة .فيها نقص كبير في الخدمات وال أمل في
أن تكون أكثر تنظيما ً أو متطورة بشكل كبير".
صاحب محل في المحطة "في العامين الماضيين أصبحت المحطة أفضل وأكثر أمانا ً ألن البائعين
رأوا األموال تتدفق إليهم وبدأوا يصبحون أفضل من حيث التعامل مع اآلخرين".
باحثة مشاركة من غرب عمان "لم أزر المحطة من قبل .في المرة األولى ،كنت وحدي وكان
قد حل الظالم ،ويجب أن أعترف ،كنت خائفة بعض الشيء ولكن بعد فترة من الوقت تغير
شعوري".

األمــر إلــى عــدم وطئهــا أبــداً .فــي المقابــل ،يشــعر آخــرون بفرحــة
كبيــرة بســبب الحيويــة ،واألصالــة ،والتضامــن ،والتكاليــف المعقولــة،
والجماليــات ،والفوضــى ،والتنــوع ،وتنــوع األشــياء واأللــوان
واألشــخاص فــي المحطــة ويعتبرونهــا إلهــاء مرحــب بــه لكســر
روتينهــم اليومــي .وبهــذه الطريقــة ،تصبــح المحطــة مــاذاً ،خاص ـةً
للنســاء اللواتــي لديهــن القليــل مــن الوقــت للعنايــة بأنفســهن.

الخانة  :4التحوالت الحضرية
غالبا ً ما تم ذكر البوليفارد في العبدلي من قبل
الذين أجريت المقابالت معهم كمثال مفضل
للتطور الحضري األخير في عمان للمواد
عالية الجودة و"األشخاص الجميلين" هناك.
لكنهم في نفس الوقت يأسفون ألن المواد عالية
الجودة واألشخاص الجميلين ال يصلون إلى
أماكن مثل المحطة.

امرأة عاملة " 1قبل أن أعود إلى المنزل ،أمر بالسوق للترفيه عن نفسي أو لشراء أشياء لعائلتي
كلما حصلت على راتبي الشهري".
سيدة ( 40عاما ً) من سحاب "أحب التسوق هنا عندما أكون قريبة من المكان ألن األسعار
معقولة" [انظر الشكل ]12
امرأة عاملة " 2أنا أستمتع بااللتقاء أصدقائي في الصباح الباكر قبل الذهاب إلى العمل".
امرأة عاملة " 3رحلة الباص الصباحية هي الفترة الوحيدة التي تسنح لي الفرصة فيها للتفكير في
حياتي البائسة".
أم ( 20عاما ً) من مخيم الحسين تتعرض لسوء المعاملة من قبل زوجها وتقضي معظم وقتها
في المنزل مع األطفال "أشعر بالرضا عندما آتي إلى المحطة .إذا أتيحت لي الفرصة للخروج من
المنزل بانتظام ،فسوف آتي إلى المحطة بانتظام .أحب فكرة وجود الكثير من الناس من خلفيات
مختلفة".

تجــذب محــاور النقــل بطبيعتهــا جمهــورا ً أكبــر يكمــن اهتمامــه
الرئيســي فــي النقــل .لذلــك ،يخصــص المســتخدم العــادي افتراضي ـا ً
قــدرا ً محــدودًا مــن الوقــت للمحطــة .غيــر أنــه إذا كان الحــد األدنــى
مــن الوقــت مبالغــا ً فيــه ،فــإن الحــدود بيــن الحركــة والبقــاء غيــر
واضحــة .نتيجــة لذلــك ،يصبــح فعــل االنتظــار عنصــرا ً جوهريـا ً فــي
المحطــة محــركا ً لألنشــطة األخــرى فيهــا (انظــر الشــكل  .)11يأتــي
كل مــن النســاء والرجــال إلــى المحطــة ،علــى ســبيل المثــال ،لشــراء
البقالــة ،أو لزيــارة المحــات التجاريــة أو أســواق الســلع المســتعملة،
أو لتنــاول الطعــام والشــراب مــن المطاعــم ،والمقاهــي ،ومــن الباعــة
الجائليــن ،أو للصــاة فــي المســجد .وكمنطقــة تجمــع حضــري للفئــات
المهمشــة والضعيفــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،يأتــون ألخــذ الطعــام

الشكل  :12قائمة أسعار أصناف مختارة
في المحطة
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سيارة السرفيس
(إلى جبل األشرفية)
باص شارع مكة
باض وسط البلد
بطاقة الباص اإللكترونية
تذكرة باص عمان
كيلوغرام واحد عنب
كيلوغرام واحد برتقال
كيلوغرام واحد زيتون
نمورة (حلويات)
عصير رمان
شاي بالنعناع
قهوة
شاي للسائقين
قهوة للسائقين
رسوم حمام المسجد
رسوم الحمام العام
كتاب (عربي/إنجليزي)
خلخال ذهب روسي
بنطلون جينز
لعبة مستعملة
 10قطع مالبس
"أي سلعة مستعملة"
عمالت أثرية
أحجار كريمة
ساندويش شيش طاووق
 3سندويشات كباب
أردني مساعد تسوق (ح ّمال)
قص الشعر واللحية
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محطة باصات المحطة (المنطقة أ) بعد ظهر أحد أيام الشتاء
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تصطف سيارات
السرفيس لتجميع الركاب
في حاراتها المخصصة
وفقا ً لوجهاتها .ينظم عدد
الركاب والسائقين من
يجب أن ينتظر من وإلى
متى وفقا ً لمنطق العرض
والطلب.

ال توجد في المحطة
منطقة انتظار وال مقاعد
مثبتة للركاب .لذلك
تراهم يقفون أو يلجؤون
إلى الجلوس على
األرض أثناء االنتظار
لمدة تصل إلى ساعة أو
أكثر إما في طابور منظم
أو في تجمع مزدحم.

منظر للمحطة ليالً من
جسر المشاة بجانب
"المدخل الرئيسي" في
شارع الجيش .أكشاك
السوق جيدا ً وتوفر
المصابيح الغامرة إضاءة
وأمانا ً إضافيين.
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مــن تكيــة أم علــي .وعلــى الرغــم مــن أن كال مــن النســاء والرجــال
يــزورون المحطــة بشــكل متســا ٍو إلــى حــد مــا ،إال أن وجــود الرجــال
يبــدو قويـا ً بشــكل خــاص بســبب ارتفــاع عــدد العمــال الذكــور ،الذيــن
يقضــي معظمهــم أكثــر مــن  10ســاعات فــي اليــوم و 6-7أيــام فــي
األســبوع فــي المحطــة وينتهــي بهــم األمــر بترويــض النــاس إلــى حــد
مــا ،علــى ســبيل المثــال ،مــن خــال التجمــع فــي مجموعــات صغيــرة
أمــام متاجرهــم أو علــى األرصفــة ،وإعــداد غرفــة جلــوس عفويــة بهــا
كراســي وطاولــة أرجيلــة ،مــن خــال أخــذ فتــرات راحــة منتظمــة
لتنــاول القهــوة أو الســجائر ،والصــاة بشــكل متكــرر فــي الخــارج،
والدخــول فــي محادثــات ،وخلــق جــو مألــوف إلــى حــد مــا مــع زمــاء
العمــل (انظــر الشــكل  .)13تشــكل العامــات فــي المحطــة أقليــة
صغيــرة جــدا ً قلمــا تتــم مشــاهدتها.
صاحب متجر "نحن عائلة هنا".

الشكل  :13رجال يقومون بترويض المحطة:
سائق سيارة سرفيس يصنع الشاي في صندوق
سيارته (في األعلى) ،سائقو سيارات السرفيس
يصلّون بجوار سياراتهم (في الوسط) ،رجال
يجلسون معا ً على كراسي بالستيكية أمام
محالتهم (أسفل)

كمــا أنــه مــن المدهــش أال تــرى العديــد مــن األطفــال فــي الجــوار على
الرغــم مــن اســتخدام العديــد مــن األمهــات والعائــات للمحطــة .ولعــل
أحــد األســباب هــو أن المحطــة ال تعتبــر آمنــة وال صديقــة لألطفــال
لعــدم وجــود منطقــة لألطفــال ،كالمالعــب علــى ســبيل المثــال .كمــا أن
المســاحات الخضــراء التــي يمكــن أن تهــدئ ليــس فقــط أذنــان اآلبــاء
ولكــن أيضـا ً المســتخدمين اآلخريــن للمحطــة غيــر موجــودة .فقــط فــي
الربيــع ،كمــا ذكــر بعــض البائعيــن ،تتحــول بقعــة خضــراء أســفل التــل
فــي شــارع الملــك عبــد هللا إلــى مــكان للراحــة (انظــر الشــكل .)3
عاملة في المحطة "اعتدت إحضار ابنتي إلى هنا لكنها مللت وأصبح الوضع غير آمن لها لذا
توقفت عن إحضارها ".

علــى الرغــم مــن هــذه األعــداد الكبيــرة مــن األشــخاص الذيــن يمــرون
عبــر المحطــة بشــكل يومــي وأوقــات االنتظــار الطويلــة ،إال أن أماكــن
الراحــة المحميــة نــادرة ،ممــا يســتوجب علــى النــاس إنشــاءها بشــكل
غيــر رســمي وعفــوي (انظــر الشــكل  .)14بالنســبة للنســاء ،هــذا
يعنــي أن المقاعــد تــكاد تكــون معدومــة ألنــه ســيكون مــن المســتهجن
إذا جلســت النســاء ،علــى ســبيل المثــال ،علــى األرض .وبســبب
التعــب ،تجلــس بعــض النســاء علــى األرض أي حــال أو يتوصلــن
إلــى اســتراتيجيات غيــر تقليديــة للتكيــف:
امرأة عاملة ( 25عاما ً) "كرهت الشتاء والصيف معا ً عندما اضطررت إلى االنتظار لمدة 40-
 45دقيقة لباص الجامعة بدون سقيفة أو مقعد".
المرافق
الخصوصية

أم (في العشرينيات من العمر) من مخيم الحسين "أشعر بالحرج من الجلوس على الرصيف.
عندما أتعب من المشي أو االنتظار في الطابور ،أواصل المشي لتحريك الدم في ساقي".
طالبة تنتظر  45دقيقة في المحطة لتصل وسيلة النقل التي ستقلها إلى وجهتها "أنا ال أفعل
الكثير وإنما انتظر في الطابور .األمر ممل لكني اعتدت عليه وال يوجد بديل .إلى جانب ذلك ،هذا
ما يفعله كل الناس".
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مسنة تجلس على الرصيف بين ساحات الباصات مع صديقتها أثناء قيامها بالحياكة "نحن نستفيد
من الشيخوخة .نحن كبار بما يكفي حتى ال نشعر بالحرج من الجلوس على الرصيف".
تجلس امرأة مسنة ( 58عاما ً) في باص كوستر عشوائي ألنها تشعر بالمرض وال تجد مكانا ً
مريحا ً للجلوس ،لكنها تعلم أن جميع الباصات تسير في حلقات وستعود إلى المحطة في النهاية
"أنا ليت ذاهبة إلى حي نزال .لم يعد بإمكاني االنتظار واقفة على قدمي أكثر من ذلك ،لذا جلست
في الباص حتى وصول وسيلة النقل التي أنتظرها".

أولئــك الذيــن يقضــون الكثيــر مــن الوقــت خــارج منزلهــم ،بطبيعــة
الحــال ،يضطــرون أيض ـا ً إلــى اســتخدام الحمــام فــي الخــارج .تبلــغ
تكلفــة اســتخدام الحمــام العــام أو حمــام المســجد حالي ـا ً  0.15دينــارا ً
أردني ـاً ،والــذي كانــت مجانيــة قبــل بضــع ســنوات ،غيــر أن األمــر
أصبــح مــن الصعــب علــى العامليــن فــي المحطــة تحمــل نفقتــه اآلن،
كونهــم يتقاضــون رواتــب صغيــرة ولكنهــم يحتاجــون إلــى الحمــام
حتــى  8-10مــرات فــي اليــوم بســبب الشــيخوخة أو المــرض أو
ارتفــاع اســتهالك المشــروبات.
سائق باص (" )57بالكاد أستطيع تحمل رسوم المرحاض كرجل عجوز ويمكنني أن أعذر كبار
السن الذين يعملون في المحطة لساعات طويلة عندما يتبولون في العراء".

نظــرا ً ألن معظــم العمــال هــم مــن الرجــال ،ومــن المقبــول بالنســبة
لهــم  -رغــم عــدم تفضيلهــم القيــام بذلــك  -التبــول فــي األماكــن
العامــة ،وتحــل هــذه المعضلــة بســرعة فــي المحطــة (انظــر الشــكل
 .)15لكــن هــذه الممارســة هــي مصــدر إزعــاج آخــر بســبب انتشــار
رائحــة البــول .ويتعيــن علــى المــرأة التــي تواجــه مأزق ـا ً مشــابها ً أن
تمــر بمشــاكل أكبــر حيــث يتعيــن عليهــا إمــا دفــع رســوم اســتخدام
المرحــاض ،أو التوســل للحصــول إذن مجانــي بالدخــول ،أو العثــور
علــى مــكان يمكنهــا فيــه التبــول دون أن يراهــا أحــد.

الشكل  :14أشكال مختلفة من "الجلوس"
في المحطة (من األعلى إلى األسفل)  1ثالثة
رجال مسنين يجلسون على ورق مقوى
ويتحدثون خلف شابتين تقفان في الطابور 2
امرأة تجلس على حافة أمام متجر  3شابان
جالسان بين باصين 4 ،رجال يمسكون
عكازات واقفين لعدم وجود مقاعد كافية

الشكل  :15رجل يتبول عالنية بجوار حائط
في المحطة

169

رجال
 16دورة مياه

نساء
 8دورات
مياه

الشكل  :16الحمامات العامة
تقع في المنطقة (أ) في الطابق األرضي
للمبنى الشاهق

الخانة  :5حق المرأة في المخاطرة واللعب:
في كتابها لماذا التسكع؟ تناقش الباحثة
االجتماعية الحضرية شيلبا فادكي حق المرأة
في المخاطرة واللعب خارج منزلها 2.تقول،
بدالً من إجبار النساء على تبرير سبب
وجودهن ،وأين هن ،ومتى كن مع من ،فإن
النهج األكثر شموالً هو الحل لتقليل المخاطر
المحتملة على النساء في المساحات العامة.
وفقا ً لفادكي ،فإن التسكع يقدم نفسه كأداة فعالة
للنساء لدفع هذا التحول في التفكير واستعادة
األماكن العامة ببساطة عن طريق عدم القيام
بأي شيء سوى التسكع في األماكن العامة.
على هذا النحو ،يمكن إعادة تعريف المدينة
كمدينة شاملة ،بنا ًء على احترام االختالفات.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،تواجــه العديــد مــن األمهــات الالتــي لديهــن
أطفــال صغــار التحــدي المتمثــل فــي إيجــاد مــكان مناســب لتغييــر
الحفاضــات أو لإلرضــاع .لحســن الحــظ ،توجــد حمامــات عامــة فــي
المحطــة ،يتوفــر فيهــا دهليــز واســع إلــى حــد مــا (انظــر الشــكل .)16
ومــع ذلــك ،فهــي ليســت مثاليــة لألطفــال حيــث ال توجــد طاولــة أو
أرملة ( 59عاما ً) "عندما كنت أصغر سنا ً لم يكن لدي مكان للرضاعة الطبيعية في األماكن
العامة ،لذلك كان طفلي يظل يبكي .كنت أذهب أحيانا ً إلى المسجد لتغيير حفاضته .وفي بعض
األحيان كنت أمسك بعلبة كرتون وأضع الطفل على الرصيف أو زاوية من الشارع كما كانت
تفعل النساء األخريات ".

مقعــد بخــاف تلــك الموفــرة لموظفــة الحمــام ،واألســطح واألرضيــات
ليســت نظيفــة كفايــة ،وكثيــرا ً مــا تســتخدم الحمامــات مــن قبــل
المدخنــات .هــذا هــو الحــال ألن الحمــام المغلــق ،غيــر المرئــي
للجمهــور ،ال يلبــي االحتياجــات الجســدية فحســب ،بــل تتضاعــف
أهميتــه أيضـا ً كمســاحة مشــتركة حيــث يمكــن للمــرأة أن تعــزل نفســها
وتشــعر بالراحــة دون الحاجــة إلــى تبريــر وجودهــا أو ســلوكها (انظــر
الخانــة  .)5يمكــن للمــرأة هنــا خلــع حجابهــا ،واالســتراحة والجلــوس
علــى األرض ،وتغييــر مالبســها وتصفيــف شــعرها ومكياجهــا،
والتعــارف والتضامــن مــع النســاء األخريــات  -وتدخيــن الســجائر
دون أن يراهــا الرجــال ألن التدخيــن فــي األماكــن العامــة غيــر مقبــول
اجتماعي ـا ً بالنســبة للنســاء.

امرأة ( 55عاما ً) تدخن داخل حمام المسجد "هل تريد أن يقتلني الرجال بالخارج إذا رأوني
أدخن؟"

يوجــد مــكان معــزول آخــر مــن هــذا القبيــل فــي مصلــى النســاء فــي
المســجد حيــث تتــم أنشــطة مماثلــة مــع ميــزة إضافيــة تتمثــل فــي أن
حمــام المســجد يعتبــر أنظــف وغرفــة الصــاة أكثــر راحــة للقيلولــة
وبعــض القــراءة والمحادثــات الطويلــة مــع الصاحبــات ،أو العزلــة
والصمــت وذرف الدمــوع.

السمعة
الراحة وعدم الراحة
الشباب العزاب
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لتجنــب وصمــة العــار المحتملــة أو التحايــل علــى التجــارب غيــر
الســارة ،تحــرص العديــد مــن النســاء بشــكل عــام علــى الحفــاظ علــى
صــورة الئقــة فــي األماكــن العامــة .لذلــك ،ترتدي جميــع النســاء تقريبا ً
فــي المحطــة لباسـا ً إســاميا ً "الئقـاً" ،مغطيــات رؤوســهن بالحجــاب،
مرتديــات الجلبــاب أو العبــاءة أو النقــاب أو الخمــار أو الثــوب .مــن
الناحيــة المثاليــة ،تكــون النســاء كذلــك برفقــة نســاء أخريــات أو أفــراد

األســرة الذكــور أو ببســاطة يتجنبــن أن تتــم رؤيتهــن بمفردهــن .ووفقـا ً
لمحادثــات أجريــت مــع نســاء مــن عمــان مــن خلفيــات محافظــة،
تتحــدث المــرأة "المحترمــة" دائمـا ً بهــدوء واحتــرام ،وتفســح المجــال
وتقلــص جســدها كلمــا لــزم األمــر ،وتلتــزم بحظــر التجــول الليلــي،
وال تضــع ســوى القليــل مــن المكيــاج .هــي ال تركــض أو تصــرخ أو
ترفــع صوتهــا أو تضحــك بصــوت عــال أو تجلــس علــى األرض أو
تقتــرب أو تبتســم فــي وجــه الرجــال أو تعمــل لكســب الدخــل أو تدخــن
فــي األماكــن العامــة أو تــأكل أو تشــرب فــي الشــارع أو تشــكو مــن
التحــرش أو تخلــق فضيحــة ،أو تتســكع ،أو تتباطــأ ،أو تتلــكأ دون
هــدف ،وباختصــار ،تبــذل قصــارى جهدهــا لجعــل ظهورهــا العــام
قصيــر األجــل وغيــر مرئــي قــدر اإلمــكان.
شابة في المحطة "يمكن للرجال الجلوس والوقوف كيفما يريدون...ال بد لي من ضم جسدي
للحفاظ على مكان آمن وعدم لمس أجسادنا لبعضها البعض".
سيدتان (أواخر العشرينات) تحدقان في باحثة مشاركة تأكل خبز الزعتر الساخن والطازج "نحن
ال نأكل أبدا ً في المحطة!"

بالتأكيــد ،هــذه المعاييــر للمــرأة "المحترمــة" تصــف الواقــع المتطــرف
أفضــل ممــا تصــف الواقــع المعــاش ،ومــع ذلــك ،يمكــن التعــرض لهــا
جميعـا ً بشــكل أو بآخــر فــي المحطــة .فالنســاء اللواتــي ال يحــذون حــذو
المــرأة المحترمــة ،هــن باعتقــاد العديــد مــن الرجــال والنســاء فــي
المحطــة ،يطلبــن أو يســتحققن أن يعاملــن بشــكل مختلــف ،ويتعرضــن
للتحــرش أو العقــاب (انظــر الشــكل  .)17إال أن مــا يثيــر اســتياء
الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء ،أن الرجــال فــي المحطــة كثيــرا ً
مــا يتحرشــون بالنســاء جنســيا ً مــن خــال التعليقــات غيــر الالئقــة
والتحديــق واإلمســاك.
امرأة ( 55عاما ً) تعتقد أن الخطأ يقع المرأة في حال تعرضها للتحرش "يحدث ذلك في كل وقت
تتعرض فيه النساء للتحرش ولكن ال يمكن للرجل االقتراب من امرأة محترمة وقوية".

حلوة!

استمتعي!
يسعد هللا

تعالي لي!

يا حلوى!

الشكل  :17أمثلة على التحرش اللفظي في
الشوارع في المحطة

عاملة في المحطة "أنا ال أمشي في المحطة .هناك أشخاص قد يؤذون أي شخص بكلماتهم أو
أفعالهم السيئة".
رجالن ( 19عاما ً) يعلقان على قيامهما بالتحرش في الشارع "سيحدث على أي حال ،إنه في
دمائنا" " -تعودنا على ذلك .إنها عادة سيئة لدينا في المجتمع .ألق ببعض الكلمات على أي فتاة
تراها في الشارع وتابع سيرك".
موظف متجر "إذا كان لدي أخت فلن أسمح لها باستخدام المحطة".
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وبالتالــي ،تتبنــى النســاء بوعــي شــديد عــددا ً مــن اســتراتيجيات
التكيــف .فعلــى ســبيل المثــال ،اتبــاع مالمــح "الوجــه الخــاص
بالشــارع " ،أي اتخــاذ وضعيــة قويــة ،وخطــوات هادفــة ،وتعبيــرات
وجــه جــادة ،مــن أجــل إقصــاء التعليقــات واألســئلة غيــر المرغــوب
فيهــا .كمــا أنــه ،وخالفـا ً لالعتقــاد الشــائع ،ليــس الرجــال العــزاب هــم
المجموعــة الوحيــدة مــن الرجــال الذيــن يتحرشــون بالنســاء جنســيا ً
علــى الرغــم مــن أنهــم يعتبــرون علــى نطــاق واســع مصــدر إزعــاج
أينمــا ذهبــوا مــن قبــل الجميــع ،ويبــدو أنهــم وحدهــم الملوميــن علــى
ذلــك .فالتحرشــات تصــدر عــن الرجــال علــى اختــاف خصائصهــم
فــي المحطــة وخارجهــا.

امرأتان (في الثالثينيات من العمر) تمشيان في عمان "أنا أجاهد باستمرار في المدينة .لم يسبق
لي أن سافرت خارج البالد أبداً ،وال أشعر أنني بحاجة إلى أن أقاتل .هنا أشعر وكأنني وحش".
 "هل لديك مالمح وجه خاصة تستخدمينها في الشارع؟ " " -نعم! "امرأة ( 25عاما ً) في محطة رغدان معلقة على الشباب العزاب "عليكن أن تخفن من كبار السن
وليس الشباب .إذا صرخت على شاب فسوف يهرب بينما الرجل العجوز سيسبب لك أذى عاطفيا ً
أو بدنياً".
الخانة  :6اإليقاعات اليومية للمحطة
من األحد إلى األربعاء
 7:00-9:30ساعة الذروة األولى
نسبة متوازنة من كال الجنسين ،الغالبية من
العمال والطالب ،والمتاجر مغلقة باستثناء
المقاهي ،وكابينة بطاقات الباصات ،وبائع
خبز الكعك المتجول
 9:30-11:00فترة هدوء
أصبحت طوابير االنتظار أقصر ،وبدأت
المحالت التجارية تفتح أبوابها ،والعمال
والسائقون يتناولون اإلفطار ،وربات البيوت،
واألمهات واألطفال ،وكبار السن يأتون إلى
المحطة للقيام بالتسوق المنتظم
 12:30 - 11:30ساعة الذروة الثانية
مزيج أكبر من الناس ،وعدد أكبر من
المتسوقين ،والطالب ،وطالب المدارس
الثانوية ،والباعة المتجولين ،والباعة المتنقلين،
والمتسولين ،وتكية أم علي توزع وجبات
الغداء
 13:00-16:00ازدحام ولكن ليس كثيرا ً
هناك جلبة عامة في جميع أنحاء المحطة،
هناك عدد أقل من النساء وعدد أكبر من
الرجال في هذا الوقت
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 17:00-19:00ساعة الذروة الثالثة
يعود الموظفون بلباسهم المهني من العمل
ويقومون أحيانا ً ببعض التسوق
 19:30-22:00إغالق بطيء
عدد أقل وأقل من الناس في المحطة (عدد
قليل جدا ً من النساء) ،األضواء الساطعة
والمصابيح الفردية مضاءة ،والعمال
والسائقون يختتمون اليوم ،ويغطي بائعو
السوق والبسطات منصاتهم بالقماش ،ويغير
عمال النظافة نوبات عملهم ،ويبدأ الحارس
عمله ،وتقوم سيارة شرطة بدوريات في
المحطة ،وبعض باعة السلع المستعملة (بما
في ذلك األطفال) يستعدون لقضاء الليل،
ويبدأ العاملون بالجنس في التجول في أماكن
محددة ،بينما تغادر الباصات األخيرة حوالي
الساعة 22:00
 6:00 - 22:00صمت الليل
المحطة صامتة وتبدو مجردة وخالية .بعض
سيارات السرفيس (على سبيل المثال إلى جبل
الحسين) تحاول جذب الزبائن في وقت متأخر
من الليل ،بعض المتاجر تغلق في وقت متأخر

أيام الخميس حماس عطلة نهاية األسبوع
أكثر نشاطا ً قليالً من أيام األسبوع بسبب
االستعدادات لعطلة نهاية األسبوع والسفر
داخل المدينة أو الذهاب إلى خارجها ،يساعد
األبناء آبائهم في المتاجر ،ومقابل رسوم
رمزية يعرض األوالد حمل األكياس في
عربات التسوق
أيام الجمعة راحة واستجمام
يتوفر عدد أقل من الباصات وسيارات
السرفيس ،وبعض المحالت مغلقة ،والفواكه
والخضروات لم تعد طازجة ،ويأتي معظم
المتسوقين لشراء المالبس ،وهناك المزيد
من السيارات الخاصة والعائالت مع أطفالها
(ومع عربات أطفال) أكثر من المعتاد .بعد
صالة الجمعة ،تصبح المحطة مزدحمة ويحل
محل والعائالت عدد كبير من الرجال الذين
يزورون سوق السلع المستعملة ،ويحمل العديد
منهم سجادة صالة تحت أذرعهم .مناطق
وسائل النقل هادئة إلى حد ما مقارنة باأليام
األخرى ،ومعظم المسارات موجهة إلى
الرصيفة  /الزرقاء
يوم السبت يوم التحول
المحطة ليست مزدحمة وال فارغة ،كثير من
الناس يزورون المستشفيات العامة ،معظم
الموجودين من الرجال ،والشبان يتسكعون
عند األرصفة والزوايا

فــي حيــن أن كالً مــن الرجــال والنســاء يمكــن أن يصبحــوا ضحايــا
للعنــف النفســي أو الجســدي ،يفتــرض المجتمــع أن الرجــال مجهــزون
جيــدا ً إلدارة المخاطــر المحتملــة فــي المحطــة بأنفســهم .لــذا ،إذا كان
هنــاك أي شــيء سيخشــاه الرجــال ،فهــو مــن الرجــال اآلخريــن فقــط،
وليــس النســاء ،علــى الرغــم مــن أن بعــض الرجــال ذكــروا أنهــم
يحاولــون االبتعــاد عــن العامــات بالجنــس الالئــي يأتيــن إلــى المحطــة
فــي المســاء ،ويُزعــم أنهــن يهاجمــن النــاس أحيانــا ً (انظــر الشــكل.
 .)5ليــس بالضــرورة أن ينطبــق القــول نفســه علــى النســاء .فمــا
ينطبــق علــى غالبيــة النســاء فــي المحطــة هــو أنهــن يملــن للتنقــل
داخــل مناطــق آمنــة لحمايــة ســامتهن الشــخصية وســمعتهن أو علــى
األقــل يتوهمــن بذلــك ،إذ ال يمكــن أن يكــون هنــاك ضمــان لهــذه
الرغبــة (انظــر الخانــة  .)7تنقــل التجــارب الشــفوية أو الشــخصية
فــي الغالــب أخبــار هــذه المناطــق غيــر المرئيــة وتوجــد معظمهــا فــي
المنطقــة (أ) وحولهــا نظــرا ً لتدفقهــا المســتمر والقابــل لــإدارة بســبب
األشــخاص واالضطرابــات واإلضــاءة القويــة واألمــن العرضــي
ووجــود الشــرطة ،وهــي مســاحة مفتوحــة إلــى حــد مــا عــدا الزوايــا
المظلمــة ،وكذلــك األماكــن القريبــة ذات األهميــة التــي تتــردد عليهــا
عــادة النســاء األخريــات .وتشــمل هــذه منطقــة الســوق ،والحمــام العــام
للســيدات ،ومطعــم كبــاب (انظــر الشــكل  ،)18ومقهــى معيــن يبيــع
مــاركات أفضــل ،وفقـا ً لمــا تفيــد بــه بعــض المســتخدمات اإلنــاث ،إذ
أنــه البائــع الــذي يعمــل فيــه مهــذب بشــكل خــاص.
إحدى مستخدمات المحطة "أينما كان هناك حشد ،أشعر بأمان أكبر".

ليســت المناطــق المكانيــة وحدهــا التــي يمكــن أن توفــر شــعورا ً
باألمــان للمــرأة ،إذ يمكــن أن تنتــج نوافــذ زمنيــة معينــة راحــة أكثــر
مــن غيرهــا (انظــر الخانــة  .)6فســاعات الــذروة فــي الصبــاح
والظهيــرة هــي األكثــر توازنــا ً بيــن الجنســين فــي المحطــة ،فــي
حيــن تهيمــن ربــات البيــوت علــى فتــرات الصبــاح المتأخــرة .وتشــهد
فتــرات الظهيــرة والمســاء وجــودا ً قويــا ً ومســتمرا ً لــدى الرجــال،
خاصــة فــي أيــام الجمعــة بعــد الصــاة ،وعــادة مــا تتجنــب النســاء
الرحــات الليليــة.

السالمة

الخانة  :7االختالفات بين تصورات الخطر
والخوف والمخاطر تتشكل تصورات الخطر
من خالل الثقافة ،حيث "يتم تعلمها ومشاركتها
داخل المجموعات وتؤثر على طريقة تفسير
العالم وفهمه" .وبالمثل ،فإن الشعور بالخوف
يشير إلى "حالة عاطفية داخلية" .ويشير
مفهوم المخاطر فقط في الواقع إلى "احتمال
التعرض لجريمة أو بعض األضرار األخرى"
ويمكن ،على هذا النحو ،أن يكون بمثابة
3
أساس موضوعي لتدابير السالمة واألمن.
عالوة على ذلك ،ترتبط المناطق واألوقات
اآلمنة إلى حد ما بكونها آمنة حيث يمكن
أن توفر شعورا ً باألمان خالل األوقات غير
اآلمنة والعكس صحيح.

الشكل  :18مساحة آمنة للنساء
يقع مطعم الكباب المخفي قليالً خلف
الباصات ،وأكشاك السوق ،وسحب دخان
الشواء في المنطقة (أ) ،وهو واحد من
المنشآت القليلة في المحطة المزودة بمنطقة
جلوس مخصصة حيث يرتدي الموظفون
قمصان ذات عالمات تجارية وقفازات
صحية ،ويستقبل مشرف متخصص الطلبات
والمدفوعات أثناء وصول األطباق إلى الزبائن
بسالسة .إذا حكمنا من خالل التقلبات العالية
نسبيا ً في أزياء النساء ،فإن اهتمام المطعم
بالنظافة وخدمة العمالء الجيدة ال يبدو مجرد
نقطة بيع ولكن أيضا ً عامل جذاب لمستخدمات
المحطة.

 3ميري 1996
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مركز تجاري  +مكان اصطفاف

مطل أبو نصير
مطل

استقالل مول
مركز تجاري  +مكان اصطفاف

محطة رغدان
محطة للنقل العام
ساحة حبيبة
معلم لتناول الطعام
ساحة أبو درويش
مشروع غير ناجح
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عمان

اختيار دراسات الحالة
عندمــا ال تلبــي المســاحات العامــة احتياجــات ســكان المدينــة ،يمكن أن
تتحــول األماكــن الخاصــة إلــى أماكــن عامــة بديلــة ،غيــر أنــه فــي هــذه
الحالــة ،يتعيــن علــى المســتخدمين االمتثــال لشــروط وأحــكام معينــة.
تعتبــر مراكــز التســوق مــن األمثلــة البــارزة علــى هــذا الحــل البديــل،
إذ تهــدف بشــكل أساســي إلــى تحقيــق األربــاح .يتحــول المســتخدمون
إلــى مســتهلكين ،وإذا لــم يتمكــن المســتخدمون مــن االســتهالك ،فلــن
يتــم منحهــم حــق الوصــول .فعلــى الرغــم مــن طبيعتهــا الحصريــة أو
بســبب طبيعتهــا ،تحظــى مراكــز التســوق بشــعبية كبيــرة فــي عمــان.
ومــن أجــل تكويــن فهــم أفضــل لمــدى توفيــر مراكــز التســوق لبيئــة
وأجــواء تبــدو أكثــر جاذبيــة بكثيــر مــن المســاحات الخاضعــة لــإدارة
العامــة ،تــم اختيــار دراســة الحالــة هــذه ،إذ أن اختيــار اســتقالل مــول،
علــى وجــه التحديــد ،كموقــع بحثــي ينبــع مــن كونــه واقــع علــى العتبــة
بيــن عمــان الشــرقية والغربيــة بينمــا يميــل إلــى االقتــراب إلــى أســاليب
الحيــاة التقليديــة والمحافظــة .كمــا يعتبــر اســتقالل مــول مركــز تســوق
عائلــي تســتخدمه النســاء بشــكل أساســي ،وهــو أحــد أماكــن اللقــاء
القليلــة فــي عمــان التــي تنطبــق عليهــا هــذه الحــال.

الباحثون المشاركون
ريبيكا كيوس
ريهام ماضي
المشاركون في ورشة العمل
جمع البيانات الميدانية
مالحظات غير المشاركين والمشاركين،
والمحادثات غير الرسمية ،والمقابالت شبه
المنظمة ،وطرق الطرق ،والتسكع ،ومناقشات
مجموعات التركيز مع الذكور واإلناث
عدد الزيارات الميدانية
عدد المتحاورين
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جبل النزهة

النتائج الرئيسية والموضوعات
الترفيه
التسوق وقاعة الطعام ومنطقة لعب األطفال
والمناسبات الخاصة تجذب بشكل خاص
العائالت وزائرات المول.
السالمة
مع عدد من اإلجراءات األمنية المعمول بها،
بما في ذلك العديد من حراس األمن ،يملي
المول على الشعور باألمان.
الشباب العزاب
يتم التحكم بشدة في عدد الشبان العزاب لحماية
زوار المول الذين هم في الغالب من اإلناث.
وفي المساء ،يتجول الكثير من الشباب العزاب
في الشوارع ومواقف السيارات المحيطة
بالمول.
السمعة
كمركز تجاري عائلي مسيطر عليه بشدة،
يمثل استقالل مول مكانا ً ذا سمعة طيبة ،ومع
ذلك ،يُنظر إليه أيضا ً على أنه شعبي.

الخصوصية
بطبيعة الحال ،فإن التصميم الشبيه بالصندوق
الكبير يحول المركز التجاري إلى جزيرة
كبيرة من الخصوصية .يوجد مزيد من
الخصوصية داخل المركز التجاري في مرافق
مختارة (مثل المقاهي والحمامات والمصلى
والصالة الرياضية).
الفصل بين الجنسين
بشكل عام ،يبقى الرجال والنساء في استقالل
مول منفصلين باستثناء األطفال في منطقة
اللعب.

إمكانية التنقل
يرتبط استقالل مول بشكل جيد بشبكة من
وسائل النقل المختلفة ،ويوفر مسارات
ومصاعد مالئمة لعربات األطفال.
إمكانية الوصول
مستويات األسعار في استقالل مول معتدلة
إلى حد ما ،ومع ذلك ،ال يمكن تحملها من
قبل الذين ال يستطيعون اإلنفاق .نتيجة لذلك،
يصعب عليهم الوصول إلى المركز التجاري
الموجه للربح.

الراحة وعدم الراحة
يوفر استقالل مول بيئة نظيفة تتم المحافظة
عليها إلى حد ما لحماية زوار المكان من
الطقس القاسي ومضايقات الشوارع.
المرافق
يمكن الوصول بسهولة إلى أماكن الجلوس
والحمامات وغرف الصالة المناسبة للسيدات
وغيرها من المرافق في استقالل مول.
إمكانية التنقل
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مجدي مول

مرجان مول
عريفة مول
عمان مول
المختار مول
سيتي مول
استقالل مول
مكة مول
إزمير مول
مكسيم مول
جولدن جايت مول
العبدلي مول  /البوليفارد
جاليريا مول
أفنيو مول
البركة مول
قرية الصويفية
تاج مول

سيتي ستار
بافيليون مول

مركز تجاري حضري في عمان
تخبــر الكيفيــة والمــكان الــذي يتســوق فيــه النــاس الكثيــر عــن طبيعــة
المدينــة واألماكــن العامــة فيهــا .تاريخيــاً ،كان وســط مدينــة عمــان هــو
المــكان الرئيســي للتســوق .وبمــرور الوقــت ،انضمــت البدائــل إلــى مشــهد
البيــع بالتجزئــة فــي عمــان ،والــذي امتــد عبــر أســواق المناطــق أو األحيــاء
(مثــل ســوق الوحــدات أو ســوق حــي نــزال) ،ومناطــق تجــارة التجزئــة
المالئمــة للســيارات (مثــل شــارع الجاردنــز) ،وشــوارع التســوق الصديقــة
للمشــاة (مثــل شــارع الــوكاالت أو شــارع الرينبــو) ومراكــز التســوق
(مثــل مكــة مــول ،وســيتي مــول ،وتــاج مــول ،وغيرهــا) .ونظــرا ً ألن
المجــال العــام فــي عمــان غالب ـا ً مــا يكــون غيــر ترحيبــي ،خاصــة تجــاه
النســاء ،فــإن مراكــز التســوق علــى وجــه الخصــوص يمكــن أن تســد فجــوة
مهمــة ،فهــي تحمــي مســتخدميها مــن مضايقــات الشــوارع  -أو علــى
األقــل توحــي بذلــك  -وتوفــر راحــة البــال بينمــا يمكــن للمــرء التســوق
والقيــام بأشــياء أخــرى علــى الرغــم مــن أنهــا تحــول دون الوصــول إلــى
الهــواء النقــي والضــوء الطبيعــي .كل هــذا يأتــي بســعر ال يمكــن للجميــع
تحملــه ،ممــا يجعــل مراكــز التســوق تميــل إلــى كونهــا مــاذات آمنــة،
وإنمــا جيــوب خاصــة خاضعــة لســيطرة شــديدة حيــث يســلكها المتميــزون
والمهمشــون .وهكــذا ،تُظهــر مراكــز التســوق نــوع الحيــاة اليوميــة التــي
طالبة ( 24عاما ً) من جبل النزهة "المراكز التجارية أجمل من الشوارع ،وأكثر أمانا ً للناس وأكثر
إمتاعا ً عندما تجد كل شيء في مكان واحد".

تظهــر عندمــا يُمنــح أصحــاب القطــاع الخــاص فســحة إلقــران المصالــح
الليبراليــة الجديــدة تقريب ـا ً بــأي شــيء يجــذب العمــاء المحتمليــن .ويبــدو
أن األطــر الرســمية تدعــم وتعــزز إلــى حــد كبيــر هــذا النــوع مــن التمــدن
فــي المراكــز التجاريــة ،نظــرا ً لكثرتهــا وشــيوعها فــي عمــان (انظــر
الشــكل  .)2ومــع ذلــك ،فــي األماكــن التــي يســيطر عليهــا القطــاع الخاص،
ال يُمنــح المســتخدمون الــرأي فــي الحزمــة التــي يختارونهــا مــا لــم تكــن
مربحــة .مــن الحــق إطــاق اســم المســتهلكين علــى المســتخدمين فــي هــذا
الســياق ألنهــم ال يُشــجعون علــى تشــكيل المســاحة بنشــاط .بــدالً مــن ذلــك،
فهــم يســتهلكون بشــكل ســلبي الســلع والخدمــات والتســهيالت المعروضــة
دون أي حوافــز أو وســائل لتخصيــص المســاحة الخاضعــة للســيطرة
الخاصــة بطريقــة غيــر هادفــة للربــح.
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الشكل  :3اإلطار العمراني :نقاط مثيرة االهتمام حول استقالل مول
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تأجير المعدات
للمناسبات
الكبيرة (حفالت
الزفاف وما إلى
ذلك)

حافلة صغيرة شارع األردن
تبيع منتجات
التنظيف

مخيم الحسين ودوار
النزهة
موقع
اتجاه
حي

استقالل مول

استقالل مول

يقــع اســتقالل مــول بيــن حــدود عمــان الشــرقية والغربيــة المحيــرة
فــي جبــل النزهــة .شــهد هــذا الحــي العديــد مــن التحــوالت فــي العقــود
القليلــة الماضيــة ،وكان أبرزهــا إنشــاء شــارع االســتقالل وكذلــك
شــارع األردن ،وكالهمــا طريــق ســريع واســع النطــاق يلتــف حــول
جبــل النزهــة فــي وديــان واســعة تشــكل حــدوده .يتميــز جبــل النزهــة
نفســه فــي الغالــب بالمبانــي الســكنية التــي تقــع علــى يميــن ويســار
العديــد مــن األســواق حــول دوار النزهــة (انظــر الشــكل  .)4فــي
هــذه البيئــة المبنيــة ،تبــدو الهندســة المعماريــة علــى شــكل صنــدوق
كبيــر الســتقالل مــول فــي غيــر محلهــا إلــى حــد مــا وغيــر متناســبة
مــع موقعــه إلــى حــد كبيــر (انظــر الشــكل  3والشــكل  .)5تختلــف
اآلراء حــول مــا إذا كان الســكان يفضلــون التســوق فــي األســواق أو
فــي اســتقالل مــول ،لذلــك ،وفــي النهايــة ،فــإن منطــق الســوق الحــرة
هــو الــذي ينظــم تدفقــات العمــاء؛ فأينمــا تكــون األســعار أقــل ،يكــون
المــكان الــذي ســيذهب إليــه معظــم النــاس.
من يوميات العمل الميداني للباحثة المشاركة "استقالل مول يعطل األنماط الحضرية الحالية...
يبدو وكأنه جدار ضخم يحمي الحي ويعزله".
عائلة تعيش بجوار استقالل مول "سنذهب حيث يكون السعر أقل.
حتى في سي تاون تكون األسعار في بعض األحيان أرخص من السوق ويكون التنوع فيه أكثر
مالءمة".

شارع االستقالل
سوق النزهة
سوق سيناء
سوق القصور

شارع األردن

أحد كبار السن والجار القريب من استقالل مول "لم يكن هناك طريق هنا ،مجرد تل حيث كانت
تعيش الضباع .زرعنا العديد من األشجار هنا...المركز التجاري جديد ،تم بناؤه منذ  10أو 11
عاما ً فقط".

سوق الضاحية

استقالل
مول

دوار
النزهة

الشكل  :4خيارات التسوق حول استقالل
مول :يضم شارع التسوق الواقع بين المركز
التجاري ودوار النزهة عددا ً من المتاجر
الصغيرة على طول الشوارع واألرصفة
المزدحمة حيث يقف الباعة أحيانا ً في أبواب
محالهم ويدخنون ويشربون القهوة في انتظار
العمالء .هنا يمكن العثور على ميكانيكيي
سيارات ومطاعم شاورما وفالفل ومخابز
ومحالت حلويات ومحالت سوبر ماركت
ومحالت مالبس ومجوهرات وصيدليات
وأخصائيي بصريات وصاالت رياضية
وبنوك ومدارس ومسجد باإلضافة إلى عدد
من الباعة المتجولين والبسطات يبيعون أي
شيء من الجوارب إلى العنب إلى الشاي
المسكوب من اإلبريق الذهبي .وعليه ،فإن
تجربة التسوق في المركز التجاري تقف في
تناقض صارخ مع تلك التي نجدها في البيئة
المباشرة.

الشكل  :5استقالل مول في جبل النزهة :بين
شارع االستقالل والمباني السكنية في جبل
النزهة ،يمكن بسهولة رؤية استقالل مول
من جميع االتجاهات ألنه بارز بكل ما لكلمة
من معنى .في الليل ،تجعل األضواء الكاشفة
المبنى أكثر وضوحا ً حيث تغلب اإلضاءة
على ظالم الفضاء المفتوح المحيط .يبدو موقع
المركز التجاري مناسب بشكل استراتيجي
حيث يسهل الوصول إليه بالسيارة أو بوسائل
النقل العام أو سيرا ً على األقدام .يتيح جسر
المشاة ،الذي يؤدي مباشرة إلى أحد مداخل
المركز التجاري ،للمستخدمين عبور الطريق
السريع بأمان .تتوقف الحافالت أسفل جانبي
الجسر .تجمع سيارات التكسي الركاب على
خطى المدخل الجنوبي للمركز التجاري.
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أصحاب المحالت ?
الباعة في المحالت
أصحاب األكشاك ?
باعة األكشاك

عاملة الحمام (الطابق السفلي)

مدير المركز التجاري
مدير منطقة اللعب
أفراد المناسبات
الخاصة

عاملة الحمام (الطابق الثاني)
عمال التدبير المنزلي

حراس أمن المركز التجاري
حراس أمن البوابة

سبل العيش

عمال محالت كريم

داخل المركز التجاري

عمال محالت ضرغمة

البنى التحتية

عمال محالت كادي

ضباط الشرطة
موظفو المركز التجاري
يأخذون استراحة

عمال قاعة الطعام
عمال منطقة اللعب

خارج المركز التجاري
 80%عمان الشرقية

سبل العيش

 20%عمان الغربية
"سياح" من أجزاء أخرى
من عمان

استقالل مول

سوريون
موظفي المركز التجاري

األطفال
المراهقون
الطالب
مجموعات من النساء

طاقم توصيل الطعام

الزوار

مساعدي محالت كريم للتسوق
اصدقاء قدامى
المصلين
األفراد كبار
السن من الرجال
سكان مخيم الحسين

األطفال في ساحة
انتظار السيارات
الشباب العزاب
سكان جبل النزهة
السكان المسنون

بائع كريب متجول
بائع شاحنة طعام
بائع ذرة
("نور")
روما َ
سائقي الشاحنات
بائع المالبس المستعملة
تأجير أثاث للمناسبات
بائع شاحنات يبيع حلوى القطن
بائع شاحنة يبيع مستلزمات التنظيف

أمهات مع أطفال
صغار
عائالت شابة

مجهول ?
الشكل  :6شبكة الجهات الفاعلة :مستخدمون مختارون من استقالل مول
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أنثى
ذكر

أُنشــئ اســتقالل مــول فــي عــام  2007كوقــف بعقــد إيجــار لمــدة 20
عام ـا ً مــن وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية (انظــر الخانــة .)1
فــي عــام  ،2013تولــى المالكــون والمديــرون الجــدد إدارة األعمــال
وشــرعوا فــي إجــراء بعــض التغييــرات اإلنشــائية والتجديــدات علــى
واجهــة المبنــى ،ووضعــوا لوائــح جديــدة لقيــت ترحيبــا ً عمومــا ً
مــن قبــل مســتخدمي المركــز التجــاري وكذلــك مــن قبــل المقيميــن
المجاوريــن نظــرا ً ألن ذلــك أدى كذلــك إلــى ترقيــة المنطقــة (انظــر
الشــكل .)7تنتشــر المتاجــر والمرافــق علــى مســاحة 40,000
متــر مربــع .يتكــون المركــز التجــاري مــن أربــع طوابــق؛ الطابــق
أحد كبار السن من الذكور والجار المجاور الستقالل مول "إنهم يعرفون كيف يجب أن يبدو
المركز التجاري .أضافوا مواد باهظة الثمن للواجهة ،وغيروا المصاعد والساللم المتحركة أيضاً.
يبدو كمركز تجاري اآلن .كان يبدو فظيعا ً في السابق".

الخانة  :1األوقاف والشؤون اإلسالمية:
يصف الوقف مؤسسة إسالمية يشتري
بموجبها المالك أرضا ً أو ممتلكات تعود
بالنفع على المستخدمين ألغراض محددة ،بما
في ذلك األرباح التي يتم تحقيقها من خالل
الوقف .في كثير من األحيان ،تكون األوقاف
مرتبطة بخدمة عامة ،مثل المسجد والمصلى،
وبالتالي تجذب جمهورا ً أكبر .تدار أماكن
التجمع هذه من قبل وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية واألماكن المقدسة ،وبالتالي فهي
تتبع أطرا ً قانونية ومؤسسية مختلفة تتعلق
باألراضي والممتلكات التي تملكها وتحكمها
أمانة عمان الكبرى .تنتشر األوقاف على
نطاق واسع وتنشط في عمان ،وبالتالي لها
تأثير كبير على المشهد الحضري للمدينة
1
وكذلك على الحياة العامة.

رجل ( 19عاما ً) من جبل النزهة "كانت عائلتنا تعيش هناك لكننا ابتعدنا ألن المخدرات والبغايا
أصبحت منتشرة للغاية .هذه األيام لم تعد األمور بهذا السوء لكننا لن نعود للسكن في تلك
المنطقة".

الســفلي (التســوية) والطابــق األرضــي والطابــق األول والطابــق
الثانــي (انظــر الشــكل  8والشــكل  .)12المبنــى نفســه ال يحتــوي
علــى منطقــة خارجيــة وهــو مغلــق بالكامــل .تســمح أجــزاء فقــط
مــن الطابــق العلــوي باإلطــال علــى مناظــر بانوراميــة مــن خــال
واجهــة زجاجيــة .وعلــى الرغــم مــن أن المركــز التجــاري يحتــوي
علــى مــرآب ســيارات متكامــل ،إال أن العديــد مــن مواقــف الســيارات
اإلضافيــة تحيــط باســتقالل مــول .وبمــا أن أماكــن وقــوف الســيارات
المتاحــة تفــوق الطلــب ،يتــم تأجيــر مواقــف ســيارات إضافيــة مــن
مالكيهــا الخاصيــن (انظــر الشــكل  .)9اســتقالل مــول ليــس مركــز
تســوق مشــهور فــي عمــان .وفــي الواقــع ،لــم يســبق لكثيــر مــن
الع ّمانييــن الذهــاب إلــى هنــاك أو حتــى ســمعوا عــن المركــز التجــاري.
إنــه غيــر مميــز إلــى حــد مــا وصغيــر مقارنــة بالمراكــز التجاريــة
المعروفــة مثــل ســيتي مــول أو مكــة مــول أو تــاج مــول (انظــر الشــكل
 .)2يخــدم اســتقالل مــول فــي الغالــب شــريحة أقــل ثــرا ًء ،أو متوســطة
إلــى منخفضــة الدخــل ،أو الزبائــن الشــعبيين الذيــن يشــار إليهــم غالبـا ً
باعتبارهــم الشــريحة األكثــر تحفظـا ً مــن الســكان (انظــر الشــكل .)6
وفقًــا إلدارة المركــز التجــاري ،يعيــش معظــم زوار المركــز ضمــن
دائــرة نصــف قطرهــا حوالــي  10كــم.

قبل

بعد

الشكل  :7استقالل مول في  2013و2014
قبل وبعد التجديدات

 1سايت وليم 2006

إدارة المول "هذه عمان الشرقية ،طبيعة الناس مختلفة...حوالي  80%من العمالء يأتون من
عمان الشرقية ،و 20%منهم يأتون من عمان الغربية".
بائعة "ال يأتي األشخاص الراقون إلى هنا أبداً .نحن نذهب إليهم ،هم ال يأتون إلينا".
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جسر المشاة إلى المركز التجاري الممتد
فوق شارع االستقالل

مواقف سيارات استقالل مول وشارع
التسوق في النزهة

مدخل المشاة الرئيسي الستقالل مول مع
موقف لسيارات التكسي

قاعة الطعام ومنطقة الجلوس في
استقالل مول

نافذة متجر أحد متاجر المالبس
اإلسالمية العديدة

مناسبة خاصة لألطفال في الطابق السفلي
للمركز التجاري

شارع
االستقالل

الناس يجلسون بجانب
الجسر للتسكع
مجموعتان من
األدراج التي تؤدي
حركة مرور
إلى جسر المشاة
مزدحمة في
جسر يعبر النسيم
الغالب
من خالله

رجل وصبي يساعدان
في نقل أكياس التسوق
مدخل المركز
إلى السيارات
التجاري
إحدى واجهات النوافذ
بالسيارة
تسليم طلبيات السوبر التي يمكن لزوار المركز
من شارع
ماركت وأكوام من التجاري الوصول إليها
االستقالل
من خالل المطعم
الصناديق

مسجد

جسر مشاة

شارع االستقالل

الشكل  :8استقالل مول :نظرة من موقف السيارات
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 1موقف سيارات مسور عبر جسر المشاة
بجوار المسجد حيث يعتني الحارس
بالسيارات ،ويراقب من يدخل ويخرج ،ويفتح
ويغلق بوابة وقوف السيارات وفقا ً لمواعيد
فتح المركز التجاري .يأتي المصلون وأطفال
الحي إلى هنا.
 2موقف سيارات قريب من المنطقة السكنية
المجاورة ،مخفي قليالً خلف المركز التجاري،
مهجور باستثناء عطالت نهاية األسبوع عندما
يكون هناك طلب كبير على أماكن وقوف
السيارات .يلعب األوالد والرجال كرة القدم
هنا ،وأحيانا ً يأتي الشباب واألزواج للتسكع في
سياراتهم ،وهناك حاويات قمامة وبقع حرق،
ويشهد عدد من الرسوم الجرافيتية لرجال
خلدوا أسماءهم وأرقام هواتفهم على جدران
المركز التجاري.

يزود المركز التجاري بالبضائع .يتم تجفيف
الخبز وتحضيره هنا تحت أشعة الشمس
الحارقة من قبل السكان ،ثم يتم بيعه الحقا ً في
أكياس كبيرة ألصحاب المواشي والفقراء جداً.
 4موقف سيارات مغلق بجوار الشاحنات ،به
متجر لبيع المالبس المستعملة ويكون مظلما ً
إلى حد ما في ساعات الليل.

قاعة الطعام
أصوات األذان من خالل
مكبرات الصوت

ال نوافذ

1

افتتاح محالت
كريم هايبر
ماركت بالعديد
من العروض
الخاصة

قالل

شارع االستقالل

 5موقف سيارات خارجي رئيسي للمركز
التجاري ،مشغول بالسيارات المصطفة،
والمنتظرون ،واللعب ،والتسكع.

 3مواقف سيارات كبيرة غير مغلقة بالقرب
من جسر النزهة حيث يتم إيقاف عدد من
الشاحنات لإلعالن عن خدماتها ،وبعضها

الكثير من
األضواء

مسجد

است
5

3

4

مول

2

4

الشكل  :9الحياة االجتماعية لمواقف
السيارات في استقالل مول :هناك خمسة
مواقف سيارات خارجية تابعة بشكل مباشر
أو غير مباشر إلى استقالل مول ويبدو أن لكل
منها ديناميكياتها الخاصة وحياتها الخاصة:

األوالد يلعبون
كرة القدم،
منطقة لعب
يتزلجون ،يستمعون
للموسيقى،
يرقصون الدبكة
وقوف شاحنات
الشرطة هنا خالل في ساحة انتظار
السيارات
ساعات المساء

جار مسن يجلس
أمام منزله
ويراقب الشارع

مزيج من وقوف
السيارات والحي
التسكع

منطقة سكنية
استقالل مول

مواقف السيارات
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صالون حالقة
دكان
كشك كريزي تاكسي
األشجار المزروعة
حدائق خاصة
الغسيل يتدلى من جدران
المنزل
الفتات "لإليجار"
ديوان
مركز األونروا المجتمعي
صندوق التنمية االجتماعية
شارع االستقالل
شارع األردن
تقاطع بيبرس
جسر النزهة
دوار النزهة
سوق النزهة
منطقة النزهة السكنية
نادي اليرموك الرياضي
مسبح اليرموك
حديقة السارية
مستشفى االستقالل
قسم الرياضة التابع للجامعة
األردنية في شارع االستقالل
شارع االستقالل
دوار الداخلية
مدرسة األونروا
مسجد
دين اإلسالم
قانون العمل
االقتصاد األردني
التنمية االجتماعية
توظيف
فرص عمل
عقود عمل
عقود قصيرة األجل
تغيير المناوبة
( 6مساءا في قاعة الطعام4 ،
مسا ًء في منطقة اللعب)
استراحة لمدة ساعة

الكيانات الفاعلة
الصريحة

الكيانات الفاعلة
الضمنية

الشكل  :10الكيانات الفاعلة :نظرة
عامة على جهات فاعلة غير بشرية
(كيانات فاعلة) الذين يؤثرون في
إنتاجية استقالل مول

الراحة
النظافة
مراقبة
النسبة بين الجنسين
النساء أكثر من
الرجال
"مكان العائالت"
التجديدات
إدارة جديدة
معلم بارز
وسائل الترفيه
حي
تمدن
المركز التجاري
التخطيط القائم على السيارات
البنى التحتية
للسيارات
الحداثة
طابع المكان
(موقع عبقري)
جميع المرافق في مكان واحد
مناطق لعب األطفال
مصلى السيدات
مصلى الرجال
حمامات السيدات المزدحمة
حمامات الرجال الهادئة
أكشاك البيع
عدد قليل من
محالت القهوة
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الحد األدنى لألجور
رائحة العطر والبخور
كشك ضبابي
رائحة الغبار
رائحة القمامة
رائحة الطعام
رائحة بودرة األطفال
رائحة الذرة
حركة المرور
هيونداي فضية اللون
بذور زهرة عباد الشمس
شاحنة الشرطة
مؤشر الليزر
أصوات لعب األطفال
الباصات
حافلة من طراز  H-100صغيرة
باص ديانا
مواقف السيارات
ال توجد مساحة
خضراء
خرسانة
كباب
أصوات آالت األلعاب
محالت المالبس التقليدية
محالت كادي
محالت ضراغمة
محالت ال فاميليا
أجهزة الصراف اآللي
لباس متواضع
ماكدونالدز
نارا كافيه
مالبس رجالية
محالت كريم
مختارات صغيرة من محالت
الحلوى في كل طابق
مال
قاعة الطعام
كراسي بالستيك
حمراء وصفراء
محالت ماكس
ال توجد موسيقى
بوب إنجليزية
أغنية وطنية
أجهزة الكشف
عن المعادن
المحافظ
مطهر
أقنعة وجه
قفازات
شعاع السيارة
عرض الطيور
أحداث
ضراغمة
أحداث ماكدونالدز

عطالت نهاية األسبوع
أيام األسبوع
ساعات بدء العمل
ساعات العمل
طقس
فصول
أيام المدرسة
المبيعات الموسمية
(العودة إلى المدرسة ،الجمعة
السوداء/البيضاء/الخضراء)
العطل
األحداث
مشغول أيام الجمعة والسبت
بعد الظهر وبين  6-9مسا ًء
FOMO
(الخوف من الضياع)
ضجة
مثل العطلة
موقع مركزي
نقطة التقاء
عمان الشرقية والغربية
اتجاه
عدة مداخل
المدخل الرئيسي؟
 30ألف متر مربع
 4طوابق
 180محل تجاري
 3مصاعد زجاجية
ساللم متحركة
عدد قليل من النوافذ
ممرات كبيرة
أكشاك "إضافية"
مبنى قائم بذاته
التسوق في مركز تجاري
خارج أوقات الذروة
مرقع
جسر مشاة
أدراج مرقعة
الحي المتاخم

يوم عطلة في األسبوع
ال يوجد توصيل خالل ساعات العمل
افتتاح محالت كريم في  28نوفمبر
2019
وسائل التواصل االجتماعي
إعالن الرسائل النصية
سن البلوغ
زواج
طالق
أبوة
عجز
خالي من الحواجز
مزاج
عدوان
خبرات جديدة
منطقة األطفال
شعبي
أماكن الفتيات فقط
إمكانية الرؤية
إمكانية الوصول
تشكيلة
خيارات
مستويات الدخل المختلفة
وقت شخصي
القدرة على تحمل التكاليف
السالمة
السهولة
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دخان السجائر
طاوالت بالستيك
كبيرة متحركة
أسعار معتدلة
زيارات قصيرة
زيارات طويلة
إنزال
تحميل
حشود
طعام
حار /بارد
ال تدفئة
ألعاب
ألعاب خفيفة
بالونات
عربات أطفال
أكياس تشوق
إعالنات
كاميرات المراقبة
أرجيلة في
محالت الكوفي
شوب
صالون األب  +االبن
مساحة كافية للمشي
محيط مفتوح
أضواء ساطعة
بقع سوداء
بازار
سيارات األطفال
بطاقات االشتراك
وجبات عائلية
خصومات المجموعة
شارة األمن
سيارات
سيارات تكسي
الفواتير
قمامة
كيا سيفيا
تخزين
طعام الشوارع
ذرة
ترمس
كريب
آذان
موسيقى صاخبة
أغاني عربية
موسيقى مصرية
وعراقية
الجمهور المستهدف
من اإلناث
الماركات األردنية
كشك الكتب
كراسي
التدليك
ممنوع التدخين

الحياة العامة
الحضرية
ربمــا يمكــن وصــف اســتقالل مــول بأنــه أفضــل مركــز تجــاري
موجــه للعائــات يســتهدف احتياجــات ومصالــح العائــات وتحديــدا ً
مصالــح األمهــات واألطفــال .يظهــر هــذا األمــر بعــدة طــرق .فغالبيــة
المحــات الموجــودة فــي اســتقالل مــول ،علــى ســبيل المثــال ،تلبــي
احتياجــات النســاء بشــكل أساســي ،والعديــد منهــا يبيــع المالبــس
اإلســامية النســائية .وحدهــا سالســل المالبــس الكبيــرة مثــل ضرغمــة
أو ال فاميليــا تبيــع مالبــس الرجــال أيضــاً.

الترفيه

الشكل  :11ساعات عمل استقالل مول
وأوقات الذروة :تم الحصول على البيانات من
موقع البحث جوجل
ساعات العمل
السبت  -الخميس
الجمعة

 10ضباحا ً  11 -مسا ًء
 2ظهرا ً  11 -مسا ًء

ساعات الذروة
األحد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
خميس
الجمعة
السبت
10:00 12:00 15:00 18:00 21:00 22:00
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بائعة "هذا مركز تجاري عائلي .إنه أكثر أمانا ً من الشوارع".
شاب يتسكع مع صديقه في ساحة انتظار السيارات "لم أدخل المركز التجاري بعد أن تركت
العمل هناك .ال يوجد شيء لنا .إنه مكان ممل".
شابة وموظفة في المركز التجاري يقضيان وقتا ً في استقالل مول "أمس ،جاءت ابنة عمي إلى
المركز التجاري وقضينا أفضل يوم هنا".

تكمــن طبيعــة مراكــز التســوق فــي أنهــا ال توفــر فقــط فرصـا ً للتســوق
للســلع ولكنهــا توفــر أيض ـا ً تجربــة تســوق كاملــة تمكــن الزائريــن أو
تحثهــم علــى إقــران التســوق بأنمــاط أخــرى مــن االســتهالك وفــرص
اإلنفــاق (انظــر الشــكل  .)11وهــذا النمــط مــن التســوق لمصلحــة
مقدمــي الرعايــة األساســيين  -ومعظمهــم مــن النســاء  -الذيــن يمكــن
أن تســتغرق واجباتهــم المنزليــة الكثيــر مــن وقتهــم .وبالتالــي ،فــإن
القــدرة علــى العثــور علــى مجموعــة متنوعــة مــن األشــياء تحــت
ســقف واحــد ،تتيــح لمقدمــي الرعايــة توفيــر الوقــت .واســتقالل مــول
ليــس اســتثنا ًء مــن ذلــك؛ إذ أنــه يوفــر عوامــل جــذب إضافيــة بصــرف
النظــر عــن التســوق البســيط .واألهــم مــن ذلــك ،هنــاك قاعــة طعــام
فــي المركــز التجــاري ،وهــي ضروريــة لمعظــم مراكــز التســوق،
باإلضافــة إلــى منطقــة لعــب األطفــال (انظــر الشــكل  12-14والخانــة
 .)2-3إنــه يجــذب معظــم النــاس حيــث يمكــن االعتمــاد عليــه ،وحتــى

ركن المطاعم

كوفي شوب
يقدم األرجيلة
وفيه إطاللة

كوفي شوب
كنتاكي للعائالت

منطقة لعب

الطابق الثاني
حمام

مطعم مع
إطاللة

حمام
ماكدونالدز

الطابق الثاني مخصص لمنطقة لعب األطفال في إحدى الزوايا وقاعة الطعام في الزاوية المقابلة،
مفصولة بعناية بساللم كهربائية ومصاعد ومقاهي مغلقة.

P1
جسر المشاة
الطابق األول

محالت ال
فاميليا

محالت
ماكس

يمكن العثور على المزيد من المحالت التجارية واألكشاك التي تبيع األطعمة والمشروبات في الطابق
األول الذي يتصل به أيضا ً جسر المشاة عبر شارع االستقالل.

أجهزة
الصراف
اآللي

محالت كادي

الطابق
األرضي

Daraghme

5

P

يمكن للزوار الوصول إلى المركز التجاري من خالل أحد المدخلين على الجانب الجنوبي من
المبنى .يحتوي الطابق األرضي بشكل أساسي على عدد من متاجر المالبس ،بما في ذلك محالت
بيع األزياء اإلسالمية وسالسل المالبس المشهورة ضراغمة وكادي .في نوفمبر  ،2019افتُتحت
سلسلة محالت كريم هايبر ماركت في الطابق األرضي ،حيث تم تسليم جزء من مرآب السيارات
إليهم .إنه المتجر الوحيد في المركز التجاري الذي يمكن الدخول إليه دون الحاجة إلى السير عبر
المركز التجاري نفسه حيث يمكن الوصول إلى مدخله مباشرة من الخارج.

صالة
رياضية
للسيدات
كراج
طابق التسوية/
الطابق السفلي
3

P

غرف الصالة
ودورات المياه

P
سوبر ماركت
سي تاون

كريم هايبر ماركت
4

P

2

P

توجد محالت السوبر ماركت والمصارف وغرف الصالة وصالة األلعاب الرياضية النسائية ويمكن
الوصول إلى مرآب السيارات في الطابق السفلي.
الشكل  :12نظرة عامة على استقالل مول
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اللعب في موقف السيارات
البيع في موقف السيارات
الجلوس في موقف السيارات
لعب كرة القدم
التزلج
الجلوس على
كرسي التدليك
توصيل الشاي والقهوة للمحالت
التجارية
نسيان مكان ما

التسكع في موقف سيارات
هناك الكثير مما يمكن رؤيته في
موقف السيارات حيث يمر العديد
من األشخاص كل ليلة .مع أو
بدون سيارة ،سوف يتكئ أطفال
الحي على سيارة ويراقبون ما
يجري حولهم.
إنشاء نقاط مرجعية
تذكر أين يوجد شيء ما
الضياع
االنحشار في
حركة المرور
االصطفاف
خارج الخطوط
االنتظار في السيارة
إنزال شخص ما
تحميل شخص ما
متجر
نافذة تسوق
شراء البقالة
البحث عن التخفيضات
كسب نقاط للعب
األكل
الصالة
التسكع مع األقران
تدخين السجائر
إمساك شخص ما يدخن
تدخين األرجيلة
رائحة الطعام
رائحة العطور
الدردشة مع صديق
االستمتاع
قضاء بعض
الوقت منفردا ً
الشعور بالضغط
االستعجال
استخدم الحمام
حديث جانبي
التحدث إلى الزبائن
زيارة حدث ما
مشاهدة عرض ما
الرقص
الرقص مع مؤشر الليزر
اللعب
تشغيل موسيقى
صاخبة
الركض
الصراخ

البكاء
التذمر
الجلوس معا ً
الضحك سويا ً
التقاط الصور
الجلوس واالنتظار
المشي بالجوار
التنزه
الشعور باألمان
الذهاب إلى المنزل
دفع عربة أطفال
ترك عربة األطفال بدون مراقبة
استخدام باب الطوارئ
استخدام المصعد
استخدام السلم المتحرك
جعل األطفال مشغولين
مشاهدة األطفال يلعبون
سحب األموال من أجهزة الصراف
اآللي
دفع الفواتير
أخذ استراحة
الخروج
الجلوس على حافة الرصيف
التذمر
حمل أكياس التسوق
التسوق بصعوبة
أكياس
البحث عن العروض
الحصول على خصومات
مشاهدة الناس
رؤية وجوه جديدة
االستمتاع بالمنظر من المصعد
حمل الطفل على الدرج
إمساك يد الطفل
تفحص الرجال
تفحص النساء
يعلن
قراءة اإلعالنات
سماع العروض
الجلوس على كرسي
التدليك
الجلوس على مقاعد
في منطقة اللعب
العثور على وظيفة
في المركز التجاري
يطردون أو يتركون العمل
أخذ اليوم إجازه
الدراسة لالمتحان
اللعب على الهاتف
حب المركز التجاري
كراهية المركز التجاري
حظر كاميرات
التصوير
الكتابة على الحائط
مشاهدة شجرة تحترق
شاهد الشرطة
أو اإلسعاف أو رجال اإلطفاء
الخضوع
للتفتيش األمني
اإليقاف من قبل رجال األمن
العمل حول
رجال األمن
الحذر من قبل
رجال األمن
االلتزام بالقواعد
كسر القواعد
تحميل/تنزيل البضائع

عد البضائع
العمل والدراسة
العمل بدوام جزئي
العمل بدوام كامل
تفقد بعضهم البعض
القول لبعضهم البعض
تبادل القيل والقال
التوقف عن تحية
بعضهم البعض
التحدث إلى الجنس اآلخر
تجنب التفاعل مع الجنس اآلخر
إضافة طاولة وكراسي إلى قاعة
الطعام
تنظيف نفسك
جعل شخص
آخر يقوم بالتنظيف
االنجذاب ألحد األشخاص
انتظار الزوجة
انتظار سيارة تكسي
استدعاء سيارة
أجرة عبر
تطبيقات الهاتف
الجلوس على
أدراج المدخل
التحديق في شخص ما
التحرش لفظيا ً
بشخص ما
النظر إلى األجزاء
الخاصة
إحالة المشكالت
إلى المسؤول
التعامل مع
المشكالت
مدخل الدورية
توزيع البالونات
ربح جائزة
التجول بالسيارة
االتكاء على سيارة
ترك باب واحد
مفتوحا ً
فتح النافذة ألسفل

تدخين سيجارة :يمنع التدخين في
المول ولكن المحالت التجارية
واألكشاك مستثناة من ذلك األمر
الذي يتلخص في حقيقة أنه من
الممكن التدخين في كل مكان
تقريباً.
تسليم الطلبيات
تأنيب شخص ما
وضع الكراسي
أمام المبنى
المشي من/إلى العمل
الوصول باكراً/متأخرا ً
المغادرة باكراً/متأخرا ً
عد التمكن من سماع
بعضهم البعض
الشعور باالختناق
حمل األرجيلة في
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حقيبة الظهر
امتالك المال إلنفاقه
عدم امتالك
المال إلنفاقه
الحصول على
الحد األدنى لألجور
الخوف من رفع
الحد األدنى لألجور
التفاوض على السعر
أخذ وضعية
اللتقاط الصور
التحميل على
وسائل التواصل
االجتماعي
التصرف بجنون
أثناء فترة التخفيضات
دردشة الفيديو
أثناء التسوق
شراء السلع الكمالية
شراء السلع األساسية
إنهاء األكل بسرعة
إنهاء التسوق بسرعة
تلقي اإلعالنات عبر
وسائل التواصل
االجتماعي أو الهاتف
بيع مناديل من
ماركة فاين
السماع عن المخدرات
غسيل السيارات  /الشاحنات
ترك الماء يتدفق في أي مكان
اإلعالن عن
تأجير شاحنات
محاولة الظهور
مظهر الثقة
فحص  /تنظيف السيارة
توظيف عامل مياومة
بيع األشياء حول
المركز التجاري
طلب الطعام
التحدث بلهجة
مختلفة
وضع سماعة الرأس
البيع في الشوارع
تخزين معدات العمل
التسوق في نهاية الشهر
فتات الخبز
الجاف في الشمس
التصرف
بفظاظة وال ودية
التصرف بودية وتعاون
السخرية حو
ارتداء سترة  /وشاح
داخل المركز التجاري
التدخين في السيارة
سيارات مزودة
بنوافذ مظللة
الشجار
مع بعضهم البعض
المجادلة مع األمن

لــو كان المركــز التجــاري بــه عــدد قليــل مــن الــزوار ،فمــن غيــر
المحتمــل أن يظــل الطابــق الثانــي فارغــاً .تكــون كل مــن منطقــة
اللعــب وقاعــة الطعــام مشــغولة بشــكل خــاص فــي عطــات نهايــة
األســبوع ألن المركــز التجــاري يتحــول بعــد ذلــك إلــى وجهــة عطلــة
نهايــة األســبوع ،خاصــة للعائــات (انظــر الشــكل  .)11أمــا الرجــال،
فقلمــا يأتــون إلــى المركــز التجــاري بمفردهــم وهنــاك عــدد أقــل مــن
مجموعــات الرجــال فقــط باســتثناء الرجــال الذيــن يعملــون فــي المركز
التجــاري .يجــذب المركــز بشــكل فعلــي األمهــات والنســاء األخريــات
الالئــي لديهــن أطفــال صغــار ،خاصــة فــي منطقــة اللعــب حيــث يمكــن
لألمهــات الترفيــه عــن أطفالهــن وإبقائهــم مشــغولين حتــى يتمكـ ّ
ـن مــن
الترفيــه عــن أنفســهم إذا رغبــن فــي ذلــك .تســتخدم قاعــة الطعــام
فــي الغالــب مــن قبــل مجموعــات نســائية أصغــر وأكبــر مــن مختلــف
األعمــار .ومــع ذلــك ،ليــس بالضــرورة أن يتواجــد جميــع زوار قاعــة
الطعــام فيهــا بهــدف تنــاول الطعــام أو الشــراب .فالكثيــرون يســتفيدون
ببســاطة مــن الموقــع المركــزي للمركــز التجــاري ويســتخدمون قاعــة
الطعــام للقــاء األصدقــاء أو الجلــوس والراحــة أو الدراســة .ونظــرا ً
ألن الطــاوالت والكراســي ليســت ثابتــة ،يمكــن تعديلهــا بمرونــة
لتناســب جميــع أنــواع المواقــف المختلفــة.
أ ّمان ،إحداهن لديها طفل حديث الوالدة "كل ما نحتاج إليه هو مكان يمكننا الجلوس فيه بدون
أطفالنا .نأتي إلى هنا حتى يتمكنوا من اللعب بينما نجلس ونتحدث بسالم...حتى الصاالت
الرياضية ليس فيها أي أماكن للعب األطفال".
مجموعة من النساء (في العشرينيات/الثالثينيات من العمر) "من المستحيل الذهاب إلى أي مكان
ليس به منطقة لعب لألطفال".
عائلة من الهاشمي الشمالي في منطقة اللعب "ال بد من إنفاق المال دائما ً ولكن هناك أماكن
للجلوس والطعام وحمامات".
مجموعة من سبع معلمات يتمتعن بروح جيدة "نعرف بعضنا البعض من المدرسة ولكن كل
واحدة منا تعيش في مكان مختلف عن األخرى .يقع استقالل مول في المنتصف بين المكان الذي
يعيش فيه الجميع...نأتي إلى هنا للجلوس والتحدث وتناول الطعام ونتفقد بعض الرجال خلسة".

بصــرف النظــر عــن منطقــة اللعــب وقاعــة الطعــام ،ينظــم المركــز
التجــاري والمتاجــر المختــارة أحيانـا ً أحداثـا ً خاصــة .يمكــن أن تأتــي
علــى شــكل بــازار أو افتتــاح متجــر جديــد أو احتفــاالت األعيــاد أو
العديــد مــن األشــكال األخــرى .وكل هــذه األحــداث تجــذب حشــودا ً
كبيــرة فــي كل وقــت بمــا فــي ذلــك الرجــال والنســاء ،وذلــك بنــاء
علــى الحــدث والمناســبة.

الخانة  :2قاعة الطعام :تضم عددا ً من
األكشاك التي تتراوح من سالسل الوجبات
السريعة المحلية إلى المحال المشهورة دوليا ً
مثل ماكدونالدز إلى األطعمة المتخصصة
مثل الكعك (الكيك) أو الحلوى .تقدم القاعة
العديد من الوجبات الجماعية أو الوجبات
العائلية .تحيط األكشاك بمنطقة جلوس كبيرة
مفروشة بطاوالت وكراسي ومقاعد وأجهزة
تلفزيون وركن ترامبولين لألطفال على شكل
حدوة حصان.

الخانة  :3منطقة لعب األطفال :منطقة
لعب األطفال مجهزة بمجموعة متنوعة من
األلعاب لألطفال حتى سن  13عاماً .يتوفر
فيها جدار للتسلق ،وحلبة للتزلج على الجليد،
وألعاب الواقع االفتراضي ،وألعاب الطاولة،
وإصدارات مختلفة من األلعاب الدوارة،
والعديد من ألعاب الحظ ،وأنواع مختلفة
من ألعاب الركوب ،والرسم على الوجه،
والترامبولين (القفز) ،ودورات الحواجز،
وأكثر من ذلك بكثير .يُسمح للمراهقين الذين
تزيد أعمارهم عن  13عاما ً والبالغين بدخول
لعبة األفعوانية فقط .بشكل عام ،يتم استخدام
األلعاب بشكل متسا ٍو إلى حد ما من قبل
األوالد والبنات على حد سواء.
الشكل  :14األلعاب حسب السعر
الكاروسل (لعبة الركوب الدوارة)
		
ساحة التزلج
		
الترامبولين
لعبة العالم االفتراضي
		
لعبة األفعوانة
		
سيارات التصادم

 1.25دينار
 2.50دينار
 2.50دينار
 4.00دينار
 1.50دينار
 1.50دينار

عروض خاصة
 20دينار لقسيمة شراء بقيمة  60دينار
 30دينار مقابل قسيمة شراء بقيمة  130دينار +
وجبة شاورما عائلية (كبير)
 50دينار مقابل قسيمة شراء بقيمة  250دينار +
وجبة شاورما عائلية (كبير جداً)
 75دينار مقابل قسيمة شراء بقيمة  400دينار +
مكتب أطفال مجاني
 100دينار مقابل قسيمة شراء بقيمة  600دينار +
دراجة مجانية مقاس 16

191

استقالل مول من الخارج ليالً (إلى اليسار) وردهته (في الوسط) وطوابقه المختلفة (إلى اليمين)

192

يمكن العثور على
مجموعة متنوعة من
األلعاب في منطقة ألعاب
ديجتال سيتي الرقمية
في الطابق الثاني من
استقالل مول

امرأتان وثالثة أطفال
يمشون بشكل مريح عبر
الممرات جنب إلى جنب
أثناء دفع عربة األطفال

في كل طابق ،توضع
كراسي تدليك مريحة
بنية اللون .يمكن للزبائن
المتعبين تفعيل الكراسي
ببضع عمالت معدنية
تجعلها تعمل لبضع
دقائق ،ولكن األكثر
ترجيحا ً هو أنها تُستخدم
ببساطة ككرسي
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السالمة
الشباب العزاب

الليــل هــو وقــت الــذروة بالنســبة للزعــران" ،المتنمريــن فــي
الشــارع" ،أي الشــباب العــزاب الذيــن يقــودون ســياراتهم ويتجولــون
فيهــا .أثنــاء قيامهــم بذلــك ،يقــوم هــؤالء الشــبان بفتــح نوافــد الســيارات
المظللــة ألســفل ،وتشــغيل الموســيقى الصاخبــة ،والقيــادة فــي حلقــات،
وتدخيــن الســجائر بكثــرة ،وشــرب القهــوة التركيــة ،وتنــاول بــذور
عبــاد الشــمس ،ومشــاهدة النــاس ،وخاصــة النســاء ،اللواتــي يتوقعــن
بعــد ذلــك تلقــي تعليقــات ال لبــس فيهــا منهــم (انظــر الشــكل .)13
تحــدث مثــل هــذه المشــاهد بشــكل متكــرر فــي مواقــف الســيارات فــي
اســتقالل مــول حيــث ينجــذب الشــباب فــي كل مــكان إلــى مــكان وجــود
الشــابات (والعكــس صحيــح) .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا يصــف بالضبــط
الموقــف الــذي تهــدف العديــد مــن النســاء إلــى تجنبــه وترغبــن فــي
حمايــة أنفســهن منــه مــن خــال الدخــول إلــى أماكــن خاصــة خاضعــة
للرقابــة وآمنــة مثــل اســتقالل مــول.

رجل ( 19عاما ً) من جبل النزهة "ص ِّل عالنبي! أخبرتك أن هذا هو المعيار في النزهة .أي فتاة
يراها صبي ،عليه أن يعلق عليها".

الخانة  :4كيف تدخل إلى استقالل مول
كشاب أعزب؟
• انتظار "الدخول المتطفل" إلى المركز
التجاري مع امرأة أو مجموعة مختلطة ترغب
في اصطحاب الشباب عبر البوابة وتجاوز
حراس األمن
• حمل فاتورة مياه أو كهرباء أو هاتف
صالحة وإظهارها لحراس األمن مع توضيح
أنهم أتوا للتو لدفع الفاتورة
• محاولة التقدم لوظيفة وتقديم المزيد من
التفاصيل عنها إذا ُ
طلب منهم ذلك
• الرغبة في إرجاع منتج يظهر في حقيبة
التسوق التي تحمل العالمة التجارية والمنتج
مع بطاقة السعر واإليصال
• فتح الشباب محافظهم أوراق نقدية كبيرة
إلثبات قدرتهم على اإلنفاق
• معرفة حراس األمن من خالل وسيط أو
وسيطة غير رسمي
• التعرف على حراس األمن من خالل
الزيارات المتكررة التي جعلت الشاب مؤهالً
لدخول المركز التجاري
• المظهر األنيق الذي يتوافق مع مظاهر
وسلوكيات الزوار اآلخرين

شابتان عاملتان من الجاردنز وجبل عمان "يجب أن نغير الناس وليس الشوارع .إن سلوكهم هو
الذي يسبب المشاكل .ال أشعر بالراحة عند المشي في الشوارع .حتى كبار السن ينظرون إلي...ال
يمكنك أن تكون مرتاحا ً عندما تشعر أنك مراقَب".
مجموعة من المراهقات "ال نسمح ألي فتيان بالدخول معنا إلى المركز التجاري .سيعتقدون أننا
نريد أن نكون صديقاتهم".

إن انخفــاض عــدد المســتخدمين الذكــور داخــل اســتقالل مــول ليــس
مصادفــة ولكنــه مقصــود تمامــا ً ألن سياســة الدخــول التــي يتبعهــا
القائمــون علــى المركــز التجــاري تقيــد بشــكل متعمــد عــدد الرجــال،
وخاصــة الشــباب ،والذيــن مــن شــأن وجودهــم أن يمنــع العائــات
والنســاء مــن زيــارة المركــز التجــاري .نتيجــة لذلــك ،يشــعر العديــد
مــن الرجــال بالتمييــز ،وهــم محقــون فــي ذلــك ،بحجــة أنــه ليــس
مــن العــدل إدانــة جميــع الرجــال بأنهــم "مثيــري الشــغب" .قبــل
بضــع ســنوات ،كانــت الشــجرات تحــدث غالب ـا ً بيــن حــراس األمــن
والزائريــن الذكــور الذيــن يحاولــون دخــول المركــز التجــاري دون
جــدوى (انظــر الخانــة  .)4لقــد انخفــض عــدد الشــجارات فقــط عندمــا
تــم منــح المزيــد مــن الشــباب العــزاب حــق الوصــول ،حيــث أدى ذلــك
إلــى نــزع فتيــل التوتــر وزيــادة مجموعــة العمــاء.

عامل ذكر (ثالثينيات) في استقالل مول „ليس كل رجل سيئاً .كان لدي ضيف هنا مرة أوقفه
األمن .لقد شعرت بالحرج حقًا.
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حارس أمن "األمر يعتمد على المظهر .إذا بدا الشاب مثيرا ً للشكوك ،فلن أسمح له بالدخول .إذا
كان يرتدي قالدتين أو ثالثة ،وأساور معينة ،وكانت لديه حالقة شعر معينة"...
عمال سوريون يدفعون فواتيرهم "إنهم يراقبوننا .يجب أن نغادر عندما ممهي ما جئنا ألجله".
مجموعة من الرجال "ليس من العدل إيقاف الرجال عند المدخل...على األقل يمكن تحديد أوقات
معينة يُسمح فيها للرجال بالدخول".

لضمــان الســامة العامــة للمركــز التجــاري ومراقبــة العمــاء
والموظفيــن علــى حــد ســواء ،يتــم توزيــع وســائل األمن علــى البوابات
المــزودة بأجهــزة الكشــف عــن المعــادن االختياريــة وعمليــات تفتيــش
الحقائــب والجســد وكاميــرات المراقبــة وحــراس األمــن مــن الذكــور
واإلنــاث فــي جميــع الطوابــق .باإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك قــوة مهــام
خاصــة تتعامــل بحــذر مــع "مثيــري الشــغب" إذا لــزم األمــر ،وهــي
حريصــة علــى الحفــاظ علــى جــو ســلمي وعــدم التســبب فــي مشــهد.

حارس أمن "هذه هي أيام وسائل التواصل االجتماعي .إذا أثير مشهد ما ،فسيكون ذلك سيئا ً لسمعة
المركز التجاري ومستثمريه ".

حســب القــدرات ،تتوقــف شــاحنة شــرطة عنــد البوابــة الرئيســية خــال
ســاعات المســاء .فــي حالــة حــدوث أي شــيء يتطلــب قــوة شــرطة،
ســيظهر رجــال مركــز الشــرطة المحلــي علــى الفــور حيــث أن
المركــز التجــاري ذو قيمــة اقتصاديــة عاليــة لجبــل النزهــة وبالتالــي
يكــون لــه األولويــة .فــي المحصلــة ،اســتقالل مــول ينطــوي علــى
الشــعور باألمــان ،لدرجــة أن األمهــات يبــدو أنهــن يشــعرن بالراحــة
الكافيــة لتــرك أطفالهــن دون مراقبــة أثنــاء التســوق واالنتقــال مــن
متجــر إلــى آخــر (انظــر الشــكل .)15

مــع القليــل مــن التفاعــل مــع العالــم الخارجــي ،يمثــل اســتقالل مــول
ككل جزيــرة حضريــة مــن الخصوصيــة محتــواة بالكامــل .نتيجــة
لذلــك ،يعتبــر المركــز التجــاري أيضــا ً مكانًــا ذا ســمعة طيبــة إلــى
حــد مــا حيــث يمكــن للنســاء الذهــاب إليــه دون خــوف مــن وصــم
مجتمعهــن بالعــار .يرجــع جــزء كبيــر مــن ذلــك إلــى حقيقــة أن
المركــز التجــاري معــروف ببســاطة بأنــه مــكان مخصــص للعائــات
مــع وجــود أنظمــة تحكــم قويــة فيــه .ومــع ذلــك ،ال تتوقــف مدونــات
الســلوك الشــائعة عــن تطبيقهــا علــى النســاء المحافظــات فــي األماكــن
العامــة ،علــى ســبيل المثــال ،زيــارة المركــز التجــاري بــدون مرافــق،

الشكل  :15األطفال غير المراقبين في
استقالل مول :عربة أطفال أرجوانية يتم
دفعها عبر الممرات من قبل أم ال تستطيع
دخول المحالت بعربة األطفال لعدم وجود
مساحة كافية لذلك تجعل أطفالها يمكثون مع
عربة األطفال أثناء قيامها بالتسوق

السمعة
الخصوصية
الفصل بين الجنسين
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الخانة  :5مالحظة حول التدخين
تزين عدد من الفتات ممنوع التدخين الجدران
داخل استقالل مول .وبينما يلتزم معظم
الزوار بهذه القاعدة ،ال يبدو أن التدخين يسبب
مشكلة على أية حال ،أقله بالنسبة للرجال.
يقوم عدد من الرجال بإشعال سيجارة بسالم
دون مواجهة أي عواقب ،خاصة في قاعة
الطعام .أما النساء اللواتي يدخن في األماكن
العامة ،ففعلهن مستهجن ،خاصة في األماكن
المحافظة ،لذا فإن النساء في استقالل مول إما
ال يدخنن على اإلطالق أو يبحثن عن أماكن
أقل وضوحا ً للتدخين ،مثل المقاهي أو الحمام.

أو التدخيــن بشــكل مرئــي ،أو االنخــراط فــي اتصــال مفــرط مــع
الجنــس اآلخــر .فأولئــك الذيــن يســعون إلــى مزيــد مــن الخصوصيــة
والمســافة مــع اآلخريــن فــي المركــز التجــاري يمكنهــم العثــور عليهــا
فــي أحــد المقاهــي والمطاعــم ذات األســعار المرتفعــة والمغلقــة .إنهــم
يفصلــون الرجــال عــن المجموعــات النســائية والعائــات فــي مناطــق
جلوســهم كمــا هــو معتــاد فــي العديــد مــن المؤسســات األخــرى داخــل
عمــان ويســمحون للمســتخدمين بتدخيــن األرجيلــة فــي مركــز تجــاري
غيــر مخصــص للتدخيــن (انظــر الخانــة .)5

شابة تزور المركز التجاري مع أختها "هذا مركز تجاري عائلي ،إنه أكثر أمانا ً من الشوارع".
مجموعة من المراهقات في زيارة للمركز التجاري "آباؤنا يثقون بنا".
أم مع ابنتها (  14عاما ً) "المناطق المفتوحة مخيفة".

الراحة وعدم الراحة
المرافق
أمكانية التنقل

الخانة  :6التدبير المنزلي :يوجد في قاعة
الطعام فريق "تدبير منزلي" دائم التواجد،
يمكن تمييزه أفراده بوضوح من قمصانهم
البرتقالية وعربات إمداد التنظيف التي
يجرونها .إنهم يضمنون أن كل طاولة مرتبة
وممسوحة بعد االستخدام حتى يشعر العمالء
بالراحة في بيئة نظيفة.

الخانة  :7تدابير كوفيد :-19أثناء الجائحة،
تم إغالق مراكز التسوق ألسابيع .وعند
إعادة فتحها ،لم يُسمح للزوار بالدخول بدون
قناع الوجه والقفازات .ومع ذلك ،بمجرد
عبور بوابة الدخول ،يخلعها معظم الناس،
وفي بعض األحيان يقوم رجال األمن بتنبيه
الزوار من ارتدائها من وقت آلخر .ولمزيد
من األمان ،كان عامل مخصص ببدلته
الزرقاء التي تغطي كامل جسمه يقوم بتطهير
الطاوالت والكراسي على فترات منتظمة في
قاعة الطعام ،وكان على المصلين إحضار
سجادهم الخاص للصالة ،وانخفض عدد
مستخدمي الصالة الرياضية ،ووفرت جميع
المتاجر مطهرات اليد .تم إغالق منطقة اللعب
حتى بعد إعادة فتح المراكز التجارية.
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باإلضافــة إلــى كونــه بيئــة آمنــة يمكــن للمــرء أن يجــد فيهــا الترفيــه،
يولــي اســتقالل مــول اهتمامـا ً إضافيـا ً لراحــة الــزوار مــن أجل تشــجيع
المكــوث فيــه لفتــرات الطويلــة مــن خــال عــدد مــن االســتراتيجيات
التــي يتــم تنــاول بعضهــا هنــا .أوالً ،وبــدون بــذل الكثيــر مــن الجهــد،
يوفــر مبنــى المركــز التجــاري مهربـا ً معتدالً مــن مناخ الصيــف الحار
فــي األردن .ومــع ذلــك ،فــي فصــل الشــتاء ،وبســبب نقــص التدفئــة،
يمكــن أن يصبــح المركــز التجــاري بــاردا ً بشــكل غيــر مريــح أيضـاً.
ثانيـاً ،يقــدم المركــز التجــاري مجموعــة متنوعــة مــن التجــارب بحيــث
يمكــن تلبيــة التفضيــات المختلفــة وتجنــب االشــتباكات المحتملــة.
فعلــى أولئــك الذيــن يســعون إلــى بيئــة هادئــة وهادئــة ،علــى ســبيل
المثــال ،تجنــب عطــات نهايــة األســبوع عندمــا تختــرق األصــوات
القادمــة مــن منطقــة اللعــب وقاعــة الطعــام جميــع الطوابــق .ثالثــاً،
فيمــا يتعلــق بالصيانــة ،تحــاول إدارة المركــز التجــاري الحفــاظ علــى
مســتوى معيــن مــن النظافــة والترتيــب مــن خــال توظيــف موظفــي
"التدبيــر المنزلــي" الذيــن تابعــوا أيضــا ً اإلجــراءات الوقائيــة ضــد
فيــروس كوفيــد( -19انظــر الخانتيــن  6و .)7رابع ـاً ،تقــدر أمهــات
األطفــال الصغــار علــى وجــه الخصــوص ممــرات المــول التــي يمكــن
المشــي عليهــا ودفــع عربــات األطفــال فيهــا بفضــل ســعة الممــرات
ذات األســطح الملســاء الخاليــة مــن العوائــق باإلضافــة إلــى تركيــب
المصاعــد والســالم المتحركــة .فــي المقابــل ،فــإن أرصفــة عمــان
ومعظــم األماكــن العامــة األخــرى تــكاد تكــون غيــر مناســبة تمامــا ً
الســتخدام عربــات األطفــال والمشــي لفتــرات طويلــة .خامســاً،
فــي اســتقالل مــول ،يمكــن للمــرأة أن تجــد حمامــات بجــوار ردهــة

امرأة تمسك ممسحة تنظيف مدبرة المنزل وتنظف الطاولة بنفسها بينما هو يشاهدها "لدي خبرة
أكثر منك".
يوميات ميدانية للباحثة المشاركة في زيارة يوم الجمعة "يكاد يكون من المستحيل مناقشة أي
شيء هنا .منطقة اللعب صاخبة بشكل ال يصدق".
بائعة بسبب عدم وجود تدفئة خالل فصل الشتاء "كنت متجمدة باألمس .الجو بارد جدا ً في
الداخل".

الطعــام ،فــي منطقــة اللعــب ،وبجــوار المصلــى فــي الطابــق الســفلي،
ممــا يزيــل الكثيــر مــن المخــاوف (انظــر الشــكل  .)16أخيــرا ً وليــس
آخــراً ،يمكــن الوصــول إلــى المركــز التجــاري بســهولة نظــرا ً
لموقعــه المركــزي وارتباطــه الجيــد بالحافــات وســيارات الســرفيس
وســيارات األجــرة الخاصــة باإلضافــة إلــى نقــاط االهتمــام التــي يمكــن
المشــي فيهــا ومســاحات وقــوف الســيارات الشاســعة ومنطقــة التحميــل
والتنزيــل الكبيــرة إلــى حــد مــا .وهــذا األمــر مفيــد ألنــه ،علــى ســبيل
المثــال ،يقــوم األزواج فــي كثيــر مــن األحيــان بتوصيــل زوجاتهــم
وأطفالهــم إلــى المركــز التجــاري دون مرافقتهــم إلــى الداخــل لمجــرد
المــرور ألخذهــم مــرة أخــرى بعــد بضــع ســاعات.
امرأة من مخيم الحسين "ال نخرج كثيراً .أنت بحاجة إلى الكثير من المال للخروج .ليس لدي ما
يكفي من المال للذهاب إلى داخل المركز التجاري".
امرأة مطلقة تجلس في موقف السيارات مع ابنتها "أنا ال أذهب إلى داخل المركز التجاري .ال
أستطيع تحمل نفقاته .لماذا أذكر نفسي ببؤسي؟ ال أريد أن أتوق إلى ما ال أستطيع تحمل تكلفته".

الشكل  :16حمام نساء صديق لإلناث :تم
تحويل حمام استقالل مول المجاور لقاعة
الطعام إلى مساحة أكثر مالءمة للمرأة بفضل
اهتمام العاملة بالتفاصيل :كرسي بالستيكي
متاح بسهولة للرضاعة الطبيعية أو الراحة أو
تدخين سيجارة سرية؛ توجد محطة صغيرة
لتغيير الحفاضات مزودة بقطعة قماش مربعة
ووسادة على شكل قلب بجوار المغسلة،
وهناك وسادة أخرى أصغر على شكل قلب
معلقة على خطاف توضع عليها دبابيس الشعر
كي ترتب النساء حجاباتهن .أخيراً ،تحمل
العاملة أيضا ً في جميع األوقات إمدادات من
المنتجات الصحية للنساء في فترة دورتهن
الشهرية .وبهذه الطريقة ،يلبي حمام النساء
هذا بشكل غير رسمي احتياجات المرأة بشكل
أفضل نظرا ً ألن معظم تصميمات الحمامات
النسائية ال تفعل ذلك.

رجل سوري "المتاجر الكبرى تفعل الشيء نفسه دائماً .تنتهي العروض قبل األول من الشهر
عندما نحصل على كوبوناتنا من المفوضية".

تكمــن المشــكلة األكبــر فــي المســاحات التجاريــة الخاصــة المتاحــة
للجمهــور فــي أنهــا تمنــح حقوقــا ً حصريــة لمــن يســتطيع اإلنفــاق
وتســتبعد أولئــك الذيــن ال يســتطيعون .ففــي النهايــة ،مــن الصعــب
االســتمتاع بزيــارة اســتقالل مــول دون اإلنفــاق .وهــذا يمثــل مشــكلة
حيــث أن الفصــل االجتماعــي يمتــد فــي عمــق المشــهد الحضــري
لعمــان ويعــزز مراكــز التســوق باعتبارهــا مهرب ـا ً جذاب ـا ً يزيــد مــن
إبعــاد األشــخاص الذيــن يقفــون فــي الخــارج عــن الداخــل.

إمكانية الوصول
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مطل أبو
نصير

مطل

مطل أبو نصير
مطل

استقالل مول
مركز تجاري  +مكان اصطفاف

محطة رغدان
محطة للنقل العام
ساحة حبيبة
معلم لتناول الطعام
ساحة أبو درويش
مشروع غير ناجح

الشكل  :1مجال البحث :رسم خرائط دراسات الحالة وموقع البحث في عمان

200

عمان

اختيار دراسة الحالة
يمثــل مطــل أبــو نصيــر مكانـا ً عامـا ً شــعبيا ً غيــر رســمي فــي عمــان
حيــث يحظــى النــاس فيــه بإمكانيــة الوصــول إلــى مســاحة عامــة
ميســورة التكلفــة وشــاملة وآمنــة وخضــراء ممتعــة علــى القــدر
الــذي يريــد لهــا الفــرد أن تكــون .ومــن أجــل تكويــن فهــم أفضــل
لكيفيــة حــدوث ذلــك علــى أرض الواقــع ،تــم اختيــار دراســة الحالــة
هــذه .يكمــن الترفيــه والمرافــق بشــكل كامــل فــي قــدرة المســتخدم
ومســؤوليته عــن االرتجــال ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى حلــول غيــر
مالئمــة للنســاء واألطفــال .فــي هــذا الســياق ،تمثــل الســيارة وســيلة
مهمــة للتمتــع والراحــة واألمــان والخصوصيــة ،ألنهــا تمثــل وســيلة
النقــل المهيمنــة ونقطــة االلتقــاء الرئيســية .عندئــ ٍذ يصبــح الوجــود
القــوي غيــر المتناســب للرجــال ســببا ً فــي إزعــاج مجموعــات
المســتخدمين األخــرى ويشــكل تهديدا ً لســامتهم الشــخصية وســمعتهم.
وفــي المحصلــة النهائيــة ،تعتبــر المســاحات العامــة غيــر الرســمية
جذابــة بســبب طابعهــا المتمثــل فــي مبــدأ افعلهــا بنفســك ،إال أنهــا
رادعــة للســبب نفســه.

الباحثون المشاركون
ريبيكا كيوس
محبة عايش
راما هلسة
المشاركون في ورشة العمل
جمع البيانات الميدانية
مالحظات غير المشاركين والمشاركين،
والمحادثات غير الرسمية ،والمقابالت شبه
المنظمة ،وطرق الطرق ،والتسكع ،ومناقشات
مجموعات التركيز مع الذكور واإلناث
عدد الزيارات الميدانية
عدد المتحاورين
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مطل أبو نصير

أبو نصير

النتائج الرئيسية والموضوعات
إمكانية الوصول
كمساحة مفتوحة تتاح فيها إمكانية الدخول
الحر ،يمكن الوصول إلى مطل أبو نصير
وبأسعار معقولة لشريحة واسعة من الناس.
إمكانية التنقل
مطل أبو نصير مرتبط بشكل جيد بوسائل
النقل المختلفة ،واألهم من ذلك من خالل البنية
التحتية للسيارات .وبالتالي ،يواجه المشاة
أصعب الظروف فيه.
الترفيه
كمساحة عامة غير رسمية ،يصبح مطل أبو
نصير أي شيء يصنعه المرء منه .يمكن أن
يشمل ذلك األكل والشرب والتدخين والراحة
والتجمع والتفكير وما إلى ذلك ،بينما يظل
المطل مرئياً.

المرافق
ال تتوفر المرافق في مطل أبو نصير ،األمر
الذي قد يصبح رادعاً ،خاصة للنساء الالئي
يعتمدن على الحمامات العامة أكثر من
الرجال.

الخصوصية
توفر السيارات كنقاط لقاء متنقلة مستوى
عا ٍل من الخصوصية ،وبالتالي تجذب العديد
من األزواج .لذلك يقومون يختارون األماكن
المخفية في الهواء الطلق.

السالمة
خالل النهار ،يمنح مطل أبو نصير الشعور
باألمان للنساء والرجال ،ويقل هذا الشعور في
الليل بسبب نقص اإلضاءة واآلليات األمنية
األخرى باستثناء دوريات الشرطة.

الفصل بين الجنسين
نادرا ً ما تختلط المجموعات النسائية
والذكورية ،إال لو كانوا أزواجا ً أو عائالت.

الشباب العزاب
يأتي العديد من الشباب إلى المطل بسيارة أو
بدونها حتى وقت متأخر من الليل ،مانعين
بذلك المستخدمين اآلخرين من القدوم إلى
المكان.

السمعة
السلوك العام غير الالئق يضر بكل من المرأة
والحي.
الراحة وعدم الراحة
تجتذب فترات غروب الشمس وعطالت نهاية
األسبوع حشودا ً كبيرة لمطل أبو نصير ،إال
أن هذه الحشود يمكن أن تصبح مصدر إزعاج
للعائالت والنساء المحافظات والمقيمين.
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مطل أبو نصير
[مطل الجبيهة]
شارع الستين
[محافظة البلقاء]

شارع األردن

الفحيص
[محافظة البلقاء]
دابوق

مطل اللويبدة
شوارع عبدون

تالل ومطالت عمان
تضاريــس عمــان الجبليــة وقصتهــا األصليــة تجعــل التــال (الجبــال)
والمطــات مــن أعلــى التــال عناصــر دائمــة الحضــور للمدينــة .يــكاد
المــرء ال يتعــرف عليهــا أو يالحظهــا إذ تبــدو وكأنهــا تختفــي فــي شــبكة
شــوارع عمــان وبيئتهــا المبنيــة .مــن ناحيــة أخــرى ،تراهــا تتحــول
بانتظــام إلــى تجمعــات مزدحمــة بــرزت بشــكل عضــوي كنقــاط التقــاء
شــعبية للنــاس مــن جميــع مناحــي الحيــاة .وعلــى الرغــم مــن شــعبيتها ،لــم
يتــم تضميــن أي مــن مطــات عمــان  -باســتثناء القلعــة  -بشــكل صريــح
فــي التعريفــات الرســمية للمســاحة العامــة ألنهــا تنشــأ تلقائيـا ً علــى أراض
عامــة أو متاحــة للجمهــور وتســتمد شــعبيتها مــن الطابــع غيــر الرســمي
علــى وجــه التحديــد .فهــذه المســاحات النفتوحــة التــي يحتــاج دخولهــا إلــى
رســوم دخــول ،وال توجــد فيهــا مواعيــد عمــل ،أو آليــات حراســة ،أو
قواعــد وأنظمــة صريحــة ،تســمح بممارســات ال تتســامح فعهــا مســاحات
عامــة أخــرى خاضعــة للســيطرة فــي عمــان .مــن جهــة أخــرى ،تنطــوي
هــذه المســاحات علــى مخــاوف معينــة ،حيــث تكــون المســاحات التــي يتــم
التحكــم فيهــا أكثــر قــدرة علــى الحمايــة مــن تلك المخــاوف أو حتــى القضاء
عليهــا .وبهــذه الطريقــة ،توفــر مطــات ع ّمــان لقطــات مقربــة مــن الحيــاة
الحضريــة العامــة للمدينــة عندمــا ال يتــم التحكــم فيهــا رســمياً ،بمــا فــي ذلــك
كل مــا تنطــوي عليــه مــن الجيــد والســيئ ومــا بينهمــا .يعــرف الكثيــر مــن
الع ّمانييــن بالفعــل مــا يســمى بـــ "شــارع الســتين" فــي طريقهــم مــن عمــان
إلــى الســلط ،حيــث أصبحــت المطــات هنــاك مشــهورة وأفســحت المجــال
ألعمــال الفندقــة المربحــة .أمــا فــي عمــان ،فتوجــد بعــض المطــات
الشــعبية فــي جبــل اللويبــدة وعبــدون وضواحــي البيئــة المبنيــة فــي عمــان،
مثــل تلــك الموجــودة فــي الفحيــص ،حيــث تلتقــي عاصمــة األردن بريفهــا
(انظــر الشــكل  2والشــكل .)3

Figure 19: Sample Neighbourhoods

وادي السير
ZARQA
SALT

!

14. AL HAI AL SHARKI

12. ABU ALIA

!

18. MARKA

!

3. AL SALHEEN

!

4. UM UTHAINA 5. SHMESANI

!

1. JABAL AMMAN
15. AL MANARA
!

LANDFILL

6. AL MEDINAH
AL TIBIEH

!

!

!

8th CIRCLE

!

2. ABDOON

10. AL GHROOS

!

!

7. AL ROWNAK

8. AL QUWAYSMEH

!
16. HETIEN

!

11. SAHAB

9. MARJ AL HAMAM

!

13. AL MOUWAQER

!
KING OF
BAHRAIN
PARK

!
17. WEST NAOUR

!

MADABA

AIRPORT
19. AL JEEZA
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البيئة المحيطة
أدراج
وموقف
سيارات

عجلون
جرش
إربد
السلط

مطل أبو
نصير

محافظة
البلقاء

مسجد الشيخ عمر
سامي سلمان

شارع ا

ألردن

مساحة
خضراء

مطعم طلة
الوادي

درابزين
رصيف

الجبيهة
قصر األميرة بسمة

ون

ع أب

شار

صير

وادي الحدادة
جبل النزهة
سوق أبو نصير

مكان
استراحة
للخيول

منطقة
مخصصة
لوقوف
السيارات

منطقة سكنية

منطقة تجارية (مطاعم،
مقاهي ،حلويات ،صيدلية،
بنك ،إلخ)

"منطقة
عائالت"

كشك فيه
أشجار ومنطقة
جلوس

مدينة مالهي
الجبيهة
مكان توقف
الشرطة

جسر مشاة
موقف
باصات

موقع
اتجاه
حي
مطل أبو نصير
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مطل أبو نصير
مطــل أبــو نصيــر مــن أشــهر المطــات فــي المدينــة .فموقعــه المذهــل
 المحــاط بالمنحــدرات الشاســعة والجبــال ووادي كبيــر مــع عــددقليــل مــن المبانــي فــي الجــوار المباشــر  -يجــذب الــزوار بانتظــام مــن
قريــب وبعيــد (انظــر الشــكل  .)5كمــا يوحــي اســمه ،يقــع المطــل فــي
منطقــة أبــو نصيــر علــى الحافــة الشــمالية لعمــان علــى حــدود محافظة
البلقــاء .وبحســب خبيــر حضــري فــي عمــان ،فــإن أبــو نصيــر تمثــل
منطقــة متوســطة الدخــل مــع مشــروع اإلســكان الموجــود فيهــا والــذي
يعمــل بشــكل جيــد ،ممــا يجعــل مــن الصعــب تحديــد المنطقــة علــى
أنهــا مــع عمــان الغربيــة أو الشــرقية .ونظــرا ً ألن مطــل أبــو نصيــر
يصــب أيضــا ً فــي منطقــة الجبيهــة ،يُشــار إليــه أحيانــا ً باســم مطــل
الجبيهــة أيضــاً .أمــا مدينــة الجبيهــة الترفيهيــة ،التــي يــرى بعــض
الســكان أن المطــل يديــن لهــا بشــهرته وشــعبيته ،فهــي مغلقــة منــذ
عــدة ســنوات حتــى اآلن ،وليــس مــن الواضــح متــى ســيعاد افتتاحهــا
مــرة أخــرى.
أحد الزائرين "ال أستطيع تخيل حياتي بدون المطل ألنه في الحقيقة متنفس للمواطنين والزوار".
زوج وأب "أهل أبو نصير محظوظون ،مثل قاسيون في دمشق ،سوريا بالضبط".

بشــكل عــام ،ال توجــد عالمــات حدوديــة واضحــة لمطــل أبــو
نصيــر ،بــدالً مــن ذلــك ،هنــاك بضــع نقــاط مرجعيــة تؤطــر المطــل،
وهــي قصــر األميــرة بســمة ،وشــارع أبــو نصيــر ،ومدينــة الجبيهــة
الترفيهيــة ،وكشــك انفــرادي ،ومطعــم ،ومســجد ،وعــدد قليــل مــن
المبانــي الســكنية ،وأطــراف الهضبــة (انظــر الشــكل  .)4المنطقــة
الواقعــة بيــن أبــو نصيــر والجبيهــة هــي منطقــة مرتفعــة بشــكل عــام،
وبالتالــي فهــي تضــم عــددا ً مــن المواقــع ذات المناظــر الرائعــة التــي
يمكــن العثــور عليهــا علــى طــول الهضبــة نفســها مثــل مطــل أبــو
نصيــر .لكــن تميــل المطــات هــذه إلــى أن تكــون أبعــد عــن الطريــق
الرئيســي ،وأكثــر إخفــاء ،وهــي معروفــة بشــكل أفضــل بيــن الســكان
بينمــا تكــون غيــر معروفــة تمام ـا ً للســكان األوســع نطاق ـاً.

الشكل  :5منشور على تطبيق إنستجرام
يصور مطل أبو نصير أو مطل الجبيهة:
يمكن العثور على العديد من المدخالت للمطل
على منصات التواصل االجتماعي تحت
هاشتاج مثل #الجبيهة #جبيهة #حياة_األردن
#عمان_الغربية!
طالب من المملكة العربية السعودية "كلما
نشرت صورا ً لهذا المنظر على واتساب
أو إنستغرام أو سناب شات ،فإن أصدقائي
في المملكة العربية السعودية يبدون دهشة
من ذلك".

قسيون في دمشق ،سوريا
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سائقي سيارات التكسي
بائعي تأجير األرجيلة
باعة ركوب الخيل
الصبي بائع الترمس

ضباط الشرطة

بائع حلوى القطن واأللعاب

شرطة المرور

بائع الكنافة المشوية
باعة كشك البشير
زيارة أفراد األسرة
بائع الذرة

المتسولين

عمال التنظيف التابعين
ألمانة عمان الكبرى
عمال البناء

مؤقت

سبل العيش

دائم

نشيط

صاحب مطعم طلة الوادي

البنية التحتية

موظفو المطعم
سكان المطل
سكان أبو نصير
سكان الجبيهة
سكان صويلح
سكان الجبيهة
غير العمانيين

خامل
مطل أبو نصير

السائقون في شارع أبو نصير
السائقون في شارع األردن

الكالب

حراس مدينة الجبيهة
الترفيهية
سائقو باصات أمانة عمان الكبرى

الزوار

المشاة
سائقي السيارات

زبائن الكشك

راكبي الدراجات النارية
الشباب والشابات
مجموعات من الرجال والنساء

الطالب
عائالت لديها أطفال صغار
عائالت ليس لديها أطفال صغار

مجموعات كبيرة
مجموعات من اثنين
أفراد عازبون

زيائن المطعم
اإلمام

األزواج
المتزوجون حديثا ً
"أهل الخليج"

عدد قليل من األطفال
أنثى
ذكر
غير بشري
الشكل  :6شبكة الجهات الفاعلة :مستخدمون مختارون لمطل أبو نصير
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لذلــك ،ال يمكــن اعتبارهــم ينتمــون إلــى مطــل أبــو نصيــر .إن مطــل
أبــو نصيــر هــو إذن مــا ينتمــي إلــى الذاكــرة الحضريــة ويتــم نقلــه
مــن خــال الــكالم الشــفهي .وال تكــون الخرائــط ذلــت فائــدة إال
ألولئــك الذيــن يعرفــون علــى األقــل أيــن يبحثــون (انظــر الشــكل
 .)7وتشــكل البنــى التحتيــة للســيارات وحركــة المــرور المســتمرة
وراء الكواليــس المؤديــة إلــى مطــل أبــو نصيــر ،بمــا فــي ذلــك شــارع
أبــو نصيــر الــذي يتســم بالكثافــة فــي مســاربه األربعــة إلــى ســتة
مســارب ،وتقاطــع كبيــر يتصــل بشــارع األردن المزدحــم .فبســبب
التضاريــس ،وكذلــك البنــى التحتيــة للتجــارة التــي تقســم المطــل
إلــى عــدة أجــزاء ،فــإن مطــل أبــو نصيــر هــو فــي األســاس جــزء
منقســم .ينطبــق األمــر نفســه علــى األبعــاد الجغرافيــة للمــكان وكذلــك
االجتماعيــة منهــا (انظــر الشــكل  .)8-10وبالنظــر إلــى أن المطــات
هــي مســاحات عامــة غيــر رســمية ،فــإن خطــط اســتخدام األراضــي
الرســمية ال توفــر قــدرا ً كبيــرا ً مــن المعلومــات حــول الوظائــف التــي
تؤديهــا المطــات ،ومــا هــي األنشــطة التــي تســتوعبها ،ومــن ومــا
هــو مــدرج فــي منطقــة التجمــع .بــدالً مــن ذلــك ،تتجــاوز المطــات
الخطــط الحاليــة أو تســتبدلها أو تالئمهــا عــن طريــق إدراج وظائــف
وأنشــطة عفويــة (انظــر الشــكل .)17

A

B

C

الشكل  :7تحديد موقع مطل أبو نصير :موقع
المطل مرن إلى حد ما ،فعلى سبيل المثال
أصبح واضحا ً من خالل حقيقة أن خرائط
جوجل تعرض ثالث مطالت قريبة ولكن
مختلفة لمطل أبو نصير

شارع األردن

المنطقة (أ)
"األميرة بسمة"
الشكل  :8مطل أبو نصير بالقرب من قصر
األميرة بسمة :تقع المنطقة (أ) بموازاة
شارع أبو نصير بجانب قصر األميرة بسمة.
يمتد الحصى على طول الطريق إلى حافة
الهضبة حيث تصمد الصخور الكبيرة قبل أن
تنحدر .تحظى هذه المنطقة بشعبية بين "أهالي
الخليج" من المملكة العربية السعودية أو
الكويت أو اإلمارات العربية المتحدة .يصبح
وجودهم مرئيا ً في لباسهم ولهجاتهم ولوحات
سياراتهم األجنبية.

صير

شارع األردن

شار

ع أب

ون

صير

شار

ع أب

ون

المنطقة (ب)
"الكشك"
الشكل  :9مطل أبو نصير حول كشك البشير:
المنطقة (ب) محصورة بين جزيرة مرورية
مثلثة وكشك ومطعم ،وهي األكثر ازدحاما ً
من بين جميع األجزاء .وعليه ،يمكن اعتبارها
نواة مطل أبو نصير .يلتف حول هذه المنطقة
جسر للمشاة ،ومحطة للباصات ،وحاجز
درابزيني ،وطريق فرعي غير صالح،
وأرض جدباء ،ومواقف للسيارات ،وشارع
جانبي يتصل بشارع األردن.

uN

Ab

شارع األردن

et

re
St
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se

المنطقة (ج)
"المنطقة السكنية"
الشكل  :10مطل أبو نصير حول المنطقة
السكنية :تتصل المنطقة (ج) بالمناطق
األخرى ولكنها أقل وضوحا ً من الطريق
الرئيسي .تقع هذه المنطقة بالقرب من
المسجد ،وبين العمارات السكنية ،وهي تطل
على شارع األردن .هنا ،توجد مجموعة
مخصصة من األدراج ومسار صغير للمشي
مع طريق مسدود بشكل منتظم كنقطة لاللتقاء
والجلوس .باإلضافة إلى ذلك ،تتحول العديد
من المناطق المرصوفة إلى مواقف سيارات
للزوار الذين يفضلون األجزاء األكثر هدوءا ً
في مطل أبو نصير.
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شا

مع
دي
وا

ع األ
ر
رد ن

إط
اللة

منطقة سكنية

الشكل  :12منطقة (ب) في مطل
أبو نصير

طلة
مطعم طلة الوادي
أرض جرداء (خراب)

كشك البشير
محطة باصات عمان
جسر مشاة

قديم بجانب الطريق
درابزين
جزيرة مرورية خضراء
شا

رع أ

مدينة الجبيهة
الترفيهية

بو ن

صير

ملكية خاصة بها ماسورة
مياه مكسورة يمكن
brownfield is
الوصول إليها من خارج
most of the
أسوارها
time empty
لغسل اليدين أو
استخدام األرجيلة
أرض جافة
القليل من الخضرة
الكثير من الحصى
زلق

مطعم شهير بين طالب
الجامعة لتدخين األرجيلة
مراحيض يمكن
الوصول إليها لغير
الزوار

منحدر جدا ً
أرض جدباء
(خراب) مع الكثير
من الحصى
المشي بحذر أو
الركض بسرعة
إلى أسفل التل
يتجول بائعو
ركوب الخيل في
جميع المناطق
المفتوحة

حاوية قمامة

أشجار نابتة ذاتيا ً وبالطة
خرسانية خلف الكشك
توفر الظل وعاصفة أقل وهي
أقل وضوحا ً
تحظى بشعبية بين الشابات

فيال خاصة

منطقة سكنية

مطعم طلة الوادي

شارع األردن

رات بمطل

مواقف سيا
أبو نصير
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خلف الكشك

الشكل  :11مطل أبو نصير :منظر من كشك البشير على المنطقة (ب) من المطل

سيارات متوقفة
مساحة مفتوحة
على مصراعيها خلف بعضها
البعض ،تعتمد
عدد قليل من المباني المسافة على عدد
السيارات
سماء ملونة
يصبح تغير
الفصول
والطقس
عامل جذب
أرض جدباء
(خراب) في معظم
األوقات فارغ ولكن
يمكن أن تمتلئ أثناء
غروب الشمس

نوافذ مفتوحة،
محركات متوقفة،
في بعض األحيان
يكون الباب أو
الصندوق مفتوحا ً
أيضا ً
موسيقى صاخبة في
وقت الحق من الليل

رياح قوية
ودرجات حرارة
أكثر برودة

تستخدم األشجار
أحيانا ً لالحتماء في
الظل وكمرحاض
خارجي

غير مستخدم أو يستخدم
كموقف سيارات
درابزين
أضواء ممتدة
بقعة التقاط
اللتقاط صور
من مخيم
الصور
السيلفي الذاتية
البقعة ليالً
كومة
بقعة قضاء
طريق
قمامة خلف
الوقت والتسكع
معبد
تقاطع موصول الدرابزين
جديد
بقعة تأجير
بشارع األردن
األراجيل
تجلس النساء
طريق ذو اتجاه واحد
في الغالب على
ازدحم فيه حركة المرور مواقف لسائقي
الرصيف،
الدراجات النارية
خالل فترات الذروة
ويتحادثن ،ويأكلن
أو يشربن القهوة

مخيم البقعة
مساحة خضراء

مطل بالقرب من
قصر األميرة بسمة
يحظى بشعبية بين
"الخليجيين"
لوحات
وسيارات
الدفع الرباعي
األجنبية

قصر األميرة
بسمة

الطريق الجانبي ألبو نصير

شارع أبو نصير

م

حطة با

ص عمان
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الترفيهية
تجديد
فضاء العبور
راحة واسترخاء
مساحة للتنفس
ترفيه
مناظر طبيعية
استجمام
طوبوغرافيا
مناظر طبيعية جميلة
ظالم
تعليم
سياحة
وسائل التواصل
االجتماعي
في الخارج
راحة
إمكانية التنقل
سالمة
عمالة األطفال
البيع في الشوارع
اقتصاد غير رسمي
إمكانية الوصول
إضاءة ضعيفة
خصوصية
حميمية
حرام  /حالل
(القبول الديني)
عيب/عادي
(القبول االجتماعي)
طقوس
تكرار
زحف عمراني
أعمال صيانة
تجربة
نقل عام
نقل خاص
البنية التحتية للمرور
إدارة النفايات
نظافة
مصادر إزعاج

الشكل  :13الكيانات الفاعلة :نظرة عامة
على جهات فاعلة غير بشرية (كيانات
فاعلة) مختارة أثرت في إنتاج مطل
أبو نصير

هروب
لجوء
مشاكل شخصية
محادثات خاصة
وصمة الشباب
الحماية
المفرطة للمرأة
تعلق
ذكريات
مساحة مؤقتة
أيام األسبوع
عطالت نهاية األسبوع
الصباح
بعد الظهر
األمسيات
وقت الليل
الصيف
الشتاء
النشرة الجوية
التنمية الحضرية في
جبل األشرفية
إقامة قصيرة
خالل اليوم
إقامة طويلة خالل الليل
نهاية الشهر
قاسيون في
دمشق ،سوريا
قصيدة عن
مطل أبو نصير
الشاعر مدلول الظفيري
سرعة السيارة
مقعد سيارة
نوافذ السيارة
باب السيارة
جذع
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محل حلويات
مناطق مبنية (غير مبنية)
عدد قليل من مصابيح الشوارع
جزيرة الشارع
تقاطع
شارع أبو نصير
شارع ياجوز
قصر األميرة بسمة
أبو نصير
الجبيهة
شقق مفروشة في الجبيهة
جامعات
سوق أبو نصير
منطقة سكنية
مشروع إسكان أبو نصير
الحدائق في أبو نصير
صالة رياضية مع منظر
مطالت أخرى
إبريق الشاي
دشداش
نعال
الفتات الشوارع
حافة الرصيف
باللونين األسود واألصفر
عالمات
أعالم أمانة عمان الكبرى
أعالم األردن
ممارسه الرياضة
مالبس رياضية
سلسلة للكلب
أعمال بناء
شاحنة توصيل المياه
رائحة عوادم السيارات
أصوات السيارات
ناس يتحدثون
ناس يضحكون
رائحة الماعز
مساحة مفتوحة

منظر
ضباب
غبار
شارع األردن
محافظة البلقاء
مخيم البقعة
سلسلة جبال
تل
وادي
أضواء المباني
أضواء السيارات
أضواء الشوارع
مجموعة من
األضواء
نجوم
قمر
منحنى
جرف
سطح مستو
تربة
صخور
خيام
أشجار الصنوبر
شجيرات
خرسانة
رصيف
مطعم
طلة الوادي
نوافذ زجاجية
كبيرة
مسجد
مدينة الجبيهة
الترفيهية
كشك البشير
سيارات
موديالت السيارات
سيارات
الدفع الرباعي
سيارة بسقف
متحرك (مكشوفة)
دراجات نارية

كيانات فاعلة
صريحة

كيانات فاعلة
ضمنية

مذياع
موسيقى صاخبة
أغاني مصرية قديمة
أغاني عراقية
اغاني لبنانية
هواتف ذكية
كاميرات
تصوير
مناقيش
شاورما
ذرة
شوربة النودل
المكسرات
شاي وقهوة
شاي كرك
سحلب
شوربة عدس
عصير
أطباق االستخدام
لمرة واحدة
قمامة
مواسير األرجيلة
فناجين القهوة
أكياس بالستكية
أعقاب السجائر
زجاجات الكحول
سلة قمامة مكسورة
حاويات قمامة
كومة من القمامة
خيل
ريح شديدة
هواء نقي
طقس
شمس
غروب الشمس
شروق الشمس
مقاهي

لوحات ترخيص
خليجية (الكويت ،السعودية،
اإلمارات ،البحرين)
طرق سريعة
حركة المرور
ظل
مطر
عاصفة
رياح قوية
طقس عاصف
درجات
حرارة منعشة
ثلج
أرجيلة
نكهات األرجيلة
خدمة األرجيلة
الكاملة
رائحة
باص عمان
موقف باصات
توقف تكسي
رسم جرافيتي
حافالت
الطعام الصغيرة
أحضر كرسيك
بطانية الرحالت
سجادة
وسائد
مساحة خضراء
منطقة سكنية
شارع الستين
حدود عمان
شمال عمان
تسمية غامضة
ملكية األراضي
الخاصة
أرض مملوكة ألمانة
عمان الكبرى
خطة استخدام
األراضي
مدينة الجبيهة
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الحياة الحضرية
العامة
إمكانية الوصول
إمكانية التنقل

الشكل  :14كشك البشير :يديره ثالثة إخوة،
أحدهم يعيش في أبو نصير ،يفتح هذا الكشك
سبعة أيام في األسبوع من الصباح الباكر
حتى وقت متأخر من الليل .اسم الكشك مشتق
من مستشفى البشير في جبل األشرفية حيث
كان يوجد الكشك في السابق قبل نقله إلى أبو
نصير من قبل أمانة عمان الكبرى .ونظرا ً
لكونه الهيكل الوحيد الذي تم بناؤه في المطل،
فإن الكشك ال يلبي فقط الرغبة الشديدة في
تناول المشروبات والوجبات الخفيفة ولكنه
يلبي أيضا ً الحاجة إلى التوجيه والراحة
واألمان .يهتم أصحاب األكشاك بالمكان
والناس من خالل توفير مقاعد خرسانية ذاتية
البناء ،وأشجار مزروعة ذاتياً ،ومحادثات
مسلية ونصائح حياتية ،وتوجيه ،وحتى
دعم مالي

بائع الكشك "أنا ال آخذ الطلبات إلى باب
ي".
السيارة .يجب أن يأتي الناس إل ّ
"النساء يثقن بي كثيرا ً لدرجة أنهن يأتين إلي
بانتظام للحديث عن شجاراتهن في المنزل".
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تقني ـاً ،يمكــن ألي شــخص الوصــول إلــى الهــواء النقــي والمســاحات
المفتوحــة فــي عمــان فــي جميــع األوقــات بــدون تكلفــة ودائمــا ً مــا
تكــون مفتوحــة للجمهــور علــى نطــاق أوســع ،حتــى لــو كانــت
محــاوالت الخصخصــة أو إضفــاء الطابــع الرســمي تهــدف بشــكل
متزايــد إلــى تنظيــم وصولهــم إلــى تلــك األماكــن .بطريقــة مــا ،يبــدو
مــن غيــر المنطقــي البحــث عــن مطــل ممتــع فــي مــكان محــاط بالبنــى
التحتيــة للســيارات وتلــوث الهــواء .ومــع ذلــك ،فــإن هــذه البيئــة
المالئمــة للســيارات علــى وجــه التحديــد ،بغــض النظــر عــن المخاطــر
الصحيــة المحتملــة ،إلــى جانــب عوامــل جــذب صديقــة للســيارات،
هــي التــي تجعــل مطــل أبــو نصيــر ناجحـا ً وشــعبيا ً للغايــة فــي مدينــة
عمــان التــي تركــز علــى الســيارات .يعــد بعــد المطــل المتصــور عــن
بقيــة أرجــاء المدينــة مقترن ـا ً بالراحــة واالســتمتاع بركــوب الســيارة
عوامــل جــذب إضافيــة لمطــل أبــو نصيــر ألن القيــادة ليســت فقــط
وســيلة للوصــول إلــى وجهــة ولكنهــا أيضــا ً عنصــر مهــم للحيــاة
الحضريــة العامــة فــي عمــان .بالنســبة لوســائط النقــل األخــرى ،يتوفر
فــي المنطقــة موقــف رســمي للباصــات ،وعــدد مــن ســيارات التكســي
الصفــراء ،باإلضافــة إلــى جســر للمشــاة أمــام كشــك البشــير (انظــر
الشــكل  .)12وهكــذا يتحــول الكشــك إلــى نقطــة مرجعيــة ونقطــة نقــل
مهمــة ،خاصــة ألولئــك الذيــن يصلــون إلــى مطــل أبــو نصيــر للمــرة
األولــى وكذلــك أولئــك الذيــن ال يأتــون بالســيارة (انظــر الشــكل .)14
تعــود هــذه األهميــة بشــكل أساســي إلــى النســاء والفئــات الهامشــية
التــي مــن المرجــح أن تعتمــد علــى وســائل النقــل البديلــة ألن غالبيــة
مالكــي الســيارات فــي عمــان هــم مــن الرجــال.

بائع الكشك "أنا نقطة مرجعية رئيسية للعديد من الزوار".
زوجة وأم "إنه رجل محترم...هو المرشد السياحي للمنطقة".

بالنســبة للســكان القريبيــن ،الذيــن هــم أكثــر درايــة بالمنطقــة والحــي،
ليــس مــن غيــر المألــوف الســير إلــى مطــل أبــو نصيــر ،علــى الرغــم
مــن أن حركــة المــرور الســريعة بجــوار المطــل تشــكل تهديــدا ً ليــس
ببســيط علــى الســامة الشــخصية للفــرد .عــاوة علــى ذلــك ،ال يمكــن
اعتبــار التضاريــس والتشــكل الحضــري فــي المنطقــة بيئــة صديقــة
للمشــاة أو األطفــال ،ناهيــك عــن اســتخدام الكراســي المتحركــة أو
عربــات األطفــال (انظــر الخانــة  .)1ومــع ذلــك ،يمكــن للمــرء أن
يالحــظ أحيانـا ً رجــال ونســاء يجــرون أو يمشــون كالبهــم فــي مســاحة
مفتوحــة مــن المطــل بينمــا يبقــى األطفــال الصغــار بالقــرب مــن
أســرهم.

الخانة  :1المشي حول مطل أبو نصير :يمكن
الوصول إلى معظم أجزاء مطل أبو نصير
سيرا ً على األقدام ،ومع ذلك ،يمكن أن تتحول
تجربة المشي بسرعة على التضاريس غير
المستوية ،إلى نزهة مليئة بالعقبات بدالً من
نزهة خالية من الهموم .تعد الجزيرة المرورية
المثلثة في المنطقة (ب) استثنا ًء من ذلك
بأرضها المرصوفة ورصيفها ودرابزينها
المواجه للوادي .نتيجة لذلك ،يتحول الموقع
غالبا ً إلى نقطة تجمع للمشاة وكذلك أولئك
الذين يسعون اللتقاط صورة.

شابة ( 14عاما ً) مع أختها "جئنا إلى هنا سيرا ً على األقدام ،فمنزلنا قريب".

الشكل  :15أوقات دوام

رجل مقيم في المنطقة (في الخمسينيات من عمره) "نشعر أن المطل جزء من منزلنا .نجلس هنا
لبعض الوقت ثم نعود إلى منازلنا سيرا ً على األقدام".
امرأة من أبو نصير "أحب المطل ،خاصة أثناء غروب الشمس ،لكني أريد أن أمشي .أشعر أنني
في منتصف الشارع هناك وإذا مشيت على األرض ،فستتسخ مالبسي وقد أسقط وأؤذي نفسي".

كشك البشير
األحد  -السبت

 8صباحا ً  11 -مسا ًء أو  3صباحا ً

مطعم طلة الوادي
األحد  -السبت

 10صباحا ً  12 -أو  2صباحا ً

بائع األرجيلة

فــي حيــن أن الوصــول إلــى المطــل مجانــي ويمكــن أن تقتصــر نفقــات
الوصــول إليــه علــى أجــرة النقــل ،إال أن تكاليــف الســيارة ال يمكــن
أن يتحملهــا الجميــع .أمــا مســتويات أســعار األطعمــة والمشــروبات
فــي مطــل أبــو نصيــر ،فهــي أكثــر ديمقراطيــة ألنهــا تأتــي فــي نطــاق
ســعري أوســع .يتمثــل أحــد الخيــارات االقتصاديــة فــي إحضــار طعــام
منزلــي الصنــع يمكــن للمســتخدمين إحصــاره إلــى هــذه المســاحة
العامــة .ولكونــه مجــاور لشــارع أبــو نصيــر المجــاور ،يرتبــط المطــل
بشــكل جيــد بمجموعــة متنوعــة مــن المطاعــم القريبــة والمقاهــي
والمتاجــر األخــرى التــي يمكنهــا تزويــد الــزوار بالوجبــات الســريعة
والقهــوة والشــاي والوجبــات الخفيفــة والمشــروبات األخــرى .يوجــد
فــي الموقــع الكشــك المذكــور فقــط ،حيــث تتشــابه أســعاره مــع أســعار
األكشــاك األخــرى فــي عمــان .ولتجربــة تــذوق طعــام أكثــر رســمية،
يوجــد مطعــم طلــة الــوادي ،الــذي تحتــوي قائمــة الطعــام لديــه علــى
أســعار معتدلــة إلــى حــد مــا ،لكنهــا أعلــى مقارنــة ببدائلهــا غيــر
الرســمية (انظــر الشــكل  15والشــكل .)16

األحد  -السبت

 5مسا ًء  12 -منتصف الليل

الشكل  :16قائمة أسعار أصناف مختارة
بمطل أبو نصير
كشك البشير
 0.50دينار
 0.25دينار
 0.50دينار
 0.40دينار
مطعم طلة الوادي
قهوة  +ماء صغير
 3.00دينار
أرجيلة  +مشروب أو وجبة
 5.00دينار
خفيفة
الباعة غير الرسميين
تأجير األرجيلة
 3.50دينار
(خدمة شاملة)
لركوب الخيل
 0.50دينار
 0.75 - 0.50دينار ذرة
مشروبات ساخنة
زجاجة ماء
فحم مشتعل
عصائر

بائع الكشك "هو نفس سعر المتاجر واألكشاك
األخرى .هناك منافسة شديدة بيننا .ال يمكننا
رفع األسعار ،وإال فسنخسر زبائننا".
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القيادة إلى المطل
المشي إلى المطل
برد شديد
تسكع
استرخاء
تأمل
استمتاع
احضار الطعام معك
تناول طعام منزلي الصنع
تناول طعام تم إحضاره من مطعم
تناول وجبة خفيفة
أكل المكسرات
الشواء
شرب القهوة أو الشاي
شرب شاي كرك
شرب العصير
شرب السحلب
شرب الكحول
طلب القهوة من السيارة
التقاط صور لمشروب
التقاط صور للسيارة

شراء الطعام من المطعم
وتناوله الخارج :يقع شارع أبو
نصير وسوق أبو نصير بالقرب
من مطل أبو نصير ويحضر
الكثير من الزائرين المأكوالت
والمشروبات من هناك ،قد تكون
شاورما أو بيتزا أو مناقيش أو
قهوة تركية أو أي شيء آخر.
إطعام بعضها البعض
الجلوس في المطعم
استخدام الحمام في المطعم
المحادثة
االستمتاع بالمنظر
تشغيل الموسيقى
االستماع للموسيقى على الهاتف
اللعب والركض
التدريب على مقابلة
األمل
بدء الحلم
الجلوس بصمت
الجلوس في السيارة
الجلوس على السيارة
اخرج من السيارة
الجلوي بجانب السيارة
الوقوف بجانب السيارة
الجلوس على الرصيف
الجلوس على األرض
الجلوس بجانب الكشك
الجلوس خلف الكشك
الجلوس تحت شجرة
الجلوس على منحدر
الجلوس على صخرة
الجلوس على كرتون
الجلوس على الوسائد
الجلوس على الدرج
الجلوس في الظل
اجلس تحت أشعة الشمس

الجلوس في الظالم
الجلوس بشكل منفصل
الجلوس بالقرب من الجنس اآلخر
ملء السيارة
سحب الكراسي من السيارة
طرح بطانية
الجري أسفل التل
الوقوف على الجسر
عبور الجسر
انتظار اآلخرين
المشي سويا ً إلى المنزل
إحضار كرسي
إحضار البطانيات
بكاء
ضحك
التحرش بالنساء
الشعور بالتحرش
المغادرة فجأة
التوقيف من قبل الشرطة
إظهار بطاقة هوية
تدخين األرجيلة
تدخين السجائر
استئجار األرجيلة ( 1دينار لمدة
 1-2ساعة)
استئجار األرجيلة بـ  3.50دينار
اختيار النكهة
تدخين األرجيلة في السيارة
حماية األرجيلة من الرياح
إبقاء باب السيارة مفتوحا ً
شراء طعام الشارع
بيع طعام الشارع
ركوب حصان
التنفس بعمق
تجاهل الطريق السريع
الخوف من حركة المرور السريعة
مشاهدة غروب الشمس
مراقبة شروق الشمس
النظر إلى األضواء الليلية
االصطفاف لفترة طويلة
االصطفاف لمدة قصيرة
االصطفاف وحيدا ً
االصطفاف مع صحبة
االصطفاف مع صديقها
االصطفاف مع صديقته
االصطفاف بجوار الطريق السريع
االصطفاف على الطريق
تفضيل الطريق الجانبي
إخفاء السيارة
ترتيب لقاء مسبق
الخروج في نزهة
االلتقاء بعائالت أخرى
التقاط الصور
أخذ صور ذاتية (سيلفي)
مشاركة الصور على وسائل التواصل
االجتماعي
تفاخر
البقاء وحيدا ً
تجنب التفاعل
التحدث إلى شخصيات مختارة
االلتقاء مع عائلة أخرى
تجنب اآلخرين
التعرف على شخص ما
الحضور كل يوم
الحضور كل أسبوع
الحضور كل شهر
الزيارة للمرة األولى

الحضور من حين آلخر
مالحظة لوحات ترخيص أجنبية
فتح النافذة ألسفل
إبقاء النافذة مغلقة
صندوق السيارة مفتوح
إبقاء صندوق السيارة مفتوحا ً
وضع األرجيلة بجانب السيارة
منطقة دورية
إبعاد الناس
تشغيل الموسيقى
الوصول بسيارة تكسي
إصالح سيارة تكسي
سيارة تكسي نظيفة
أخذ استراحة
المشي بالجوار
النزول من منحدر
المشي بحذر
إمساك األيدي
البقاء دافئا ً
االستمتاع بالنسيم
مشاهدة الطقس
مشاهدة المطر
التبلل من المطر
البقاء جافا ً في الداخل
مشاهدة الثلج
التمتع بالشمس
االتكاء على درابزين
حجب سيارة أخرى
العثور على مكان لوقوف السيارات
عدم وجود مكان لوقوف السيارات
الوقوف خلف السيارات
تجنب مواجهة السيارات
الخروج من السيارة
خول سيارة أخرى
دخول إلى سيارة شخص غريب
وضع الطوب إلبعاد السيارات
اختيار منطقة
الحضور في الصباح
الحضور في المساء
المغادرة بعد غروب الشمس
البقاء بعد غروب الشمس
رمي المخلفات بعيدا ً
تنظيف القمامة
الشعور بالبرد
الشعور باالنتعاش
الشعور باالسترخاء
القيادة بجانب المطل
المشي على طول الطريق السريع
التجول في منطقة واحدة

الجلوس في السيارة وحيدا ً:
خاصة أثناء النهار ،يأتي الكثير
من الرجال إلى المطل بمفردهم،
ويجعلون أنفسهم مرتاحين في
سيارتهم ويدخنون ويتصفحون
هواتفهم ،ثم يغادروا بعد فترة
قصيرة.
تجنب منطقة ما
تجنب وقت معين من اليوم
االستماع ما يدور حولك
مراقبة ما يدور حولك

الشكل  :17الممارسات العامة :ممارسات عامة مختارة كما لوحظت في مطل أبو نصير
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البقاء في منطقة مزدحمة وصاخبة
البقاء في منطقة هادئة ساكنة
تحضير الشاي
تحضير األرجيلة
حماية األرجيلة من الرياح
تحضير الطعام
االتكاء على السيارات
التسول للحصول على الطعام أو المال

تدخين األرجيلة :يدخن كل من
الرجال والنساء األرجيلة في
مطل أبو نصير رغم أن النساء
يملن إلى القيام بذلك بشكل أقل
وضوحاً .البعض يدخنون في
سياراتهم ويبقون األبواب مفتوحة
أثناء قيامهم بذلك ،والبعض
يدخن في األماكن المفتوحة،
والبعض اآلخر يجلس بجوار
الكشك .تتوفر أراجيل مؤجرة
إما في الموقع ،ويمكن االتصال
بهم على رقم الهاتف المعلن
عنه ،أو في متجر في شارع أبو
نصير .ومقابل رسوم رمزية،
يمكن شراء المياه وإشعال الفحم
في الكشك.
بدء جدال
الشجار مع بعضهم البعض
منع وقوع شجار
معلومات عن امرأة
خلع األحذية
أخذ قيلولة
التحدث على الهاتف
تصفح الهاتف
إعادة زيارة بقعة شخصية
الجري
ممارسه الرياضة
أخذ الكلب في نزهة على األقدام
جلب الطبول والدرام
مغادرة المدينة
التبول على الشجرة
المغادرة على الفور
إزعاج شخص ما
عدم إزعاج احد
الشعور باألمان
الشعور بالملل
كتابة قصيدة عن المكان
إنشاء نقاط مرجعية
طلب التوجيه من شخص ما
إشعال النار
االعتناء باألشجار
االنضمام إلى محادثة
إطفاء األنوار
إيقاف المحرك
طلب المال في نهاية الشهر
ترك األطفال في المنزل

مــن الواضــح أن مطــل أبــو نصيــر يجــذب النــاس مــن مناظــره،
وبالتالــي مــن اســمه .وبشــكل أكثــر دقــة ،فــإن المناظــر البانوراميــة
لجبــال جــرش والســلط ،واأللــوان الخالبــة لألحمــر والــوردي
واألصفــر أثنــاء شــروق الشــمس أو غروبهــا ،فضــاً عــن اتســاع
المبانــي الحجريــة الجيريــة فــي عمــان نهــارا ً وأضــواء المدينــة
والســماء المرصعــة بالنجــوم ليــاً التــي تجــذب الع ّمانييــن بانتظــام
بشــكل محــدد إلــى هــذا المطــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ونظــرا ً ألن
منطقــة أبــو نصيــر أعلــى مــن العديــد مــن األجــزاء األخــرى فــي
عمــان ،فــإن متوســط درجــات الحــرارة هنــا يميــل إلــى أن يكــون
أقــل مــن أي مــكان آخــر فــي المدينــة .فــي الصيــف ،يســمح المنــاخ
المحلــي فــي أبــو نصيــر باإلحســاس ببــرودة منعشــة وســط حــرارة
الصيــف فــي المدينــة ،بينمــا خــال فصــل الشــتاء ،مــن المؤكــد أن أبــو
نصيــر ســتكون واحــدة مــن أولــى المناطــق أو الوحيــدة التــي تــرى
فيهــا الثلــوج (انظــر الشــكل  18والشــكل  .)19وفــي كلتــا الحالتيــن،
يخلــق كال الموســمين مشــاهد مذهلــة تجــذب بانتظــام حشــودا ً كبيــرة
إلــى مطــل أبــو نصيــر كلمــا ســنحت فرصــة جيــدة.

الترفيه

الشكل  :18الصلج في أبو نصير

رجل مقيم (في الخمسينيات من عمره) "إنه
مكان رائع في الشتاء ،خاصة عندما تمطر".

مطل العشاق
جـلـســت فــــي غــــرب الجـبـيـهـه بـعــمــان
عــــلــــى مــطـــلـــن كــــــــل ضــــايـــــق يــــدلـــــه
مـشــرف عــلــى الـبـقـعـا بــحــزة امـسـيــان
والــشـــمـــس لـــحـــظـــة غــيــبــتـــه فــاطــنــلـــه
ما هو مطـل العشـق مرقـاب االحـزان
يــاكـــن فـــــي رأســـــه عــنـــا الـــكـــون كـــلـــه
قـــــدامـــــي الـــــذكـــــرى فـــيـــافــــي ووديــــــــــان
ورســـوم مـــن ضـيــم الـزمــن مضمـحـلـه
قـــــربـــــت عـــــدوانـــــي وبـــــعـــــدت خــــــــــالن
وصــفــنــت فـــــــي عـــــــز الـلــيــالــي وذلـــــــه
عشت الحياة وشفت زودن ونقصان
وجـــربـــت غـــربـــة مــوطــنـــن مـــــــا نــمــلـــه
ال عــــــاد يـــومــــن بــشــروبـــي وال كـــــــان
يــــومــــن تــــعــــدا يـــومـــهـــم مـــــــــا وصــــلـــــه
عـشـنــا زمــانــن مــــا فـهـمـنــا لـــــه لــســـان
ونـمـشــي مـجـامــل فــــي زمـــــان الـمـمـلــه
فـي عولمـة فكـر الحضـارة واألوطــان
وســيـــاســـة الـتـنــظــيــر مــــذهــــب ومــــلـــــه
كـالـطـيـر مـــــا يـنــفــع مـطــيــره بـجـنـحــان
وراعـــيــــه فـــــــي وكــــــــر الــعـــنـــا رابــطـــلـــه
وال عـــاد يـومــن رحــــت حــــزة امـسـيــان
عــــلــــى مــطـــلـــن كــــــــل ضــــايـــــق يــــدلـــــه

الشكل  :19متوسط درجات الحرارة وسط عمان (باللون البرتقالي) مقارنة بمتوسط درجات
3
الحرارة في أبو نصير (باللون الرمادي)

نظــرا ً لتفــاوت خصائــص المســتخدمين بشــكل عــام ،تظهــر اآلراء
بشــأن مطــل أبــو نصيــر أن المــكان يــروق للجميــع علــى اختــاف
خصائصهــم الديموغرافيــة ،ســواء كانــوا رجــاالً أو نســاء أو شــبان أو
كبــار ســن أو عـ ّ
ـزاب أو أفــراد أو جماعــات ،أو محلييــن أو أجانــب
(انظــر الشــكل  6والخانــة  .)2األطفــال الصغــار هــم االســتثناء الوحيد
الــذي يبــدو أنــه مــكان يضطــرون الســتخدامه أكثــر مــن كونــه عيبـاً.

2

الخانة  :2مطل أبو نصير والفن :يبدو أن
المطل يترك قلة من الناس يشعرون بالبرد،
وفي الواقع ،تحول الكثيرين إلى رومانسيين،
وحساسين متأملين ،وحالمين ،وفنانين.
وبالتالي ليس من غير المعتاد أن يزور فنانون
محترفون المطل اللتقاط المشهد في فنهم
الخاص ،على سبيل المثال ،في التصوير
الفوتوغرافي .كما توجد قصيدة عن مطل أبو
نصير بعنوان "مطل العشاق" كتبها مدلول
الظفيري ،يقول فيها:

 2فيسبوك 2015
 3ميتيوبلو 2020
 4حياة إربد 2010
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فتاتان تعيشان معا ً في مكان قريب "نأتي إلى هنا كثيراً ،هذا المكان مميز جدا ً بالنسبة لنا.
نستخدمه للتحدث والضحك والبكاء معاً".
شاب يبكي بسبب مشاكله العديدة "أستخدم المطل للتأمل في حياتي وللحلم...أحلم بالعيش في بلد
أجنبي".
شاب من أبو نصير "هذا الموقع مشهور بين الخاطبين حديثا ً أو المتزوجين حديثاً".
أم (في األربعينيات من عمرها) من أبو نصير "أفضل عدم إحضار أطفالي إلى هنا .سيكون األمر
مرهقا ً للغاية .سأقضي كل وقتي في مشاهدتهم والصراخ عليهم".
المرافق

الشكل  :20أمثلة على مرافق مرتجلة في
مطل أبو نصير

ممــا ال شــك فيــه أن مطــل أبــو نصيــر ال يشــبه مســاحة عامــة رســمية
جاهــزة بــل مســاحة غيــر رســمية جاهــزة للعمــل عليهــا .وبالتالــي،
يُطلــب مــن الجمهــور تشــكيل المــكان وجعلــه مناســبا ً وتعديلــه وفق ـا ً
الحتياجاتهــم ورغباتهــم بقــدر مــا تســمح بــه األطــر االجتماعيــة
واالقتصاديــة والقانونيــة .يصبــح االرتجــال ضروريــا ً فــي هــذا
الســياق ويشــكل جــزءا ً مــن االنجــذاب للبعــض أو رادعــا ً للبعــض
اآلخــر .وفــي حالــة عــدم وجــود ،علــى ســبيل المثــال ،المرافــق
العامــة الرســمية ،واألثــاث الحضــري ،ومواقــف الســيارات ،ووســائل
الترفيــه ،واألعمــال التجاريــة ،يتــم تشــكيلها تلقائيـا ً وفقـا ً لالحتياجــات
والطلبــات والظــروف الموجــودة مســبقا ً (انظــر الشــكل  17والشــكل
.)20
تلتقي عائلة من شفا بدران بانتظام مع عائالت أخرى في مطل أبو نصير "نحن نحضر كل شيء
معنا :األطعمة والمشروبات والحلويات وأكواب الماء .نبقى حتى منتصف الليل وربما أكثر" .

صف من النساء يجلسن على رصيف المشاة
بجوار الكشك ومحطة الباص والطريق
السريع في المنطقة (ب)

رجل يتبول خلف شجيرة ظاهرة جدا ً في
المنطقة (ب)

بائعو األرجيلة غير الرسميين ينقلون معدات
األرجيلة بسيارة تكسي وينشئون نقطة بيع في
الجزيرة المرورية المثلثة في المنطقة (ب)
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بائع الكشك "كان بإمكاني أن أحضر مقاعد وأراجيل ،لكني أفضل عدم القيام بذلك .أفضل أن
يكون لدي مكان مجاني للجلوس حول الكشك" .

عنــد الوصــول ،وبســبب عــدم وجــود أماكــن مخصصــة لوقــوف
الســيارات ،ينتهــي األمــر بالســيارات إلــى الركــن أينمــا كان مــن
المناســب القيــام بذلــك (انظــر الشــكل  ،)11وتتنــوع خيــارات
الجلــوس بنفــس القــدر .فيختــار معظــم النــاس البقــاء جالســين فــي
ســياراتهم ونوافذهــم مغلقــة ،والبعــض يجلــس علــى ســياراتهم أو فــي
صنــدوق الســيارة المفتــوح ،خاصــة عندمــا يكونــون فــي مجموعــة
أكبــر .يحضــر آخــرون كراســيهم البالســتيكية القابلــة للطــي أو تكــون
لديهــم مجموعــة كاملــة مــن الوســائد والبطانيــات والســجاد الجاهــز
للفــرد .بالنســبة إلــى حــواف الرصيــف غيــر المجهــزة تمامـاً ،أو الكتــل
الخرســانية ،أو الصخــور الصغيــرة أو الكبيــرة ،أو الــورق المقــوى
البســيط الــذي يتــم وضعــه والجلــوس عليــه تفــي بالغــرض .يفضــل
بعــض الــزوار البقــاء بالقــرب مــن الكشــك ،الــذي يوفــر مقاعــد،
وحمايــة مــن الريــاح ،وظـاً بفضــل األشــجار المحيطــة التــي زرعهــا
أصحــاب الكشــك (انظــر الشــكل  .)14يجــذب الرصيــف المجــاور
بشــكل خــاص النســاء الشــابات اللواتــي يرغبــن فــي الجلــوس هنــاك

مــع أقرانهــن ألنــه يمنحهــن رؤيــة جيــدة (علويــة) للمشــهد .أينمــا
كان هنــاك أشــخاص ،تبــدو النفايــات موجــود علــى مقربــة منهــم.
وبســبب عــدم وجــود حاويــات كافيــة للنفايــات وألســباب تتعلــق
بالراحــة ،تتراكــم كميــات كبيــرة مــن النفايــات أينمــا تهــب الريــاح،
يلتقطهــا األطفــال أحيانــا ً ويحولونهــا إلــى ألعــاب مؤقتــة ممــا يثيــر
اســتياء األمهــات واآلبــاء المهتميــن بالنظافــة .وأينمــا يقضــي النــاس
وقتـا ً طويـاً ،فإنهــم بطبيعــة الحــال يحتاجــون إلــى الحمامــات أيضـاً.
وفــي مطــل أبــو نصيــر ،قــد يختفــي الرجــال وراء شــجرة أو شــجيرة
لقضــاء حاجتهــم ،وال يوافــق الســكان والزائــرون علــى هــذا التصــرف
نهائي ـاً ،بينمــا تواجــه النســاء صعوبــة أكبــر وقــد يقتربــن مــن مطعــم
طلــة الــوادي الســتخدام الحمــام ،بشــرط أن يكونــوا علــى درايــة بهــذا
عامل نظافة تابع ألمانة عمان الكبرى "نحن ،الذين نقوم بتنظيف هذا المكان ،نعاني كثيراً ،خاصةً
عندما يكون الجو عاصفا ً واتجاه الرياح شرقي ،إذ يبدأ في بعصف كل شيء بعيدا ً وتنتشر القمامة
في كل مكان".

الخيــار وعلــى اســتعداد الســتخدامه (انظــر الخانــة  .)3تفضــل العديــد
مــن النســاء مغــادرة المــكان تمامـاً .عــاوة علــى ذلــك ،يحــول الباعــة
غيــر الرســميين مطــل أبــو نصيــر إلــى نقطــة بيعهــم مــن خــال تقديــم
القهــوة أو الشــاي أو األرجيلــة أو الكنافــة المشــوية مــن الســيارة أو
الشــاحنة .ويتحــول البعــض لبيــع الوجبــات الخفيفــة مثــل الــذرة أو
المكســرات أو البــذور ســيرا ً علــى األقــدام .بعــض هــؤالء البائعيــن
هــم مــن مخيــم البقعــة القريــب أو أفــراد مــن طائفــة الرومــا المهمشــة
(الذيــن يشــار إليهــم بــازدراء باســم النـ َـور) .ولعــل أبــرز مــا فــي األمر
نزهة عائلية :كل شيء جاهز ومحضر .فجأة ،جاء شاب راكضا ً ليقضي حاجته خلف شجرة
قريبة .أصيبت األسرة بالفزع وغادرت المكان على الفور.
يوميات الباحثة الميدانية :أثناء إحدى زياراتها المبكرة لمطل أبو نصير ،لم تكن على علم بوجود
الحمامات في المطعم .لذلك ،عندما احتاجت إلى استخدام الحمام ،غادرت لتذهب إلى المنزل.

هــو أن مجموعــة مــن الصبيــة المراهقيــن الذيــن يعرضــون جــوالت
ركــوب الخيــل علــى خيــول مزينــة بألــوان زاهيــة (انظــر الخانــة ،)4
لتقديــم الترفيــه للعمــاء والدخــل ألصحــاب الخيــول.

الخانة  :3مطعم طلة الوادي :تأسس في عام
 ،2015يفتح المطعم أبوابه سبعة أيام في
األسبوع من الظهر حتى منتصف الليل تقريباً،
وحتى الساعة  2صباحا ً في عطالت نهاية
األسبوع .ساعات المساء هي األكثر ازدحاما ً
في المطعم ،خاصة الطالب الذين يحبون أن
يكونوا أكثر انعزاالً وأقل ارتجاالً ،ذكورا ً
وإناثاً ،فهم يجتمعون هنا خالل المساء لتدخين
األرجيلة .تتيح واجهة النافذة الكبيرة للزوار
االستمتاع بالمنظر من مقاعدهم وطاوالتهم
المريحة في غرفة محمية .ال يسمح للشباب
بالدخول بمفردهم ما لم يكن لديهم حجز
مسبق ،حيث يتم منحهم طاولة في الطابق
السفلي في غرفة منفصلة .تقع الحمامات عند
مدخل المطعم ويمكن الوصول إليها دون
االحتكاك برواد المكان .تبلغ المسافة التي
يمكن قطعها سيرا ً على األقدام بين المطعم
والجزيرة المرورية المثلثة في المنطقة (ب)
حوالي  150متراً.

الخانة  :4ركوب الخيل في األماكن العامة
في عمان :في العديد من المساحات الخضراء
في عمان ،يتم تقديم خدمة ركوب الخيل على
الرغم من حظرها في كثير من األحيان.
ومطل أبو نصير ليس استثنا ًء من ذلك،
ويمكن رصد العديد من الخيول في أي يوم
تقريباً .يركب هذه الخيول شبان من مخيم
البقعة القريب يقدمون خدمات ركوب الخيل
للصغار ومن يتمتعون بروح الشباب مقابل
 0.50دينار أردني لجولة ركوب عادية .قلة
قليلة فقط هم من يمتلكون خيولهم بالفعل،
وتؤجرها األغلبية مقابل رسم يومي قدره 15
دينارا ً أردنياً.
راكبو الخيول "ال نأكل إذا لم نستطع كسب
15ديناراً".
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منظر من الجزيرة المرورية المثلثة عند مطل أبو نصير (المنطقة ب) أثناء غروب الشمس
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منظر على شارع
األردن ،ومطعم طلة
الوادي ،وخط للسيارات
المتوقفة بجوار األرض
الجدباء (الخراب)

عائلة تلتقط الصور مع
غروب الشمس خلفها،
شخص يقرأ على سجادة،
وآخرون يجلسون على
حافة الرصيف في
الجزيرة المرورية المثلثة
في المنطقة (ب)

أربع شابات يجلسن
على األرض بجانب
الكشك تحت األشجار،
وينظرن إلى الوادي عند
غروب الشمس أثناء
تناولهن الطعام والشراب
وتدخينهن األرجيلة
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السالمة
الشباب العزاب
الخصوصية

نظــرا ً الختــاف االحتياجــات والرغبــات فــي مطــل أبــو نصيــر،
فــإن جميــع أنشــطة االرتجــال تخضــع للتفــاوض المســتمر مــع جميــع
األطــراف المعنيــة .فــي معظــم األحيــان ،تكــون العمليــة ســلمية
أكثــر مــن كونهــا الشــعورية .ومــع ذلــك ،يمكــن أن تكــون أرضيــة
للنزاعــات أيضــاً .تســاعد الضوابــط االجتماعيــة وقواعــد الســلوك
علــى التعامــل فــي هــذه النزاعــات ،لكــن األمــر يتطلــب مــن األوصيــاء
غيــر الرســميين والرســميين إبعادهــا ،مثــل المســتخدمين أنفســهم،
أو الســكان المحلييــن ،أو المتواجديــن بشــكل دائــم مثــل أصحــاب
الكشــك ،أو دوريــات الشــرطة .ال توجــد إجــراءات أمنيــة إضافيــة
مطبقــة عنــد المطــل فــي الظــام إذ أن المطــل غيــر مضــاء .لذلــك،
طالبتان جامعيتان تأتيان إلى المطل كل أسبوع "ال أحد يزعجنا .إنه مكان آمن".

الخانة  :5مملكة السيارة :السيارات في
مطل أبو نصير تؤدي مجموعة متنوعة من
الوظائف التي تمكن الزوار من استخدام
المساحة واالستمتاع بها بالطريقة التي
يشعرون بها بالراحة .بصفتها منزالً آمنا ً
متنقالً ،فهي تحمي من المخاطر واالختراقات
في المساحة الشخصية للفرد .وبفضل
المقاعد المبطنة والتكييف وأجهزة السماعات
والميزات األخرى ،توفر السيارات الراحة
والترفيه .كما توفر السيارات مستوى معينا ً
من الخصوصية من خالل تقليل التعرض
للعامة .إنها مفتوحة بما يكفي للسماح بدخول
الضوء والهواء ومراقبة المشهد ،ولكنها أيضا ً
مغلقة بما يكفي لتكون بعيدة عن المراقبة
العامة بفضل شكلها وطابعها المتحرك.
وبالتالي يمكن للركاب أن يشعروا ويتصرفوا
براحة أكثر أو تلقي حكم محتمل أقل من
قبل اآلخرين .وهذا األمر مهم بشكل خاص
للشابات ألنهن أكثر عرضة للتحرش وكذلك
هن معرضات للضغط للحفاظ على صورة
عامة الئقة .بالنسبة للعديد من الشباب ،تلعب
السيارة دورا ً مهما ً كمكان أساسي أو وحيد
للعزلة ونقطة التقاء متنقلة بينما تساعد أماكن
مثل مطل أبو نصير في تسهيل ذلك.

شابان يسكن أحدهما في أبو نصير واآلخر في
مخيم البقعة .كالهما يدرس معاً .قاد األخير
حافلته الصغيرة القديمة إلى الوادي وأوقفها
بجوار سيارة صديقه األكثر حداثة حيث
يجلسون ويتحدثون ويتناولون القهوة معاً .هما
صديقان وغالبا ً ما يلتقون في مطل أبو نصير.
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فــإن اســتراتيجية الســامة األكثــر فاعليــة فــي النهايــة هــي تجنــب
أو مغــادرة مطــل أبــو نصيــر تمام ـا ً بمجــرد الشــعور بعــدم األمــان.
وبالتالــي ،مــن الســهل نســبيا ً أن تؤكــد المجموعــات المســيطرة موقفهــا
الــذي يتلخــص عملي ـا ً فــي حقيقــة أن األماكــن العامــة غيــر الرســمية
مثــل مطــل أبــو نصيــر يتــم تســليمها للشــباب ،خاصــة فــي ليالــي نهايــة
األســبوع .بــدالً مــن ذلــك ،عندمــا ال يُعتبــر االنطــواء خيــارا ً مرغوبـا ً
فيــه ،تصبــح الســيارة محــركا ً رئيســيا ً فــي إحســاس الفــرد باألمــان مــن
المطــل (انظــر الخانــة .)5
شاب من جبل األشرفية "أفضل طريقة لتجنب المشاكل هي أن يكون لديك سيارة .أن تتجول في
سيارتك دون أن تسمع أي شيء...أنا ال أخرج من سيارتي".
مجموعة من طالبات الجامعة في مساء أحد أيام الخميس :خرجت ثالث شابات من سيارتهن
وتعرضن للكثير من التحرش في الشارع ،حتى أنهن في غضون دقائق ،يعدن إلى سيارتهن
ويقودنها.
شاب ( 17عاما ً) عن مطل أبو نصير "أخبرها [أخته] والدنا أال تبقى هناك وأن تعود فورا ً إذا كان
هناك الكثير من الرجال أو رجال فقط".

باإلضافــة إلــى وظيفتهــا كمســاحات آمنــة متنقلــة ،تمنــح الســيارات
أيضــا ً ركابهــا مســتوى معينــا ً مــن الخصوصيــة ،وهــو مســتوى
يحظــى باحتــرام كبيــر مــن قبــل الزائريــن اآلخريــن مــن المطــل.
يمكــن لدوريــات الشــرطة فقــط االقتحــام عــن طريــق الطــرق علــى
نوافــذ النــاس ،خاصــة إذا كانــوا مــن األزواج أو مجموعــات مــن
الشــباب .وللتأكيــد ،مــن غيــر المرجــح أن تواجــه الســيارات بعضهــا
البعــض ،وبــدالً مــن ذلــك ،إمــا أن تقــف علــى المصــد أو علــى مســافة
معقولــة .بالنســبة ألولئــك الذيــن يســتخدمون المطــل بــدون ســيارة،
يمكنهــم إيجــاد الخصوصيــة فــي األماكــن الخارجيــة ،علــى ســبيل
المثــال ،فــي المنطقــة (أ) ،علــى مســافة تبتعــد قليــاً عــن الطريــق

الرئيســي وتقتــرب بشــكل أكبــر مــن الصخــور التــي تشــبه الجــرف
علــى حافــة الهضبــة (انظــر الشــكل  .)8إن عــدم إمكانيــة وصــول
الســيارات إلــى المنطقــة وتناثــر شــظايا الزجــاج المكســور التــي ال
تعــد وال تحصــى علــى األرض يحــد بشــدة مــن وجــود العائــات أو
الشــرطة والســيطرة عليهــا ،خاصــة فــي الليــل .وبالتالــي ،فإنهــا تســمح
باألنشــطة التــي قــد تخضــع للتدقيــق العــام.
علــى الرغــم مــن عــدم تشــجيع الفصــل بيــن المجموعــات المختلفــة
وبيــن الجنســين أو فرضــه بشــكل صــارم ،يبــدو أن أجــزاء معينــة
مــن مطــل أبــو نصيــر محجــوزة للبعــض مــن خــال اتفــاق متبــادل
غيــر معلــن بينمــا تظــل الحــدود غيــر واضحــة وقابلــة للتغييــر ويتــم
التفــاوض عليهــا فــي النهايــة فــي لحظــة ال أكثــر (انظــر الخانــة .)6
بشــكل عــام ،يميــل الرجــال إلــى االســتفادة مــن المطــل بأكملــه فــي أي
وقــت ســواء كانــوا فــي مجموعــات أو بمفردهــم .وفق ـا ً لذلــك ،تميــل
النســاء إلــى زيــارة المطــل أكثــر فــي مناطــق محــددة خــال ســاعات
النهــار وأقــل خــال الليــل مــا لــم يكــن بصحبــة عائالتهــن أو رفيــق
ذكــر موثــوق بــه ألن وجــود النســاء يمكــن أن يســبب إزعاجـا ً كبيــرا ً
للمــرأة التــي تحــاول تجنــب التحــرش والســمعة الســيئة وللرجــال
الذيــن يحاولــون االبتعــاد عــن النزاعــات.
زوجان مقيمان في المنطقة "هذا المكان هو متنفس للمقيمين".
 "هذا المكان رائع حقاً .ال أمانع في أن يستمتع الزوار هنا .لكن في بعض األحيان تأتي الفتياتبمفردهن ،وخالل النهار يكون معظم المستخدمين من األزواج .ومع ذلك ،فإن المشكلة الرئيسية
تتمثل في الزوار الليليين ،ومعظمهم من المراهقين الذين يشغلون موسيقى صاخبة ويحدثون الكثير
من الضوضاء ويتركون المكان متسخاً .سمعت من الجيران أن بعض الشباب يبيعون المخدرات".
أم مع بناتها "أحب أن أخرج بناتي ألنهن يرغبن في الخروج .إننا نقضي وقتا ً لطيفا ً معاً،
وبصراحة ،ال أحب أن يأتوا إلى هنا بمفردهم ،أفضل مرافقتهم .أعلم أنهن في الجامعة وقد تربين
تربية صالحة ،لكني ال أعرف كيف يتصرف األوالد هنا .ففي النهاية ،نحن عائلة محافظة.

شاب من أبو نصير "أفضل الذهاب إلى المطل مع أصدقائي ألن والدي قد يراني هنا إذا كانت
فتاة ما معي".

الفصل بين الجنسين
السمعة
الراحة وعدم الراحة

الخانة  :6منطقة العائالت [المنطقة ج] :تقيم
العديد من العائالت في المنطقة (ج) الهادئة
األقل ازدحاما ً بالقرب من المسجد والمباني
السكنية .ومن خالل تثبيت صخور خرسانية
كبيرة أو حاويات قمامة في الطرق الضيقة
وغيرها من األماكن التي يمكن أن تسبب
اإلزعاج ،يتأكد السكان من أن السيارات ال
يمكنها الوقوف في كل مكان حتى يحافظوا
على السالم والهدوء .باإلضافة إلى ذلك،
تقوم الشرطة بدوريات منتظمة في الشوارع
وتراقب األنشطة غير القانونية مثل تعاطي
الكحول والمخدرات أو إظهار العالقة الحميمة
في األماكن العامة .مثل هذه األنشطة ال تسيء
إلى حرمة المسجد فحسب ،بل قد تضر أيضا ً
بسمعة الحي.

شاب من أبو نصير "في الصيف ،تأتي العديد
من العائالت إلى هنا [المنطقة ج] .في بعض
األحيان يقومون بالشواء أو إحضار طعامهم
واألرجيلة .أحياناً ،يطلب السكان من الناس
المغادرة ،خاصة بعد الساعة  10مسا ًء أو
إذا كان هناك صبيان مزعجون أو موسيقى
صاخبة .وفي كثير من األحيان ،يأتي رجال
الشرطة إلى هنا ويطلبون من الجميع تحريك
سياراتهم على الفور".
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المالحظات

رسم الخرائط

الصفحة ____
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المستخدمون واالستخدامات

اقتباسات

معلومات إضافية وأسئلة أخرى

الملحق أ

الصفحة ____

أسئلة البحث الميداني
المالحظات
الموقع
صف موقعك من عمان.
ما هي وسائل النقل التي يستخدمها الناس للوصول إلى هذا المكان (في
أوقات مختلفة)؟
كيف يتم الوصول إلى هذا المكان؟
ماذا تعرف عن هذا المكان؟
ماذا يقول اآلخرون عن هذا المكان؟
ما هو دور هذا المكان في عمان؟ ما هو دور هذا المكان في األردن؟
كيف يكون هذا الموقع مهم؟ لمن (ال يكون مهماً)؟
ما هي التسهيالت الموجودة؟
كيف يتم استخدام المرافق؟
ما هي المرافق المفقودة؟
التأمل الذاتي
كيف تتغير تجربتك في المكان كرجل  /امرأة ،من عمان الشرقية/
الغربية ،شاب  /متوسط العمر  /شخص كبير وما إلى ذلك؟
ما هي وسيلة النقل الخاصة بك؟
كيف تتحرك؟
ماذا هو نمط لباسك؟
هل تغير طريقة حديثك  /مشيتك؟
هل تقوم بتغيير أي شيء في سلوكك؟
كيف تعتقد أن الناس سوف يكونون تصورا ً عنك؟
صف "صندوق األحذية" الذي تتوقع أن يضعه المستخدمون في المكان.
ِ
ماذا تفعل في المكان؟
كيف تقوم بالبحث؟
كيف تتنقل؟
أين تقف ساكناً؟
كيف تدون المالحظات؟ ماذا يعتقد الناس عنك؟
الموقع العبقري
صف المكان بكلماتك الخاصة.
ِ
صف جو المكان.
كيف مزاجك؟
هل أنت متعب ،جائع ،ملل ،متحمس ،متالئم ،إلخ؟
كيف تشعر بوجودك هنا؟
ما االنطباع الذي يتركه هذا المكان؟
هل تشعر باألمان/بعدم األمان؟ لماذا؟
ما القصص التي تربطها بهذا المكان؟
ما األحداث التي تربطها بهذا المكان؟
كيف يرتبط هذا المكان بأماكن أخرى؟
ضع قائمة باألشياء التي تجدها في المكان.
ما األشياء التي تؤثر بشكل كبير على المكان؟
هل هناك كتابة على الحائط؟
ما هي النصوص المكتوبة األخرى التي يمكنك اكتشافها؟
ما هي المرئيات  /الصور التي يمكنك رؤيتها؟
اذكر كل شيء آخر تجده مثيرا ً لالهتمام.
البيئة الطبيعية
صف تضاريس المكان.
صف الطقس الحالي .هل يتغير؟
هل الجو حار  /بارد؟
كيف هو الهواء؟ كيف هي الريح؟
كيف هي اإلضاءة  /التظليل؟
هل المكان نظيف  /متسخ؟
هل كل ما ورد أعاله ممتع  /غير ممتع؟
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ماذا تسمع  /تشم  /تتذوق  /تشعر؟
تفصيل األصوات  /الروائح  /األذواق  /المشاعر.
هل هي عالية  /هادئة؟ هل هو لطيف  /غير لطيف؟
ما نوع النفايات التي تراها؟
ماذا يرمي الناس بعيداً؟ وكيف؟
صف الوضع.
هل يوجد حيوانات؟ ِ
ما هي المواد التي تهيمن على المكان؟
كيف يتفاعل الناس مع المواد؟
البيئة المبنية
هل المكان مغلق أم مفتوح؟
صف البيئة المبنية من حولك.
صف المساحة المفتوحة من حولك.
ِ
هل توجد متاجر  /مكاتب  /مساكن  /حدائق؟
صفهم وتأثيرهم على المكان.
ما هي "المعالم" التي يمكنك العثور عليها من حولك؟
كيف تقيم مقياس المكان؟
ما نوع األثاث الحضري الذي يمكنك اكتشافه؟
هل توجد أي عناصر مؤقتة (مثل المقاعد والطاوالت ذاتية الصنع)؟
صف البنية التحتية للمرور (سيارات  /مشاة  /راكبو دراجات  /إلخ).
الوقت
كيف يتغير المكان خالل الصباح  /منتصف النهار  /بعد الظهر  /المساء
 /الليالي  /أيام األسبوع  /عطالت نهاية األسبوع؟
صف  /خمن سبب حدوث التغييرات.
هل يمكنك أن ترى عالمات على كيفية استخدام هذا المكان قبل (أمس /
األسبوع الماضي  /العام الماضي ،آخر  5سنوات ،آخر  50عاما ً وما
إلى ذلك)؟
هل ما زلت ترى عالمات تاريخ المكان؟ أم ال توجد عالمات على
اإلطالق؟
تجربة المستخدم
من يستخدم المساحة (على سبيل المثال ،رجال/نساء ،كبار السن /
شباب ،إلخ)؟
من ال يفعل؟
كيف يستفيدون من المساحة (منفردين  /مجموعة  /أسرة ،إلخ)؟
ما هي المجاالت االجتماعية التي يمكنك اكتشافها ولماذا؟
ما هي المؤشرات االجتماعية؟
هل هناك أي مستخدمين عاديين؟ من ولماذا؟
هل هناك شخصيات بارزة؟
ماذا يفعل الناس؟ ماذا ال يفعلون؟
ما هو السلوك المقبول/غير المقبول؟
ما الذي ينجذب إليه الناس؟
ما الذي يتجنبه الناس؟
ما نوع التفاعالت التي يمكنك مالحظتها؟
ما نوع المحادثات التي تسمعها؟
هل أنت جزء من التفاعالت  /المحادثات؟
كيف يتفاعل الناس بين أقرانهم؟
كيف يتفاعل الناس مع الغرباء؟
صف هذه المواقف بالتفصيل.
صف تجربة المشاة.
صف تجربة سائقي السيارات.
صف تجربة أنماط الحركة األخرى.

الملحق أ

أين وكيف يتحرك الناس؟
كيف يتم تنظيم هذا المكان؟
هل هناك أي تسلسل هرمي؟
هل يمكن تقسيم المكان إلى مناطق مختلفة؟
هل تتغير المناطق أو تبقى كما هي بشكل عام؟
صف  /خمن سبب حدوث االنقسام.

المقابالت

معلومات اضافية

ما اسمك؟ (مجهول الهوية)
ما هو عمرك؟
من أي بلد أنت؟
كم من األشقاء لديك؟
ماذا تفعل (العمل  /الدراسة وما إلى ذلك)؟
يرجى وصف يوم عادي في حياتك.
يرجى وصف يومك أمس.
ماذا الذي تخطط للقيام به غداً؟
ماذا الذي تخطط للقيام به في عطلة نهاية األسبوع؟
كيف تختلف أيام األسبوع  /عطالت نهاية األسبوع؟
اين تذهب كثيراً؟ ماذا تفعل هناك؟
مع من تقضي معظم وقتك؟
هل أنت مسرور؟ يرجى وصف لماذا  /لماذا ال.
ما هي األماكن التي ذهبت إليها في عمان؟
ما هي األماكن التي لم تذهب إليها في عمان؟
أين تريد أن تذهب؟
ما هي األماكن التي ذهبت إليها خارج عمان؟

التطورات التاريخية
كيف تغير هذا المكان؟
من  /ماذا كان هنا من قبل؟
ماذا فعل الناس؟
ما الذي ال يزال الناس يفعلوه؟
ما التطورات التاريخية (العالمية  /المحلية) التي أثرت على كيفية
استخدام الناس لهذا المكان؟
ما هو تاريخ الموقع؟
هل هناك أي خطط مستقبلية لهذا المكان؟
القواعد واألنظمة
من يملك أرض المكان؟
من يملك األرض حول المكان؟
ما الذي يحظر القيام به هنا؟
ما المسموح به هنا؟
كيف يتم إنفاذ هذا؟
ما القوانين التي تؤثر على هذا المكان؟
اختبار
استخدام األثاث الحضري المتاح
استهالك األطعمة والمشروبات
استخدام المرافق واألشياء
المشي والقيادة في المكان
اللعب في المكان
قضاء الوقت في المكان

تذكر:
راقب ما يمكنك رؤيته وانتبه لمن أو ما هو مفقود ،والحظ االختالفات
وأوجه التشابه ،وانتبه لما هو استثنائي وعادي .حتى أصغر التفاصيل
يمكن أن تكون ذات صلة ،لذا حاول أن تكون أفضل راوي قصص غير
خيالي.

الملحق أ
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االستقصاء
واألسئلة
الشريحة 1

رجال

[ 55.0%العدد = ]659
 18-25سنة [ 14.3%العدد = ]171
رجال
 26+سنة [ 40.7%العدد = ]488

الجنس
الشريحة 2

العمر

نساء

[ 45.0%العدد = ]540
 18-25سنة [ 11.5%العدد = ]138
 26+سنة [ 33.5%العدد = ]402

 95%فترة الثقة

االستقصاء الكمي
منطقة العينة
عمان [ 22منطقة]
حجم العينة
 1,199مستجيبين صالحين
[ 540امرأة؛  659رجالً]
جمع البيانات
فبراير 2020
أداة االستقصاء
استبيان مكون من  24سؤاالً؛ حوالي
 20-30دقيقة لتعبئة االستبيان على األجهزة
اللوحية المحمولة
عينة عشوائية طبقية
الجنس [نساء؛ رجال]
العمر [ 18-25سنة؛  26+سنة]
مستوى الثقة
[ 95%قيمة بي <]0.05
مناقشات مجموعة التركيز
التاريخ والمكان
يوليو  ،2020الهاشمي الشمالي
الجلسات
جلسات × 3ساعتين تطرح  7إلى  8أسئلة
خالل كل منها
المشاركون
الجلسة 1
 9نساء (في الثالثينيات واألربعينات من
العمر) من الهاشمي الشمالي والمحطة
الجلسة 2
 10نساء (في الثالثينيات واألربعينات من
العمر) من جبل النزهة
الجلسة 3
 9رجال ( 18-25سنة) من الهاشمي الشمالي
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تستند دراسة األساليب المختلطة المقطعية إلى البحث الميداني
اإلثنوغرافي الذي تم إجراؤه قبل تنفيذ االستقصاء .تمت صياغة
أداة االستقصاء بواسطة منسق البحث للدراسة بنا ًء على نتائج بحثية
نوعية أولية وبدعم من فريق مشروع تحسين ظروف المعيشة في
المناطق األقل حظا ً في عمان من خالل تنفيذ البنية التحتية الخضراء
باإلضافة إلى منسق البحث الكمي .غطى االستبيان  24سؤاالً تتعلق
بالمساحة العامة والنوع االجتماعي في عمان ،وفي المتوسط ،
استغرق حوالي  20-30دقيقة للمقابلة الواحدة .قامت مؤسسة الشرق
االوسط للدراسات و االستشارات التسويقية  MEMRCوهي شركة
األبحاث الكمية ،بإدارة االستبيان في الفترة من  12إلى  14فبراير
 2020داخل  22منطقة في عمان من خالل  12عدادا ً و 4مشرفين
مجهزين بأجهزة لوحية محمولة .قبل فترة جمع البيانات ،تلقى العدادين
والمشرفين تدريبا ً لمدة نصف يوم وتم تجربة االستبيان على 30
مستجيبا ً في منطقة العينة .بشكل عام ،قامت مؤسسة الشرق االوسط
للدراسات و االستشارات التسويقية  MEMRCبجمع البيانات من
 1,199مستجيب صالح .بعد االستقصاء ،تم إجراء ثالث مجموعات
نقاش مركزة (مجموعتين للنساء فقط ومجموعة للرجال فقط) في
يوليو  ،2020وتم إجراء المزيد من األبحاث الميدانية النوعية.

الملحق ب

س .1معلومات عامة
النوع االجتماعي ذكر/أنثى
العمر  18-25سنة 26-33/سنة 34-41/سنة 42-49/سنة/أكثر من خمسين سنة
الحالة االجتماعية أعزب/متزوج//مطلق/أرمل/غير ذلك
عدد أفراد األسرة  1-3أفراد 4-7/أفراد 8-11/فرداً/أكثر من  12فردا ً
هل لديك أطفال تحت عمر  16سنة؟ نعم  /ال
المستوى التعليمي
أ ّمي / /لغاية الصف العاشر  /لغاية الصف  /11،12دبلوم /درجة البكالوريوس /درجة الماجستير أو أعلى
الدخل الشهري للمستجيب
ال يوجد دخل  1-160/دينار أردني 161-320/دينار أردني 321-480/دينار أردني 481-640 /دينار أردني /أكثر من  640دينار أردني
فترة اإلقامة في ع ّمان
أقل من سنة واحدة  1-2 /سنة 3-10 /سنوات /أكثر من  10سنوات
المهنة موظف /يعمل  /طالب  /ليس كليهما

س .2كم من الوقت تمضي خارج المنزل:
أ.أقل من  2ساعة في اليوم
ب .حد أعلى  3ساعات في اليوم
ج .من  4-8ساعات في اليوم
د .أكثر من  8ساعات في اليوم

س .7هل يوجد في عمان أماكن كافية تلبي احتياجاتك وتستمتع بها خارج
المنزل؟
أ .نعم ،توفر عمان أماكن كافية تلبي احتياجاتي واستمتع بها
ب .نعم ،توفر عمان أماكن كافية تلبي احتياجاتي واستمتع بها ،لكن من الصعب
علي الوصول اليها
ج .ال ،تفتقر عمان إلى األماكن التي تلبي احتياجاتي وأستمتع بها

س .3لماذا تخرج من منزلك عادة؟
أ .للترفيه عن نفسي
ب .ألنني يجب أن أخرج ألجل العمل أو الدراسة
ج .عادة أفضل البقاء في المنزل
س .4ماذا تفعل عندما تخرج من منزلك؟
أ .أؤدي واجباتي (مثل العمل ،الدراسة ،العمل التطوعي)
ب .أقوم بزيارة األسرة واألقارب
ج .أقوم بزيارة األصدقاء
د .أقوم بالخروج للترفيه (على سبيل المثال المقاهي ،مناسبات ثقافية ،للحفالت
والمناسبات ،مراكز التسوق (موالت).
ه .أقوم بالخروج للصالة
و .أقوم بالخروج لالسترخاء والتفكر
ز .أخرج من أجل التسوق (على سبيل المثال السوق ،السوبرماركت ،مراكز
التسوق ،مركز المدينة)
ح .أخرج لمشاهدة الناس
ط .أخرج لتناول الطعام والشراب
ي .أخرج ألخذ األطفال للعب
ك .أخرج لممارسة هواياتي مثل الرياضة والفنون والحرف اليدوية
ل .أخرج لمشاهدة معالم المدينة
م .أخرج للمعالجة الطبية
ن .أخرى

س .5عادة ،أين تقضي معظم وقتك
عندما ال تكون في العمل  /الدراسة
أو في المنزل؟
أ .الحدائق والمنتزهات
ب .الساحة العامة
ج .الدواوير
د .المواقع التاريخية
ه .أرصفة الطرق
و .شوارع الحارة

ز .جوانب الشوارع الرئيسية
(االتستراد)
ح .األدراج
ط .مطل على منظر جميل
ي .أماكن الصالة
ك .أسواق
ل .الشوارع المشهورة
م .أخرى

س .6بشكل عام ،كيف تشعر عندما
تكون في األماكن العامة؟
أ .االسترخاء
ب .الحرية

ج .السعادة
د .التوتر
ه .عدم األمان
و .الخوف

الملحق ب

س .8هل تعيش في:
أ .شرق عمان
ب .غرب عمان
ج .ال أحب هذه التصنيفات
د .أنا أعيش في عمان
ه .أنا أسكن في منطقة
س .9أين تفضل أن ترفه عن نفسك
في عمان:
أ .شرق عمان
ب.غرب عمان
ج .شمال عمان
د .جنوب عمان

ه .وسط البلد
و .وال أي مكان داخل عمان ،أفضل
التنزه خارج عمان
ز .في أي مكان في عمان بغض
النظر

س .10لماذا تحب قضاء الوقت هناك؟
أ .يوجد فيها أماكن مفيدة
ب .يوجد فيها أماكن ممتعة
ج .يوجد فيها أماكن أمنة
د .اشعر بالحرية هناك
ه .إنها قريبة من منزلي
و .أنها بعيدة عن منزلي
ز .أخرى
س .11ما هي أهم األسباب التي تجعلك تتجنب أماكن معينة في عمان؟
أ .يتم منعي من الذهاب إلى أماكن معينة بواسطة أفراد األسرة.
ب .ال يُسمح لي بالدخول إلى أماكن معينة
ج .ليس لدي وقت للتجول في المدينة.
د .أخشى أن يكون المكان غير آمن
ه .إذا لم يكن هناك ما يكفي من الخصوصية (مرئي جدًا ،قريب جدًا من الجنس
اآلخر).
و .إذا كانت مزدحمة للغاية (كثير من الناس حولها).
ز .إذا كان المكان فارغًا جدًا.
ح .إذا كان مزعج جدا.
ط .إذا لم أتمكن من تدخين األرجيلة هناك.
ي .سوف يعطيني سمعة سيئة لرؤيتي في تلك االماكن المعينة
ك .أخشى من ان يتم تصويري وابتزازي او تهديدي بها
ل .أخشى التعرض لسوء المعاملة
م .أخرى
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س .12أي من هذه الميزات التي
تجعلك تنجذب إلى أماكن معينة
في عمان؟
أ .وجود أماكن للجلوس
ب .وجود طاوالت
ج .وجود مرافق صحية (حمامات)
د .وجود أماكن الترفيه (مثل
األلعاب ،تناول الطعام والشراب،
المحالت التجارية ،تدخين األرجيلة)
ه .توفر أنشطة رياضية (مثل
كرة القدم وكرة السلة والشطرنج
وحمامات السباحة)
و .وجود مساحات خضراء
ز .توفر المياه

ح .توفر ألعاب لألطفال (مثل
الملعب)
ط .تسهيالت بيئية لألشخاص ذوي
اإلعاقة
ي .انخفاض تكاليف النقل
ك .استخدام المرافق الموجودة مجانا
ل .قربها من المنزل
م .وجود عدد قليل من السيارات
ن .وجود مواقف سيارات
س .أماكن نظيفة
ع .قربها من مكان للصالة
ف .موقع تاريخي
ص .توفر خيارات التسوق
ق .أخرى

س .13أين تذهب إذا أردت أن تستخدم الحمام أثناء تواجدك خارج
المنزل.
أ .أطلب استخدام الحمام في أقرب منشأة (مطعم/مقهى/متجر/مجمع
تجاري (مول)/مكتبة/متحف ،إلخ)
ب .أذهب إلى أقرب مسجد
ج .أذهب إلى أقرب حمام عام
د .أقضي حاجتي في مكان ما في الخارج (شجرة/شجيرة ،زاوية،
خلف الجدار ،إلخ)
ه .أذهب إلى المنزل .أتجنب استخدام الحمام خارج المنزل

س .14ما نوع وسيلة النقل التي
تستخدمها أكثر من غيرها في معظم
تنقالتك داخل عمان؟
أ .حافالت النقل العام
ب .سيارة األجرة (السرفيس)
ج .سيارة التكسي
د .تطبيقات التكسي (مثال :كريم،
أوبر ،وغيرها)
ه .سيارتي الخاصة
و .سيارة خاصة لشخص آخر
ز .دراجة هوائية
ح .سيرا ً على األقدام

ط .أخرى

س .15هل تستخدم السيارات الخاصة في بعض األحيان كمكان
لقضاء بعض الوقت:
أ .ال ،أنا فقط استخدمه كوسيلة لالنتقال من  Aإلى B
ب .نعم ،أحب أن أمكث في السيارة في مكان ما أو التجول في
السيارة.
س 15.1إذا كانت اإلجابة نعم ،لماذا تفضل التنزه في السيارة بدال من الذهاب
الى األماكن األخرى في عمان؟
أ .ألن السيارات مريحة.
ب . .ألنني أريد التباهي بالسيارة لآلخرين.
ج .ألنني أستطيع التنقل (أو الوقوف) في أي مكان بسيارتي.
د .ألنني أحب أن التجول واللفلفة في السيارة
ه .ألنني أحب أن أرى العديد من األماكن واالشخاص
و .ألن وجودي لوحدي في السيارة ليس باألمر الغريب
ز .الن السيارة تمنحني شعورا باألمان.
ح .ألنني أستطيع فعل أشياء في سيارتي قد ال أستطيع القيام بها خارج السيارة.
ط .ألنني وزمالئي غير مرحب بنا في أي مكان آخر في المدينة.
ي .أخرى
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س 15.2كانت اإلجابة بنعم ،ماذا تفعل عندما تتنزه في السيارة؟
أ .أقف في مكان ما للتأمل
ب .أقف في مكان ما لالستمتاع بالمنظر
ج .أقف في مكان للتنزه وقضاء وقت مع أصدقائي
د .أوقف في مكان ما لتدخين األرجيلة
ه .أقف في مكان ما ألكون مع شريكي/شريكتي
و .أقود من أجل حب قيادة السيارة
ز .أقود سيارتي للنظر إلى الناس
ح .أقود سيارتي لالستماع إلى الموسيقى الصاخبة
ط .أقود السيارة لالحتفال
ي .أخرى

س .16ما الذي يجعلك تشعر باألمان في مكان معين؟
أ .وجود كاميرات المراقبة
ب .وجود حراس األمن الدائم
ج .وجود ضباط الشرطة الذكور
د .وجود ضباط الشرطة اإلناث
ه .وجود اجراءات تفتيش أمني
و .وجود سياج أو بوابة
ز .عندما يكون هناك أشخاص في المكان
ح .عندما تكون هناك عائالت في المكان
ط .في حالة عدم وجود أنشطة غير قانونية  /خطيرة
ي .أثناء النهار
ك .عندما تكون هنالك إضاءة عامة كافية
ل .عندما يكون المكان ذو سمعة جيدة
م .عندما يكون المكان قريب من المباني والمحالت التجارية
ن .عندما يكون المكان مألوفا لدي
س .عندما يكون المكان بعيدًا عن المنزل
ع .عندما يكون مكان قريب من المنزل
ف .عندما يكون المكان قريب للصالة
ص .في حالة عدم وجود مباني مهجورة وأشياء مكسرة
ق .عندما يكون المكان نظيفا
ر .أخرى

س .17ما الذي يجعل المكان "سيء السمعة "؟
أ .مكان غير آمن
ب .آثار الكحول والمخدرات
ج .واجد شاب ذكور
د .وجود األزواج (الحبيبين)
ه .عدم وجود للعائالت
و .حدوث أنشطة جرائم سابقة في المكان
ز .األوساخ المفرطة والنفايات
ح .االستخدام من قبل مجموعات كبيرة من الناس
ط .الضوضاء والموسيقى الصاخبة
ي .سمعة الحي سيئة
ك .ك .وجود متاجر ومقاهي
ل .أخرى

س .18هل يمكنك تسمية مكان أو أكثر ذو سمعة سيئة؟
[سؤال مفتوح]

الملحق ب

س .19كيف يمكنك معرفة ما إذا كان للمكان سمعة سيئة؟
أ .من الجيران
ب .من الناس الذين يعيشون في هذا المكان
ج .من األخبار (التلفاز ،الصحافة)
د .من وسائل التواصل االجتماعي
ه .من الناس في الشارع
و .من األصدقاء
ز .من األسرة
ح .من أماكن العبادة
ط .من أشخاص غالبًا ما يكونوا هناك (مثل الحراس والبائعين)
ي .من مالحظاتي الخاصة
ك .أخرى

س .20هل سبق لك وأن تلقيت تعليقات/نظرات/تلميحات مزعجة من أشخاص
آخرين داخل عمان؟
أ .نعم
ب .ال
س .20.1إذا كانت اإلجابة نعم ،من قام بالتعليقات؟
أ .نساء
ب .رجال
ج .نساء ورجال
س .20.2إذا كانت اإلجابة ال ،لماذا تعتقد ذلك؟
أ .كوني مؤدب وودود
ب .الن الناس ال تلتفت الي في العادة
ج .أنا شخص متدين
د .أنا لم أالحظ ذلك
ه .أنا ال أخرج
و .أنا شخص قوي
ز .أنا رجل
ح .أنا امرأة
ط .أخرى
س .21هل تعرضت للمالمسة بشكل غير مالئم خارج منزلك داخل عمان؟
أ .نعم
ب .ال
ج .أرفض اإلجابة

س .23الى أي درجة تتفق أو ال تتفق مع العبارات التالية:
( 1أوافق بشدة 2 ،أوافق إلى حد ما 3 ،لست موافق ولست غير موافق 4 ،ال
أوافق إلى حد ما 5 ،ال أوافق بشدة)
 .1خروج النساء اللواتي أعمارهن فوق  18سنة من المنزل بعد غروب الشمس
وحدهن
 .2خروج النساء اللواتي أعمارهن فوق  18سنة من المنزل بعد غروب الشمس
مع مجموعة من األشخاص
 .3خروج الرجال الذين أعمارهم فوق  18سنة المنزل بعد غروب الشمس
وحدهم
 .4خروج الرجال الذين أعمارهم فوق  18سنة من المنزل بعد غروب الشمس.
مع مجموعة من األشخاص
 .5وجود المرأة مع مجموعة من األشخاص (ذكور واناث) من دون أسرتها
(خارج إطار العمل)
 .6وجود الرجل مع مجموعة من األشخاص (ذكور واناث) من دون أسرته
(خارج إطار العمل)
 .7وجود أماكن منفصلة أكثر في عمان (للرجال لوحدهم والنساء لوحدهن)
 .8ارتداءالنساء الحجاب في االماكن العامة
 .9التعليق على مالبس الغرباء وسلوكهم
 .10يقع الذنب على المرأة نفسها عندما تتعرض للتحرش اللفظي او التحرش
الجسدي
 .11دخول الرجال الى مراكز التسوق (الموالت) ،دور السينما ،غير ذلك
(دون عائالتهم)
 .12دخول النساء الى مراكز التسوق (الموالت) ،دور السينما ،وغير ذلك
(دون عائالتهم)
 .13ذهاب النساء الى اي مكان يردن الذهاب اليه وفي أي وقت كان.
 .14تناول الرجال الطعام في األماكن العامة
 .15تناول النساء الطعام في األماكن العامة
 .16الجلوس بالقرب شخص من الجنس األخر في األماكن العامة
 .17الوقوف بالقرب من شخص من الجنس األخر في األماكن العامة وقت
 .18رفع المرأة لصوتها في األماكن العامة
 .19رفع الرجل لصوته في األماكن العامة
 .20تدخين المرأة للسيجار في األماكن العامة
 .21تحديق الرجال في النساء

س .24ما الذي يجذبك إلى الخروج أكثر في المناطق المجاورة؟ [سؤال مفتوح]

س .22مرّ رجل بالقرب من امرأة ما في الشارع وعلّق عليها قائالً" :ما شاء
هللا" .هو على األرجح:
أ .يغازلها
ب .يجاملها
ج .يتحرش بها لفظيا ً
د .يسخر منها

الملحق ب
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حول الدراسة
عند مراقبة الجمهور في عمان ،سرعان ما يتضح شيء واحد :الرجال والنساء يختبرون المدينة
بشكل مختلف .انطالقا ً من هذا االختالل في التوازن ،تعمد هذه الدراسة إلى استكشاف المسحات
العامة في عمان من منظور جندري .إنها تهدف إلى تسليط الضوء على طبيعة الحياة الحضرية
العامة وآليات اإلدماج واإلقصاء من خالل رسم صورة للتجارب المعيشية غير المتكافئة للنساء
والرجال باإلضافة إلى عوامل وأسباب ذلك .توضح الدراسة كذلك الكيفية التي تعزز من خاللها
السمات المكانية والسلوكية في الوقت الحالي أو تعارض االنقسام بين الجنسين في المجال العام
والذي يمكن  -عند التعرف عليها  -أن تدرج في استراتيجية تهدف إلى جعل المدينة أكثر شموالً،
وفي الوقت نفسه ،أكثر سالمة ومرونة واستدامة.
من أجل تكوين فهم أفضل كشرط أساسي للتغيير ،يبدأ هذا العمل بتحديد أفكار المساحات العامة
التي يتم تداولها في الوقت الحاضر في فضاء التخطيط الحضري في عمان وكذلك المشهد البحثي.
بعد ذلك ،تنتقل الدراسة إلى قراءات مختلفة للفضاء العام وتتناول دور النوع االجتماعي فيها،
مما يمهد الطريق لمزيد من االستكشافات في الحياة اليومية ألهالي عمان من خالل عدسة خمس
دراسات حالة ،مصحوبة باستقصاء كمي على مستوى المدينة .وأخيراً ،تناقش الدراسة مناهج
التخطيط الشاملة الجندرية وتوضحها من أجل تشجيع تنفيذ المزيد من المساحات العامة الشاملة
الجندرية في مستقبل المدينة.

